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כללי
תיאור עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
מנרב אחזקות בע"מ מתכבדת להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2006הסוקר את תיאור
התאגיד והתפתחות עסקיו ,כפי שחלו בשנת ") 2006תקופת הדוח"( .הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל  .1970 -הנתונים הכספיים הכלולים בדוח נקובים בשקלים מדווחים .תביעות כספיות
בש"ח מתוארות בנתונים כספיים נכון ליום הגשת התביעה ,אלא אם צוין אחרת.
אחוזי ההחזקה מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב ,אלא אם צוין אחרת .נתונים המופיעים בדוח זה
כנכונים למועד הדוח ,מעודכנים ליום  31.12.2006אלא אם צוין אחרת.
מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות ,נבחנה מנקודת ראותה של החברה,
כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
המידע הנוגע לתחום הנדל"ן ולמאפייני השווקים הרלבנטיים לדוח  -בארץ ובחו"ל  -נסמך ,בין היתר ,על פרסומים
ו/או על מידע שנמסר לחברה מגופים רשמיים ,לרבות פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,פרסומים של משרדי
ממשלה רלבנטיים ,בנק ישראל וכן  -על הערכות סובייקטיביות של החברה ,על ניתוח מידע כללי שהיה בפני החברה
בעת עריכת הדוח ,לרבות פרסומים ציבוריים ,מחקרים וסקרים שלא ניתנה בהם התחייבות לנכונות ושלמות המידע
הכלול בהם .נכונותו של המידע האמור לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי.
המידע המפורט בדוח זה בקשר לתיאור עסקי החברה ,מצבה הכספי ותוצאות פעילותה עשוי להכיל מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  .1968 -מידע כאמור כולל ,בין היתר  -תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים
המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים שהתממשותם בפועל אינה וודאית ואינה בשליטתה של החברה ,והמידע אינו
מהווה עובדה מוכחת .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנחזו במסגרת המידע צופה פני
העתיד כאמור ,כתוצאה ממספר רב של גורמים שלא ניתן לצפותם ולהעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת
החברה ,ובכלל זה  -כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  14והמאוזכרים במקומות אחרים לאורך הדוח ,התפתחויות
והשפעות כלליות המפורטות בסעיף  ,6ובמקומות אחרים לאורך הדוח.
החברה מדגישה כי משפטים הכוללים ,בין השאר ,ביטויים כגון "החברה מאמינה" או "אינה מאמינה"" ,צפוי",
"מתוכנן"" ,הערכה"" ,חזוי"" ,תחזית" וביטויים דומים מצביעים על כך שמדובר במידע צופה פני עתיד .מידע זה
משקף את נקודת המבט הסובייקטיבית הנוכחית של החברה בנוגע לאירועים עתידיים ומבוסס על הערכות וכפוף
לסיכונים ולחוסר וודאות ,והוא עשוי להיות שונה בפועל באופן משמעותי משנחזה.
מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
מנרב אחזקות בע"מ
התאגיד או החברה או מנרב או מנרב אחזקות -
"הקבוצה" או "קבוצת מנרב" -

מנרב והחברות והשותפויות המאוחדות שלה

מנרב תשתיות -

מנרב תשתיות ) (1993בע"מ

מנרב תעשיות -

מנרב תעשיות בע"מ

יוניהד ביופארק -

יוניהד ביופארק בע"מ

מנרב אינווסטמנטס -

Minrav Investments Hungary Kft.

מנרב פרויקטים -

מנרב פרויקטים בע"מ

מנרב הנדסה -

מנרב הנדסה ובניין בע"מ

בוני ערי דן -

בוני ערי דן בע"מ

פנרמה אחזקה -

פנרמה אחזקה ) (1999בע"מ

מחצית היובל -

מחצית היובל בע"מ

גן האירוס -

גן האירוס בע"מ
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צוות עוז -

צוות עוז משאבי אנוש בע"מ

מי מנשה -

מי מנשה בע"מ

א.ל.א ניהול והפעלה -

א.ל.א .ניהול והפעלה ) (2005בע"מ

שותפות לוקר -

לוקר תעשיות מנרב ,שותפות כללית

מנרון -

Minron Kft.

יוזמה -

Yozma Kft.

סנטרל פארק-

Central Park Hungary Kft.

הבורסה -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הרשות -

רשות ניירות ערך

דולר -

דולר ארה"ב

- ₪

שקל חדש

חוק החברות -

חוק החברות ,התשנ"ט1999-

חוק ניירות ערך –

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

חוק לעידוד השקעות הון -

חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-

פקודת מס הכנסה -

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א1961-
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תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
.1

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
מנרב הינה חברת אחזקות אשר הוקמה על-ידי מר אברהם קוזניצקי ,בעל השליטה בה ,בשנת  .1969החברה
עוסקת במישרין ועל-ידי חברות בנות ו/או חברות מוחזקות ,בתחומים הבאים:
א .יזום פרויקטים לבניה תעשייתית ,מסחרית ,למשרדים ולמגורים בארץ ובחו"ל ]ראו סעיף  2.1להלן[;
ב .עבודות ניהול הנדסי וביצוע עבודות בנייה בפרויקטי נדל"ן ,תשתית ואיכות סביבה עבור מזמיני עבודות
בקבוצה ומחוץ לה ]ראו סעיף  2.2להלן[;
ג .הפעלת מפעלים לייצור ועיבוד קונסטרוקציות מפלדה ולייצור אלמנטים טרומיים ]ראו סעיף  2.2להלן[;
ד .ביצוע עבודות בתחום איכות הסביבה  -הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים ]ראו סעיף  2.3להלן[;
ה .השכרת נכסים מניבים ]ראו סעיף  2.4להלן[;
ו .תעשייה – ייצור ,יבוא ושווק של מוצרי פלסטיק ,עץ ו] PVC -ראו סעיף  2.5להלן[;
ז .הפעלת בתי קירור ]ראו סעיף  2.6להלן[;
ח .מחקר ,פיתוח ,ייצור ושווק של חומרי הדברה ביולוגית ]ראו סעיף  2.6להלן[;
עיקר פעילותה של הקבוצה מתרכזת בתחום הנדל"ן  -ייזום לבנייה ,ביצוע עבודות והשכרת נכסים מניבים.
חלק מן הפרויקטים בהם מעורבת הקבוצה ,כוללים בניה והפעלה של נכסים בשיטת  B.O.T/P.F.Iעבור רשויות
המדינה ומוסדות ציבור ,ובכלל זה  -הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים עבור עיריות ,מעונות הסטודנטים
עבור האוניברסיטה העברית בירושלים ,הפארק הביוטכנולוגי במתחם בית החולים הדסה עין כרם בירושלים,
בית הסוהר הפרטי בבאר-שבע ,והקמת מבנים למוסדות ממשלתיים וציבוריים ,כגון קרית הממשלה בתל-
אביב.
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 .1.1תרשים אחזקות

מנרב אחזקות בע"מ

100%

100%

100%

מנרב
הנדסה

יוניהד
ביופארק

50%

100%
מנרב
פרויקטים

מנרב
תעשיות

מחצית
היובל

100%
50%
א.ל.א .ניהול
והפעלה

100%
מי מנשה

80%

100%
בוני ערי דן

צוות עוז

60%
שותפות
לוקר

90%
פנרמה
אחזקה

מנרב
תשתיות

מנרב אינווסטמנטס
)הונגריה(

50%
מנרון
)הונגריה(
100%
סנטרל פארק
)הונגריה(
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גן
האירוס

51%
יוזמה
)הונגריה(

 .1.2שנת התאגדות התאגיד וצורת התאגדות
החברה התאגדה ונרשמה אצל רשם החברות בישראל ביום .7/7/1969
החל ממרץ  ,1983ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה .במרוצת השנים הקימה החברה חברות
בנות וחברות מוחזקות )בשיתוף עם גורמים חיצוניים( ,וכיום מבנה הקבוצה הינו כמתואר בסעיף 1.1
לעיל.
לחברה שני סוגי מניות .מניות רגילות א' בנות  ₪ 1ערך נקוב כל אחת ,אשר אינן רשומות למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ומניות רגילות ב' בנות  ₪ 5ערך נקוב כל אחת ,הרשומות למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .ראו פירוט בענין זה בהתייחסות לתקנה  24ולתקנה 24א' בחלק ד'
)"פרטים נוספים על התאגיד"( להלן.
 .1.3שינויים בעסקי התאגיד
השינויים העיקריים שחלו בעסקי התאגיד בשנים האחרונות הינם כדלקמן:

.2

.1.3.1

כתוצאה מהמיתון ששרר בשנים שקדמו לשנת הדוח בענף הנדל"ן בישראל ,התמקדה
הקבוצה בפרויקטים מסוג ) B.O.Tבניה ,הפעלה ומסירה( עבור המגזר הציבורי .הקבוצה
פועלת ,הן לבדה והן יחד עם חברות נוספות העוסקות בתחום הנדל"ן ,וזאת במסגרת
חברות חדשות בבעלות משותפת ו/או באמצעות "עסקאות משותפות" אשר מתמודדות
במכרזים לביצוע פרויקטים ממשלתיים ואחרים לבניה בעיקר בשיטת  ,B.O.Tכגון  -מגדל
קריית הממשלה בתל-אביב ) ,(B.O.Oהקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים עבור
עיריות ורשות שדות התעופה ) ,(B.O.Tפרויקט להקמת מעונות הסטודנטים בהר הצופים
בירושלים ) ,(B.O.Tפרוייקט להקמת ולהפעלת בית סוהר פרטי בבאר שבע ),(B.O.T
פרויקט להקמת פארק ביוטכנולוגי במתחם בית החולים הדסה עין כרם בירושלים
) (B.O.Tועוד.

.1.3.2

בשלהי שנת  ,2002הקימה הקבוצה את מנרב אינווסטמנטס ,בבעלות ישירה ומלאה של
מנרב פרויקטים ,אשר מקום התאגדותה ורישומה – בהונגריה .מנרב אינווסטמנטס הינה
חברת אחזקות וניהול ,המחזיקה ,במסגרת מיזמים משותפים עם חברות אחרות מחוץ
לקבוצה ,חברות העוסקות בייזום ,בניה ומכירה של פרויקטי מגורים בהונגריה בהיקף
כולל של כ 1,000 -יח"ד.

.1.3.3

החברה הקימה מפעל לייצור קונסטרוקציות פלדה ורכשה פעילות של מפעל ליצור
אלמנטים טרומיים – לשימוש חברות הקבוצה ולמכירה לקבלנים מחוץ לקבוצה .חומרים
אלה עשויים להיות חומרים תחליפיים לחומרי הבניה הרגילה )בעיקר בכל הנוגע לביצוע
השלד בפרויקטים לבניה( ,אשר לשם ייצורם ,עיבודם והרכבתם נדרש כוח אדם בהיקפים
קטנים יותר ובאמצעותם ניתן לקצר את משך תקופת ביצוע פרויקט הבנייה.

.1.3.4

במהלך שנת  2005רכשה מנרב במשותף עם צד ג' ,ציוד ייצור בתחום הפלסטיקה אשר
מופעל לייצור ולמכירת פרופילים מ PVC -בשיטת האקסטורזיה )שיחול( במבנה שהושכר
על ידה בקיבוץ גזר )"המפעל בגזר"( .החברה העתיקה את קו הייצור של פרופילים מ-
 PVCשהיה מצוי במפעל "אמבין" באשקלון למפעל בגזר.

תחומי פעילות
לקבוצה חמישה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים של החברה ,המצורפים
לדוח זה:
 .2.1ייזום ובניה למכירה:
פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית בעיקר באמצעות מנרב פרויקטים ומנרב אינווסטמנטס.
הפעילות של הקבוצה בתחום הבניה בארץ באה לידי ביטוי בעיקר בייזום פרויקטים לבניה בדרך של
רכישת קרקעות ,השבחתן פיתוחן ומכירתן ,או  -חלף מכירתן ,התקשרות עם חברות קבלניות לצורך
ביצוע העבודות הקבלניות באותן קרקעות )בעיקר בבניה למגורים( וטיפול בשיווק ובמכירה של
יחידות הדיור בפרויקטים.
הפעילות בתחום זה בחו"ל כוללת  -ייזום פרויקטים לבניה למגורים באמצעות הקמת חברה ייעודית
למטרה זו במדינות היעד .עד כה הקימה החברה שלוש חברות ייזום לבניה בהונגריה והחלה בפעילות
בתחום זה במספר פרויקטים בבודפשט.
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 .2.2ביצוע עבודות קבלניות:
פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית באמצעות מנרב הנדסה והיא כוללת גם את פעילותם של מפעל
הפלדה ושל המפעל לייצור אלמנטים טרומיים לבניה.
הפעילות בתחום זה כוללת ביצוע עבודות קבלניות ובניית פרויקטים משלושה סוגים עיקריים :בניה
של בנייני מגורים ,בניה למגזר העסקי  -בנייני משרדים ,לשימוש מסחרי ותעשייה ,ובניה למגזר
הציבורי  -רשויות שלטון ,חברות ממשלתיות ,עמותות ומוסדות ציבור.
מפעל הפלדה ממוקם באשדוד ,ועוסק בעיבוד ובהרכבת שלדים למבנים מקונסטרוקציות מפלדה.
המפעל הטרומי ממוקם בנתיבות ,מייצר רכיבים תעשיתיים מבטון ,להקמת מבנים; פעילותו והציוד
שבו נרכשו בדצמבר  2004על-ידי מנרב הנדסה מכונס הנכסים של המפעל.
 .2.3איכות הסביבה:
פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית באמצעות מנרב תשתיות ומי מנשה.
במסגרת פעילותה בתחום זה ,מקימה הקבוצה ומפעילה מכונים לטיהור מי שפכים עבור עיריות,
מועצות מקומיות ורשויות .כיום מפעילה הקבוצה שני מכוני טיהור בשיטת  :B.O.Tבנתניה ,ובבאר-
שבע.
ברבעון השלישי של שנת  2005החלה הקבוצה להקים מכון טיהור שפכים בנמל התעופה בן גוריון,
וזאת לאחר שזכתה בשנת  2005במכרז של רשות שדות התעופה להקמה של המכון ולהפעלתו
לתקופה כוללת בת  24שנים בשיטת  .B.O.Tהפעלת המכון צפויה להתחיל על ידי מי מנשה ברבעון
השני של שנת .2007
 .2.4השכרה וניהול של נכסים:
פעילות החברה בתחום זה מתבצעת ,נכון למועד הגשת הדוח ,במישרין על-ידי מנרב אחזקות וכן על-
ידי מחצית היובל ,ובעתיד תתבצע גם ע"י יוניהד ביופארק וא.ל.א ניהול והפעלה.
הפעילות כוללת ניהול והשכרת נכסים מניבים הנמצאים בבעלותה של הקבוצה או שנבנו על ידי
הקבוצה במסגרת פרויקטים בשיטת ה ,B.O.T-למגזר העסקי ולמגזר הציבורי  -לשימוש מסחרי,
תעשייתי ,סטודנטיאלי ,בטחוני ולמשרדים.
 .2.5תעשייה:
הפעילות בתחום זה מתבצעת על ידי מנרב תעשיות ומנרב תשתיות.
מנרב תעשיות עוסקת בייצור ,יבוא ושווק של ארונות ואביזרים לאמבט עבור השוק הפרטי ,וכן
לוקרים ומחיצות הפרדה עבור השוק המוסדי ,והינה בעלת המותג "אמבין" .בבעלות מנרב תעשיות
מפעל "אמבין" – המייצר ארונות אמבט ,מחיצות ולוקרים .כמו כן כולל המגזר פעילות השכרת
לוקרים לתלמידי בתי ספר בכל רחבי הארץ.
מנרב תשתיות מפעילה את המפעל בגזר לייצור ושיווק פרופילים מ.P.V.C-
 .2.6אחרים:
לקבוצה פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל ,ואשר ההכנסות וההשקעות
בהן אינן מגיעות לידי מגזר עסקי בר דיווח ,והן נכללות בדוחות הכספיים של החברה מיום 31.12.06
"באחרים" :פעילות מו"פ בתחום ההדברה הביולוגית ,ופעילות בתי קירור; שתיהן מבוצעות
במסגרת מנרב תשתיות.
.3

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות
 3.1במהלך חודש מרץ  2007ניהל בעל השליטה בחברה ,מר אברהם קוזניצקי ,משא ומתן למכירת חלק
ניכר מאחזקותיו במניות החברה ,באופן ,שבכפוף להצלחת המשא ומתן ולקבלת אישורים הדרושים
לצורך קיום העסקה ,תועבר זכות השליטה בחברה למר ארקדי גיאדמק או לחברה שבשליטתו.
ביום  23.03.07נמסר לחברה מבעל השליטה בה ,מר אברהם קוזניצקי ,כי סוכם בינו לבין מר ארקדי
גאידמק שלא להמשיך במשא ומתן לביצוע העסקה כאמור לעיל באותו שלב ,וזאת מתוך שהוברר
לשני הצדדים כי החרגת נכסים שהיו תנאי לביצוע העסקה ,ובעיקר אחזקת החברה בא.ל.א ניהול
והפעלה שהנו הזכיין בפרויקט בית הכלא הפרטי בבאר-שבע ,כרוכה בקשיים שפתרונם אינו עומד
בלוח הזמנים ששני הצדדים הקציבו לקיום העסקה .לעניין זה ראו דיווחים מיידיים של החברה
מיום  04.02.07ומיום .25.03.07
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מר אברהם קוזניצקי ומר ארקדי גאי דמק הביעו נכונות לשיתוף פעולה עתידי ,על בסיס עסקי ,אם כי
לא הועלו לדיון עסקאות ספציפיות.
 3.2בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון החברה ואין התחייבויות להשקעות נוספות בהון
החברה.
 3.3ביום  24.10.06נחתם בין מנרב תעשיות לבין אנליסט קופות גמל בע"מ )"אנליסט"( הסכם לפיו מכרה
מנרב תעשיות לאנליסט ,בעסקה מחוץ לבורסה 20,550 ,מניות רגילות בנות  ₪ 5של החברה
המוחזקות על ידי מנרב תעשיות והמהוות כ 2% -מהונה המונפק והנפרע של החברה ,כנגד תשלום
בסך כולל של ) ₪ 4,110,000המשקף מחיר של  ₪ 200לכל מניה נמכרת(.
על פי ההסכם נתנה מנרב תעשיות לאנליסט אופציה לרכישת  20,550מניות רגילות בנות  ₪ 5נוספות
של החברה ממנה ,תמורת סך של  ₪ 220למניה )צמוד למדד ספטמבר  ,(2006עד ליום .31.12.2008
האופציה האמורה מומשה על ידי אנליסט ביום .07.02.2007
נכון למועד פרסום דוח זה מחזיקה מנרב תעשיות ב 37,648 -מניות בנות  ₪ 5ע.נ .של החברה ,המהוות
כ 3.66% -מהונה המונפק של החברה ובכ 0.25% -מזכויות ההצבעה בה.
 3.4ביום  24.10.06נחתם בין בעל השליטה בחברה ,מר אברהם קוזניצקי ,לבין הלמן אלדובי קופות גמל
בע"מ והלמן אלדובי קרנות פנסיה בע"מ )ביחד" :הלמן אלדובי"( הסכם לפיו מכר מר אברהם
קוזניצקי להלמן אלדובי ,בעסקה מחוץ לבורסה 8,738 ,מניות רגילות בנות  ₪ 5של החברה
המוחזקות ע"י מר אברהם קוזניצקי והמהוות כ 0.85% -מהונה המונפק והנפרע של החברה ,כנגד
תשלום בסך כולל של ) ₪ 1,747,600המשקף מחיר של  ₪ 200לכל מניה נמכרת(.
על פי ההסכם נתן מר אברהם קוזניצקי להלמן אלדובי אופציה לרכישת  8,738מניות רגילות בנות 5
 ₪נוספות של החברה ממנו ,תמורת הסך של  ₪ 220למניה )צמוד למדד ספטמבר  ,(2006עד ליום
 .31.12.2008האופציה האמורה מומשה על ידי הלמן אלדובי ביום .15.02.07
נכון למועד פרסום דוח זה מחזיק מר אברהם קוזניצקי ב 563,334 -מניות בנות  ₪ 5ע.נ .של החברה
וב 380,416 -מניות בנות  ₪ 1ע.נ .של החברה ,המהוות יחד כ 62.23% -מהונה המונפק של החברה וכ-
 69.02%מזכויות ההצבעה בה.
.4

חלוקת דיבידנדים
האסיפה הכללית של החברה אישרה ביום  18במאי  2005חלוקת דיבידנד בסך של כ 5 -מיליון ) ₪המהווה
כ 4.6 -מליון  ₪נטו לאחר ניכוי הסכום המתייחס לדיבידנד לחברה בת( .הדיבידנד שולם ב 8 -ביוני .2005
בשנת הדוח לא הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד .החברה לא אימצה מדיניות מוצהרת בנוגע לחלוקת
דיבידנד.
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מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

אלפי ₪
הכנסות
הכנסות התחום
מחיצוניים
הכנסות בין מגזריות
סך הכל
עלויות
עלויות המהוות
הכנסות של תחום
אחר בתאגיד
עלויות אחרות
סך הכל
רווח תפעולי
רווח גולמי
סך הנכסים 31.12.05
נכסים מזוהים
נכסים כלליים
חלק המיעוט
בהכנסות תחום
הפעילות מחיצוניים

בניה למכירה

שנת :*2006
תעשיה
איכות הסביבה

ביצוע

143,300

164,824

39,117

143,300

189,016
353,840

39,117

2,131
31,607

אחרים

השכרה וניהול
נכסים

29,476

45,966

9,553

מאוחד

התאמות למאוחד

432,236

2,510
48,476

9,553

)(193,657
)(193,657

432,236

156

758

-

-

-

-

)(914

-

120,048
120,204
16,204
23,096

334,436
335,194
2,125
18,646

21,139
21,139
14,895
17,978

27,267
27,267
)(3,500
4,340

19,778
19,778
23,105
28,698

8,907
8,907
)(3,891
646

)(177,857
)(178,771
)(11,888
)(14,885

353,718
353,718
37,050
78,519

386,972
2,509

156,750
-

132,007
-

38,628
-

590,294
409

12,727
-

)(58,338
-

1,259,040
2,918
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אלפי ₪
הכנסות
הכנסות התחום
מחיצוניים
הכנסות בין מגזריות
סך הכל
עלויות
עלויות המהוות
הכנסות של תחום
אחר בתאגיד
עלויות אחרות
סך הכל
רווח תפעולי
רווח גולמי
סך הנכסים 31.12.05
נכסים מזוהים
נכסים כלליים
חלק המיעוט
בהכנסות תחום
הפעילות מחיצוניים

בניה למכירה

ביצוע

שנת :*2005
תעשיה
איכות הסביבה

השכרה וניהול
נכסים

אחרים

52,538

121,723

35,993

25,965

39,428

8,924

52,538

66,290
188,013

35,993

25,965

2,821
42,249

8,924

366

1,763

270

-

התאמות למאוחד

מאוחד

-

284,571

)(69,111
)(69,111

284,571
2,821

422

51,896
52,262
276
6,396

180,148
181,911
6,102
21,672

21,854
21,854
14,139
16,672

30,257
30,527
)(4,562
5,607

23,526
23,526
18,723
25,216

12,513
12,935
)(4,011
195

)(64,702
)(64,702
)(4,409
)(6,000

255,492
258,313
26,258
69,758

345,860

104,344

101,373

46,123

417,685

11,512

)(40,468

1,040,429
68,983
5,911

343

5,568
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אלפי ₪

בניה למכירה

הכנסות
הכנסות התחום מחיצוניים 117,305
הכנסות בין מיגזריות
סך הכל
117,305
עלויות
עלויות המהוות הכנסות של
366
תחום אחר בתאגיד
עלויות אחרות
סך הכל
רווח)הפסד( תפעולי
רווח גולמי
סך הנכסים 31.12.04
נכסים מזוהים
274,006
נכסים כלליים
חלק המיעוט בהכנסות תחום
הפעילות מחיצוניים
15,576
98,137
98,503
18,802
25,733

ביצוע

229,468
85,852
315,320

שנת :*2004
תעשיה
איכות הסביבה

34,936

21,199

34,936

21,199

1,760

השכרה וניהול
נכסים
14,421
2,861
17,282

313

אחרים

התאמות למאוחד

7,979
7,979

)(88,713
)(88,713

422

מאוחד

425,308
425,308
2,861

298,596
300,356
14,964
28,411

22,374
22,374
12,562
16,130

25,827
26,140
)(4,941
4,749

11,138
11,138
6,144
10,944

10,434
10,856
)(2,877
682

)(80,099
)(80,099
)(8,614
)(10,202

386,407
389,268
36,040
76,447

158,132

107,327

41,326

431,080

14,202

)(33,883

992,190
117,884

358

*בין מגזרי החברה השונים ,מתקיימת פעילות בין חברתית כגון  -השכרת נכסים ,מתן שירותים וביצוע עבודות .פעילות זו מתבצעת
ככלל ,לפי מחירי השוק .במסגרת ההתאמות למאוחד ,מבוטלת פעילות בין חברתית זו.
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15,933

התפתחויות שחלו במהלך השנה
ראה סעיף  5לדוח הדירקטוריון.
.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה
הערה :סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך .המידע מבוסס על הידע הקיים
בחברה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה ,בהתאם
להתפתחויות שעשויות לחול בשווקים הרלבנטיים ,שינוי במדיניות הממשלה ו/או גופים שלטוניים אחרים.
כמוסבר לעיל ,פעילות הקבוצה מתמקדת בעיקר בענף הנדל"ן )ייזום לבניה ,ביצוע עבודות בניה והשכרת
נכסים( .משום כך היא מושפעת ,בין היתר ,מגורמים שונים המאפיינים את הענף והנובעים בחלקם
ממדיניות הממשלה.
 .6.1פעילות הקבוצה חשופה לשינויים במצב המשק בכלל ובענף הנדל"ן והבניה בפרט והושפעה מהמיתון
שהיה מנת חלקו בשנים שקדמו לשנת הדוח .בשנת  2005הורגשה תחילת מגמה של צמיחה בכלל
המשק .בשנת  2006התחזקה מגמת הצמיחה האמורה אם כי הואטה בשל המלחמה בצפון
שהתרחשה ברבעון השלישי של שנת  .2006השיפור בצמיחת המשק לא בא לידי ביטוי באופן ממשי,
עד כה ,בענף הבניה .בשנת  2006הצביעו האינדיקטורים המובילים בענף הבניה על מגמות מעורבות.
בפעילות החברה במגזר ייזום ובניה למכירה חלה עלייה בשיעורי הרווחיות ובהיקף ההכנסות.
בפעילות החברה במגזר ביצוע העבודות הקבלניות ניכרת עליה בהיקף ההכנסות אך ירידה בשיעור
הרווח הגולמי בעיקר עקב פעילות בניית הדיור שבוצעה עבור מגזר ייזום ובנייה למכירה של החברה.
על תחום השכרת הנכסים המניבים ,החלה הצמיחה במשק להשפיע לטובה ,דבר שקיבל ביטוי בעיקר
בבלימת המגמה של ירידת דמי השכירות ובמקומות בהם רמת הביקוש עלתה ,אף נרשמה עלייה
בדמי השכירות ובשיעור התפוסה ,והביא לעליה ברווחיות בתחום השכרת נכסים מניבים של החברה.
 .6.2בכל הנוגע לכוח האדם הנדרש לביצוע פרויקטים לבניה ,מושפע הענף מן המצב הביטחוני ,סגרים
המוטלים על שטחי יהודה ושומרון ,אשר מונעים כניסת עובדים פלסטינאים לעבודה בענף הבניה,
ומקטינים את זמינותם .כמו כן ,מושפע הענף ממדיניות הממשלה בכל הנוגע למכסות והקצאות של
עובדים זרים לענף .הטלת סגרים על שטחי יהודה ושומרון ,הקטנת המכסות להעסקת עובדים זרים
והנהלים שפורסמו לעניין העסקת עובדים זרים ,הגדילו באופן משמעותי את עלויות החברה
בהעסקת עובדים בתחום הבניה .בעניין זה ראו פירוט גם בסעיף  8.10להלן.
 .6.3ענף הנדל"ן מושפע מהמצב הבטחוני – מדיני בישראל אשר הרע בשנים האחרונות את המצב הכללי
במשק ,באופן שגרם לירידה במצב הביקושים בענף הנדל"ן בכלל ובתחום השטחים המיועדים
להשכרה בפרט וכן להתייקרויות בעלויות הבנייה .בשנת  2005החלה התייצבות במצב הבטחוני –
מדיני בישראל שהביאה לירידה משמעותית במספר הפיגועים בשטחי המדינה ,דבר שהשפיע לטובה
על המשק .עם זאת פריצת מלחמת לבנון השנייה ברבעון השלישי של שנת  2006והעליה בעוצמת
העימות עם הפלסטינים בחודשים האחרונים בדרום הארץ ,הביאה לפגיעה באזורים אלה .פעילות
החברה אינה מתמקדת באזור הדרום והצפון ועל כן לא הושפעה מהפגיעה באזורים אלה כאמור.
 .6.4ענף הבניה מושפע ממדיניותה הכלכלית של הממשלה בכל הנוגע לתשומות הבניה ,הקצאת תקציבים
לפיתוח תשתיות והשפעתה של מדיניות הממשלה על מחירי התשומות לבניה בהיבט של היטלים
ומיסים .כמו כן מושפע הענף מתנודות החלות במחיריהם של חומרי הגלם בשוק אשר אינן נובעות
ממדיניות הממשלה .כך למשל ,בשנים האחרונות חלה התייקרות של מחירי חומרי הגלם ,ובעיקר:
פלדה ,ברזל ומלט ,באופן שהביא לגידול בעלויות בענף.
 .6.5הענף מושפע גם מן המדיניות הממשלתית בכל הנוגע למיסוי – במכירה וברכישה של מקרקעין בכלל
ושל דירות מגורים בפרט ,ומהיקף ההטבות והמשכנתאות הניתנות על-ידי המדינה לרוכשי דירות
זכאים.
 .6.6הענף מושפע ממדיניות הרישוי התקינה והחקיקה החלה על ענף הבניה – למגורים ,לתעשייה
ולמסחר.
 .6.7הענף מושפע ממדיניות מינהל מקרקעי ישראל בכל הנוגע למכירה ו/או להחכרה של קרקעות חדשות
לבניה ,וכן  -ממדיניות גופי התכנון בכל הנוגע למתן אישורים והיתרים למתן זכויות בניה בקרקעות,
הגדלת אחוזי הבניה ,השבחתן של הקרקעות ושינויי ייעוד.
 .6.8ענפי הבניה והתעשייה מושפעים גם מן המדיניות המוניטרית של בנק ישראל המשפיעה על זמינות
ההון ועל שערי הריבית במשק .ריבית ריאלית גבוהה משפיעה על הוצאות המימון הגבוהות
שמשלמות חברות נדל"ן בגין הלוואות שנתקבלו למימון פרויקטים בבניה.
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תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 .7תחום ייזום ובניה למכירה
 .7.1מידע כללי על תחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום הבניה נחלקת לשניים  -פעילות ייזום לבניה בישראל ופעילות בחו"ל.
בישראל עוסקת הקבוצה בייזום פרויקטים לבניה למגורים ,לתעשייה ,למסחר ולתיירות ,ובמכירת
קרקעות וזאת בעיקר באמצעות מנרב פרויקטים .כמו כן עוסקת בתחום זה מנרב תעשיות ובעבר
עסקו בתחום זה גם גן האירוס ובוני ערי דן.
הפעילות כוללת מספר שלבים כדלהלן.
א.

רכישת קרקעות לבניה  -הקבוצה רוכשת זכויות בקרקעות בארץ לצורך ייזום פרויקטים
לבניה ,מגורמים פרטיים או עסקיים ,לרבות בדרך של עריכת עסקאות קומבינציה ,אשר
התמורה בהן למוכרים משולמת על-ידי הקבוצה גם בדרך של מתן שירותי ייזום ובניה על
גבי הקרקעות .לחלופין ,מתמודדת הקבוצה במכרזים של מנהל מקרקעי ישראל ,לרכישת
זכויות חכירה ,פיתוח ובניה בקרקעות ו/או רוכשת זכויות כאמור מגורמים חיצוניים אשר
רכשו אותן ממנהל מקרקעי ישראל.

ב.

ביצוע פעולות להשבחת הקרקעות ,ובכלל זה  -טיפול ופניה לרשויות הרלבנטיות )גופי תכנון(
לצורך  -שינויי יעוד הקרקעות ,שינויים והתאמות של תכניות בנין עיר ותכניות מתאר
אזוריות ,הרחבת זכויות הבניה בקרקעות ,הוספת יחידות דיור לבניה וכיו"ב.

ג.

לאחר סיום פעולות ההשבחה ,כשאלה מבוצעות ,מוכרת הקבוצה את הקרקעות ,או
לחלופין ,מתקשרת עם חברות קבלניות לצורך בניית פרויקטים שונים בהן ,ומטפלת בשיווק
ובמכירה של המבנים ללקוחות פוטנציאליים.

בחו"ל עוסקת הקבוצה בתחום הייזום לבניה למגורים בהונגריה ,באמצעות מנרב אינווסטמנטס.
מנרב אינווסטמנטס מקימה ,מחזיקה ומנהלת חברות ייעודיות לכל פרויקט בניה ,בבעלות משותפת
)במסגרת מיזמים משותפים( עם חברות נוספות העוסקות בתחום זה .נכון למועד הגשת הדוח
בבעלות מנרב אינווסטמנטס  3חברות )בשרשור(.
לצורך ייזום וביצוע רוב הפרויקטים בתחום זה נוטלת הקבוצה מימון זר )הסכמי ליווי בנקאי בשיטת
"פרויקט סגור"( – הן לשם מימון רכישת הקרקע או חלקה ,והן לשם מימון הבניה )ראו בסעיף 17.5
להלן(.
שינויים והתפתחויות בתחום הייזום והבניה למכירה
על פי פרסומי האגף למידע וניתוח כלכלי של משרד הבינוי והשיכון לשנת  2006השיפור בצמיחת
המשק בשנת  2006לא בא לידי ביטוי ,עד כה ,בענף הבנייה .בשנת  2006הצביעו האינדיקטורים
המובילים בענף הבניה על מגמות מעורבות לעומת  .2005חלקם הצביעו על גידול )עסקות במשק,
הכנסות ממיסים ,מכירות הסקטור הפרטי( ,וחלקם על המשך מגמת ההאטה בעיקר באזורי
הפריפריה .הגורם העיקרי לקשיים בענף הנו הירידה בביקושים לדיור ,אשר נובעים בין היתר
מצמצום היקפי העלייה והירידה בהטבות לזכאים ,ובעיקר בהטבות ליישובי הפריפרייה .בנוסף,
בשנים האחרונות )לרבות בשנת  (2006חלה התייקרות נמשכת במחיר חומרי הגלם לבניה בארץ וחלה
עלייה עקבית במחירי התשומות לבניה .בנוסף ,בשנים האחרונות חלה החמרה שנמשכה בשנת 2006
במדיניות ביחס להיתרי עבודה לעובדים זרים ,דבר שהתבטא בצמצום מכסות העובדים הזרים
ובעלית שכרם .ע"פ החלטת ממשלה מספטמבר  ,2006תצומצם מכסת העובדים הזרים בענף הבניה
באופן הדרגתי בשנים הבאות עד לביטולה בשנת .2010
כל אלה והעובדה שלא חלה עליה במחירי הדירות במקביל להתייקרות במחירי חומרי הגלם לבניה
בארץ ובמחירי התשומות לבניה ,השפיעו על פעילות הקבוצה ועל אפשרויותיה להתקשר עם חברות
קבלניות לצורך ייזום וביצוע פרויקטים נוספים וחדשים וכן על אפשרויות הביצוע וההשלמה של
פרויקטים קיימים או מתוכננים.
בנוסף לכל אלה ,מלאי הקרקעות הזמינות לבניה בארץ הינו מוגבל ,הולך וקטן לאורך השנים ,בשעה
שמחיריהן של הקרקעות עולים.
גם בכל הנוגע לשווק ולמכירה של יחידות דיור בפרויקטים למגורים ,שכבר נבנו או אשר מצויים
בתהליכי ביצוע ,קיימת היום בארץ תחרות רבה על לקוחות פוטנציאליים .כתוצאה מכך ,מוצעים
ללקוחות פוטנציאליים  -מחירים נמוכים ברכישת יחידות דיור בפרויקטים ,הנחות ומבצעים,
ונעשים מאמצים לשיפור איכות הבניה ,רמת הגימור והצעת מפרטים עשירים ורחבים.
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עם זאת ,מאחר והחברה מתמקדת באזורי ביקוש בתחום הייזום והבניה למכירה ,בשנת הדיווח חל
שיפור בהיקף ההכנסות וברווחיות בתחום זה לעומת השנה הקודמת.
המגבלות העיקריות החלות על תחום הפעילות ומאפייניו
כמפורט בסעיף  6לעיל ,ענף הבניה בארץ מושפע מגורמים שונים  -חלקם בתוך הענף ,וחלקם נובעים
ממצב המשק בכלל וממדיניות הממשלה .הענף מושפע ממגבלות הנובעות ממדיניות מינהל מקרקעי
ישראל בכל הנוגע למכירה ו/או להחכרה של קרקעות חדשות לבניה ,מחוקי התכנון והבניה על
תקנותיהם וממדיניות גופי התכנון בכל הנוגע למתן אישורים והיתרים למתן זכויות בניה בקרקעות,
הגדלת אחוזי הבניה ,השבחתן של הקרקעות ושינויי יעוד ,ממדיניות התקינה בתחום הבניה וביצוע
עבודות קבלניות ,וממדיניות הממשלה בתחומים הבאים :תחום משכנתאות לזכאים והטבות
לרוכשי דירות; תחום המיסוי במכירה ו/או ברכישה של דירות ונכסי נדל"ן ,לרבות מס שבח;
ובתחום הקצאות ומכסות לעובדים זרים לבניה וזמינותם.
לכל הגורמים האלה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה ועל תוצאותיה העסקיות בתחום זה.
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הבניה
גורמי ההצלחה הקריטיים בענף הבניה הינם (1 :מיקום הקרקע או הפרויקט )מקומות מועדפים(; (2
היקף זכויות הבניה בקרקע ואפשרויות ההשבחה )ככל שניתן לבנות יחידות דיור נוספות וקומות
נוספות במבנים(;  (3השיווק של הפרויקטים עצמם ובכלל זה  -מחירי היחידות בפרויקטים;  (4יכולת
המימון של החברה והיכולת להשיג מקורות מימון חיצוניים ,בענף המתאפיין במינוף גבוה יחסית; (5
המוניטין של הקבוצה.
מבנה התחרות בתחום הבניה
בתחום הבניה בארץ קיימת תחרות ענפה ,ישנן עשרות חברות העוסקות בייזום ,בשיווק ובמכירה של
פרויקטים לבניה  -הן למגורים ,הן לתעשייה והן לצרכים מסחריים ועסקיים.
מאפייני תחום הבניה בהונגריה
המידע המפורט להלן מבוסס על הערכות פנימיות של החברה ,על מידע כללי וציבורי לרבות
פרסומים בעיתונות ,ועל מידע פנימי המצוי בחברה ובידי מנהליה והיכרותם עם השוק ,ואין וודאות
לגבי נכונותו.
פעילות הקבוצה בהונגריה מושפעת מהצמיחה המאפיינת מדינה זו ,שהייתה בעבר תחת משטר
קומוניסטי והמצויה בתהליכי מעבר מכלכלה ריכוזית לכלכלה חופשית .הצטרפותה של הונגריה
לאיחוד האירופאי בינואר  2004תרמה לתהליך של ייצוב הכלכלה המקומית וצמיחה של המשק ,בין
היתר ,כתוצאה מהתייצבות המעמד הבינוני כמעמד מרכזי בעל כוח קניה הולך וגדל ,וגידול נמשך
במספר מקומות העבודה ובהיקף מקורות ההכנסה.
כתוצאה מכך ,הביקושים למוצרי צריכה ,לדיור ולתחבורה בהונגריה מצויים במגמת עליה .יחד עם
זאת ,בשנת  2005ובשנת  2006חלה האטה מסוימת בקצב הצמיחה של המשק המקומי.
ממשלת הונגריה מעניקה הטבות ,סובסידיות ומענקים לרוכשי דירות ,והטבות במשכנתאות באופן
שיש בו כדי לעודד רכישת דירות למגורים ,פיתוח ובנייה למגורים .כמו כן ,ישנו גידול בביקוש
לדירות מגורים בערים הגדולות ,אשר להערכת החברה ,הנו תוצאה של עליה ברמת החיים בהונגריה,
שהייתה שייכת בעבר לגוש הקומוניסטי ,ולהתייצבות מעמד הביניים .כתוצאה מכל אלה ,מתאפיין
המשק בכניסה של משקיעים ויזמים זרים לתחומים כלכליים שונים ,לרבות לענף הבניה .בענף
הבניה בהונגריה כשלעצמו ,קיימת תחרות רבה בין יזמים ומשקיעים ,מקומיים וזרים ,וזאת משום
שמחירי הקרקעות בהונגריה זולים יחסית למדינות אירופאיות אחרות.
כניסה לתחום הייזום והבניה בהונגריה מצריכה הקמת תאגיד מקומי ,והשגת אישורים לביצוע
פעילות עסקית-מסחרית במסגרת זו במדינה .מעבר לכך ,לא מציב הממשל הגבלות מהותיות על
הענף.
עסקאות ושינויים בזכויות מקרקעין בהונגריה מחייבות רישום אצל רשם המקרקעין )רישום ציבורי
פומבי ופתוח לעיון( .גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הבניה בהונגריה ,כמו בארץ ,הינם  -אופן
השיווק והצלחת פעילות השיווק בפרויקטים השונים ,איתור נכסים וקרקעות במקומות מועדפים,
מחירי היחידות המוצעות למכירה ורמת הביצוע והגימור של הפרויקטים.
יצוין ,כי הונגריה ,בה פועלת הקבוצה ,עברה בשנים האחרונות תמורות כלכליות ומדיניות
משמעותיות ,וקיימת אי וודאות בנוגע להתפתחותה הכלכלית וליציבותה .במקרה שתחול הרעה
במצב הכלכלי בהונגריה או במקרה בו תתערער יציבותה ,עשויה להיות לכך השפעה לרעה על
רווחיות הקבוצה בתחום זה בפרויקטים המבוצעים על ידי הקבוצה ואשר בנייתם ו/או שיווקם טרם
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הסתיים ו/או בפרויקטים אותם תיזום הקבוצה בעתיד .כמו כן חשופה הקבוצה לשינויים בשערי
החליפין של המטבע בהונגריה ביחס לשקל.
 .7.2הפרויקטים העיקריים של הקבוצה בשנת הדיווח
בשנים האחרונות רכשה החברה קרקעות בישראל – לבניה למגורים ולשימושים אחרים .כיום
מתבצעת בפועל בניה ומכירה של ארבעה פרויקטים למגורים בארץ ושלושה בחו"ל .יתר הקרקעות
מוחזקות ברובן על-ידי החברה כמלאי ובשנת הדיווח לא נעשו בהן פעולות כלשהן .הצפי לבניה על
הקרקעות כפי שמתואר להלן נכון למועד עריכת הדוח ולהערכות של החברה באותו מועד .צפי זה
עלול להשתנות באופן מהותי והחברה עשויה שלא לבנות בקרקעות כמתואר להלן כתוצאה מגורמים
שונים ,לרבות מצב ענף הנדל"ן ורמת הביקושים בו ,אי קבלת היתרי בניה וכד' .במקרה כזה ,יתרת
הקרקעות ימשיכו להיות מוחזקות על-ידי החברה כמלאי ו/או החברה תפעל למכירתן ,ככל שתוכל.
כאמור ,הצלחתם העסקית של הפרויקטים הקיימים והעתידיים מותנית גם ברמת המחירים,
ובהצלחת שווקם של הפרויקטים.
פרויקטים לבניה למגורים – בביצוע ו/או שבנייתם טרם החלה:
א.

פרויקט "אונו על הפארק"
בשנת  2003התקשרה מנרב פרויקטים בהסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל ,בעקבות
מכרז בו זכתה ,לענין מקרקעין בקריית אונו בשטח של כ 10 -דונם ,לבניה של  3מבנים רבי
קומות למגורים ,ובהם  273יחידות דיור.
מנרב פרויקטים סיימה לבנות את המבנה הראשון הכולל  91יחידות דיור ברבעון הראשון של
שנת  2007והחלה באכלוסו .בנייתו של המבנה השני החלה ברבעון הראשון של שנת 2006
וצפויה להסתיים בסוף שנת  .2007בניית המבנה השלישי החלה ברבעון הרביעי של שנת 2006
וצפויה להסתיים במהלך שנת .2008
יצוין ,כי מספר יחידות הדיור בפרויקט בשני המבנים האחרונים ,מבוסס על הקלות בעניין
כמות יחידות הדיור ,ללא שינוי בהיקף זכויות הבניה ,הקלות שנתנו בעבר ובוטלו על ידי
הועדה לתכנון ולבניה קריית אונו .על ביטול ההקלות הוגש ע"י מנרב פרויקטים ערעור לבית
המשפט השלום בהרצליה שהתקבל ,אך הועדה האמורה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי
בתל-אביב .במקביל להליך הנ"ל ,הגישה הועדה המקומית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב
עתירה מנהלית כנגד מנרב פרויקטים וכנגד ועדת הערר המחוזית שקבעה כי החלטת הועדה
המקומית לביטול ההקלות לבניה שאושרו בעבר ביחס לשניים משלושה מגרשים בפרויקט
התקבלה שלא כדין .במידה ותתקבל עמדתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה אונו ,עשויה
מנרב פרויקטים לחוב בהיטלי השבחה בגין הפרויקט .ראה סעיף  7.16.4לעניין ההליכים
המשפטיים המנוהלים בעניין זה בין מנרב פרויקטים לבין רשויות התכנון.

ב.

פרויקט "קדמת העיר כפר סבא"
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2003רכשה הקבוצה בעסקת מזומן קומבינציה ותמורות,
מקרקעין בכפר סבא בבעלות פרטית ,לבניית פרויקט מגורים בן  156יחידות דיור בשטח של כ-
 29דונם .במסגרת הפרויקט ייבנו כ 20-יחידות דיור גן-גג ובניה רוויה ב 2 -מבנים .היקף
זכויות הקבוצה במקרקעין הינו כ–  .72%בניית המבנה הראשון החלה ברבעון השלישי של
שנת  2005וצפויה להסתיים במחצית הראשונה של שנת  .2007בניית המבנה השני ויחידות
דיור גן גג החלה במחצית השניה של שנת  2006וצפויה להסתיים במהלך שנת .2008

ג.

פרויקט גבעת זאב
בשנת  1999זכתה הקבוצה במכרז של משרד הבינוי והשיכון ,לבניית  100יחידות דיור בגבעת
זאב בירושלים ,על קרקע בשטח של כ 19 -דונם ,בחכירה מן הממונה על הרכוש הממשלתי
ביו"ש .עבודות הפיתוח וההשבחה באתר החלו בשנת  ,2000אך הופסקו עם פרוץ מהומות
ספטמבר  .2000כיום מתנהלים הליכים משפטיים בנוגע לפרויקט זה כמתואר בסעיף 7.16.2
להלן.

ד.

פרויקט שטראוס בירושלים
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2005התקשרה מנרב תעשיות בעסקת קומבינציה בעין עם גוף
פרטי לבניית פרויקט מגורים בן  67יחידות דיור בירושלים .על פי ההסכם תקבל מנרב תעשיות
בתמורה לבניית הפרויקט יחידות בפרויקט בהיקף השווה ל 54% -משווי הפרויקט שיבנה על
המקרקעין בהתאם לשיטת חלוקה מוסכמת .ע"פ ההסכם בין הצדדים מנרב תעשיות רשאית
לשעבד את המקרקעין במסגרת הסכם ליווי פיננסי עם בנק כנגד המצאת ערבויות נאותות לבעל
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המקרקעין .מנרב תעשיות מבצעת החל מהרבעון הרביעי של שנת  2006פעולות מקדמיות
להקמת הפרויקט .טרם התקבל היתר בניה לפרויקט.
ה.

הדר-גנים  -פ"ת
במהלך שנת  2005רכשה מנרב פרויקטים זכויות בניה בקרקע בשטח של כ 3-דונם בבעלות
פרטית ,בשכונת הדר-גנים בפתח-תקוה ,לשם בניית  71יחידות דיור בבניה רוויה בשני מבנים.
בנייתו ושיווקו של המבנה הראשון החלה במהלך שנת  2005ומסירת הדירות במבנה זה
התחילה במהלך הרבעון הראשון של שנת  .2007בנייתו של המבנה השני החלה ברבעון הרביעי
של שנת  2006וצפויה להסתיים ברבעון הראשון של שנת .2008

ו.

הונגריה – רובע  18בבודפשט
מנרב אינווסטמנטס מחזיקה  51%מן ההון המונפק והנפרע של יוזמה .יוזמה רכשה
באוקטובר  2002קרקע ברובע  18בבודפשט בשטח של כ 13 -דונם ,בבעלות פרטית ,לצורך
ייזום פרויקט בניה למגורים בן  336יחידות דיור ב 4 -מבנים .בניית הפרויקט הסתיימה בסוף
הרבעון השני של שנת הדוח ונכון למועד פרסום הדוח אוכלס הפרויקט ברובו.

ז.

הונגריה – רובע  13בבודפשט )"סנטרל פארק"(
מנרב אינווסטמנטס מחזיקה במנרון בהונגריה ,בבעלות משותפת בחלקים שווים עם חברת
מליסרון בע"מ .מנרון רכשה ביולי  2004קרקע בבעלות פרטית ,בשטח של כ 10 -דונם ברובע
 13בבודפשט הונגריה ,המיועדת להקמת  528יחידות דיור ב 5 -מבנים )בנוסף לשלושה מבנים
הקיימים בשטח( ושטחים מסחריים .בניית הבנין הראשון בפרויקט הסתיימה ברבעון הראשון
של שנת הדוח .בניית הבניין השני החלה ברבעון הראשון של שנת  2006והסתיימה בתחילת
שנת  .2007כל יחידות הדיור בבניין הראשון ובבניין השני נמכרו נכון למועד פרסום הדוח.
בניית הבניין השלישי החלה ברבעון הראשון של שנת  2007וצפויה להסתיים ברבעון הראשון
של שנת  .2008בניית הבניין הרביעי צפויה להתחיל במהלך הרבעון השלישי של שנת 2007
ולהסתיים ברבעון הרביעי של שנת  .2008בניית הבניין החמישי צפויה להתחיל ברבעון
השלישי של שנת  2008ולהסתיים ברבעון השלישי של שנת .2009

ח.

הונגריה  -רובע  13בבודפשט )"רוברט קרולי"(

מנרון רכשה בדצמבר  2004קרקע בשטח של כ 3 -דונם ברובע  13בבודפשט הונגריה ,בבעלות
פרטית ,המיועדת להקמת  198יחידות דיור בבניה רוויה .עבודות הבניה של השלב הראשון של
הפרויקט לבניית  92יחידות דיור החלו ברבעון הראשון של שנת  2006וצפויות להסתיים
במהלך הרבעון השני של שנת  .2007מרבית יחידות הדיור של שלב א' נמכרו .בניית השלב
השני של הפרויקט ,שבמסגרתו יבוצעו עבודות לבניית  106היחידות הנותרות ,החלה ברבעון
הרביעי של שנת  2006וצפויה להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת .2007
מלאי קרקעות ובניינים למכירה:
א.

בנין פנרמה
מבנה ברחוב בן צבי בתל-אביב ,הכולל  6קומות לשימוש מסחרי ,תעשייה ולמשרדים בו
החברה מחזיקה שטח כולל של  10,905 -מ"ר וחניונים בשטח של כ 17,000 -מ"ר .השטחים
שבבעלות החברה מושכרים בחלקם ,ובכוונת החברה למכור אותם )בעבר היה בבעלות החברה
שטח של  14,125מ"ר ,מתוכם נמכרו עד תום שנת הדוח  3,220מ"ר(.

ב.

אזור התעשייה הצפוני באשדוד
מנרב פרויקטים חוכרת ממנהל מקרקעי ישראל  4מגרשים באזור התעשייה הצפוני באשדוד,
בשטח כולל של כ 50 -דונם .בהתאם לתכנית בנין עיר ,מיועד השטח לבניה לתעשייה
ולתעשייה עתירת ידע  180% -בנייה לשטחים עיקריים ועוד  100%בנייה לשטחי שירות.
החברה טרם עשתה שימוש בקרקע.

ג.

פרויקט הריביירה באשדוד
החברה חוכרת משנת  1998ממנהל מקרקעי ישראל ,קרקע בשטח של כ 53 -דונם בסמוך לחוף
ימה של אשדוד .בהתאם לתב"ע החלה על הקרקע ,מיועדת הקרקע לבניה לתיירות ונופש.
זכויות הבניה בקרקע כ–  .40%החברה טרם עשתה שימוש בקרקע ,אולם היא בוחנת
אפשרויות לפיתוח הקרקע.
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 .7.3מוצרים ושירותים
קרקעות לבניה שמציעה החברה למכירה )לעיתים ,לאחר שהשביחה אותן(.
יחידות דיור למגורים  -בבניה רוויה ובבתים צמודי קרקע.
שטחים מסחריים-עסקיים ,שטחים לשימוש תעשייתי ושטחי משרדים בפרויקטים הכוללים מבנים
לשימוש כאמור .יצוין ,כי חלק ניכר מן הפרויקטים המסחריים שבונה החברה מיועדים להשכרה,
כנכסים מניבים ,ואינם מיועדים למכירה )ראו מגזר השכרת נכסים מניבים להלן(.
 .7.4פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
פילוח הכנסות ורווחיות לפי פרויקטים )באלפי ש"ח(
הפרויקט
אונו על הפארק – שלב א'
כפר-סבא – שלב א'
פתח-תקוה – שלב א'
בודפשט -רובע 18
בודפשט – רובע CP 13
אחר
סה"כ
אונו על הפארק – שלב א'
צהלה
בודפשט -רובע 18
בודפשט – רובע CP 13
אחר
סה"כ
קרקע אשדוד
קרקע ירושלים
צהלה
בודפשט -רובע 18
אחר
סה"כ

הכנסה
שנזקפה
שנת 2006
56,160
24,843
19,085
32,143
9,294
1,775
143,300
שנת 2005
23,230
8,941
11,364
6,128
2,875
52,538
שנת 2004
66,635
5,709
10,788
31,787
2,386
117,305

עלות שנזקפה

רווח גולמי

48,889
21,363
15,738
23,649
8,229
2,336
120,204

7,271
3,480
3,347
8,494
1,065
-561
23,096

20,049
8,879
9,352
5,873
1,989
46,142

3,181
62
2,012
255
886
6,396

48,552
714
10,895
28,247
3,164
91,572

18,083
4,995
-107
3,540
- 778
25,733

שיעור הרווח הגולמי שנבע ממגזר זה בשנים  2005 ,2006ו 2004 -הוא כ 12% ,16% -ו22% -
בהתאמה.
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פרויקטים בביצוע שהחלו להיזקף לדוח רווח והפסד עד ) 31/12/06באלפי (₪
שם הפרויקט

מספר
יח"ד
למכירה
בפרויקט

אונו על הפארק – 91
שלב א'
בודפשט -רובע 336 18
בודפשט – רובע 99 13
CP
כפר-סבא – שלב א' 50
פתח-תקוה – שלב 39
א'

1

יח"ד
שנמכרו עד
31/12/06

סך מקדמות
שנתקבלו
מחוזים עד
31/12/06

עלות
כוללת
צפויה של
3
הפרויקט

עלויות
שנצברו עד
ליום
31/12/06

שיעור
השלמה
ליום
2
31/12/06

שנת
השלמה
מתוכננת

75

71,858

91,000

87,121

96%

2006

303
92

75,623
30,350

74,309
37,257

74,309
37,257

100%
100%

הסתיים
הסתיים

31
27

23,925
15,433

40,000
23,000

29,044
21,752

79%
96%

2007
2007

פרויקטים בביצוע שטרם החלו להיזקף לדוח רווח והפסד עד ליום ) 31/12/06באלפי ש"ח(
שם הפרויקט

אונו על הפארק
– שלב ב'
אונו על הפארק
שלב ג'
כפר סבא –
קדמת העיר
פתח תקווה –
הדרי העיר
–
ירושלים
שטראוס
בודפשט – רובע
* CP 13
בודפשט -רובע
* AK 13

סך יח"ד
בפרויקט

מחזור
מכירות
צפוי לכלל
הפרויקט
)אלפי (₪

יח"ד
שנמכרו
עד
31/12/06

היקף
כספי של
מכירות
עד
31/12/06

סך
מקדמות
שנתקבלו
מחוזים
עד
31/12/06

עלות
כוללת
צפויה של
הפרויקט

עלויות
שבוצעו
בפועל עד
31/12/05

שיעור
השלמת
הפרויקט
ליום
31/12/06

שנת
השלמה
מתוכננת

91

106,000

26

29,217

17,611

96,000

61,437

53%

2007

91

108,000

-

-

-

98,000

38,351

5%

2009

106

102,000

20

20,983

9,021

95,000

14,559

11%

2008

32

25,000

7

5,669

911

24,000

9,534

8%

2008

67

78,000

14

29,271

6,789

58,000

2,516

3%

2008

235

83,487

133

39,997

19,713

75,324

35,686

47%

2008

62,584

73

19,324

3,791

56,000

23,800

42%

2007

198

* חלק הקבוצה .50% -

1
2

3

בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר .2
שיעור השלמה מחושב לפי יחס עלויות ההשלמה שנצברו עד ל 31.12.2006 -לבין סך עלויות אלו ועלויות ההשלמה הנוספות החזויות
עד לסיום
הפרויקט .עלויות השלמה הן אותן עלויות פרויקט המשקפות את התקדמות העבודה .בהתאם לכך עלויות ההשלמה לא יכללו את
עלות הקרקע וכן עלויות אחרות שאינן מצביעות על התקדמות העבודה ,כגון עלויות אשראי ,הנהלה ומכירה שהוונו ועלויות שטרם
נצרכו )כגון חומרים שנרכשו למלאי ומקדמות שניתנו לקבלני משנה בגין עבודות שטרם בוצעו(.
כולל קרקע.
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מלאי קרקעות לבנייה ו/או למכירה של החברה ליום 31/12/06
מיקום

שטח

זכויות

אשדוד

 53דונם

חכירה

אשדוד

 50דונם

חכירה

 19דונם

חכירה

גבעת זאב

4

יעוד
מלונאות ונופש
תעשייה
ידע
מגורים

זכויות בנייה מ"ר \
כמות יח"ד
21,200

עתירת 89,000

עלות ליום
31.12.06
)אלפי (₪
14,621
27,330

 100יח"ד

21,578

מלאי מבנים למכירה של החברה ליום 31/12/06
שם
הפרויקט
בניין פנרמה

שטחים למכירה
ל -1.1.06 -מ"ר

5

11,055

זכויות

שטחים שנמכרו בשנת
הדווח – מ"ר

יתרת מלאי
למכירה – מ"ר

חכירה

3,219

10,905

עלות ליום
31/12/06
)אלפי (₪
34,044

 .7.5לקוחות
מאפייני הלקוחות במגזר הבניה למכירה
בפרויקטים למגורים שיוזמות החברות בארץ ובחו"ל הלקוחות הם לקוחות פרטיים  -רוכשי יחידות
דיור .מטבע הדברים אלו הם לקוחות חד פעמיים המשתנים מפרויקט לפרויקט.
בפרויקטים אחרים )בניה למסחר ,תעשייה ומכירת קרקעות(  -הלקוחות הם רוכשים פרטיים ו/או
גורמים עסקיים ,ובהם  -חברות קבלניות ויזמים .גם בפרויקטים אלה הלקוחות משתנים מפרויקט
לפרויקט.
התפלגות המכירות במגזר בשנת הדיווח לפי שיוך גיאוגרפי –

פיצול גאוגרפי של ההכנסות במגזר
אלפי ₪
41,436
אירופה
29%
101,802
ישראל
71%

4
5

תאור והליכים משפטיים ראו בסעיף  7.15.2לעיל.
לא כולל חניונים בשטח של  16,921מ"ר
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.7.6

שיווק והפצה
דרכי השיווק וההפצה
פעולות השיווק וההפצה של הקבוצה  -הן בארץ והן בחו"ל )באמצעות מנרב אינווסטמנטס(  -נעשות
במספר דרכים עיקריות:
א.

באמצעות אנשי מכירות ,עובדי הקבוצה.

ב.

בפרויקטים לבניה למגורים )הן בארץ והן בחו"ל(  -באמצעות חברות שווק חיצוניות עמן
מתקשרת הקבוצה לגבי כל פרויקט ,העוסקות בשיווק ובמכירת היחידות בפרויקטים .חברות
השיווק החיצוניות מקבלות הנחיות מקצועיות תפעוליות וארגוניות מן הקבוצה )באמצעות
אנשי מכירות העובדים בקבוצה( .לחברת השיווק משולמים תשלומים בשיעורים מסוימים
בהתאם להיקף המכירות )מספר היחידות שנמכרו באמצעותה( ומחיר המכירה ,לפי הסכמים
שנחתמים בינן לבין הקבוצה.

ג.

הקבוצה וחברות השיווק עורכות מבצעי שווק ופרסום באמצעי התקשורת.

תלות בצינורות שיווק
לחברה אין תלות בצינורות השיווק ,מאחר וקיימות חברות שיווק רבות שניתן לשכור את שירותיהן.
מאידך ,תחום השיווק הוא תחום עיקרי ומהותי לפעילות החברה ,להצלחתה העסקית ולהצלחתו של
כל פרויקט.
 .7.7צבר הזמנות
צבר ההזמנות בתחום זה כולל את כל התמורות בגין יחידות דיור שנמכרו עד ליום  ,31.12.06אך
בנייתן לא הושלמה וההכנסות בגינן טרם הוכרו כהכנסות בדוחותיה הכספיים של החברה .דוח רווח
והפסד של הקבוצה כולל רק את חלק הרווח שמומש ,כשהוא מחושב על פי שיעור התקדמות הבניה,
בהתאם להוראות תקן חשבונאות מס' .2
לתאריך הדוח עומד צבר ההזמנות של החברה על כ 171,351 -אלפי  ,₪לעומת צבר הזמנות של כ-
 67,250אלפי  ₪ליום  .31.12.05הזמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו כמעט במלואן ולא נרשמו
שינויים או ביטולים מהותיים.
להלן צבר ההזמנות:
תקופת ההכרה
בהכנסה הצפויה
רבעון ראשון 2007
רבעון שני 2007
רבעון שלישי 2007
רבעון רביעי 2007
שנת 2008
סה"כ

צבר הזמנות ליום
) 31/12/06באלפי
(₪
8,837
9,519
21,206
20,559
80,932
141,053

* הנתונים בטבלה מבוססים על הערכות החברה לגבי מועד הכרה בהכנסה.
** אין שינוי מהותי בין צבר ההזמנות ליום הדוח לבין צבר ההזמנות הסמוך למועד פרסום הדוח.

 .7.8תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות
קיימת בארץ תחרות רבה בתחום הייזום לבניה  -למגורים ובכלל .מלאי הקרקעות לבניה בארץ הולך
וקטן ומחירי הקרקעות עולים .לפיכך ,קיימת תחרות על רכישה ו/או חכירה של קרקעות חדשות.
כמו כן קיימת תחרות רבה על לקוחות פוטנציאליים בפרויקטים לבניה  -הן מן המגזר הפרטי והן מן
המגזר העסקי.
התחרות מתבטאת בין היתר ,ברמת המחירים )נמוכה( ובהיקף המבצעים המוצעים על-ידי חברות
בניה בתחום ,בהצעת מוצרים נלווים ליחידות דיור הנמכרות בפרויקטים למגורים ,ובהצעת הטבות
שונות ,מפרטים עשירים ועוד .כל אלה מקטינים את הכנסות המגזר ,עלולים להגדיל עלויות ולשחוק
את רווחיותו של המגזר.
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שמות המתחרים המשמעותיים בתחום
בין המתחרים בחברה בתחום ייזום הפרויקטים לבניה – אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,קבוצת
אשטרום ,אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבנין בע"מ ושיכון עובדים בע"מ.
שיטות להתמודדות עם התחרות
נוכח מצב המשק וענף הבניה וריבוי יזמים וחברות בניה ,ובניסיון להתמודד עם התחרות ,פועלת
הקבוצה במישורים הבאים:
א.

פעילות לפיתוח מרבי והשבחת זכויות הבניה בקרקעות הנרכשות על-ידה;

ב.

רכישת קרקעות לבניה במקומות מועדפים ,להערכת החברה;

ג.

עריכת מבצעי מכירות;

ד.

תכנון של דירות בפרויקטים למגורים והצעת מפרטים עשירים בהתאם לצרכי הלקוחות.

 .7.9כושר יצור
ככלל ,כושר הייצור של הקבוצה בתחום זה אינו מוגבל ,אלא ככל שהדבר נובע מהתקשרויות עם
חברות קבלניות המבצעות את הפרויקטים ,וכפי שנגזר מיכולת הקבוצה לגייס מקורות מימון
לפרויקטים השונים.
 .7.10הון אנושי
העובדים המועסקים בתחום
במגזר מועסקים נכון ליום  31.12.2006כ 12 -עובדים בארץ ו 5 -עובדים במנרב אינווסטמנטס בחו"ל
בתחום האדמיניסטרציה .להלן פירוט התפלגות העובדים במגזר לפי תפקידים:
תפקיד
ייצור
שיווק ומכירות
ניהול ואדמיניסטרציה
חו"ל
סה"כ עובדים

31.12.2006
2
2
8
5
17

בראש מנרב פרויקטים עומד מנכ"ל ,אשר אליו כפופים מנהל פיתוח עסקי; מהנדס אליו כפוף מנהל
פרויקטים ,אשר אליו כפופים ,לגבי כל פרויקט – מפקח על הפרויקט האחראי על הקבלנים
המבצעים; מנהל מכירות ,האחראי על סוכני המכירות; ומנהל כספים ,האחראי ,בין היתר ,על
מחלקת הנהלת חשבונות.
הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
העובדים מועסקים בחברות הקבוצה במגזר זה לפי הסכמי עבודה אישיים הנחתמים בין החברה
הרלבנטית לבין כל אחד מן העובדים ,המבוססים על משכורת גלובאלית ו/או לפי שעות עבודה
בפועל ,בהתאם למו"מ שכל חברה מקיימת עמם עובר לקבלתם לעבודה .שכרם של חלק מן העובדים
)כגון – אנשי המכירות( מורכב משכר בסיסי ועמלות.
מנהלי הפרויקטים בכל אחת מן החברות ,זכאים לרוב לשכר קבוע בגין מתן השירותים על ידם
בפרויקט.
התחייבויות הקבוצה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה לעובדים מכוסה בחלקה על-ידי הפקדות
שוטפות על שם העובדים בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות ביטוח בחברות ביטוח .סכום יתרת
ההתחייבויות בגין יחסי עובד ומעביד הכלולים במאזן מבטאים את יתרת ההתחייבויות שאינה
מכוסה בהפקדות בלבד ,בהתאם להסכמי העבודה הרלבנטיים ובכפוף להוראות הדין.
 .7.11ספקים וקבלני ביצוע
הספקים העיקריים ושיעור הרכישות מהם
הספקים העיקריים של הקבוצה בתחום הבניה הינם קבלני משנה לביצוע הפרויקטים ,ובכלל זה -
מתכננים )אדריכלים ,מהנדסים( וחברות קבלניות המבצעות את עבודות הבניה בקבלנות משנה.
יצוין ,כי מרבית פרויקטי המגורים נבנים ע"י מנרב הנדסה.
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צורות ההתקשרות עם ספקים
לגבי כל אחד מן הפרויקטים ,מתקשרת הקבוצה בהסכמים ספציפיים וסטנדרטיים עם המתכננים
ועם קבלני הביצוע.
התשלומים לקבלני הביצוע נעשים עפ"י רוב לפי קצב התקדמות עבודתם .לעתים משולמות לקבלני
הביצוע מקדמות כנגד בטחונות מתאימים .הקבוצה נוהגת לקבל מקבלני המשנה ערבויות ביצוע,
שהן ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע הפרויקטים ,בשיעור מסוים מן הסכומים להם זכאי הקבלן
וכפי שמסוכם עמו .כמו כן ,בסיום הפרויקט ,נוהגת הקבוצה לקבל מקבלני המשנה ערבויות טיב,
ערבויות בנקאיות להבטחת אחריות לעבודות שבוצעו ולהבטחת ביצוע תיקונים ,בשיעור מסוים מן
הסכום ששולם לקבלן באותו פרויקט ,כפי שמסוכם עמו.
ככל שניתן ,הקבוצה מקבלת מקבלני המשנה ערבויות ביצוע וערבויות טיב לכיסוי אחריותה
והתחייבויותיה כלפי מזמין העבודה ) (back to backו/או בהיקף ובסכום שיאפשרו לקבוצה לכסות
ככל שניתן את העלויות הכרוכות במתן אחריות ובביצוע תיקונים ו/או השלמת עבודה באמצעות
קבלני משנה אחרים ,במידה וקבלן המשנה הרלבנטי לא יעמוד בהתחייבויותיו.
יצוין ,כי בפועל הערבויות הניתנות על-ידי הקבלנים והתחייבויותיהם לתקופות בדק ואחריות אינן
מכסות את מלוא אחריות החברה כלפי המזמינים וכי חרף קיומן של ערבויות והתחייבויות ,חשופה
החברה לסיכונים ,בעיקר לגבי מקרים בהם ייקלעו קבלנים מבצעים לקשיים ,ו/או  -אם היקף
הערבויות שניתנו לחברה איננו מכסה את מלוא הנזקים שעלולים להיגרם בקשר עם ביצוע הפרויקט
)לרבות ליקויי בניה וכיו"ב(.
 .7.12הון חוזר
מדיניות החזקת מלאי
לקבוצה מלאי קרקעות בנוי או המיועד לבניה .חלק ממלאי הקרקעות הבנוי )כגון  -בנין פנרמה(
מוצע להשכרה לעסקים ולבתי מסחר בעיקר לתקופות קצרות )בשיטת " ,("on-callוזאת על מנת
להגדיל את הרווחיות בתחום ולצמצמם עלויות הנובעות מהחזקת המבנים כשהם בלתי מאוכלסים.
מדיניות מתן אחריות למוצרים
אחריות למבנים וליחידות דיור בפרויקטים שהחברות יוזמות ,ניתנת בהתאם לחוקי המכר ,ובפרט -
חוק המכר )דירות( ,תשל"ג.1973-
מדיניות אשראי
ככלל ,הקבוצה איננה מעניקה אשראי ללקוחות בתחום זה .תנאי התשלום נקבעים בהסכמים בין
החברה לבין הלקוחות ומשולמים עפ"י רוב בהתאם לקצב התקדמות הבניה בפרויקטים.
בכל הנוגע לספקים במגזר )לרבות קבלני ביצוע( – נוהגת הקבוצה לשלם להם בממוצע ,בתנאים של
שוטף.45+
אשראי הניתן בפועל לספקים -
שנת 2006
באלפי ₪
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי ליום
רבעוני
31.12.2006
ממוצע
שוטף 45 +
60
15,546
ספקים
 .7.13מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
 (1חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה - 1965-עוסק בהוראות ובתקנות הקשורות לייעודי הבניה ,זכויות
בניה ,היתרים ורישוי הבניה .בהקשר זה תוזכר התוספת לחוק זה העוסקת בהיטלי השבחה
הנובעים ממימוש הבניה .לעיתים ,נדרשת הקבוצה לפעול לשינוי ייעוד הנכסים שבבעלותה .שינוי
זה כרוך לעיתים ,בתשלום היטלי השבחה בהתאם לחקיקה האמורה.
 (2חקיקה בנושא מיסוי מקרקעין ,מס רכישה ,מס מכירה ,מס שבח עשויה להיות רלבנטית לפעילות
הקבוצה ,במקרים בהם הקבוצה רוכשת או מוכרת נכסי נדל"ן ,לעניין התמורה המתקבלת
ממכירת הנכס או התמורה המשולמת ברכישתו ,בהתאם.
תנאי אשראי
מקובלים במגזר
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 (3חוקי המכר למיניהם )חוק המכר )דירות( ,תשל"ג 1973-וחוק המכר )הבטחת השקעות של רוכשי
דירות( ,תשל"ה (1974-חלים על התחום ,בעיקר בכל הנוגע למכירת דירות בפרויקטים לבניה
למגורים.
בקרת איכות –למנרב פרויקטים הוענק על-ידי מכון התקנים הישראלי התקן הישראלי
והבינלאומי .ISO-9000
 .7.14הסכמים מהותיים
ראה פירוט בסעיף  7.2לעיל לעניין הסכם פרויקט שטראוס בירושלים.
 .7.15הסכמי שיתוף פעולה
הסכם בין אליאמון אנטרפרייז )חברה זרה ,בבעלות ובשליטה של מליסרון בע"מ( לבין מנרב
אינווסטמנטס ,מחודש יולי  2004להסדרת שיתוף פעולה בין הצדדים לצורך הקמת פרויקטי נדל"ן
משותפים בהונגריה.
עיקרי התחייבויות הצדדים  -הצדדים יחליטו במשותף על הקמת פרויקטים משותפים בהונגריה.
הוחלט על הקמת פרויקט ,תוקם "חברה למטרה יחידה" ) (SPCשמטרתה ביצוע כל הפעולות
הכרוכות בהקמה ובמסירה )וכן תפעול ,במקרה הצורך( של הפרויקט .החברה תירשם בהונגריה .כל
צד יחזיק ב 50% -מן החברה שתוקם .כל  25.1%בחברה שתוקם יקנו זכות למינוי דירקטור אחד ,כך
שכל אחד מן הצדדים ימנה דירקטור אחד .בהסכם נקבעו כללים לכינוס וקבלת החלטות באסיפות
כלליות ובישיבות דירקטוריון .נקבע ,כי הצדדים יחלקו באופן שווה במימון פעילות החברה שתוקם,
ונקבעו מנגנונים לדילול חלקו של כל צד במקרה של הפרת ההתחייבויות להעמדת מימון ו/או
בטוחות לפעילות החברה שתוקם .הצדדים יפתרו מחלוקות באמצעות וועדה משותפת שתורכב
מחבר אחד מכל צד .בהיעדר פתרון בתוך פרק הזמן שנקבע לקבלת החלטה ,יהיה כל אחד מן
הצדדים רשאי להפעיל מנגנון " (BUY ME BUY YOU) "BMBYכפי שהוסדר בהסכם .כמו כן
נקבעו בהסכם מנגנוני בוררות לסכסוכים שאינם יכולים להיפתר באמצעות הוועדה המשותפת.
בהתאם להסכם ,חברות האם של הצדדים )מליסרון ומנרב אחזקות( יערבו לקיום התחייבויותיהם
על פי ההסכם.
 .7.16הליכים משפטיים מהותיים
להלן תיאור הליכים משפטיים מהותיים לפעילות המגזר:
 .7.16.1כנגד חברה מאוחדת הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בספטמבר  2003תביעה
בסכום של כ 5 -מליון  ,₪לתשלום כספים לתובעת )חברה קבלנית שביצעה עבודות בניה
ופיתוח עבור החברה המאוחדת בפרויקט בניה בתל-אביב( .לטענת התובעת ,מגיעים לה
הסכומים הנתבעים מכיוון שהחברה המאוחדת גרמה להתארכות הפרויקט והיא זכאית
לפיצוי בשל כך ,וכן – החברה המאוחדת לא אישרה את מלוא החשבון הסופי שהוגש על-
ידי התובעת ולפיכך נותרה חייבת לה כספים .החברה המאוחדת הגישה כתב הגנה בצירוף
חוו"ד מומחה )מהנדס( ,אשר במסגרתו הוכחשו טענות התובעת .בנוסף ,הגישה חברה
מאוחדת כתב תביעה שכנגד אשר במסגרתו תבעה מן התובעת סך של כ 3-מליון  ₪בגין
גרימת פיגורים וליקויי בניה בפרויקט .לפי הצעת בית המשפט ,הסכימו הצדדים לפנות
לגישור.
הליכי הגישור שהתקיימו בין הצדדים הופסקו על ידי המגשר ולפיכך ההליך בבית המשפט
המחוזי .בדיון שהתקיים בתיק נקבע כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט בנוגע לשאלות
המקצועיות בתיק ,ובהסכמת הצדדים נקבעה זהותו .ברם ,המומחה המוסכם לא הסכים
לבסוף לקבל את המינוי לאחר שהצדדים לא נעתרו לבקשתו ,לפיה לא ייחקר נגדית על
חוות דעתו .נכון למועד פרסום הדוח טרם מונה מומחה במקום המומחה הנ"ל וטרם נקבע
מועד נוסף לדיון בבית המשפט על פי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה ,נוכח
השלב המקדמי בו מצוי התיק ,לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה בשלב זה .לעניין
ההפרשה בגין הליך זה ראה ביאור 24א).ב( לדוחות הכספיים.
 .7.16.2מנרב פרויקטים הגישה בשנת  2001תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד
השיכון והממונה על הבינוי ביו"ש ,לביטול ההסכמים שנכרתו ביניהם ,בעקבות זכייתה
של מנרב פרויקטים במכרז להקמת פרויקט דיור בגבעת זאב בירושלים .זאת ,עקב נסיבות
של סיכול על רקע מהומות אוקטובר .2000
התביעה היתה תביעה לסעד הצהרתי ,אך בהתאם להחלטת בית המשפט תוקנה התביעה
והוספה לה עילת תביעה כספית .בהתאם לכך הגישה מנרב פרויקטים יחד עם אחרים כתב
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תביעה מתוקן ,ובמסגרתו תביעה כספית בסך של כ 60 -מיליון ) ₪כאשר חלקה של מנרב
פרויקטים בתביעה הכספית הנו כ 30 -מיליון  .(₪יצוין ,כי במסגרת הדיון בתביעה
המקורית הושגה הסכמת ביניים לפיה המדינה תשיב תשלומי פיתוח בסך של  7.5מיליון
 ₪כנגד מסירת ערבות בנקאית באותו סכום ע"י מנרב פרויקטים .המדינה חזרה בה
מההסכמה האמורה .מנרב פרויקטים הגישה תביעה לאכיפת ההסכמה האמורה במקביל
לתביעה העיקרית המפורטת לעיל .ההליך נמצא בשלב הגשת הסיכומים.
 .7.16.3בשנת  2000גן האירוס הגישה תביעה נגד מנהל מקרקעי ישראל וצדדים שלישיים נוספים
לבית המשפט המחוזי העומדת ,לאחר תיקון כתב התביעה ,על סך של כ 25 -מיליון .₪
התביעה הינה בגין שלילת זכייתה של גן האירוס במכרז שנערך על-ידי מנהל מקרקעי
ישראל להחכרת קרקע בגני תקווה לשם בניית יחידות דיור .זאת לאחר שנקבע בתחילה,
כי גן האירוס זכתה במכרז והיא החלה לבצע עבודות בקרקע ולאחר שצד ג' אחר ערער על
קביעת מנהל מקרקעי ישראל בענין זה וזכה בערעור .פרקליטות המדינה וצדדים שלישיים
הגישו כתבי הגנה וגן האירוס הגישה כתב תשובה לאלה ובימים אלה מתנהלים הליכי
גילוי מוקדם .כמו כן ,בית המשפט קבע כי בעלי המניות של גן האירוס יערבו להוצאות גן
האירוס בהליך במקרה בו תפסיד בהליכים .הדיון בתיק נדחה ליום  ,07.05.07לצורך
המתנה לתוצאות הליכים תכנוניים .על פי חוות דעת יועציה משפטיים של החברה ,לא
ניתן להעריך ,בשלב זה ,את סיכויי התביעה ,ואולם סך של  ₪ 800,000מתוך סכום
התביעה מתייחס להוצאות שגן האירוס הוציאה בעין ונראה כי סיכויי ההצלחה של חלק
זה של התביעה גבוהים משל יתר רכיבי התביעה.
 .7.16.4הועדה המקומית לתכנון ובניה אונו ,הגישה נגד מנרב פרויקטים כתב ערעור לבית המשפט
המחוזי בתל-אביב .המדובר בערעור בזכות שהועדה המקומית הגישה על פסק דינו של
בית המשפט השלום בהרצליה שניתן בערעור שמנרב פרויקטים הגישה נגד הועדה
המקומית ,על עצם חיובה בהיטל השבחה בגין הקלות לבניה שביקשה ביחס לשניים מתוך
שלושה מגרשים עליהם נבנה פרויקט "אונו על הפארק" .בית משפט השלום בהרצליה
קיבל את ערעורה של מנרב פרויקטים במלואו ,ומכאן ערעור הועדה המקומית לבית
המשפט המחוזי .לאחר שהליכי גישור הסתיימו ללא תוצאות הגישו הצדדים סיכומים
בכתב .התקיים דיון בתיק ביום  22.02.07והצדדים ממתינים למתן פסק דין בתיק .על פי
חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה לחברה טענות טובות כנגד הערעור.
במקביל להליך הנ"ל הגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה אונו לבית המשפט המחוזי
בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ,עתירה מנהלית כנגד מנרב פרויקטים
וכנגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה תל-אביב .בעתירתה עותרת הועדה המקומית
לביטול החלטת ועדת הערר המחוזית אשר קבעה כי החלטת הועדה המקומית לביטול
הקלות לבניה שאושרו בעבר למנרב פרויקטים ביחס לשניים משלושה מגרשים שמנרב
פרויקטים בונה עליהם בקרית אונו ,התקבלה שלא כדין וכי יש לאשר למנרב פרויקטים
את ההקלות במגרשים כפי שאושרו לכתחילה .מנרב פרויקטים הגישה תגובתה לעתירה
ובין היתר העלתה טענה מקדמית ,כי יש לסלק את העתירה על הסף עקב שימוש לרעה
בהליך המשפטי שכן בין הצדדים מתנהל הליך נוסף בקשר להיטל השבחה בגין אותן
הקלות בבית המשפט המחוזי )כמפורט לעיל( .הועדה המקומית הודיעה כי היא מותירה
את ההכרעה בטענה המקדמית לשיקול דעת בית המשפט וטרם הגישה טיעוניה בעניין זה.
על פי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה לחברה טענות טובות בשני ההליכים לעיל.
יצוין ,כי קבלת העתירה ו/או הערעור יחשפו את מנרב פרויקטים לחיוב בהיטל השבחה
בגין הפרויקט.
 .7.17יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
הערה :המידע האמור בסעיף זה להלן הינו מידע צופה פני עתיד .העובדות והנתונים ששימשו בסיס
למידע זה הינם תוכניות דירקטוריון והנהלת החברה .הגורמים העשויים להביא לכך שהמידע צופה
פני עתיד לא יתממש הינם הגורמים המפורטים בסעיף  7.1לעיל ,שינויים בסביבה הכלכלית ובתנאי
השוק במדינות זרות בהן החברה עשויה לבחון פעילות ,ושינויים בהערכות ובתכניות הנהלת החברה.
אסטרטגיה וכוונות לעתיד וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
בכוונת הקבוצה לפעול להרחבת פעילות הייזום לבניה למגורים בארץ על ידי הגדלת מספר האתרים
בפריסה גיאוגרפית רחבה ,תוך התמקדות באזורי ביקוש ,שיווק אקטיבי של יחידות הדיור אשר
בבניה וביצוע רכישות קרקע חדשות בעיקר באמצעות עסקאות קומבינציה .כמו כן ,הקבוצה
מעוניינת לפעול לפיתוח מלאי הקרקעות שבבעלותה ולמימושן.
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בנוסף ,הקבוצה בוחנת אפשרויות להרחבת פעילותה בתחום הבניה בחו"ל  -הן בתחום ייזום
פרויקטים לבניה למגורים ,והן בפרויקטים לבניה למסחר ולתעשייה.
במהלך השנה הקרובה עתידה הקבוצה להמשיך לפעול בהתאם למתואר בסעיפים  7.1-7.15לעיל,
במהלך העסקים הרגיל .החברה אינה צופה שינויים ו/או התפתחויות מסוימות בתחום הבניה בשנה
הקרובה.
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.8

מגזר ביצוע עבודות קבלניות
 .8.1מידע כללי על תחום הפעילות
פעילות החברה בתחום נעשית בעיקר באמצעות מנרב הנדסה אשר הינה קבלן מבצע של פרויקטים
לבניה .מנרב הנדסה מתקשרת עם לקוחות ועם חברות יזמיות ,לשם ביצוע עבודות בנייה בפרויקטים
שונים ,ובהם -מבנים למגורים הכוללים יחידות דיור בבניה רוויה ובתים צמודי קרקע; מבני
משרדים ,מסחר ותעשייה למגזר העסקי ,מבנים עבור רשויות שלטון ומוסדות ציבור ,וביצוע עבודות
הנדסה ייחודיות בבסיסים צבאיים ,גשרים ,קווי רכבת ותשתית ,הקמת מעונות סטודנטים ,בית
סוהר פרטי ועוד .חלק מעבודות הביצוע של מנרב הנדסה נעשות עבור חברות יזמיות מהקבוצה .חלק
משמעותי מן הפרויקטים בהם מעורבת מנרב הנדסה הינם פרויקטים הכוללים עבודות ממשלתיות
ו/או עבור מוסדות ציבור.
במקרים רבים ההתקשרות בעבודות מסוג זה נעשית באמצעות התמודדות במכרזים )או בהליכים
דמויי מכרז( המתפרסמים על ידי מזמיני העבודה ,במסגרתם מגישה מנרב הנדסה הצעות.
בחלק מן המקרים מבוצעות העבודות על-ידי מנרב הנדסה בשיתוף עם קבלני ביצוע אחרים ,במסגרת
"עסקה משותפת" .במקרים אלה ההתקשרות לביצוע העבודות ודרישות התשלום נעשים על-ידי
"העסקה המשותפת".
ביצוע העבודות בפועל נעשה באמצעות קבלני משנה ,אשר מנרב הנדסה מתקשרת עמם מעת לעת
ולצורך ביצוע פרויקטים מסוימים.
בנוסף ,מפעילה מנרב הנדסה מפעל לייצור ולעיבוד קונסטרוקציות מפלדה .המפעל הוקם באשדוד
במהלך השנים  ,2001-2002על קרקע בבעלות מנרב פרויקטים בשטח של כ 7.5 -דונם ,והוא עוסק
בעיבוד ,הובלה והרכבה של שלדים למבנים מקונסטרוקציות פלדה .המפעל מתבסס על טכנולוגיות
מודרניות וחדישות ,ועל ידע שנרכש ומייצר פלדה לשימוש בפרויקטים שונים ובין היתר עבור חברות
הקבוצה .כמו כן ,מפעילה מנרב הנדסה החל מנובמבר  2004מפעל טרומי בנתיבות .המפעל הטרומי
מייצר רכיבים תעשיתיים מבטון אשר משמשים להקמת מבנים ואתרי תשתיות אחרים .רכיבים אלה
משמשים חברות בקבוצה ומחוץ לה.
שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות
רווחיות החברה בפרוייקטים השונים אינה נקבעת בהכרח לפי ייעוד המבנה או היקפו אלא בעיקר
מתנאי השוק בתקופת ההתקשרות אשר משפיעים על היקף ההתקשרויות ועל תנאיהן לרבות תנאי
ההסכם עם המזמין ,ואופן ניהול הפרוייקט על ידי החברה .הכנסות החברה מושפעות מהיקפי
ההתקשרויות ומהמועדים הקבועים בכל הסכם לביצוע העבודה .בשנת הדוח ישנה עליה נכרת בהיקף
ההכנסות של המגזר אך יחד עם זאת ירידה ניכרת בשיעור הרווח הגולמי של המגזר .הגידול
בהכנסות והירידה בריווחיות נובעת בעיקר מגידול בפעילות של פרויקטים בתחום דיור בנייה רוויה
אשר תומחרה במחירי חדירה לשוק חדש .החברה מעריכה כי בשנים הקרובות תחום זה לא יפגע
בשיעור הריווחיות של החברה.
על פי פרסומי האגף למידע וניתוח כלכלי של משרד הבינוי והשיכון לשנת  2006השיפור בצמיחת
המשק בשנת  2006לא בא לידי ביטוי ,עד כה ,בענף הבנייה .בשנת  2006הצביעו האינדיקטורים
המובילים בענף הבניה על מגמות מעורבות לעומת  .2005הדבר נובע בין היתר מהמשך התייקרות
חומרי הגלם לבניה בארץ ועלייה עקבית במחירי התשומות לבניה .בנוסף ,הממשלה הקשיחה את
מדיניותה ביחס להעסקת עובדים זרים והחל משנת  2005יושם נוהל חדש הכולל שינוי מבני בכל
הקשור להעסקת עובדים זרים באופן המייקר את עלויות ההעסקה .בשנים האחרונות חלה החמרה
שנמשכה בשנת  2006במדיניות ביחס להיתרי עבודה לעובדים זרים – צמצום מכסות העובדים
הזרים ועלית שכרם .ע"פ החלטת ממשלה מספטמבר  ,2006תצטמצם מכסת העובדים הזרים בענף
הבניה הדרגתית בשנים הבאות עד לביטולה בשנת .2010
בשנת הדוח פעילות מפעל הפלדה התרחבה ביחס לשנת  2005והתמקדה בביצוע פרויקטים לגורמים
חיצוניים ובין היתר בביצוע חלק מהעבודות בפרויקט הקמת המפעל החדש באינטל קריית גת בהיקף
הכנסות של כ 5 -מיליון דולר ארה"ב .הפרויקט הסתיים וההכנסות בגינו נזקפו לדוחות הכספיים.
כמו כן התקבלו הכנסות נוספות בהיקף כולל של כ 2 -מיליון דולר ארה"ב מפרויקטים נוספים שביצע
מפעל הפלדה עבור גורמים שונים ,וביניהם ,חברת אורמט ,המשרד לאיכות הסביבה וחברת
כימאגיס.
בשנת הדוח התרחבה גם פעילותו של המפעל הטרומי ,המבצע עבודות בפרויקטים שונים המבוצעים
על ידי חברות בקבוצה וכן לגורמים חיצוניים בהיקף כולל של כ 20 -מיליון .₪
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המגבלות ,האילוצים וחסמי הכניסה העיקריים החלים ומשפיעים על תחום הפעילות
 (1מגבלות החלות על קבלן המבצע פרויקטים לבניה הנובעות מחקיקה בתחום התכנון והבניה,
הבטיחות בעבודה וכן ממדיניות התקינה החלה בתחום הבניה ,לרבות הנחיות פיקוד העורף בתחום
זה.
 (2מנרב הנדסה רשומה כקבלן אצל רשם הקבלנים ולפיכך כפופה לחוק רישוי קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1961-והתקנות לפיו.
מנרב הנדסה מסווגת בסווגים הבאים:
ענף

קבוצת סווג

סוג

היקף כספי קבלן מוכר
)באלפי (₪

בניה

ג

5

לא מוגבל

√

כבישים תשתיות
ופיתוח

ג

5

לא מוגבל

√

גשרים

ג

5

לא מוגבל

√

מים וביוב

ב

5

לא מוגבל

-

משאבות וטורבינות

ב

4

15,726

-

 (3כמו כן ,רשומה מנרב הנדסה כ"קבלן מוכר" על-ידי מינהלת קבלן מוכר אצל רשם הקבלנים .יצוין
כי הסיווגים האמורים מאפשרים לחברה לעמוד בתנאי הסף במכרזים לביצוע עבודות קבלניות
)בעיקר עבודות ממשלתיות(.
הסיווג הגבוה של מנרב הנדסה והיותה קבלן מוכר מחייבים את מנרב הנדסה לעמוד בתנאים
פיננסיים שונים אשר נקבעים מעת לעת על-ידי רשם הקבלנים ומינהלת קבלן מוכר ,ובהם  -נזילות
)יחס רכוש שוטף להתחייבויות שוטפות(; איתנות פיננסית )יחס הון עצמי לנכסים(; רווחיות )רווח
גולמי ביחס לסך המכירות בניכוי עלות קרקע(; יחס מהנדסים/הנדסאים להיקף מכירות; יחס מספר
מנהלי עבודה להיקף מכירות; יחס ערך ציוד להיקף מכירות; אישור תקנים שונים ,לרבות תקני
 ISOממכון התקנים.
יצוין ,כי מינהלת קבלן מוכר אצל רשם הקבלנים עורכת גם ביקורות ומעקב שנתיים ומקיימת פיקוח
שוטף בכל הנוגע לעמידת הקבלנים בדרישות האמורות .בין היתר ,נדרשת מנרב הנדסה להגיש דוח
שנתי למינהלת קבלן מוכר.
 (4חלק משמעותי מפעילות מנרב הנדסה מבוצעת עבור המגזר הציבורי ,משרדי ממשלה ,רשויות
שלטון ומוסדות ציבור .לשם ביצוע עבודות מסוג זה ,נדרשת מנרב הנדסה להתמודד במכרזים
ולהגיש בהם הצעות .לפיכך ,על פעילות מנרב הנדסה חלות מגבלות הנובעות מדיני המכרזים ומתנאי
המכרזים בהם היא משתתפת .בין תנאי הסף במכרזים לביצוע עבודות ממשלתיות נכללים בדרך כלל
– דרישות בדבר רישום החברה כקבלן לפי החוק; סווג קבלני גבוה והכרה כקבלן מוכר .בנוסף,
במכרזים לביצוע עבודות ממשלתיות חלות מגבלות לעניין העסקת עובדים זרים ,בהתאם להנחיות
החשב הכללי.
 (5מגבלות ואילוצים נוספים החלים בתחום זה ,נובעים מתנודות במחירי חומרי גלם )בעיקר ברזל
ומלט( ,לרבות מכסים והיטלים החלים על חומרי גלם מיובאים.
 (6מגבלה משמעותית נוספת נובעת ממדיניות הממשלה בתחום הקצאות ומכסות לעובדים זרים
לבניה וזמינותם .חלק ניכר מעבודותיה של מנרב הנדסה מבוצעות באמצעות עובדים זרים אשר
הועסקו במהלך שנת הדוח בחלקם באופן ישיר על-ידי חברת צוות עוז ,חברה בת של מנרב הנדסה
)ראה סעיף  8.10להלן( ,ובחלקם באמצעות תאגידים מורשים אחרים ,ופעילותה של מנרב הנדסה
תלויה בהעסקתם של עובדים אלה .העסקתם של העובדים הזרים מותנית בקבלת היתרים משירות
התעסוקה ובמילוי תנאים מסוימים שנקבעו על-ידי הממשלה ,בהתאם לדין ובפרט – נוהל העסקת
עובדים זרים בענף הבנייה שפורסם ע"י משרד התעסוקה ,המסחר והתעשייה וחוק עובדים זרים
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א .1991-המחסור בעובדים זרים בענף
הבניין אשר נובע ממדיניות הממשלה לצמצום היקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים והצורך
להעסיק את העובדים הזרים באמצעות תאגידים מורשים בלבד ,גרם לייקור משמעותי בעלות
העסקתם – בין במישרין ובין בעקיפין.
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 (7המדיניות הביטחונית של הממשלה ,לרבות הטלת סגרים על שטחי יהודה ושומרון ,משפיעה על
זמינותם של עובדים )פלסטינאים( לענף הבניה וכן משפיעה על זמינות חומרי גלם המסופקים
משטחים אלה.
לכל הגורמים המתוארים לעיל השפעה משמעותית על ענף הבניה בכלל ועל פעילות הקבוצה
ותוצאותיה העסקיות בתחום זה.
מבנה התחרות בשוק
בשוק ביצוע עבודות קבלניות ,פועלות בארץ חברות קבלניות גדולות וקבלנים עצמאיים רבים )מאות(
 בינוניים וקטנים.גורמי ההצלחה בתחום
הגורמים הקריטיים להצלחה בענף הביצוע הינם –  (1איכות הבניה ,רמת הגימור ,המפרטים והיקף
התכולה;  (2עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקטים ומסירתם;  (3המוניטין של הקבוצה; (4
ההצלחה בהתמודדות במכרזים שלטוניים מושפעת בין היתר ,משיטות הבניה ומטכנולוגיות הבניה
המוצעות על-ידי מנרב הנדסה ,ביכולתה להציע שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בעלי יתרונות
יחסיים בתחום הטכנולוגיה ו/או בעלי ידע ייחודי ,וביכולתה לעמוד בתנאים ובדרישות הסף
במכרזים אלה ,כמתואר לעיל.
 .8.2הפרויקטים העיקריים שביצעה מנרב הנדסה בשנת הדוח
א .יד ושם  -מכלול מוזיאלי
פרויקט במוזיאון עבור יד ושם בהיקף של כ 138 -מליון ש"ח ,שבוצע במסגרת מכרזים בהם
זכתה מנרב הנדסה בין השנים  .1999-2001הפרויקט הסתיים בשנת הדוח.
ב .פרויקט "אונו על הפארק"
מנרב הנדסה מבצעת את העבודות הקבלניות בפרויקט הכולל  273יח"ד )ב 3 -מבנים( בהיקף של
כ 130 -מליון  .₪עבודות שלב א' של הפרויקט שכללו  2 -חניונים ,מגדל מגורים אחד ,משרד
מכירות באתר ובניית דירה לדוגמה הסתיימו בתחילת שנת  .2007שלב ב' של הפרויקט ,בו
מבצעת מנרב הנדסה את עבודות הבניה של מגדל המגורים השני ,החל ברבעון הראשון של שנת
הדוח וצפוי להסתיים בסוף שנת  .2007בשלב ג' תבצע מנרב הנדסה את עבודות הבנייה של מגדל
המגורים השלישי וחניון אחד ,אשר בנייתם צפויה להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2007
ולהסתיים במהלך שנת  .2008ראה לעניין זה גם סעיף )7.2א( לעיל.
ג .פרויקט "קדמת העיר" כפר-סבא
מנרב הנדסה מבצעת את העבודות הקבלניות בפרויקט הכולל  156יח"ד )ב 2 -מבנים ובבנייה
נמוכה( בהיקף של כ 64 -מיליון  .₪ביצוע העבודות בפרויקט החל ברבעון הראשון של שנת 2006
וצפוי להסתיים במהלך שנת  .2007ראה לעניין זה גם סעיף )7.2ב( לעיל.
ד .מעונות הסטודנטים
מחצית היובל התקשרה בהסכם עם חברת נכסי האוניברסיטה העברית בירושלים לבניית
מעונות הסטודנטים בהר הצופים בירושלים .באוגוסט  2004נחתם הסכם לבניית המעונות בין
מחצית היובל לבין מנרב הנדסה ודניה סיבוס בע"מ ,בעסקה משותפת בחלקים שווים .העסקה
המשותפת תבצע עבודות תכנון הקמה ומסירה של הפרויקט בתמורה לכ 195 -מליון ) ₪חלקה
של מנרב הנדסה הנו  .(50%ההסכם הינו להקמת מעונות סטודנטים בהיקף של כ 1600 -מיטות.
במקרה של הגדלת מס' המיטות ,תהיה העסקה המשותפת זכאית לתוספת תמורה לפי מנגנון
שנקבע בהסכם .יצוין ,כי התמורה המקורית הייתה בסך כ 170 -מיליון  ₪וכתוצאה מהגדלת
מספר המיטות התמורה גדלה לכ 195 -מיליון  .₪הקמת הפרויקט החלה בשנת  ,2004בניית 7
מתוך  9מבנים בפרויקט הסתיימה ואוכלסו בהם כ 1,300 -מיטות .בניית המבנים הנוספים
צפויה להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת  .2007לעניין זה ראה גם סעיף  10.2להלן.
ה .גשר לטרון
לאחר שבמהלך שנת  2005זכתה מנרב הנדסה במכרז להקמת גשר לקטע ממסילת הרכבת
לירושלים ,היא התקשרה בהסכם עם רכבת ישראל לביצוע העבודות תמורת סך של כ130 -
מליון ש"ח .ביצוע העבודות בפרויקט החל במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2005וצפוי להסתיים
בסוף שנת .2007
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ו .קווי רכבת לנתב"ג
מנרב הנדסה זכתה בשני מכרזים שונים שפורסמו על-ידי רשות הנמלים והרכבות לבניית שני
מקטעים של קווי רכבת לנתב"ג בהיקף כולל של כ 165 -מליון ש"ח .בנייתו של הקטע הראשון
הסתיימה בשנת  .2004בנייתו של הקטע השני בפרויקט )קטע ו'( ,שמנרב הנדסה זכתה במכרז
נוסף לגביו בשנת  2003ושהיקף ההכנסות בגינו הנו כ 115 -מיליון ש"ח ,החלה בשנת 2004
והסתיימה בתקופת הדוח.
ז .מגדל קריית הממשלה בתל-אביב
בניית מגדל משרדים עבור קריית ממשלה )להשכרה לרשויות המדינה( ולשימוש מסחרי .מנרב
הנדסה בנתה את הפרויקט בעסקה משותפת עם חברת דניה סיבוס בע"מ )"העסקה
המשותפת"( ,לפי הסכם התקשרות עם החברה היזמית בפרויקט ,מחצית היובל ,שהנה בבעלות
משותפת בחלקים שווים של מנרב אחזקות ושל קבוצת אפריקה ישראל .במהלך שנת 2005
סיימה העסקה המשותפת את בניית קומות המשרדים עבור רשויות המדינה )כ 26-קומות( ואת
השלד והמעטפת של  12קומות נוספות במגדל .היקף העבודות שבוצעו בפרויקט הנו כ340 -
מליון  .₪חלקה של מנרב הנדסה בתמורה הנו מחצית .לעניין זה ראה גם סעיף  10.2להלן.
ח .פרויקט גשר ומסילת רכבת יבנה
במהלך שנת  ,2005זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע"מ )"הרכבת"(,
לביצוע פרויקט עבודות תשתית במסילת הרכבת ראשל"צ-אשדוד ,קטע מחלף יבנה ,עבודות
תשתית ובטון למסילות והקמת תחנת הרכבת יבנה מערב .בהתאם לתנאי המכרז ,צפויות
העבודות במסגרת הפרויקט להימשך כשנתיים בכל הנוגע לביצוע קו הרכבת וכ 14 -חודשים
בכל הנוגע להקמת תחנת הרכבת יבנה מערב .ביום  28.09.06נתקבל צו התחלת עבודה לביצוע
עבודות תשתית הרכבת מחלף יבנה בכללותו ותחנת יבנה מערב ,המהוות חלק מהעבודות
בפרויקט ושההכנסות הצפויות בגינן מוערכות בכ 100 -מיליון ש"ח .ביצוע העבודות בפרויקט
החל ברבעון הראשון של שנת  2007וצפוי להסתיים בסוף שנת  .2008ביצוע יתר העבודות
בפרויקט יימסר למנרב הנדסה על פי שיקול דעת הרכבת ובמקרה כזה מוערכות ההכנסות
בפרויקט בכלולתן בכ 150 -מיליון .₪
ט .פרויקט בית הסוהר הפרטי בבאר-שבע
ברבעון הראשון של שנת  2005זכתה מנרב הנדסה ,בשיתוף עם אפריקה ישראל להשקעות
בע"מ ,במכרז שפורסם על ידי ועדת המכרזים הבין-משרדית של משרד האוצר ,המשרד
לביטחון פנים ושירות בתי הסוהר ,לתכנון ,הקמה ,הפעלה ומימון של בית הסוהר הפרטי בבאר-
שבע בשיטת  .PFIביצוע העבודות בפרויקט החל ברבעון הראשון של שנת  .2007לעניין פרויקט
זה ראה גם סעיפים  10.2ו 10.13.3 -להלן .כנגד תיקון  28לפקודת בתי הסוהר המתיר הפעלה של
בית סוהר על ידי גורם פרטי הוגשה עתירה לבג"צ כמפורט בסעיף .10.15.1
 .8.3מוצרים ושירותים
במסגרת פעילותה מספקת מנרב הנדסה שירותי קבלנות בניה מגוונים .שירותי קבלנות הבניה
נחלקים לשתי קבוצות עיקריות :המגזר הפרטי והמגזר הציבורי .שירותים אלו מסופקים לצדדים
שלישיים ,הן לגורמים ציבוריים )עיריות ,משרדי ממשלה וכדומה( והן ליזמים פרטיים ,וכן לחברות
הקבוצה )בעיקר למנרב פרוייקטים ולמחצית היובל(.
בנוסף ,מנרב הנדסה מייצרת במפעלה אלמנטים טרומיים ,המשמשים הן בביצוע בעבודותיה
הקבלניות של מנרב הנדסה והן למכירה לחיצוניים.
מפעל הפלדה מעבד ומרכיב קונסטרוקציות פלדה מותאמות לפרויקטים שונים לבניה ,לפי הזמנות
של חברות קבלניות וקבלנים מבצעים  -מתוך הקבוצה ומחוץ לה.
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 .8.4פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים במגזר העבודות הקבלניות בשנים
:2004-2006
2006
הכנסות
באלפי ₪

2005
הכנסות
באלפי ₪

 %מסך
הכנסות
התאגיד

מגזר ציבורי

86,896

24%

86,696

30%

209,475

49%

מגזר פרטי )עסקי(

76,880

22%

35,027

12%

19,995

4%

צדדים קשורים

190,063

54%

66,290

סוג הלקוח

 %מסך
הכנסות
התאגיד

הכנסות
באלפי ₪

2004

 %מסך
הכנסות
התאגיד

85,852

אחר
353,839

סה"כ

315,320

188,013

סך הרווח הגולמי שנבע ממגזר זה בשנים  2005 ,2006ו 2004 -הנו  17,562אלפי ש "ח 21,672 ,אלפי  ₪ו-
 28,411אלפי  ,₪בהתאמה .שיעור הרווח הגולמי שנבע ממגזר זה בשנים  2005 ,2006ו 2004 -הוא כ,5% -
 12%ו ,9% -בהתאמה.
 .8.5לקוחות
מאפייני לקוחות ואופן ההתקשרות
מנרב הנדסה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל ,עם יזמים בפרויקטים שונים בהסכמים בהם
נקבעת התמורה ,ערבויות ,דרכי ביצוע ולוחות זמנים לביצוע ,אחריות ותקופות בדק לתיקונים.
בדרך כלל משולמת התמורה על בסיס קצב התקדמות העבודה בפרויקטים בפועל ובהתאם
למדידות שנערכות על-ידי הצדדים ,לפי תנאים שנקבעים בהסכם .במקרים אחרים נקבעת תמורה
"פאושלית" ,קרי :התמורה נקבעת מראש עבור כלל העבודות )בחלקים ו/או בשלבים( בצירוף
מנגנון עדכון .מנגנון תשלום נוסף הינו בשיטת  ,cost+קרי :תשלום עבור עלויות הביצוע בצירוף
רווח בשיעור מסויים שנקבע מסך העלויות .בדרך כלל תשלומים עבור שינויים ו/או תוספות על
המוסכם ,משולמים בנפרד ובנוסף על התמורה ההסכמית בפרויקטים.
בחלק מן המקרים דורשים מזמינים כי חלק מן הסכומים המגיעים לחברה בגין עבודות שבוצעו
)בשיעור של עד  10%ממנו בכל שלב( ,יעוכב על-ידי המזמין ,כבטוחה )"עכבון"( – עד להשלמת כלל
העבודות בפרויקט.
לקוחות מהותיים
בשנת הדיווח היו לקבוצה  3לקוחות מהותיים במגזר הביצוע ,ששיעור ההכנסות מהם לקבוצה עלה
על  10%מסך הכנסותיה של הקבוצה:
2006

לקוח

2004

2005

הכנסות
באלפי ₪

%
מהכנסות
התאגיד

הכנסות
באלפי ₪

%
מהכנסות
התאגיד

הכנסות
באלפי ₪

%
מהכנסות
התאגיד

א'

68,381

19%

48,156

17%

65,261

15%

מחצית
היובל

63,061

18%

37,756

מנרב
פרויקטים

81,815

23%

סך הכל

213,257

85,912
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81,413

146,674

 .8.6שיווק והפצה
חלק משמעותי מעבודות הביצוע בהן מעורבת מנרב הנדסה מבוצעות לאחר התמודדות וזכייה
במכרזים )בעיקר של מוסדות ציבור ,גורמים ממשלתיים ורשויות שלטוניות( .בקבוצה פועלת
מחלקת מכרזים ובה מספר עובדים העוסקים באיתור מכרזים פוטנציאליים ,בהכנה ועיבוד של
הצעות החברה והגשתן במסגרת אותם מכרזים .המחלקה מתעדכנת במכרזים חדשים באופן שוטף
 באינטרנט ,באמצעי התקשורת השונים ,וישירות מלקוחות פוטנציאליים.בנוסף ,מנרב הנדסה עומדת בקשר רציף ושוטף עם מתכנני פרויקטים ,עם יזמים ועם חברות
קבלניות וחברות בניה ,לצורך התקשרות לביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים שונים.
 .8.7צבר הזמנות) 6במליוני (₪
לתאריך הדוח עומד צבר ההזמנות של החברה על כ 383 -מליוני  ,₪לעומת צבר הזמנות של כ554 -
מליוני  ₪ליום  .31.12.05הזמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו כמעט במלואן ולא נרשמו שינויים
או ביטולים מהותיים.
תקופת ההכרה
בהכנסה הצפויה

צבר הזמנות ליום
) *31.12.06במיליוני
(₪

רבעון ראשון 2007

60

רבעון שני 2007

73

רבעון שלישי 2007

78

רבעון רביעי 2007

59

שנת 2008

113

סה"כ

383

* אין שינוי מהותי בין צבר ההזמנות ליום הדוח לבין צבר ההזמנות הסמוך למועד פרסום הדוח.

 .8.8תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות
קיימת היום בארץ תחרות משמעותית בתחום ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים לבניה .התחרות
מתבטאת ברמת המחירים המוצעים על-ידי קבלני ביצוע ,באיכות הבניה והתכנון ,ברמת הגימור,
במפרטים ובתכולה .בענף הביצוע פועלות היום ,להערכת מנהלי החברה אשר איננה מבוססת על
נתונים רשמיים כלשהם ,אלא על הערכת השוק והיכרותם עם השוק ,בין  10לכ 20-חברות קבלניות
מובילות ,אשר רובן רשומות אצל רשם הקבלנים ,בעלות סווג קבלני גבוה ,ומוכרות כ"קבלן מוכר".
חברות אלה הן החברות אשר מתחרות במנרב הנדסה על אותם פלחי שוק ,ומתמודדות מולה
במכרזים לביצוע בפרויקטים דומים .בנוסף ,קיימות בענף הבניה עשרות חברות בניה וקבלנים
עצמאיים קטנים ובינוניים.
שמות המתחרים המשמעותיים בתחום
בין המתחרים המשמעותיים בתחום העבודות הקבלניות  -סולל בונה בנין ותשתית בע"מ ,דניה
סיבוס בע"מ ,א .ארנסון בע"מ וחברות בת של אשטרום נכסים בע"מ.
שיטות להתמודדות עם התחרות
מנרב הנדסה מנסה להתמודד בתחרות באמצעות שיתוף פעולה עם חברות נוספות ,בעלות יתרונות
יחסיים בתחום ו/או בעלות ידע ספציפי ,לביצוע פרויקטים שונים – בדרך של ביצוע עסקאות
משותפות ו/או מיזמים משותפים .שיתוף הפעולה עשוי להקנות למנרב הנדסה יתרונות ,בדרך של
חלוקת סיכונים ,וכן – באמצעות סינרגיה והפריה הדדית.

6

כולל הזמנות מצדדים קשורים.
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 .8.9כושר יצור
הקבוצה מתאימה את כושר הייצור שלה ,לרבות היקף כוח האדם המועסק על-ידה  -במישרין ו/או
על-ידי חברות כוח אדם כאמור להלן ,לתפוקות הנדרשות ולפרויקטים בהם היא מעורבת .ככל
שהקבוצה מעורבת בפרויקטים נוספים ,היא מעסיקה עובדים נוספים לצורך ביצועם .יצוין בהקשר
זה ,כי אחת המגבלות העיקריות ליכולתה של הקבוצה לבצע פרויקטים נוספים ,היא מגבלת כוח
האדם המקצועי שביכולתה להעסיק כתוצאה ממדיניות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים
וכתוצאה מהטלת סגרים על שטחי יהודה ושומרון המקטינה את זמינותם של פועלים פלסטינאים
לביצוע עבודות ,וכן ממגבלות על יכולתה של הקבוצה להעסיק עובדים זרים בפרויקטים
ממשלתיים ,בהתאם להנחיות החשב הכללי כמוסבר בסעיף  8.1לעיל.
 .8.10הון אנושי
העובדים המועסקים בתחום
במגזר מועסקים נכון ליום  ,31.12.2006כ 152 -עובדים .להלן פירוט התפלגות העובדים לפי
תפקידים:
תפקיד
ייצור )פלדה+טרומי(

31.12.2006
48

ביצוע עבודות )לרבות מנהלי עבודה ,מנהלי 70
פרויקטים ומהנדסים(
ניהול ואדמניסטרציה
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סה"כ עובדים*

152

* לא כולל  58עובדים זרים שהועסקו עד ליום  31.12.06על ידי צוות עוז ,חברת בת של מנרב הנדסה.

בראש מנרב הנדסה עומד מנכ"ל ,אשר אליו כפופים (1) :אגף כספים  -בראש האגף עומד מנהל
כספים ,האחראי ,בין היתר ,על מחלקת הנהלת חשבונות ובקרה; ) (2אגף התקשרויות  -בראש
האגף עומד מנהל אגף ,אשר אליו כפופות מחלקת חוזים והתקשרויות אשר עוסקת בביצוע
התקשרויות עם ספקים ועם קבלנים; מחלקת כוח אדם ועובדים זרים העוסקת בטיפול בעובדים
באתרים ובעובדים זרים ,ומחלקת מנהל ציוד ולוגיסטיקה העוסקת בתפעול ורכש; ) (3אגף הבטחת
איכות; ) (4מחלקה טכנית העוסקת במכרזים; ) (5אגף המגורים – בראש האגף עומד מנהל אגף,
אשר אליו כפופים מנהלי הפרויקטים השונים; ) (6מנהל מפעל הפלדה ומנהל המפעל הטרומי )בכל
אחד מן המפעלים עובדים מהנדס ,עובדי ייצור ומספר עובדי מנהלה(.
עד ליום  31.12.06העסיקה מנרב הנדסה  58עובדים זרים באמצעות צוות עוז .החל מיום 01.01.07
חדלה מנרב הנדסה מלהעסיק עובדים אלה באמצעות צוות עוז וכיום הנה מעסיקה עובדים זרים
בפרויקטים השונים שהיא מבצעת באמצעות תאגידים מורשים אחרים )באופן שמנרב הנדסה
איננה מעסיקתם הישירה של עובדים אלה(.
שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים
כאמור לעיל ,מנרב הנדסה חדלה להעסיק עובדים זרים באמצעות צוות עוז החל מיום ,01.01.07
וממועד זה מעסיקה מנרב הנדסה עובדים זרים באמצעות תאגידים מורשים אחרים בלבד .לפיכך,
צוות עוז אינה פעילה החל משנת .2007
השקעות באימונים והדרכה
ההשקעות באימונים והדרכות במגזר אינן מהותיות .הקבוצה נוהגת לשלוח מעת לעת עובדי ייצור
וביצוע בתחומים מסוימים להשתלמויות הנערכות על-ידי משרד העבודה ,מכון התקנים ו/או מכוני
השתלמות מקצועיים פרטיים.
הטבות וטיבם של הסכמי העסקה ,תכניות תגמול לעובדים
על עובדי מנרב הנדסה מדרג מנהל עבודה ומטה חל הסכם העבודה הקיבוצי הכללי לעובדים בענף
הבניה והעבודות הציבוריות בישראל מיום  ,9.4.1968בין התאחדות הקבלנים והבונים ,והסתדרות
עובדי הבנין והעץ בהסתדרות העובדים הכללית החדשה ,על תיקוניו ותוספותיו ,ולרבות צווי
ההרחבה שהוצאו ביחס אליו.
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עוד חלים על העובדים הסכם הפנסיה בענף הבניה ועבודות ציבוריות מיום  ,9.4.1999בין התאחדות
הקבלנים והבונים בישראל ,קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש .בע"מ ומקפת ניהול קרנות
פנסיה ותגמולים בע"מ ,ולבין הסתדרות עובדי הבנין והעץ בהסתדרות הכללית החדשה של
העובדים בארץ ישראל.
למנרב הנדסה אין הסכמי עבודה כתובים עם עובדיה ,למעט עם מספר עובדים בכירים ,אך היא
מקיימת את חוק הודעה לעובד ,התשס"א 2001-בדרך של משלוח הודעה על תנאי עבודה לכל עובד
חדש בחברה.
התחייבויות מנרב הנדסה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה לעובדיה מכוסה בחלקה על-ידי הפקדות
שוטפות על שם העובדים בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות ביטוח בחברות ביטוח .סכום יתרת
ההתחייבויות בגין יחסי עובד ומעביד הכלולים במאזן ,מבטאים את יתרת ההתחייבויות שאינה
מכוסה בהפקדות בלבד בהתאם להסכמי העבודה הרלבנטיים ,ובכפוף להוראות הדין .ראה באור
 20לדוחות הכספיים.
בנוסף ,עובדים עבור מנרב הנדסה כשלושה קבלנים עצמאיים ,מהנדסים העוסקים בעיקר בניהול
הפרויקטים השונים .מנרב הנדסה אינה מפרישה עבורם סכומים שהיא נדרשת להפריש עבור
עובדים אחרים .להערכת הנהלת החברה ,נוסח ההסכמים עם הקבלנים העצמאיים מהווה הגנה
טובה מפני תביעות הנוגעות לאופן העסקתם ואין לה חשיפה בענין זה.
עובדים זרים
עד למחצית שנת  ,2005לשם העסקת עובדים זרים היה צורך בקבלת היתרים ,לפי פניה ליחידת
הסמך לענין עובדים זרים במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בבקשה לקבלת היתר .ההיתר
ניתן ככלל ,בכפוף לתשלומי אגרות ולהתחייבות בענין אופן העסקת העובדים )בתנאים נאותים,
בשכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק וכדומה( .החל ממחצית שנת  2005העסקת
עובדים זרים מתבצעת באמצעות תאגידים מורשים לעניין זה.
ביום  16.12.2004הגיעו ממשלת ישראל והתאחדות הקבלנים להסכם בנוגע להסדרת העסקתם של
עובדים זרים בענף הבניה .לפי ההסכם ,החל מ 1-במאי  2005האחריות להעסקת עובדים זרים בענף
הבניה והתשתית תועבר לחברות כוח אדם .בהתאם להחלטת הממשלה ,פרסם משרד התעשייה
המסחר והתעסוקה ,ביום  ,1.5.2005נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין .הנוהל קובע כי
העסקה כאמור תעשה אך ורק ע"י תאגידים אשר קיבלו היתר ממשרד התמ"ת כ"תאגידים
מורשים".
יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת מקצה כל שנה מכסה של עובדים זרים לכל תאגיד
מורשה .רישיונות ניתנים להעסקת מינימום  350עובדים ועד  700עובדים )בכפולות של .(50
בהתאם לנוהל ,הוקמה בחודש מרץ  2005חברת צוות עוז ,חברת בת של מנרב הנדסה ,למטרה
יחידה – העסקת עובדים זרים בענף הבניין ,וניתן לה היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין
והחל מחודש יולי  2005החלה להעסיק עובדים זרים על פי ההיתר .בשנת  2006קיבלה צוות עוז על
פי בקשתה היתר להעסקת  350עובדים זרים.
הוראות הנוהל קובעות הנחיות מפורטות בנוגע להעסקת העובדים הזרים ובין היתר ,בנוגע לשכר,
שעות עבודה ,תנאי עבודה וסיום עבודה ומעבר עובדים בין תאגידים מורשים .תאגידים מורשים
מחויבים במסירת דוחות למשרד התמ"ת ובתשלום אגרות שונות המייקרות את העסקתם של
העובדים הזרים.
מנרב הנדסה העסיקה במהלך שנת הדוח באמצעות צוות עוז עובדים זרים בביצוע עבודות קבלניות
בפרויקטים .ביום  31.12.06חדלה להעסיק מנרב הנדסה עובדים זרים באמצעות צוות עוז בשל
שיקולי כדאיות כלכלית .בהתאם לכך ,החל משנת  2007מעסיקה מנרב הנדסה עובדים זרים לצורך
ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים באמצעות תאגידים מורשים חיצוניים בלבד.
 .8.11חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום הפעילות
חומרי הגלם לעבודות ביצוע קבלניות הינם  -בטון ,ברזל ,ופלדה ובמקרים מסויימים גם  -אריחי
ריצוף וחיפוי ,כלים סניטריים ,דלתות ומשקופים ,מטבחים ,ארונות עץ .חלק מן החומרים
מסופקים בפועל על-ידי קבלני המשנה בפרויקטים.
חומרי הגלם למפעל הפלדה הינם פלדה גולמית .את הפלדה רוכש מפעל הפלדה מיצרנים בארץ ו/או
בחו"ל .חלק מהמזמינים של עבודות הפלדה מספקים את הפלדה בעצמם ,לצורך עיבודה במפעל
ויצירת הקונסטרוקציות.
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שיעור רכישות התאגיד מהספקים העיקריים
מרבית חומרי הגלם בהם משתמשת מנרב הנדסה נרכשים מספקים מקומיים כדלקמן:
בטון  -נרכש ממספר ספקים ,בעיקר ישראליים ,בהיקף ובכמויות בהתאם לצורך.
ברזל  -נרכש מספקים שונים ,בעיקר בארץ.
פלדה עבור מפעל הפלדה  -נרכשת מספקים שונים בארץ ומחו"ל.
צורות ההתקשרות עם ספקים
מנרב הנדסה מתקשרת מעת לעת ,בהתאם להזמנות המתקבלות אצלה לגבי פרויקטים שונים,
בהזמנות לרכישת חומרי הגלם לעבודות בניה.
בכל הנוגע לבטון וברזל ,מתקשרת מנרב הנדסה על-פי רוב עם ספקים ויצרנים בהסכמי מסגרת -
לפרויקט ו/או לתקופה ,לפיהם מבצעת מנרב הנדסה הזמנות בהיקפים גדולים ,הנפרשות על פני
תקופה  -בשלבים ובחלקים .זאת ,על מנת לקבע את מחירי החומרים מראש ,ולהקטין את חשיפתה
לתנודות מחירים.
גם בתחום הפלדה נעשית ההתקשרות מעת לעת ,על-ידי משלוח הזמנות לספקי חומרי הגלם.
קבלני משנה
ביצוע העבודות הקבלניות בפרויקטים השונים בהם מעורבת מנרב הנדסה נעשה על-ידה באמצעות
קבלני משנה ,ובהם  -מתכננים ,וקבלני ביצוע בתחומים הבאים  -הרכבת השלד ,האינסטלציה,
חשמל ,גבס צבע וטיח ,ריצוף ,מעליות ,גינון ,מטבחים ,עבודות אלומיניום וכיו"ב .מנרב הנדסה
מתקשרת עם קבלני המשנה בהסכמים ספציפיים וסטנדרטיים במהלך העסקים הרגיל ,לגבי כל
פרויקט באופן נפרד.
התשלומים לקבלני המשנה נעשים עפ"י רוב לפי קצב התקדמות עבודתם .לעתים משולמות לקבלני
המשנה מקדמות כנגד בטחונות מתאימים.
ככל שניתן ,מנרב הנדסה נוהגת לקבל מקבלני המשנה ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע העבודות
בפרויקטים על-ידם ,וערבויות בנקאיות להבטחת טיב העבודות ועמידת קבלני המשנה
בהתחייבויותיהם ,ובאחריותם לתקופת הבדק ולביצוע תיקונים .הערבויות נקבעות בשיעור
מסויים מהיקף התמורה המשולמת לאותם קבלנים בעבור עבודתם )בדרך כלל – back to back
להתחייבויות מנרב הנדסה כלפי המזמינים(.
בנוסף ,נוהגת מנרב הנדסה לעכב שיעור מסויים מן התמורה המשולמת לקבלני המשנה בכל תשלום
ותשלום )עד  ,10%כ"עכבון"( ,להבטחת ביצוע העבודות ,עד לסיומן.
תלות בספקים ומוצרים לגביהם קיימת תלות בספקים
כאמור ,מנרב הנדסה נוהגת לרכוש בטון מספקים שונים .מרבית הספקים מייצרים את הבטון
ממלט הנרכש בעיקר ממפעל נשר ,מונופול בתחום המלט בישראל .לפיכך ,קיימת תלות עקיפה של
מנרב הנדסה במפעל נשר )על-אף שמנרב הנדסה איננה רוכשת מלט ישירות מנשר אלא בהיקפים
קטנים ביותר( ,לענין הבטון הנרכש מספקים שונים.
בכל הנוגע ליתר חומרי הגלם ו/או קבלני המשנה  -לא קיימת תלות בספקים.
 .8.12הון חוזר
מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
מדיניות מנרב הנדסה הינה ,כי אין להחזיק מלאי חומרי גלם .מנרב הנדסה נוהגת לרכוש חומרי
גלם לפי הזמנות לביצוע המתקבלות אצלה בפועל ,בהיקפים ובכמויות ,בהתאם לנדרש לגבי כל
עבודה ו/או פרויקט באופן מיוחד וספציפי .לפיכך ,למנרב הנדסה אין מלאים של חומרי גלם.
יחד עם זאת ,כשקיימת ציפיה להעלאת מחירי חומרי הגלם ,להערכת מנהלי החברה על בסיס
דיווחים באמצעי התקשורת ,מידע כללי ,ועל בסיס היכרותם עם השוק ,נוהגת מנרב הנדסה לרכוש
חמרי גלם בכמויות גדולות יותר ,מעבר לכמויות הנדרשות באופן מיידי לפרויקטים המבוצעים
באותה עת.
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מדיניות מתן אחריות למוצרים
אחריותה של מנרב הנדסה לעבודות המבוצעות על-ידה ולביצוע תיקונים ,כקבלן מבצע ,ניתנת
בהתאם למתחייב מן הדין )תקופות הבדק בהתאם לחוקי המכר על תקנותיהם( ,ובהתאם
להסכמים שנחתמים לגבי כל פרויקט.
התחייבויות מנרב הנדסה לביצוע תיקונים בתקופות הבדק ואחריותה מגובות עפ"י רוב בערבויות
בנקאיות מתאימות:
כמקובל בענף וככל שנדרש ,עם התקשרותה בהסכם לביצוע פרויקט בניה מפקידה מנרב הנדסה
על-פי-רוב ,ערבות בנקאית ,להבטחת ביצוע העבודות ,בשיעור מסויים מסכום התמורה )על פי רוב
לא עולה על .(10%
בסיום ביצוע הפרויקט ,מפקידה מנרב הנדסה בידי היזם )ככל שקיים( או בידי המזמין ערבות
בנקאית להבטחת טיב הביצוע ,בשיעור מסויים מסכום החשבון הסופי הכולל )על-פי רוב לא עולה
על.(10% -
פרט לכך ,כשמנרב הנדסה מגישה הצעה לביצוע עבודות במסגרת מכרז ,היא נדרשת עפ"י רוב,
להפקיד ערבות להבטחת קיום ההצעה ,כחלק ממסמכי המכרז .הערבות מוחזרת לה ,במידה ולא
זכתה במכרז ו/או מוחלפת בערבות הביצוע )ראו לעיל( ,במידה והיא זוכה במכרז.
לעתים ,בנוסף ,מעוכב חלק מן התשלום המשולם על-ידי המזמין למנרב הנדסה בעבור עבודות
הביצוע עד לסיום העבודות בכללן ,להבטחת ביצוען )"עכבון"( ,כמוסבר לעיל.
התחייבויותיה של מנרב הנדסה כלפי המזמינים מגובות עפ"י רוב בהתחייבויות מקבילות )בהיקף
ובתקופה( של קבלני המשנה בפרויקטים כלפי מנרב הנדסה ) (back to backלגבי עבודות
המבוצעות על-ידם) ,ערבויות ו/או עכבון על חלק מן הסכומים(.
מדיניות אשראי
תנאי התשלום לגבי ביצוע עבודות בניה ,קבועים עפ"י רוב בהסכמים ו/או במכרזים שמפרסמים
מזמיני העבודות.
אשראי בפועל לשנת הדיווח
באלפי ₪

היקף אשראי
ממוצע*

ממוצע ימי
אשראי

תנאי אשראי
מקובלים

לקוחות

33,225

64

שוטף 45/60 +

ספקים

48,011

63

שוטף
15/30/45/60/90

+

*היקף האשראי הממוצע מתייחס ליתרת הלקוחות בגין החשבונות השוטפים ואינו מתייחס ליתרת הכנסות לקבל
הנרשמת בהתאם לכללי החשבונאות )תקן .(4

 .8.13מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
פעילות הקבוצה במגזר ביצוע העבודות הקבלניות כפופה לדברי החקיקה העיקריים הבאים:
א .חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-המסדיר רישום קבלנים
וסווגים קבלניים.
ב .חוק התכנון והבניה על תקנותיו.
ג .חוקי המכר על תקנותיהם ,ובעיקר – חוק המכר )דירות( ,התשל"ג.1973-
ד .חוק התקנים ,תש"יג ,1953-לענין תקנים מחייבים בבניה.
ה .מגבלות הנובעות מהוראות והנחיות פיקוד העורף בכל הנוגע לבניה.
ו .פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל על תקנותיה ובפרט  -תקנות הבטיחות בעבודה
)עבודות בניה( ,התשמ"ח ,1988-המסדירים הוראות ודרישות לענין בטיחות בעבודה.
ז .חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,על תקנותיו ,חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-על תקנותיו ,נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין
וכן  -חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו 1996-על תקנותיו .דברי חקיקה
אלה מסדירים אופן העסקת עובדים ובעיקר  -עובדים זרים.
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 .8.14הסכמים מהותיים
 8.14.1ראה סעיף  8.2לעיל לעניין הסכם לבניית מעונות סטודנטים באוניברסיטה העברית ,הסכם
לבניית מגדל הקריה ,הסכם עם רכבת ישראל לבניית גשר לטרון ו הסכם עם רכבת ישראל
לביצוע פרויקט גשר ומסילת רכבת יבנה.
 8.14.2פרויקט קריית קומברס ברעננה
במאי  2006נחתם הסכם בין מנרב הנדסה לבין קומברס בע"מ )להלן" :קומברס"( ,לפיו
מנרב הנדסה נתנה לקומברס אופציה להתקשר עם מנרב הנדסה עד ליום  30/09/06בחוזה
לביצוע פרויקט להקמה ותחזוקה של מבני משרדים ,מעבדות ושטחים אחרים בשטח של כ-
 72,500מ"ר )בשלב א'( וכ 17,500 -מ"ר נוספים )בשלב ב'( ,שישמשו כקריית קומברס על
מקרקעין בבעלותה באזור התעשייה רעננה .סך כל ההכנסות הצפויות בגין ביצוע הפרויקט
במלואו על כל שלביו עמד על סך של  143מיליון דולר ארה"ב .האופציה לא מומשה על ידי
קומברס.
במסגרת ההסכם ,ביצעה מנרב הנדסה את התכנון המפורט של הפרויקט תמורת סכום כולל
של כ 950 -אלף דולר ארה"ב ,לגביו סוכם בין הצדדים שיבוצע ללא תלות במימוש האופציה
הנתונה לקומברס.
 .8.15הסכמי שיתוף פעולה
 8.15.1שני הסכמים בין מנרב הנדסה לבין דניה סיבוס בע"מ
הצדדים הסכימו על הקמת עסקה משותפת לצורך עמידה בהתחייבויות שנטלו על עצמם
כלפי מחצית היובל בנוגע לפרויקט הקמת מגדל קרית הממשלה משנת  1998ופרויקט
הקמת מעונות הסטודנטים משנת .2004
בהתאם להסכם ,כל צד יהיה שותף ב 50% -בעסקה המשותפת ולפיכך כל צד ישא במחצית
מהתחייבויותיה הכספיות של העסקה המשותפת ,ויהיה זכאי למחצית מן ההכנסות.
בהתאם להסכם ,הוקמה מינהלת אתר המורכבת משני נציגים מכל צד וכן ממנהל
הפרויקט ,אשר תפקידה לטפל בכל ההיבטים השוטפים והיומיומיים של תפעול העסקה
המשותפת וביצוע העבודות .למנהל הפרויקט לא תהיה זכות הצבעה במינהלת זו ,ותפקידו
לנהל את ביצוע העבודות על כל הכרוך בכך ולסייע למינהלת בקבלת החלטות.
בהסכם הקמת המעונות נקבעו הוראות דילול לחלקו של צד בפרויקט במקרה בו לא יעמוד
בהתחייבויותיו להעמדת מימון/בטוחות עבור העסקה ,והצד השני יקיים עבורו
התחייבויות אלה .כמו כן נקבע מנגנון בוררות ליישוב סכסוכים.
 8.15.2הסכם בין מנרב הנדסה לבין מליבו בנייה בע"מ )"מליבו"( בעניין הקמת גשר ומסילת
רכבת יבנה מיום 28.11.06
הצדדים הסכימו על הקמת עסקה משותפת בשם "מנרב-מליבו עסקה משותפת גשר
יבנה" ,אשר תשמש כקבלן משנה שיבצע את העבודות בפרויקט הנ"ל בו זכתה מנרב
הנדסה במסגרת מכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע"מ.
בהתאם להסכם ,לעניין חלוקת הפסדים ,התחייבויות והעמדת מימון ו/או ערבויות כל צד
יהיה שותף ב 50% -בעסקה המשותפת .לעניין חלוקת רווחים בין הצדדים וזכויות אחרות
בעסקה המשותפת יהיה חלקה של מנרב הנדסה  55%וחלקה של מליבו יהיה .45%
בהתאם להסכם ,הוקמה מינהלת אתר המורכבת משני נציגים מכל צד וכן ממנהל פרויקט,
אשר תפקידה לטפל בכל ההיבטים השוטפים היומיומיים של תפעול העסקה המשותפת
וביצוע העבודות .למנהל הפרויקט לא תהיה זכות הצבעה במנהלת זו ,יהיה כפוף למנהלת
ותפקידו לנהל את ביצוע העבודות על כל הכרוך בכך.
בהסכם נקבעו הוראות דילול חלקו של צד בפרויקט לצורך חלוקת רווחים וזכויות אחרות
בעסקה המשותפת במקרה בו לא יעמוד בהתחייבויותיו להעמדת מימון/בטוחות עבור
העסקה ,והצד השני יקיים עבורו התחייבויות אלה .כמו כן ,בהסכם נקבע מנגנון בוררות
ליישוב סכסוכים.
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 .8.16הליכים משפטיים מהותיים
 .8.16.1נגד מנרב הנדסה הוגשה תביעה בסך של כ 5 -מיליון  ₪בגין ליקויים במעטפת החיצונית
של מפעל שהוקם על ידה אשר עשויה מפאנלים של פח .התביעה הנה לתשלום הנדרש
לצורך פירוק המבנה )למעט הקונסטרוקציה( והקמתו מחדש ותשלום פיצוי בגין אובדן
רווחים של התובעת בתקופה בה המפעל לא יפעל לצורך ביצוע העבודות הנדרשות .מנרב
הנדסה הגישה נגד התובעת תביעה שכנגד בגין יתרת התמורה החוזית שלא שולמה לה
בסך  1.1מיליון ש"ח וכן הודעות צד שלישי נגד יצרן הפאנלים והמרכיב ,כמו גם נגד
המבטחים .התיק מצוי בהליכי קדם משפט .החברה הפרישה בדוחותיה הכספיים לשנת
הדיווח סכום אשר משקף ,בהתאם לחוות דעת יועציה המשפטיים ,באופן נאות את
הסכום שתידרש לשלם ,אם וככל שתידרש ,בקשר עם התביעה הנ"ל .סכום זה עשוי
להשתנות עם התקדמות ההליכים בתיק.
 .8.16.2במהלך שנת  2005נסתיימה בפשרה תביעה שהגיש צד ג' כנגד העסקה המשותפת
שהוקמה על ידי מנרב הנדסה ודניה סיבוס בע"מ בסך של כ 10 -מליון ) ₪חלק הקבוצה
הינו כ .(50%-צד ג' שימש כקבלן משנה של העסקה המשותפת בפרויקט בירושלים.
בהתאם להסכם הפשרה שילמה העסקה המשותפת לצד ג' בסוף שנת  1.7 2005מליון .₪
 .8.17יעדים ואסטרטגיה עסקית
הערה :המידע המובא בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך .העובדות
והנתונים ששימשו בסיס למידע זה הינם תוכניות דירקטוריון והנהלת החברה .הגורמים שעשויים
להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינם הגורמים המפורטים בסעיף  8.1לעיל.
האסטרטגיה וכוונות התאגיד לעתיד
בתחום ביצוע העבודות לבניה ,יעדי הקבוצה הינם – להרחיב את היקף הפרויקטים לבניה בהם
היא מעורבת ולבצע עבודות נוספות ,להגיש הצעות במסגרת מכרזים נוספים לביצוע עבודות
קבלניות ולהתקשר עם מזמינים ועם יזמים לביצוע עבודות בניה .יצוין ,כי הקבוצה מגישה באופן
שוטף הצעות במסגרת מכרזים שונים המתפרסמים על-ידי מוסדות ציבוריים וממשלתיים ועל-ידי
גורמים עסקיים לביצוע עבודות בניה בפרויקטים שונים ,כגון מכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל
בע"מ לביצוע פרויקט לבניית מנהרות חד מסילתיות וגשר בו הגישה מנרב הנדסה הצעה בשיתוף
עם חברה זרה; לחברה אין כל שליטה ו/או וודאות לגבי קבלת הצעותיה וזכייתה במכרזים.
הקבוצה מעוניינת להרחיב את היקף שיתוף הפעולה שלה עם גורמים עסקיים ועם חברות אחרות
בתחום הבניה – הן במסגרת מיזמים משותפים ועסקאות משותפות לביצוע פרויקטים שונים ,והן
בדרך של שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברות בעלות ידע ו/או ציוד ו/או טכנולוגיות חדשות ו/או
שונות מאלה של מנרב הנדסה בתחום הבניה ,על-מנת להציע ללקוחות קיימים ופוטנציאליים
מבחר פתרונות תכנוניים והנדסיים ומגוון טכנולוגיות לבניה ,בהתאם לצרכים ולדרישות בכל
פרויקט.
הקבוצה בוחנת באופן שוטף הזדמנויות עסקיות לרכישת טכנולוגיות חדשות וידע בתחומי הבניה
השונים ,ובודקת אפשרויות להיכנס ל"נישות" חדשות בביצוע עבודות הנדסיות מסוגים שונים.
בנוסף ,הקבוצה מנסה להתמודד עם הירידה ברווחיות באמצעות ניסיון להשתלב בתחומי פעולה
חדשים ,פחות רוויים ,למשל ,בדרך של השתלבות בפרויקטים ממשלתיים ו/או ציבוריים בשיטת
) B.O.Tראו להלן במגזר איכות הסביבה ובמגזר השכרת נכסים( .השתלבות הקבוצה בפרויקטים
מסוג זה מייצרת הכנסות גם למגזר הביצוע ,מקום שמנרב הנדסה מבצעת את עבודות הבניה
בפרויקטים בפועל .יחד עם זאת יצוין ,כי ניסיונות אלה אינם פותרים את הקשיים והבעיות
הקיימים היום בענף הנדל"ן בישראל ,והשפעתם על החברה כמוסבר לעיל.
כמו כן ,המחסור בכוח אדם לענף הבניה ,כמתואר בסעיף  8.10לעיל ,עשוי להקטין את הכנסות
הקבוצה ואת רווחיה בשנים הקרובות ,במידה ולא יעלה בידה לגייס מספיק עובדים לביצוע
פרויקטים חדשים נוספים.
במסגרת מפעל הפלדה והמפעל הטרומי ,בכוונת החברה להמשיך ולהגביר את פעילות השיווק ,על-
מנת לנצל קווי ייצור פנויים ולהגביר את כושר הייצור ואת היקפי הייצור במפעלים גם עבור
גורמים עסקיים מחוץ לקבוצה .נבדקות אלטרנטיבות להרחבת המפעל הטרומי ולהעברתו למתחם
חדש.
 .8.18צפי להתפתחות בשנה הקרובה
הקבוצה צופה כי תמשיך להתנהל במגזר ביצוע עבודות קבלניות במהלך העסקים הרגיל.
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.9

מגזר איכות הסביבה
 .9.1מידע כללי על תחום הפעילות
בתחום זה פועלת חברת מנרב תשתיות .בעבר פעלה בתחום זה מנרב מכוני טיהור ) (1998בע"מ,
בנוסף למנרב תשתיות ,עד שמוזגה לתוך מנרב תשתיות במיזוג לפי סעיף  323לחוק החברות,
תשנ"ט ,1999-כך שחברת מנרב מכוני טיהור ) (1998בע"מ חוסלה ונמחקה ,החל מפברואר .2003
כמו כן החלה לפעול בתחום חברת מי מנשה ,המקימה מכון טיהור שפכים בנתב"ג.
הפעילות בתחום איכות הסביבה כוללת הקמה ותפעול של מכוני טיהור עבור רשויות מקומיות -
עיריות ומועצות מקומיות ,ועבור רשות שדות התעופה בישראל )"רש"ת"(.
כיום מפעילה הקבוצה שני מכוני טיהור  -בנתניה ובבאר שבע ,לפי התקשרויות ארוכות טווח בינה
לבין העיריות ,בשיטת  B.O.Tובנוסף חתמה על הסכם עם רש"ת למימון ,תכנון הקמה ותפעול
מכון טיהור שפכים )"מט"ש"( בנמל התעופה בן גוריון )"נתב"ג"( לתקופה כוללת בת  24שנים
בשיטת  .B.O.Tבניית מכון הטיהור בנתב"ג צפויה להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת 2007
והפעלתו צפויה להתחיל בסמוך לאחר מכן.
מכון טיהור נתניה
במכרז שנערך בשנת  1993על-ידי עיריית נתניה לענין הקמתו והפעלתו של מכון טיהור ,זכתה מנרב
הנדסה ,אשר הסבה את ההתקשרות למנרב תשתיות .לפי ההסכם ,תקופת ההתקשרות הינה ל15-
שנים .השלמת בנייתו של המכון היתה ביוני  ,1995ומאז מפעילה מנרב תשתיות את המכון עד
לתום תקופת ההסכם ביוני  .2008בשנת  2003הקימה עיריית נתניה את חברת מי נתניה ,תאגיד
מים וביוב ,כמתחייב לפי החוק ,והחל מיום  ,1.1.2004הוא עומד בקשר עם מנרב תשתיות מטעם
העירייה לגבי ביצוע ההסכם ,ומשלם לה את התשלומים לפי ההסכם.
לפי ההסכם ,התחייבה העירייה להזרים על חשבונה את כל השפכים הסניטריים של נתניה למכון
הטיהור למעט  10%שהעירייה זכאית להשתמש בהם לשימוש עצמי .העירייה משלמת תמורת
ביצוע העבודות ,הפעולות וההתחייבויות את כל התשלומים לפי מ"ק קולחין מטוהרים מטופלים.
תעריפי התשלום שנקבעו הינם בהתאם לאיכות הקולחין המטוהרים .לאחר תום תקופת ההסכם,
יועבר המכון ללא תמורה נוספת ,לעירייה .בפועל ,קיים גידול עקבי של כ 3%-לשנה בכמות המים
המוזרמים למכון.
העירייה זכאית לבטל את ההסכם בהודעה בת  6חודשים מראש למנרב תשתיות ,ולאחר תשלום
ערכו השיורי של ההסכם לחברה ,לפי הערכת שמאי.
מכון טיהור באר שבע
במכרז שנערך בשנת  1998על-ידי עיריית באר שבע להקמת שני מכוני טיהור עבור העיר בשיטת
 ,B.O.Tזכתה מנרב תשתיות )לאחר ניהול הליכים משפטיים( .בפועל ,הקימה מנרב תשתיות מכון
אחד בלבד .בניית המכון הסתיימה בפברואר  2002בהשקעה של כ 70 -מליון  ,₪והוא מופעל על-ידי
מנרב תשתיות החל ממרץ  2002לתקופה של  23שנים אשר בסופה יועבר המכון ללא תמורה נוספת
לעירייה.
תעריפי התשלום שנקבעו בהסכם הינם בהתאם להיקפי הקולחין המטוהרים ,תוך קביעת כמויות
מינימום של שפכים שהעירייה התחייבה להזרים למכון ואשר מוגדלות כל חמש שנים לפי מנגנון
שנקבע בהסכם.
בהתקבל תוצאות מסוימות בנוגע לנתוני הספיקה בפועל ,כמפורט בהסכם ,או במקרה בו יצורף
ישוב נוסף או מזרים נוסף למכון הטיהור אשר לדעת העירייה יעלה את הספיקה היומית הממוצעת
מעל לרמה מסוימת ,תחויב מנרב תשתיות בהרחבת המכון .בדיקה נוספת בנוגע לספיקה היומית
הממוצעת תיערך בתום השנה ה 17 -של תקופת ההסכם ,ובהתקבל תוצאות מסוימות בנוגע ליחס
שבין הספיקה היומית הממוצעת לבין הקיבולת המאושרת ע"י העירייה ,כמפורט בהסכם ,תחויב
מנרב תשתיות בהרחבת המכון.
לפי ההסכם ,העירייה רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום עוד קודם לתום תקופתו ,בתמורה
לתשלום ערכו השיורי של ההסכם אשר ייקבע כפונקציה של מרכיבים שונים לפי נוסחה הקבועה
בהסכם.
לאחר הקמת המכון החלו להתגלע מחלוקות בין מנרב תשתיות לבין העירייה .המחלוקות הועברו
לגישור ומשהליך זה לא צלח ,הועבר הסכסוך לבוררות )ראה סעיף  9.16.1להלן(.
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מט"ש נתב"ג
מי מנשה התקשרה בשנת  2005עם רש"ת בהסכם למימון ,תכנון ,הקמה ותפעול של מכון טיהור
שפכים ומתקנים הנדסיים בנתב"ג לתקופה של  24שנים ממועד החתימה על ההסכם ,אשר בסיומה
יימסר המכון לרש"ת ללא תמורה .מנרב הנדסה אחראית לביצוע ההסכם ביחד ולחוד עם מי מנשה
כלפי רש"ת.
על פי ההסכם מי מנשה תקים את המכון ותשא בכל ההשקעה הכרוכה בכך ובתום תקופת ההקמה
תפעיל את המכון בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות במסמכי ההסכם .במהלך תקופת
ההפעלה ,על מי מנשה לעמוד בכמויות מינימום מובטחות של שפכים שיוזרמו למכון ויטופלו בו.
איכות הקולחין והבוצה תהיה על פי קריטריונים מדויקים כמפורט בהסכם.
מי מנשה התחייבה להרחיב את המכון במידה וימצא כי הספיקה היומית הממוצעת השנתית תעלה
על קיבולת מסוימת ובכל מקרה בתוך  5שנים לפני תום תקופת ההסכם ,לפי המוקדם.
התמורה שתשולם למי מנשה מורכבת מתשלום חודשי קבוע של  225אלף  ₪ותשלום משתנה עבור
כל מ"ק שפכים שיוזרמו למכון.
שינויים בהיקף פעילות ורווחים
בתחום פעילות זה לא חלו שינויים משמעותיים בהכנסות וברווחיות של הקבוצה ,שכן מנגנוני
התשלום הם קבועים ,בהתאם להסכמים בין מנרב תשתיות לבין העיריות .אולם ההכנסות בתחום
צפויות לעלות כתוצאה מתחילת הפעלתו של מט"ש נתב"ג ובעתיד כתוצאה מגידול בכמות
המינימום במט"ש באר שבע על פי הוראות ההסכם שנחתם עם עיריית באר-שבע.
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2005החלה מי מנשה בהקמתו של מט"ש נתב"ג .בניית המכון
צפויה להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת  2007והפעלתו צפויה להתחיל בסמוך לאחר מכן.
מגבלות על תחום הפעילות
פעילות מכוני הטיהור כפופה לאישורים ,ביקורות ומעקב ,שמבצעים המשרד לאיכות הסביבה
ומשרד הבריאות.
המשרד לאיכות הסביבה מפרסם תקנים בכל הנוגע לאיכות מי הקולחין שצריכים להיות מופקים
מן המכון ,לפי פרמטרים שונים הקשורים בכמות המתכות ,החומרים הכימיים והפולימרים
המצויים במים .כמו כן ,קבועים בתקנות המשרד לאיכות הסביבה תקנים לענין הרכב הפסולת
והבוצה שמייצר המכון .המכון חייב לעמוד בתקנים האמורים.
פיקוח נוסף על פעילותם של המכונים ועל תוצריהם )מים מטוהרים( קיים מצד משרד הבריאות.
בנוסף ,בהסכמים שבין מנרב תשתיות לבין העיריות ובין מי מנשה לבין רש"ת ,קבועים תקנים
לאיכות המים ,כמויות ותפוקות מחייבות.
המגבלות על מנרב תשתיות בתחום זה נובעות ,בין היתר ,מפקודת בריאות העם על תקנותיה;
מחוק המים ,התשי"ט ;1959-ומחוק תאגידי מים וביוב ,וכן  -מחוקי עזר של מועצות מקומיות
ועיריות בנושאים אלה.
מבנה התחום ומאפייניו ,חסמי כניסה ,תחליפים ותחרות
השוק בארץ בתחום מכוני הטיהור רווי מאוד ,ולהערכת מנהלי החברה אשר איננה מבוססת על
נתונים פומביים ו/או ניתוחים כלכליים אלא על היכרותם עם השוק ,פוטנציאל הפרויקטים שיכללו
הקמה והפעלה של מכוני טיהור חדשים ברשויות מקומיות נוספות חדשות בשנים הקרובות ,נמוך.
זאת ,בעיקר בהתחשב במספרן המוגבל של רשויות מקומיות ותחומי שיפוט הנזקקים לשירותים
מסוג זה.
בתחומי השיפוט בהם קיימים ומופעלים כבר מכונים על-ידי מנרב תשתיות )בנתניה ובבאר-שבע(
לא קיימת תחרות בתקופת ההסכמים ,שכן מכוני הטיהור הקיימים מספקים את כל השירותים
והתפוקה הנדרשים באותם תחומי שיפוט ,ומערכות הביוב מחוברות באופן בלעדי לאותם מכונים.
הסכמי ההקמה וההפעלה עצמם הינם הסכמים לתקופות ארוכות וקשיחות )יצוין כי ההסכם לגבי
מכון הטיהור בנתניה עומד בתוקפו עד לחודש יוני בשנת .(2008
חסמי הכניסה לתחום נובעים בעיקר מן העובדה שמספר הרשויות המקומיות הנזקקות לשירותי
ההקמה והפעלה של מכוני טיהור הינו מוגבל ,מכוני הטיהור הקיימים מספקים את כל התצרוכת
של תחומי השיפוט אותם הם משרתים וההסכמים עם העיריות הנם לתקופות ארוכות.
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גורמי הצלחה קריטיים
הגורמים הקריטיים להצלחה בתחום הינם –  (1עמידה באיכויות מי הקולחין והבוצה על פי
התנאים שנקבעים בהסכמים;  (2יכולתה של הקבוצה לעמוד בלוחות הזמנים להשלמת בניית מכוני
הטיהור ותחילת הפעלתם ,דבר המשפיע על משך תקופת ההפעלה ועל ההכנסות של הקבוצה
ממכוני הטיהור עד למסירתם;  (3המוניטין של הקבוצה והיקף הפעילות והעבודות המבוצעות על
ידה;  (4ההצלחה בהתמודדות במכרזים מושפעת בין היתר ,מהציוד המוצע על-ידי הקבוצה במכרז
וביכולתה לעמוד בתנאים ובדרישות הסף במכרזים אלה.
 .9.2מוצרים ושירותים
המוצרים והשירותים העיקריים
המוצרים שמספקת החברה בתחום זה הינם מים מטוהרים  -מי קולחין ,לעיריית נתניה ולעיריית
באר שבע ובעתיד גם לרש"ת.
שינויים מהותיים הצפויים בחלקו של התאגיד
בראשית שנת  2005זכתה מנרב הנדסה במכרז שפרסמה רשות שדות התעופה ,בענין הקמה והפעלה
של מכון טיהור שפכים עבור נתב"ג .המכון יוקם ויופעל בשיטת  B.O.Tל 22 -שנים ) 24שנים כולל
תקופת ההקמה( .העבודות בפרויקט צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת  2007והפעלת המכון
צפויה להתחיל בסמוך לאחר מכן .ההכנסות הצפויות מן המכון בהתאם למנגנון תשלומים שנקבע
במכרז הינן ,כ .6.1 -מליון  ₪לשנה .ההשקעה בהקמת המכון על-ידי הקבוצה ,להערכת מנהלי
החברה ,הינה כ 47 -מליון  .₪יחד עם זאת יודגש ,כי ייתכן והקבוצה תידרש להשקיע סכומים
נוספים בהקמת המכון ,כתוצאה מגורמים שונים ובעיקר -אם תחול התייקרות במחירי התשומות
לבניה אשר תביא לגידול בעלויות ההקמה.
 .9.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים במגזר איכות הסביבה )באלפי :(₪
שנת 2006

שנת 2005

שנת 2004

הכנסות

39,117

35,993

34,936

שיעור מסך הכנסות התאגיד

9%

12.6%

8.2%

 .9.4לקוחות
מאפייני הלקוחות
לחברה שלושה לקוחות בתחום פעילות זה :עיריית נתניה ,עיריית באר שבע ורש"ת ,ולכאורה,
קיימת תלות בלקוחות אלה .יחד עם זאת ,בפועל ההסכמים עם גופים אלה הינם הסכמים
לתקופות ארוכות )בנתניה – עד  ,2008בבאר שבע – עד  ,2025בנתב"ג -עד  (2029וקשיחות ,מערכות
הביוב בערים ובנתב"ג מחוברות באופן בלעדי למכונים ,אשר מספקים את כל התפוקות הנדרשות.
החברה תלויה ביכולתן של העיריות ושל רש"ת לעמוד בהתחייבויותיהן לתשלום על-פי ההסכמים.
הגביה במגזר הרשויות המקומיות עלולה להיות בעייתית נוכח קשיים תזרימיים של עיריות ושל
רשויות מקומיות .עד כה הצליחה מנרב תשתיות לגבות את הסכומים להם היא זכאית מן העיריות
במגזר זה.
אין במגזר לקוחות שמחזור ההכנסות עימם היווה  10%או יותר מסך מחזור המכירות של הקבוצה
בשנת .2006
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התפלגות המכירות במגזר לפי סוגי לקוחות
כל ההכנסות במגזר בשנת הדוח נבעו מלקוחות במגזר הציבורי – עיריות ו/או תאגידים בשליטתן
)תאגידי מים וביוב( .להלן התפלגות ההכנסות בין הלקוחות:
הכנסות במגזר איכות הסביבה
אלפי ₪

17,169
לקוח ב
44%

21,948
לקוח א
56%

 .9.5שיווק והפצה
דרכי השיווק וההפצה
ההתקשרויות עם לקוחות חדשים בתחום איכות הסביבה נעשית בדרך של התמודדות לרוב
במכרזים שמפרסמות רשויות מקומיות ,מועצות מקומיות ואזוריות ועיריות לגבי הלקוחות
הקיימים במגזר זה  -אין רלבנטיות בשלב זה לנושא השיווק.
 .9.6צבר הזמנות
לתאריך הדוח עומד צבר ההזמנות של החברה על כ 480 -מיליוני  ,₪לעומת צבר הזמנות של כ564 -
מליוני  ₪ליום  .31.12.05הזמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו במלואן.
תקופת ההכרה בהכנסה צבר הזמנות ליום
) **31/12/06אלפי
הצפויה
(₪
רבעון ראשון 2007

9,788

רבעון שני 2007

9,788

רבעון שלישי 200

11,218

רבעון רביעי 2007

11,218

שנת 2008

15,123

שנת 2009

15,159

*20010-2011

20,060

*2012-2014

20,426

*2015-2024

27,351

*2025-2028

6,500

2029

6,931

סה"כ

480,131

* צבר ההזמנות לכל אחת מן השנים.
** אין שינוי מהותי בין צבר ההזמנות ליום הדוח לבין צבר ההזמנות הסמוך למועד פרסום הדוח.
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 .9.7תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות
לגבי שתי העיריות ורש"ת ,עימן התקשרו מנרב תשתיות ומי מנשה ,לא קיימת היום תחרות עד
לתום תקופת ההסכמים עימן.
בנוגע לשוק מכוני הטיהור בארץ בכלל  -מדובר בשוק קטן ורווי ,מוגבל מטבעו נוכח מספרם
המוגבל של הגופים הנזקקים לשירותים.
שמות המתחרים המשמעותיים
המתחרים בחברה במכרזים חדשים להקמה והפעלה של מכוני טיהור הינם ,עפ"י רוב חברות
קבלניות כגון :קבוצת אלקו ,קל בנין בע"מ וטמבור אקולוגיה בע"מ.
 .9.8כושר יצור
תפוקותיהם של שני המכונים  -בבאר-שבע ובנתניה  -נמוכות מכושר הייצור הפוטנציאלי שלהם.
תפוקת המכונים תלויה בהיקף השפכים המוזרמים אליהם על-ידי העיריות ,ואלה ,עומדים כיום
על פחות מן ההיקף המכסימלי האפשרי לטיפול במכונים.
מכון

ייצור כושר ייצור בפועל לעומת
ייצור כושר
כושר
כושר ייצור פוטנציאלי
בפועל
פוטנציאלי
)באחוזים(
)במ"ק ליום(
)במ"ק ליום(

מכון א'

38,000

37,000

כ97%-

מכון ב'

54,000

39,500

כ73%-

מכון ג'*

3,000

-

-

*המכון צפוי להתחיל לפעול במהלך הרבעון השני של שנת .2007

 .9.9הון אנושי
המכונים עצמם מופעלים על-ידי עובדי מקורות חברת המים בע"מ )"מקורות"( כמפורט בסעיף
 9.10להלן.
במגזר מועסקים נכון ליום  31.12.2006שני קבלנים עצמאיים באופן חלקי אשר אחראים על פעילות
המכונים .החברה אינה מפרישה בעבורם סכומים שיש להפריש בגין עובדים .להערכת החברה,
נוסח ההסכמים שבינה לבין שני הקבלנים העצמאיים מהווה הגנה טובה מפני חשיפה לתביעות בגין
אופן העסקתם .שירותי חשבות אדמיניסטרציה וניהול ניתנים למגזר על-ידי  2עובדי מנרב תשתיות
ועובדים אחרים בקבוצה.
 .9.10חומרי גלם וספקים
הספקים העיקריים בתחום פעילות זה הינם  -מקורות ,המתפעלת את שני המכונים בקבלנות משנה
עבור מנרב תשתיות ,וחברת החשמל )לשינויים במחירי החשמל עשויה להיות השפעה על התוצאות
העסקיות במגזר(.
מאז הקמת המכונים לא חל שינוי במערך הספקים בתחום זה .הציוד שמפעילה החברה במכונים
הינו ציוד מיובא  -ברובו מספק בדרום אפריקה.
כמו כן ,המכונים נדרשים להוסיף למים פולימרים מסוימים על מנת שיעמדו בתקנים המחייבים
ובדרישות ההסכמים עם העיריות .לגבי אחד מן המכונים – העלויות הכרוכות ברכישת הפולימרים
והזרמתם בפועל למים המטוהרים  -נעשים על-ידי מקורות ועל חשבונה; כן נושאת מקורות בעלות
צריכת החשמל במכון זה .מנרב תשתיות נושאת בעלויות צריכת החשמל ,ובעלות רכישת
הפולימרים לגבי מכון הטיהור השני ,ככל שנדרש.
צורות ההתקשרות עם ספקים
מנרב תשתיות קשורה בהסכמים עם מקורות ,אשר מפעילה את שני מכוני הטיהור בפועל ,באופן
שוטף ,כקבלן משנה.
במכון א'  -מקורות מתפעלת את המכון בתמורה ל 25% -מן התקבולים שמקבלת מנרב תשתיות מן
העירייה.
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במכון ב' – לפי הסכם שנחתם בין מנרב תשתיות לבין מקורות ,מפעילה מקורות את המכון עבור
תשלום שמקבלת ממנרב תשתיות הכולל החזר הוצאות ורווח בשיעור מסוים מן ההוצאות.
ההתקשרות עם חברת החשמל הינה התקשרות סטנדרטית.
תלות בספקים והמוצרים לגביהם קיימת תלות בספקים
מקורות הנה כאמור הספק העיקרי במגזר .יחד עם זאת יצוין ,כי קיימים ספקים חלופיים אחרים
בארץ ,אשר מציעים שירותים דומים להפעלה של מכוני טיהור ,בקבלנות משנה.
 .9.11הון חוזר
מדיניות מתן אחריות למוצרים
על פי הסכמי ההקמה וההפעלה של המכונים ,אחראית מנרב לאחזקה ,תחזוקה והפעלה של
המכונים ,לרבות של המבנה .מנרב התחייבה לבטח את המכון בביטוחים שונים )לרבות ביטוח כל
הסיכונים עבודות קבלניות ,ביטוח רכוש ,פינוי הריסות ,נזקי עבודה לקויה ,ביטוח המכון עצמו,
ביטוח אחריות כלפי צד ג'( במשך כל תקופת הפעלתו על-ידה .בנוסף ניתנו על-ידה ערבויות לביצוע
ההסכם )ערבויות בנקאיות( .מנרב התחייבה ,עם סיום החוזה ,להחזיר את המכונים למזמינים
כשהם פנויים מכל אדם ,כולל כל הציוד שהותקן בהם כשהוא במצב אחזקה נאות ופועל בהתאם
לדרישות המפורטות בהסכם.
מדיניות אשראי
תנאי התשלום נקבעים במסגרת המכרזים וההסכמים שנחתמים עם מזמיני העבודות הם על פי רוב
שוטף .45/60 +
אשראי בפועל בשנת הדיווח )באלפי (₪
2006
ממוצע ימי
אשראי

היקף אשראי
חודשי
ממוצע

תנאי
אשראי
מקובלים

לקוחות

4,308

41

שוטף 45 +

ספקים

3,871

71

שוטף 60 +

 .9.12איכות הסביבה
השלכות מהותיות הנובעות מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה
פעילותם של מכוני הטיהור היא במהותה פעילות אקולוגית שנועדה לצמצם את נזקי איכות
הסביבה בדרך של "מיחזור" מים .המכונים עוסקים בטיוב איכות מי הביוב והשפכים באמצעות
בקטריות ,והפיכתם למים שמישים לחקלאות .תהליך הטיהור הוא תהליך ביו-טכנולוגי במהותו.
עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות
הקמתם של המכונים ,ואופן הפעלתם הינם בהתאם להסכמים עם העיריות ורש"ת ולתקנים,
תקנות וכללי פיקוח של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות .לפיכך ,עיקר העלויות הכרוכות
בהקמת המכונים ובתפעולם השוטף הן השקעות הנובעות מדרישות אקולוגיות וסביבתיות.
 .9.13מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
הפעילות בתחום איכות הסביבה כפופה לחוקים העיקריים הבאים:
א .חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א - 2001-חל על עיריות ורשויות מקומיות וכן על
התקשרויותיהן בתחום טיהור מי שפכים.
ב .חוק המים ,תשי"ט 1959-על תקנותיו  -חקיקה בתחום איכות הסביבה ,העוסקת באיכות מי
הקולחין המתקבלים מן המכון ובאיכות הבוצה; התקנות מגדירות את תכולת המתכות
הכבדות המותרת בבוצה .הקולחין והבוצה נבדקים ברמה יומית ומפוקחים על-ידי העיריות
עצמן.
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ג .פקודת הבטיחות בעבודה על תקנותיה.
ד .פקודת בריאות העם על תקנותיה ,ובפרט – תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים(,
התשנ"ב 1992-וכללי בריאות העם )טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה( ,התשמ"א1981-
ה .חוקי עזר של מועצות מקומיות ועיריות בנושאים אלה.
תקינה
כמוסבר לעיל ,קיימת תקינה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות בנוגע לאיכות מי
הקולחין המטוהרים ,ריכוז מתכות וחומרים אחרים במים ,ולאיכות הבוצה )הפסולת( המתקבלת
מן התהליך.
בקרת איכות
בכל אחד מן המכונים נערכות בדיקות ,בקרות וביקורת תקופתית – יומית ,שבועית וחודשית של
איכות המים ,באמצעות מעבדות מוסמכות וכמתחייב מהוראות המשרד לאיכות הסביבה ומתנאי
ההסכמים עם העיריות.
 .9.14הסכמים מהותיים
להסכמים מהותיים שנחתמו על ידי מנרב תשתיות בקשר עם מכון טיהור נתניה ומכון טיהור באר
שבע וכן בין מי מנשה לרש"ת ראה סעיף  9.1לעיל.
 .9.15הסכמי שיתוף פעולה
ביום  12בינואר  1995חתמה מנרב תשתיות על הסכם שיתוף פעולה עם חברת מקורות חברת מים
בע"מ לגבי מכון הטיהור בנתניה כדלהלן:
הסכם לשיתוף פעולה במתכונת של  joint ventureבין מנרב תשתיות לבין מקורות בתפעול
ותחזוקת מכון טיהור שהוקם עבור עיריית נתניה ע"י מנרב תשתיות.
עיקרי ההסכם  -בתום תקופת הרצה לאחר הקמת המכון ,תשא מקורות באחריות מלאה לתפעול
ולתחזוקה של המכון עד לתום תקופת ההסכם עם עיריית נתניה ובהתאם לדרישות ההסכם.
בתמורה להתחייבויותיה כאמור ,תהא מקורות זכאית ל 25% -מתקבולי הפעלת המכון שישולמו
למנרב תשתיות ע"י עיריית נתניה.
מקורות העמידה למנרב תשתיות חלק מהמימון להקמת המכון בגובה של כ 6.5-מליון דולר ארה"ב
)כ 16.5 -מליון  ₪בערכים נומינליים של חודש נובמבר  .(1995השבת ההלוואה תיעשה באמצעות
העברת  25%מתקבולי הפעלת המכון שישולמו למנרב תשתיות ע"י עיריית נתניה לידי מקורות.
עבור הפעלת המכון ופרעון קרן ההלוואה והריבית ,מקורות תקבל מחצית מתקבולי הפעלת המכון
שיגיעו למנרב תשתיות.
בהתאם להסכם ,הצדדים פנו לעיריית נתניה וקיבלו אישורה להסבת ההתחייבויות הכרוכות
בהפעלת המכון ,למקורות.
 .9.16הליכים משפטיים
 9.16.1ביום  25.12.05הוגשו במסגרת הליך בוררות המתקיים על פי ההסכם בין מנרב תשתיות
לבין עיריית באר שבע כתבי תביעה הדדיים מטעם כל אחד מן הצדדים בנוגע למכון
הטיהור שהקימה מנרב תשתיות בבאר-שבע .סכום התביעה הנתבע ע"י מנרב תשתיות
מעיריית באר-שבע על פי כתב התביעה ונכון למועד פרסום הדוח הנו כ 42 -מיליון  ₪וזאת,
בין היתר ,בגין הפרת ההסכם ע"י העירייה ,ובכלל זה – בקשר עם קווי הולכה שמומנו ע"י
מנרב תשתיות ,עיכובים בבנייה ושינויים תכנוניים ,החזקת ערבויות ע"י עיריית באר שבע,
עיכובים בתשלומים ,אי עמידה ביעדי כמויות ,אשר גרמו למנרב תשתיות לנזקים ולעלויות
בהן נשאה מנרב תשתיות .סכום התביעה הנתבע ע"י העירייה ממנרב תשתיות על פי כתב
תביעה מתוקן שהוגש על ידי עיריית באר-שבע סמוך למועד פרסום הדוח הנו כ150 -
מיליון  ,₪וזאת ,בין היתר ,בקשר עם הקמת מכון אחד במקום שניים )לטענת מנרב מכון
אחד הוקם ע"פ אישור העירייה( ,ליקויים בהקמת ובהפעלת המכון שהוקם ודרישת
העירייה להקטנת כמויות השפכים להן התחייבה על פי ההסכם .נכון למועד פרסום הדוח,
טרם הוחל בדיון בבוררות גופה ,ומשום כך ,לא ניתן להעריך ,בשלב זה ,את סיכויי
התביעות ההדדיות .ואולם ,להערכת הנהלת החברה ,המבוססת על חוות דעתו של היועץ
המשפטי המייצג את מנרב תשתיות בהליך הנ"ל ,סכום התביעה שהוגשה ע"י העירייה הנו
מופרז בצורה קיצונית ונובע ,בין היתר ,מהעובדה שהסכסוך מתברר במסגרת הליך
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בוררות )בו כידוע לא משולמת אגרה הנגזרת מסכום התביעה( .יצוין ,כי לאחר שבין
הצדדים סוכם על הגשת כתבי תביעה מתוקנים ,הגישה עיריית בא-שבע סמוך למועד
פרסום הדוח כתב תביעה מתוקן שהקטין את הסכום הנתבע על ידה מסך של כ180 -
מיליון  ₪לסך של כ 150 -מיליון ש"ח .מנרב תשתיות טרם הגישה כתב תביעה מתוקן
מטעמה.
החברה הפרישה בדוחותיה הכספיים לשנת  2005סכום אשר משקף ,להערכת הנהלת
החברה ,באופן נאות את הסכום שתידרש לשלם ,אם וככל שתידרש ,בקשר עם המחלוקת,
כפי שהיא ידועה נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים.
 9.16.2במהלך תקופת הדוח קיבלה מנרב תשתיות שומות מס לפי מיטב השפיטה בגין השנים
 2003 ,2002ו .2004 -לעניין זה ראה סעיף  16.2להלן.
הערה :סעיפים  9.17ו 9.18 -להלן כוללים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך .מידע זה
הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,והוא מבוסס על ידע הקיים בחברה בתאריך הדוח ,וכולל
הערכות של החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה ,בין היתר כתוצאה מקשיים בגבייה
מרשויות מקומיות ,מעליה במחירי חומרי הגלם ו/או בעלויות העסקת עובדים.
 .9.17יעדים ואסטרטגיה עסקית
יעדיה של החברה בתחום זה הינם  -להרחיב את פעילותה ,במגבלות השוק והרשויות הנדרשות
לשירותים מסוג זה ,ולהקטין את העלויות הכרוכות בהקמה ו/או בהפעלה של המכונים.
מכיון שתחום מכוני הטיהור הינו רווי ומוגבל ,לא מתפרסמים בשנים האחרונות מכרזים רבים על-
ידי רשויות מקומיות להקמה והפעלה של מכוני טיהור .ככל שמתפרסמים מכרזים כאלה וככל
שיתפרסמו בעתיד ,בכוונת הקבוצה להשתתף בהם ולהגיש הצעות לביצוע בפרויקטים נוספים של
הקמה והפעלה של מכוני טיהור נוספים עבור רשויות מקומיות נוספות בשיטת ה.B.O.T -
 .9.18צפי להתפתחות בשנה הקרובה
כמוסבר בסעיף  9.1לעיל ,נוכח זכייתה של מנרב הנדסה במכרז להקמה והפעלה של מכון טיהור מי
שפכים עבור רש"ת בנתב"ג ,לאחר השלמת ההסכם עם רשות שדות התעופה וחתימתו ,החלה מנרב
הנדסה בהקמת המכון ברבעון השלישי של שנת  ,2005באמצעות מי מנשה שהוקמה על ידה לביצוע
הפרויקט בפברואר  ,2005וצפויה להתחיל בהפעלתו ברבעון השני של שנת  .2007השקעת החברה
הכוללת ,צפויה להגיע לכ 47 -מליון  .₪הכנסותיה השנתיות הצפויות הממוצעות של החברה מן
המכון בנתב"ג הינן כ 6.1-מליון  ₪לשנה.
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.10

מגזר השכרה וניהול נכסים מניבים
 .10.1מידע כללי על תחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום זה מבוצעת ברובה על-ידי מנרב אחזקות ,מחצית היובל וא.ל.א .ניהול
והפעלה.
בבעלות הקבוצה מספר נכסים מניבים ,אשר ברובם נבנו על-ידי הקבוצה ,הכוללים  -מבני משרדים
ותעשייה המושכרים על-ידה לגורמים עסקיים ,לרשויות שלטוניות ולמוסדות ציבור.
שינויים בהיקף הפעילות בתחום
החברה פועלת כל העת להשכרת שטחים פנויים בפרויקטים לגורמים נוספים ,בעיקר מן המגזר
העסקי-מסחרי ורשויות שלטון.
היקף הפעילות במגזר זה צפוי לגדול בשנים הקרובות עם השכרת  12הקומות האחרונות בפרויקט
מגדל הקריה ,השלמת פרויקט מעונות הסטודנטים בהר הצופים ואכלוסו החל מאמצע שנת הדוח,
השלמת בית הסוהר הפרטי בבאר-שבע והפארק הביוטכנולוגי בירושלים )ראו להלן( .יחד עם זאת,
במידה ומגמת הביקוש בתחום הנדל"ן תפחת ,והתחום יתאפיין בעודף שטחים להשכרה על פני
ביקוש ,ומחירי שכירות נמוכים כפי שהיה בשנים שקדמו לשנת הדוח ,ייתכן שהיקף הפעילות
במגזר לא יגדל וכי רווחיות המגזר תפחת.
מבנה השוק ,השפעות תחליפים ותחרות
שוק השכרת נכסים מניבים – למסחר ,לתעשייה ולמשרדים בארץ הוא שוק רווי ,אשר התאפיין
בשנים שקדמו לשנת הדוח בהאטה ובעודף שטחים להשכרה לעומת היקף הביקוש  -בכל הארץ.
בשנה האחרונה החלה ,יחד עם היציאה מהמיתון ששרר בשוק הנדל"ן בארץ ,מגמת התאוששות
בשוק הנכסים המניבים אשר הביא לעלייה מסוימת בתעריפי דמי השכירות לשטחים מסחריים
ולתעשיה ולגידול בשיעורי התפוסה .כל אלה הביאו לשיפור מסוים ברווחיות במגזר.
לנכסים המושכרים על-ידי החברה קיימים תחליפים בשוק בדמות מבני משרדים ומבנים מסחריים
פנויים להשכרה באותם אזורים.
גורמי ההצלחה הקריטיים
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ההשכרה הינם (1 :גודל השטחים המושכרים ,רמת הגימור
התכולה והמפרט;  (2מיקומם של השטחים המוצעים להשכרה  -אם ממוקמים במקומות
מועדפים;  (3מחירי השכירות המוצעים.
מחסומי כניסה ויציאה
בתחום הנכסים המניבים אין חסמי כניסה פורמליים ,אך קיימת חשיבות לאיתנות הפיננסית של
היוזם ,לניסיון ולמוניטין שלו ,לעתודות הקרקע הזמינות ולרמת הביקוש באזור נתון.
 .10.2הנכסים המניבים
קריית מנרב – אשדוד
קרקע בשטח של כ 55 -דונם באזור התעשייה הצפוני באשדוד ,שנרכשה על-ידי הקבוצה בשלבים
בין השנים  .1985-1997בהתאם לתכנית בנין עיר ,ייעוד הקרקע הינו – לתעשייה ולתעשייה עתירת
ידע ,וזכויות הבניה בקרקע – .160%
על הקרקע בנתה הקבוצה שלושה מבנים ,בשטח כולל של כ 25,000-מ"ר כולל חניון מקורה
למכוניות .המתחם כולל גם מבנים וסככות שהוקמו במקום עוד בטרם רכשה הקבוצה את הקרקע.
השטח הבנוי בקריית מנרב צפוי להגיע ,בהתאם לתב"ע ,לכ 110,000 -מ"ר.
שלושת המבנים מושכרים בחלקם לחברות תעשייתיות ולגורמים עסקיים חיצוניים ,וכן  -לחברות
קשורות .החברה מקבלת מן השוכרים דמי שכירות חודשיים וכן דמי ניהול בעבור שירותי ניהול
ואחזקה של המבנים והחניון.
מנרב סנטר  -אשדוד
קרקע באזור התעשייה באשדוד אשר נרכשה על-ידי החברה בשנת  ,1997אשר ייעודה המקורי
לתעשייה .שטח הקרקע שנרכש היה כ 50 -דונם ,מתוכו הוקצו כ 28-דונם לבניית מנרב סנטר.
החברה קיבלה היתר לשימוש חורג בחלק מן השטח למסחר ,בהתאם לתחשיב מוסכם שנערך
במסגרת ההיתר; ההיתר יפקע בשנת .2010
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על הקרקע הקימה הקבוצה את פרויקט "מנרב סנטר" ,מרכז קניות אזורי בשטח של כ17,700 -
מ"ר ,הכולל מרכול ,תחנת דלק ,קומת משרדים ושטחים נוספים לשימוש מסחרי ,וכן חניון עילי
בשטח של כ 11,000 -מ"ר.
שטח המרכול ,כ 8,200 -מ"ר ,מושכר לרשת "שופרסל" ,השוכרת העיקרית במתחם ,לפי הסכם
מספטמבר  .2000בתוספת להסכם זה שנחתמה בין החברה לבין שופרסל בשנת הדוח ,הוארכה
תקופת השכירות עד ליום  ,28.02.2018עם אופציית הארכה לתקופה נוספת בת  6שנים .יצוין ,כי
קיימת היום תלות בשוכר זה לגבי מתחם מנרב סנטר.
החברה מנהלת את המתחם ומקבלת מן השוכרים דמי שכירות ודמי ניהול ואחזקה.
גן העיר – תל אביב
בשנת  1992רכשה החברה זכויות חכירה ל 99 -שנים מעיריית תל-אביב בשטח מסחרי של כ800 -
מ"ר בפרויקט "גן העיר" בתל-אביב .השטח מושכר כולו עד ליום  .25.04.2007ביום 09.03.07
התקשרה החברה בהסכם למכירת השטח הנ"ל .לעניין זה ראה סעיף  10.13.4להלן.
ניהול ואחזקה – בנין פנרמה
בנין פנרמה ברחוב בן צבי בתל-אביב )כמתואר במגזר הייזום והבנייה למכירה לעיל( ,הינו בנין
משרדים שחלקו בבעלות הקבוצה ,המיועד למכירה ובינתיים ,מושכר על ידה )בחלקו( לבתי עסק,
למסחר ומשרדים.
עם רכישת הבנין על ידי מנרב תעשיות בשנת  ,1999היא הקימה את פנרמה אחזקה )ביחד עם מספר
גורמים עסקיים נוספים( .פנרמה אחזקה עוסקת בניהול ואחזקת המבנה ,בעבור דמי ניהול
חודשיים המשולמים לה על ידי בתי העסק השוכרים משרדים ו/או שטחי מסחר בבנין .לגבי
שטחים בבנין שאינם מושכרים – מחויבים בעליהם בתשלום דמי האחזקה והניהול לפנרמה
אחזקה.
פרויקטים מסוג  – B.O.O/B.O.T/P.F.Iבביצוע ו/או בהפעלה
מגדל הקריה
מגדל משרדים בן  38קומות ,אשר הוקם על-ידי מחצית היובל ,חברה בבעלות משותפת בחלקים
שווים של החברה ושל קבוצת אפריקה ישראל )ראה סעיף )8.2ז( לעיל( ,על קרקע שנחכרה ממנהל
מקרקעי ישראל על-ידי מחצית היובל.
המגדל ,המשמש כ"קריית הממשלה" בתל-אביב ,הוקם לפי הסכם של מחצית היובל עם מדינת
ישראל ,לאחר שמחצית היובל זכתה במכרז לבנייתו .כ 46,000 -מ"ר משטח המגדל ) 26קומות( ,וכ-
 313מקומות חניה בחניון המבנה ,מושכרים לממשלת ישראל ולשימושה )כ 70% -משטח המבנה(
למשך  20שנים .בניית שלב א' של המבנה ) 26הקומות עבור המדינה( הושלמה בשנת  ,2004ואכלוסו
הסתיים בתחילת שנת .2005
מחצית היובל קיבלה בשנת  2004היתר לבניית  12קומות נוספות למגדל )בנוסף ל 26-הקומות
שנבנו עבור רשויות המדינה( ,בשטח כולל של כ 26,000 -מ"ר .בניית המעטפת והשלד של הקומות
הנוספות הסתיימה בסוף שנת  .2005עיקר השטח המסחרי שבקומות התחתונות של הבניין אוכלס
במהלך שנת  .2005מחצית היובל החלה בתחילת שנת  2006בהקמת שטחי חניונים תת-קרקעיים
נוספים ,אשר השלמת האחרון שבהם צפויה בסוף שנת  .2007לעניין זה ראה גם סעיף 10.13.2
להלן .במהלך שנת הדוח החלה החברה בפעולות שיווק והשכרה של השטחים ב 12 -הקומות
הנוספות במגדל.
פרויקט מעונות הסטודנטים בהר הצופים
חברת מחצית היובל קשורה בהסכם עם האוניברסיטה העברית  -לתכנון ,הקמה ,תפעול וניהול
מעונות הסטודנטים בהיקף של כ 1600 -מיטות במספר מבנים בהר הצופים בירושלים .לפי
ההסכם ,הפרויקט יוקם ,ינוהל ויתופעל על מקרקעין שיוחכרו מהאוניברסיטה לתקופה של 25
שנים .מחצית היובל החלה בהקמת הפרויקט בשנת  .2004בניית  7מתוך  9מבנים בפרויקט,
הכוללים כ 1,300 -מיטות ,הסתיימה ,ומבנים אלה אוכלסו ברובם בשנת הדוח .בניית  2המבנים
הנוספים צפויה להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת .2007
האוניברסיטה התחייבה לשיעורי תפוסה מינימליים מסוימים ,ובהעדר שיעורים כאמור  -תשלם
האוניברסיטה דמי שכירות מינימליים .ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ 240 -מליון  ,₪מתוכם
יושקעו על-ידי האוניברסיטה סך של כ 65 -מליון  .₪האוניברסיטה זכאית להביא לסיום מוקדם
של תקופת החכירה החל מתום  5שנים להפעלת הפרויקט ,במועדים שנקבעו ,בתמורה לפיצוי לפי
נוסחה קבועה בהסכם.
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חברת מנרב אחזקות וחברת אפריקה ישראל להשקעות ערבות להתחייבויות מחצית היובל לפי
ההסכם.
פרויקט הפארק הביוטכנולוגי בירושלים
החברה התקשרה בשנת  2005בהסכם עם חברת יוניהד ביופארק בע"מ )"המזמינה"( ,אשר הייתה
מוחזקת בחלקים שווים על ידי נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ והסתדרות מדיצינית הדסה,
וזאת לאחר שזכתה בהליך של הזמנה להציע הצעות ,שפרסמה המזמינה ,בקשר להקמה והפעלה
של פארק ביוטכנולוגי בקמפוס הרפואי בסמוך לבית החולים "הדסה" עין כרם בירושלים .לאחר
השלמת הקמת הפארק תקבל החברה זכות חכירת משנה במקרקעי הפרויקט ותפעיל בהם פארק
ביוטכנולוגי ,וזאת עד לתאריך  .31.12.2031החברה תהיה רשאית להשכיר שטחים אך ורק
לשוכרים העוסקים בתחום מדעי החיים .החברה אחראית ,בין היתר ,לתחזק את הפרויקט ולספק
לשוכרים שירותי ניהול ותחזוקה .כמו כן מחויבת החברה להפעיל חניון בפרויקט .כן התחייבה
החברה לשלם למזמינה סכום נוסף בגין כל שטח שיושכר ,מעבר לשטח מקסימלי שנקבע .סכום
התשלום הנוסף תלוי בהסבת אישור המפעל המאושר לקבוצה .אצל המזמינה התקבל פרה-רולינג
של מס הכנסה ,לפיו תקופת התכנון וההקמה לא יחשבו לחלק מתקופת החכירה ,כך שחכירת
המשנה תהיה קצרה מ 25 -שנים ולא תהווה עסקה החייבת במס שבח .על החברה להעמיד
למזמינה ערבות ביצוע ,שסכומה משתנה לאורך שלבי הפרויקט השונים .בתום תקופת ההפעלה,
תמסור החברה למזמינה את הפרויקט ,במצב תקין ושמיש .בנוסף ,החברה אחראית לבדק המבנה
ולמערכותיו.
בסוף שנת הדוח רכשה החברה את מניות המזמינה ,שהנה מפעל מאושר במסלול מענקים של מרכז
ההשקעות על פי הגדרות חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט.1959-
הקמת הפרויקט צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של שנת  .2007החברה החלה בפעולות לשיווק
שטחים להשכרה בפרויקט.
פרויקט בית הסוהר הפרטי בבאר שבע
לאחר תאריך הדוח נחתם הסכם בין חברה בבעלות משותפת בחלקים שווים של החברה ושל
קבוצת אפריקה ישראל לבין המדינה לתכנון ,הקמה והפעלה של בית סוהר פרטי בבאר שבע .לעניין
זה ראה גם סעיף  10.13.3להלן .ביצוע העבודות בפרויקט החל ברבעון הראשון של שנת .2007
 .10.3מוצרים ושירותים
בתחום ההשכרה מציעה הקבוצה שטחים בנויים להשכרה בפרויקטים שהוקמו על-ידי הקבוצה,
והמתוארים לעיל  -לשימוש מסחרי-עסקי ,משרדים ותעשייה ,ולשימוש גופים ציבוריים
וממשלתיים .בחלק מן המבנים מעניקה הקבוצה גם שירותי ניהול ואחזקה )לעתים באמצעות
חברת בת נפרדת(.
 .10.4פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ורווחיות נכסיה המניבים של החברה ליום :31.12.06
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שם ומקום הנכס

הזכויות
בנכס

יעוד

תפוסה
ב%-

שטח
להשכרה
ברוטו
במ"ר

הכנסות מדמי שכירות )באלפי (₪

ליום

2005

2006

עלות
מופחתת
ליום
31/12/06
יתרה
מופחתת

2004

31/12/06

קריית מנרב  -בעלות
אשדוד)*(
מנרב
אשדוד

סנטר

 -בעלות

גן העיר  -תל חכירה
אביב )**(

25,117

69%

7,426

6,633

6,438

56,649

תעשיה
עתירת ידע
מסחר
תעשיה

– 17,700

50%

6,378

6,329

6,242

57,093

מסחר

800

100%

469

413

1,026

-

13,725

-

-

-

-

15,534

משרדים
ומסחר

36,000

68%

28,058

25,083

מגורים

15,120

76%

1,483

פארק ביוטכנולוגי חכירה
 הדסה ע"כ)בהקמה(
מגדל הקריה  -תל חכירה
אביב
מעונות
הסטודנטים
בירושלים

חכירה

אחר )***(
סה"כ )****(

97,737

360,066
57,049

4,092

3,791

3,576

-

48,476

42,249

17,282

546,391

כולל הכנסות מחברות קשורות בשנת  2006בסך של  2,510אלפי .₪
*
** הנכס מוצג בדוחות הכספיים במסגרת הרכוש השוטף.
*** כולל שטחים המהווים מלאי עסקי ומושכרים באופן זמני ולטווח קצר.
**** בניכוי רווחים בין חברתיים מכלל הנכסים בסך  21,266אלפי .₪

 .10.5לקוחות
לקוחות המגזר הינם השוכרים בפרויקטים ובהם – גורמים עסקיים )חנויות ,בתי עסק ,מרכול ,תחנת
דלק ,חברות ומבני תעשייה( וכן רשויות שלטון ומוסדות ציבור.
התפלגות המכירות במגזר לפי סוגי לקוחות
בשנת  ,2004כל הכנסות הקבוצה במגזר השכרת הנכסים המניבים הופקו מגורמים עסקיים.
החל משנת  2005מתקבלות במגזר הכנסות גם מגורמים ממשלתיים/ציבוריים )בעיקר מפרויקט מגדל
הקריה בתל-אביב( ,והחל מסוף שנת  2006התקבלו הכנסות מפרויקט מעונות הסטודנטים .לאחר סיום
שלב ההקמה של פרויקט בית הסוהר בבאר-שבע ופרויקט הפארק הביוטכנולוגי בהדסה עין כרם
בירושלים ,צפויות הכנסות גם מפרויקטים אלה.
 .10.6שיווק והפצה
שווק המבנים והשטחים להשכרה נעשה באמצעות אנשי מכירות פנימיים ,עובדי החברה.
כמו כן עובדת החברה דרך קבע עם מספר משרדי תווך נדל"ן לצורך השכרת המבנים .ההנחיות המועברות
למתווכים והקשר עמם נעשים באמצעות אנשי המכירות עובדי החברה.
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 .10.7צבר הזמנות
לתאריך הדוח עומד צבר ההזמנות של החברה על כמיליארד וחצי  ,₪לעומת צבר הזמנות של כ-
 679מליוני  ₪ליום  .31.12.05הזמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו כמעט במלואן ולא נרשמו
שינויים או ביטולים מהותיים.
תקופת ההכרה בהכנסה
הצפויה

צבר הזמנות ליום
) 31/12/06במליוני *(₪

רבעון ראשון 2007

12

רבעון שני 2007

12

רבעון שלישי 2007

12

רבעון רביעי 2007

12

שנת 2008
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שנת  2009והלאה**

1,446

סה"כ

1,540

* אין שינוי מהותי בין צבר ההזמנות ליום הדוח לבין צבר ההזמנות הסמוך למועד פרסום הדוח.
** הצבר לשנת  2009ואילך כולל הכנסות בסך של כ 725 -מיליון  ₪בגין פרויקט בית הסוהר הפרטי בבאר-שבע .לעניין פרויקט
זה ראה סעיפים  10.2ו 10.13.3 -להלן.

 .10.8תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות
בשנים האחרונות ,ישנה תחרות רבה על לקוחות בתחום השכרת המבנים לתעשייה ,מסחר
ומשרדים ,בין היתר ,בשל עלויות גבוהות של שטחים בנויים פנויים ,אשר גורמות לכך שבעלי
שטחים אלו מעדיפים להשכיר במחירים נמוכים על מנת לחסוך בהוצאות.
בתחום פועלות חברות רבות .להערכת החברה היא נחשבת כחברה בינונית מבחינת היקף הנכסים
המניבים שבבעלותה וחלקה בענף אינו משמעותי.
שיטות להתמודדות עם התחרות
החברה משתדלת להתמודד עם התחרות הענפה בתחום על-ידי הצעת מחירי שכירות אטרקטיביים,
ככל שניתן ,ומנגנוני תשלום נוחים .החברה מציעה להשכרה שטחים בעלי רמת גימור גבוהה יחסית
ומפרט עשיר.
 .10.9כושר יצור
בנוסף לשטחי המבנים הפנויים המוצעים להשכרה על-ידי החברה )לעניין תפוסת השטחים
המושכרים על ידי החברה ראה סעיף  10.4לעיל( ,לחברה עתודות קרקע להקמת נכסים מניבים
נוספים בבעלות או במסגרת פרויקטים בשיטת  B.O.Tכמפורט להלן:
אזור

יעוד

אשדוד – מנרב סנטר

תעשיה

בניה שטח המקרקעין – שטח שטרם
זכויות
נוצל – דונם
דונם
)חלק החברה(

אשדוד – קריית מנרב
אשקלון

תעשיה

בהקמה

160%

51

14.5

160%

55

42.6

90%

33

21.5

מ"ר בבנייה

ירושלים

פארק ביוטכנולוגי

10,320

ירושלים

מעונות סטודנטים

5,285

באר-שבע

בית הסוהר בניהול פרטי 11,900

51

 .10.10הון אנושי
העובדים המועסקים במגזר השכרת נכסים מניבים הם בעיקר עובדי מנרב אחזקות ,פנרמה אחזקה
ועובדי מחצית היובל .עובדים אלה אינם מועסקים בתחום זה באופן מלא ,אלא עובדים עבור
הקבוצה בתחומי פעילות ובמגזרים נוספים ,על מנת לחסוך בעלויות ובהוצאות .לפיכך ,ניתן למצוא
פירוט לגבי עובדים אלה במגזרים אחרים )בעיקר במגזר הייזום ובנייה למכירה( .בכל הנוגע
למחצית היובל בלבד ,החברה מעסיקה  8עובדים )חמישה אנשי ניהול ואדמיניסטרציה ושני אנשי
מכירות( .בפנרמה אחזקה מועסקים  3עובדים.
 .10.11הון חוזר
ככלל ,הקבוצה אינה מעניקה אשראי ללקוחות בתחום זה .בהתאם להסכמי השכירות ,מרבית
השוכרים משלמים את דמי השכירות מראש )כל חודש/רבעון או יותר(.
 .10.12מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
על פעילות התאגיד חלים דברי החקיקה העיקריים הבאים:
א .חוק התכנון והבניה -התשכ"ה  - 1965עוסק בהוראות ותקנות הקשורות לייעודי הבניה ,זכויות
בניה ,היתרים ורישוי הבניה .התוספת לחוק זה עוסקת בהיטלי השבחה הנובעים ממימוש
הבניה .לעיתים ,נדרשת החברה לפעול לשינוי ייעוד הנכסים שבבעלותה .שינוי זה כרוך,
לעיתים בתשלום היטלי השבחה בהתאם לחקיקה האמורה.
ב .מיסוי  -חקיקה בנושא מיסוי מקרקעין ,מס רכישה ,מס מכירה ,מס שבח עשויה להיות
רלבנטית לפעילות החברה ,לעניין השלכות המס הכרוכות בשכירויות לתקופות העולות על 25
שנים ,וכן במקרה בו החברה תרכוש או תמכור נכסי נדל"ן ,לעניין התמורה המתקבלת
ממכירת הנכס או התמורה שתשולם ברכישתו ,בהתאם.
ג .שכירות – חוק השכירות והשאילה ,תשל"א 1971-וחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,תשל"ב-
.1972
ד .החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט 1959-אשר הוראותיו חלות על החברה בכל הנוגע
לפרויקט הפארק הביוטכנולוגי בירושלים .ראה לעניין זה סעיף  10.2לעיל.
 .10.13הסכמים מהותיים
 10.13.1ראה סעיף  10.2לעיל לעניין הסכם להקמה ותפעול של מעונות הסטודנטים בהר הצופים
והסכם להקמת הפארק הביוטכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים.
 10.13.2הסכם בין מחצית היובל לבין מנהלת קרית הממשלה לענין פרויקט מגדל הקריה
חברת מחצית היובל זכתה במכרז שפורסם על ידי מדינת ישראל ,לביצוע פרויקט
בשיטת ) D.B.O.Oתכנון ,בניה ,הפעלה ובעלות( ,בקשר למקרקעין הידועים כמתחם
הקריה הממשלתית המחוזית בתל אביב "דרום הקריה".
הפרויקט כולל בעיקרו  -חכירה של המקרקעין ,תכנון והקמה של בנין משרדים בן כ26 -
קומות ובשטח של כ 46,000 -מ"ר ,שיושכר למדינת ישראל למשך  20שנים ממועד סיום
הבניה; בניה של שטח מסחרי של כ 4,700 -מ"ר )ברוטו( ,מתוכם כ 1,400 -מ"ר שטח
עיקרי ,שהחברה זכאית להשכיר בשכירות חופשית; בניית חניונים ובהם כ 1,100 -מקומות
חניה ,כולל חניון תת קרקעי ובו כ 313 -מקומות חניה )יתרת החניה בשטחים סמוכים(.
למדינה אופציה לרכוש את קומות המשרדים או חלקן ,לאחר תום שנת השכירות
החמישית ואחת לשנה לאחר מכן ,כשהמחיר ייקבע על פי נוסחה שנקבעה מראש.
חכירת הקרקע נעשתה כנגד תשלום בסך של כ 128 -מיליון ש"ח ,וכן תשלום דמי פיתוח
למנהל מקרקעי ישראל.
תמורת ההשכרה נקבעה בהסכם בהתאם להיקף שטח המושכר כפי שימדד בפועל ,צמוד
למדד המחירים לצרכן ,כאשר דמי השכירות משולמים על בסיס רבעוני ,מראש; לסכום
שנקבע מתווסף תשלום חודשי כהחזר בגין עלות חכירת ופיתוח הקרקע; המדינה נושאת
בעלויות התחזוקה ,הנקיון והשמירה בגין שטחיה בשיטת “ "cost +בשיעור שנקבע ,וכן
נושאת בחלק מן ההוצאות האמורות בגין השטחים הנוספים; כמו כן נקבע מנגנון לתשלום
עבור חניה.
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הפרויקט חולק לשלושה חלקים ,שהותנו בפינוי של משתמשים ודיירים בשטח הסמוך על
ידי המדינה .בשלב א' הכללו הקמת המבנה כולו ,לרבות חניה תת קרקעית לכ375 -
מקומות חניה; בשלבים ב' ו-ג' נכללה הקמת חניון נוסף.
כמוסבר בסעיף  10.2לעיל ,בנתה מחצית היובל  12קומות נוספות בבניין.
כמו-כן ,לצורך ביצוע ההסכם ,החברה התקשרה בהסכמי פיתוח וחכירה עם מנהל
מקרקעי ישראל ,בחוזה שכירות המסדיר את תכנון המבנה ,הקמתו והשכרתו למדינה
)כולל הפעלה( ,וחוזה אופצית מכר בצירוף חוזה מכר.
 10.13.3הסכם בין א.ל.א ניהול והפעלה לבין מדינת ישראל
ביום  2.1.2006נחתם הסכם לתכנון ,הקמה ,הפעלה ומימון של בית סוהר בשיטת ה,PFI -
בין מדינת ישראל לבין א.ל.א ניהול והפעלה ) (2005בע"מ )"הזכיין"( ,וזאת בעקבות זכיית
הזכיין במכרז שפורסם על ידי ועדת מכרזים בין-משרדית של משרד האוצר ,המשרד
לבטחון פנים ושירות בתי הסוהר.
בית הסוהר שאותו הזכיין יתכנן ,יקים ויפעיל ,יכלול כ 800 -מקומות כליאה ,לאסירים
דרגת בטחון נמוכה עד בינונית ,אשר יתרת המאסר שלהם אינה עולה על  7שנים .בית
הסוהר מיועד לאסירים בגירים שדינם נגזר בלבד )לא כולל עצירים( ,ולא יאוכלס
באסירים בטחוניים ,שוהים בלתי חוקיים ,עובדים זרים ,חולים במחלות כרוניות
ומגפתיות )לרבות איידס( ,אסירים המהווים סכנה לאחרים או המצויים בסכנה ,אסירים
ברמת סיכון גבוהה ,אסירים בסיכון אובדני ואסירים בעלי סיכון גבוה לבריחה .קביעת
זהות האסירים וההחלטות על העברתם יעשו על ידי השב"ס.
תכנון בית הסוהר יבוצע על ידי הזכיין וכפוף לאישור המדינה .תכנון ראשוני הוגש
במסגרת המכרז ,על פיו השטח הבנוי של בית הסוהר הינו כ 23,800 -מ"ר .שטח המגרש
עליו יוקם בית הסוהר הינו כ 60 -דונם .בית הסוהר ימוקם בסמוך למתחם בתי הסוהר
הקיים שמדרום לבאר שבע .בית הסוהר מתוכנן לכלול מערכות בקרה ואבטחה
מתקדמות ,המשתמשות בטכנולוגיה של זיהוי ביומטרי ,תוך מחשוב חלק גדול מפעילויות
ומערכות בתי הסוהר.להוראות הסכם התכנון שנחתם עם חברת אדריכלים שהנה בעלת
ניסיון בתכנון בתי סוהר ראה להלן.
הסכם הזיכיון נכנס לתוקפו ביום  15.10.06לאחר שסוכם בין מדינת ישראל לבין הזכיין
שהם מכירים בכך שכל התנאים המתלים לצורך כך התקיימו.
הקמת בית הסוהר תמשך כ 30 -חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף .עם השלמת
ההקמה זכאי הזכיין למענק הקמה של כ 47 -מיליון ש"ח .המענק יוגדל במקרה של קיצור
תקופת ההקמה ויוקטן במקרה של איחור בהשלמת ההקמה .סכום הקנס/פרס מוגבל ל-
 4.3מיליון ש"ח.
היקף ההכנסות השנתי הצפוי לזכיין מן הפרוייקט הינו כ 64 -מליון ש"ח.
בקשר עם ביצוע הסכם זה נחתמו ההסכמים הבאים :הסכם תכנון עם חברת אדריכלים
מארה"ב ,הסכם ידע עם חברה אמריקאית בעלת ניסיון וידע בהפעלת בתי סוהר שתלווה
את הפרויקט במשך  3שנות ההפעלה הראשונות והסכם הקמה עם עסקה משותפת של
מנרב ודניה סיבוס כפרויקט  trun-keyעל בסיס גלובלי ומחיר קבוע ).(fixed price
הזכיין חתם במהלך חודש מרץ  2007על הסכמי מימון לפרויקט בנוסח שאושר על ידי
המדינה ולפיכך זכאי להקדמה של בונוס בסך של כ 2 -מיליון .₪
 10.13.4הסכם למכירת נכס בגם העיר – תל-אביב
ביום  09.03.07התקשרה החברה עם מגורי גן העיר ) (1987בע"מ בהסכם למכירת זכויותיה
בנכס מקרקעין בשטח של כ 800 -מ"ר הממוקם במבנה המהווה חלק מפרויקט "גן העיר"
בתל-אביב )ראה  10.2לעיל( .סכום התמורה שיתקבל על ידי החברה בגין המכירה הנו כ-
 10.5מיליון  ,₪בתוספת מע"מ כדין .בגין העסקה האמורה ,תרשום החברה בדוחות
הכספיים לרבעון הראשון או השני לשנת  2007רווח לפני מס בסך כ 3 -מיליון .₪
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 .10.14הסכמי שיתוף פעולה
 10.14.1הסכם בין מנרב אחזקות לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ לעניין הקמת מחצית
היובל
מהות ההסכם – הסכם להקמת חברה פרטית לצורך השתתפות במכרז להקמת קרית
ממשלה מחוזית בתל-אביב .בהמשך הורחב ההסכם בין הצדדים גם לפרויקט מעונות
הסטודנטים )לא בכתב(.
עיקרי התחייבויות הצדדים – הצדדים רשמו חברה פרטית מוגבלת בהון מניות בשם
מחצית היובל בע"מ .חלקי כל אחד מן הצדדים בהשקעות החברה ,רווחיה ,הפסדיה
והיבטים אחרים של פעילותה :אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  ,50% -מנרב אחזקות -
.50%החזקה ב 20% -מהון המניות המונפק מקנה למחזיק זכות למנות דירקטור אחד
לדירקטוריון החברה .הוקנתה זכות סירוב ראשונה לכל אחד מהצדדים במקרה שצד יהיה
מעוניין למכור כל או חלק ממניותיו .נקבע בהסכם כי עבודות ההקמה של הפרויקט
במקרה של זכיה במכרז תימסרנה לעסקה המשותפת שהוקמה ע"י מנרב הנדסה ודניה
סיבוס בע"מ.
 10.14.2הסכם בין מנרב הנדסה לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
בשנת הדוח נחתם הסכם להקמת חברת א.ל.א .ניהול והפעלה ) (2005בע"מ )"הזכיין"( בין
מנרב הנדסה לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.על פי ההסכם ,כל אחד מהצדדים
יחזיק  50%ממניות הזכיין .כל אחד מהצדדים נדרש לעניין פרויקט הקמת בית הסוהר
להשתתף בהשקעות בזכיין על פי חלקו בו .נקבעה נוסחת דילול ,למקרה שאחד הצדדים
לא יעמיד מימון או בטוחות בגין חלקו ,ומשנהו יעמידם במקומו .מנרב אחזקות ערבה
להתחייבויות מנרב הנדסה על פי ההסכם.
 .10.15הליכים משפטיים
 .10.15.1א.ל.א ניהול והפעלה אשר זכתה במכרז ובעקבות זאת התקשרה עם המדינה בהסכם
זיכיון לתכנון ,הקמה והפעלה של בית סוהר בניהול פרטי ,בסמוך למתחם בתי הסוהר
הקיים בבאר שבע ,צורפה כצד להליך המנוהל בבג"צ .במסגרת ההליך האמור עתרו
המכללה האקדמית למשפטים ברמת גן וגונדר בדימוס שלמה טוויזר כנגד תיקון 28
לפקודת בתי הסוהר ,המתיר הפעלה של בית סוהר על ידי גורם פרטי ,בטענה כי תיקון
זה אינו חוקתי .העתירה אינה לסעד כספי והחברה אינה צופה כי יושתו עליה תשלומים
במסגרתה ,ואולם אם העתירה תתקבל הדבר עלול להביא לביטול הסכם הזיכיון.
במקרה כזה א.ל.א ניהול והפעלה תהיה זכאית לקבל החזר של ההוצאות הישירות
שהוציאה בקשר למכרז .למנרב הנדסה  50%מא.ל.א .ניהול הפעלה .על פי חוות דעת
יועציה המשפטיים של החברה לא ניתן להעריך את סיכויי העתירה.
 .10.15.2מחצית היובל הגישה במהלך שנת הדוח תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד
מדינת ישראל ,בסך של  80מיליון  ₪בגין נזקים שנגרמו לה עקב הקפאתו של פרויקט
"דרום הקריה" על ידי מדינת ישראל למשך כשנתיים עקב מחלוקות שבינה לבין עיריית
תל-אביב .תביעת מחצית היובל נסמכת על נזקים שנגרמו לה בגין הקפאת הפרויקט,
ובין היתר ,בשל הוצאות מימון בסכומים ניכרים ,בשל התייקרויות הבניה ,בשל דחיית
מועד הפעלת הפרויקט ובשל התארכות הבנייה .על פי חוות דעת כלכלית שצורפה
לתביעה ,סכום הנזקים שנגרמו למחצית היובל עקב הקפאת הפרויקט נאמד בכ107 -
מיליון  .₪התביעה הועמדה על  80מיליון  ₪לצרכי אגרה .שיעור החזקות מנרב הנדסה
במחצית היובל  .50%הוגש כתב הגנה מטעם המדינה ובו נטען כי ההסכם בין הצדדים
שולל את זכות מחצית היובל לתביעה וכי מחצית היובל הסכימה להקפאת הפרויקט.
התיק קבוע לקדם משפט ראשון לחודש אפריל  .2007על פי חוות דעת יועציה
המשפטיים של החברה לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכויי התביעה.
 .10.16יעדים ואסטרטגיה עסקית
האסטרטגיה וכוונות התאגיד לעתיד
בכוונת הקבוצה לפעול להגדלת היקף השטחים המושכרים המהווים מקור ליציבות יחסית
בהכנסות ,בעיקר לגבי שוכרים קיימים לטווח ארוך .הקבוצה בוחנת אפשרויות להגדלת מצבת
הנכסים להשכרה שבבעלותה  -בין בדרך של רכישה ,ובין בדרך של בנייה.
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הקבוצה מתכוונת להמשיך ולפעול להרחבת פעילותה בתחום ה B.O.T -באמצעות השתתפות
במכרזים נוספים ,ככל שיהיו וככל שתוכל ,לבנייה והפעלה של פרויקטים בשיטה זו – בעיקר עבור
מוסדות ציבוריים וממשלתיים כגון פרויקט מעונות הסטודנטים ופרויקט בית הסוהר הפרטי
בבאר-שבע.
יתרונם של הפרויקטים מסוג  ,B.O.Tבכך שהם מבטיחים הכנסות קבועות לטווח ארוך ,מקנים
יציבות ותזרים מזומנים קבוע לאורך זמן )עפ"י רוב מדובר בפרויקטים הכוללים הקמה והפעלה
למשך שנים רבות 20 ,שנים בממוצע( ,מדובר בדרך כלל בפרויקטים ממשלתיים ו/או ציבוריים
אשר אינם מושפעים במידה ניכרת מן ההאטה במשק ו/או מן המיתון הכלכלי ,כפי שמושפע מכך
ענף הבניה למגורים למשל ,המכוון למשקי בית פרטיים.
כמו כן ,בכוונת החברה להמשיך במגמה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים עסקיים בתחום
הנדל"ן בביצוע פרויקטים )בעיקר פרויקטים גדולים( .יחד עם זאת ,ייתכן ובשנים הקרובות יפחת
מספרם של המכרזים לפרויקטים לבניה ממשלתיים מסוג  B.O.T/P.F.Iמסיבות שונות ,ו/או –
בנוסף לחברה ,יתמודדו במכרזים מסוג זה חברות נוספות רבות באופן שיקשה עליה לזכות
במכרזים ולהשתתף בביצועם של פרויקטים מסוג זה.
 .10.17צפי להתפתחות בשנה הקרובה
החברה צופה כי בשנה הקרובה יגדלו הכנסותיה במגזר ,בעיקר בקשר עם השכרת שטחים ב12 -
הקומות הנוספות של פרויקט מגדל הקריה והפעלת מעונות הסטודנטים .יחד עם זאת ,הגידול
בהכנסות לא יביא בהכרח לגידול ברווחיותו של המגזר ,שכן רווחיות המגזר תלויה בגורמים
נוספים ובעיקר – בעלויות ובהוצאות שתידרש החברה להשקיע בפרויקטים.
הערה :סעיפים  10.16-10.17לעיל כוללים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,הוא
בלתי וודאי לגבי העתיד ,מבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של
החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן
התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה ,מן הטעמים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,במידה
ומגמת היציאה מן המיתון במשק תיפסק ולא תהיה צמיחה ,ומגמת עודף ההיצע של שטחים
להשכרה על פני הביקוש שבה התאפיין המשק בשנתיים שקדמו לשנת הדוח תאפיין את ענף הנדל"ן
בעתיד.
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.11

מגזר תעשייה
 .11.1מידע כללי על תחום הפעילות
בתחום התעשייה עוסקת הקבוצה בייצור ,יבוא ושווק של מוצרים לשוק הפרטי והמוסדי .בבעלות
מנרב תעשיות – מפעל "אמבין" המייצר ארונות אמבט ,לוקרים ומוצרי עץ נוספים .מנרב תשתיות
מפעילה את המפעל בגזר לייצור פרופילים מ P.V.C -בשיטת האקסטורזיה )שיחול( .פעילות מגזר
התעשייה אינה מצויה בליבת העסקים של החברה ,והינה פעילות מפסידה .למרות גידול במכירות
ופעולות התייעלות שונות ,המגזר עדיין מפסיד.
ייצור
מפעל "אמבין" אשר נרכש על-ידי הקבוצה בשנת  1983מייצר ארונות אמבטיה ,מחיצות ולוקרים
למכירה .המפעל מצוי באשקלון ומוצריו משווקים ביחד עם מוצרים מיובאים אחרים ,תחת שם
המותג "אמבין".
המפעל בגזר אשר מופעל על ידי מנרב תשתיות ,כמפורט להלן ,מייצר פרופילים מ PVC-להרכבת
מחסנים ולשימושים שונים נוספים.
שווק
המוצרים המיובאים והמיוצרים על-ידי מפעל אמבין משווקים בשתי חנויות "אמבין" שמופעלות
ע"י החברה – בתל-אביב ובאשקלון ובשש חנויות נוספות תחת אותו שם מותג המופעלות על-ידי
זכיינים.
כמו ,כן המוצרים משווקים באמצעות אנשי שווק של החברה לחנויות ,ולסוחרים אחרים.
בשלהי  2002הקימה מנרב תעשיות את שותפות לוקר ,אשר רכשה פעילות של חברת לוקר תעשיות
בע"מ.
שותפות לוקר עוסקת ביבוא וברכישה בארץ של לוקרים )תאי אחסון ניתנים לנעילה( ובשווקם
והשכרתם לתלמידי בתי ספר בכל רחבי הארץ בעבור תשלום שנתי .שותפות לוקר מנוהלת על-ידי
חברת ניהול חיצונית לקבוצה ,תמורת דמי ניהול חודשיים .בהתאם להסכם ,חברת הניהול זכאית
להצטרף כשותפה בשיעור של  40%לשותפות ,אם יתקיימו תנאים מסוימים הקבועים בו.
פעילות השותפות אינה סינרגטית לפעילות החברה ,ובכוונת החברה לממש את אחזקתה וזכויותיה
בשותפות .שותפות לוקר מקיימת במועדים הרלוונטיים לפרסום הדוח מו"מ עם צדדים שלישיים
למכירת נכסיה ופעילותה של השותפות .המו"מ טרם התגבש ולא נחתם חוזה מחייב.
שינויים משמעותיים שחלו בתחום הפעילות בשנת הדיווח
כאמור ,מגזר התעשייה צבר בשנים האחרונות הפסדים בהיקפים משמעותיים ,עם זאת בפעילות
המבוצעת במפעל "אמבין" ניכר שיפור מסוים ואיזון תפעולי ברבעון האחרון בשנת הדוח.
היקף הפעילות והיקף המכירות של הקבוצה בתחום התעשייה גדל בשנה האחרונה לעומת אשתקד.
מפעל לייצור פרופילים מPVC -
במהלך שנת  2005רכשה מנרב במשותף עם צד ג' ,ציוד ייצור בתחום הפלסטיקה בעלות של כ2.4 -
מיליון ) ₪חלק החברה הנו כ 1.4 -מיליון  (₪מכונס הנכסים של חברת במעסף פלסטיקה )(1993
בע"מ )בכינוס נכסים ובפירוק( .הציוד מופעל במפעל בגזר לייצור פרופילים מ .PVC -הפרופילים
מיוצרים במפעל ונמכרים לספקים ולמפיצים .יצוין ,כי גם קו הייצור של פרופילים מ PVC-שהיה
מצוי בעבר במפעל "אמבין" באשקלון הועבר למפעל בגזר בחודש ספטמבר  2005וכעת אמבין אינה
מייצרת עוד פרופילים מ PVC-ורוכשת את אלה מהמפעל בגזר .פעילותו של המפעל בגזר עדיין
אינה מהותית.
מגבלות על תחום הפעילות חקיקה תקינה וחסמי כניסה
קיימים מספר דברי חקיקה כלליים המסדירים מכירה של מוצרים על-ידי יצרנים ו/או על-ידי
משווקים לצרכנים וללקוחות פרטיים.
מעבר לכך ,אין חסמי כניסה לתחום הייצור והמכירה של מוצרים בתחום.
יחד עם זאת ,כבכל עסק העוסק בייצור ו/או בשיווק של מוצרי צריכה ,שצרכניו הסופיים הם משקי
בית פרטיים  -לשם הקמה וביסוס העסק ,יש צורך בהון התחלתי ובביצוע השקעות ראשוניות  -בין
אם לצורך רכישת מוצרים והקמת צינורות שווק והפצה ובין אם לצורך הקמה או רכישה של מפעל
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ייצור או הקמת בית עסק ,וכן השקעות שוטפות – לצורך רכישת חומרי גלם והעסקת כוח אדם
מקצועי.
גורמי הצלחה קריטיים
גורמי הצלחה קריטיים בתחום התעשייה הם בעיקר דרכי השיווק וצינורות השיווק וההפצה של
מוצרים.
מבנה התחרות ותחליפים
התחרות העיקרית במוצרי החברה במגזר זה הינה של מוצרים המיובאים מחו"ל .יבוא מתחרה
נעשה בעיקר על-ידי רשתות שווק ,סוחרים וחנויות.
כמו כן ,קיימים היום בשוק בישראל תחליפים ומתחרים המייצרים מוצרי פלסטיק ,ארונות
אמבטיה ומוצרים נלווים לצרכנים פרטיים.
בתחום השכרת הלוקרים ובתחום המכירה של לוקרים ,מתחרה מנרב תעשיות עם חברות נוספות.
קיימת חברה מובילה נוספת עיקרית בענף השכרת הלוקרים לתלמידי בתי ספר בארץ.
חנויות אמבין מתחרות עם רשתות השיווק הגדולות המשווקות מוצרי אמבטיה ,וכן עם חנויות
וסוחרים העוסקים באופן ספציפי בשיווק מוצרים מסוג זה ,בעיקר מוצרים מיובאים מחו"ל.
 .11.2מוצרים ושירותים
המוצרים והשירותים העיקריים
כאמור ,מנרב תעשיות מייצרת ומשווקת מוצרים המיוצרים על-ידה ומוצרים מיובאים מארבעה
סוגים עיקריים:
א.

ארונות אמבט ומוצרים נלווים – ארונות מעץ מיוצרים בחלקם במפעל אמבין ובחלקם האחר
מיובאים מחו"ל )בעיקר מהמזרח הרחוק( .מוצרים נלווים נרכשים בעיקר בארץ ,כגון :ציוד
למלתחות ומקלחות ,מקלחונים ,מתקני ייבוש והיגיינה ,משטחי כיורים ,ברזים וכיורים
מנירוסטה וטקסטיל לאמבט ,פריטי עיצוב משלימים נוספים לאמבט .מוצרים אלה משווקים
בארץ ובחו"ל ,הם נמכרים בארץ בחנויות אמבין שבבעלות מנרב תעשיות ללקוחות פרטיים,
וכן לזכיינים המפעילים את חנויות אמבין .כמו כן הם נמכרים לסוחרים ,לחנויות ולגורמים
עסקיים אחרים לשם מכירתם לצרכנים פרטיים .בשנת  2004החלה מנרב תעשיות במכירת
המוצרים גם לקבלני בניה המבצעים עבודות קבלניות של פרויקטים לבניה למגורים ,לרבות
לפרויקטים המבוצעים על ידי הקבוצה ,כגון פרויקט מעונות הסטודנטים בירושלים ופרויקט
המגורים "אונו על הפארק".

ב.

לוקרים להשכרה – הלוקרים מיובאים וכן נרכשים מיצרנים בארץ ,ומשווקים ומושכרים
לתלמידי בתי ספר ברחבי הארץ .מוצרים אלה משווקים בישראל בלבד.

ג.

לוקרים למכירה ,מחיצות שירותים ,מלתחות וספסלים  -מיוצרים על-ידי מפעל "אמבין"
ומשווקים למוסדות ,למפעלים ולגורמים עסקיים אחרים )מכוני כושר ובריאות ,מתקני
ספורט( .כמו כן משווקים הלוקרים לסוחרים בחו"ל ,בעיקר באירופה.

ד.

פרופילי פלסטיק מ – PVC -מנרב תשתיות מייצרת ומשווקת במפעל בגזר פרופילי פלסטיק,
עשויים מ ,P.V.C -בשיטת האקסטרוזיה )שיחול( ,המשמשים לגידור ,להצללה ,לאחסון
וכיו"ב ,ומשווקת אותם ללקוחות פרטיים ,לגורמים עסקיים ,לסוחרים ,לחנויות ולחברות
הפצה.
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פילוח הכנסות במגזר התעשיה

ארונות אמבט
ומוצרים נלווים
31%

לוקרים למכירה,
מחיצות,
מלתחות וספסלים
40%

פרופילי פלסטיק
15%

לוקרים להשכרה
14%

במהלך שנת  2006חלה עלייה של כ 21% -בהיקף ההכנסות בגין המוצרים המיוצרים על ידי
התחום.
 .11.3מוצרים חדשים
על מנת להקטין את הפסדי התחום ולהביא לרווחיותו ,מנרב תעשיות המשיכה בשנת הדוח להקטין
את היקף הייצור העצמי של מוצרי אמבט ,ותחת זאת ,החלה בייבוא של ארונות אמבטיה .במקביל
בכוונת מנרב תעשיות להתקשר עם יצרניים מקומיים לייצור לוקרים ומחיצות שירותים ,וזאת על
מנת להקטין את היקף הייצור העצמי של מוצרים אלה על ידה.
 .11.4לקוחות
מאפיינים
לקוחות המגזר הינם לקוחות מן המגזר העסקי )לרבות מוסדות וקבלני בניה ,חנויות וסוחרים( וכן
לקוחות מן המגזר הפרטי )בעיקר מוצרי אמבטיה(.
לוקרים להשכרה מיועדים בעיקר לתלמידי בית ספר.
לוקרים למכירה מיועדים בעיקר לגופים ציבוריים וגורמים עסקיים .כמו כן ,מיוצאים בעיקר
לאירופה לוקרים למכירה בשיעור של כ 5% -מסך הכנסותיה של ההכנסות במגזר.
פרופילים מ PVC -משווקים על ידי המפעל בגזר לגורמים עיסקיים שונים ובעיקר לחברת פלרם.
להלן התפלגות המכירות במגזר לפי סוגי לקוחות
מכירות באלפי
ש"ח

שיעור מסך
הכנסות המגזר

מוסדות

11,014

35%

צרכנים פרטיים

5,298

17%

לקוחות עסקיים )סוחרים+יצוא+פרופילים(

15,135

48%

סה"כ

31,447

סוג הלקוח
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התפלגות המכירות במגזר לפי שיוך גיאוגרפי

מיקום גיאוגרפי

מכירות באלפי
ש"ח

שיעור מסך
הכנסות המגזר

אירופה

1,624

5%

ישראל

29,823

95%

סה"כ

31,447

 .11.5שיווק והפצה
דרכי השיווק וההפצה
שיווק המוצרים במגזר התעשייה נעשה במספר דרכים:
א .באמצעות סוכני מכירות ,עובדי מנרב תעשיות ,אשר עוסקים בשיווק ובמכירת המוצרים
לחנויות ,לסוחרים ולגורמים פרטיים.
ב.

באמצעות חנויות בבעלות מנרב תעשיות וחנויות אמבין המופעלות על-ידי זכיינים .בהתאם
להסכמים עם הזכיינים ,במהלך העסקים הרגיל ,מנרב תעשיות מוכרת להם מוצרים
המיוצרים ומשווקים על-ידה ,והזכיינים מוכרים את המוצרים בחנויות ללקוחות פרטיים
ואחרים בהתאם למחירון החברה או במחירים אחרים לפי קביעתם.
לפי אותם הסכמים סטנדרטיים במהלך העסקים הרגיל של מנרב תעשיות ,ניתנת לזכיינים
זכות הפצה בלעדית של מוצרי החברה באזור גיאוגרפי מסוים בישראל; מנרב תעשיות עצמה
רשאית לשווק את המוצרים באותו אזור גיאוגרפי לבתי מסחר ,חנויות וכד' ,אך היא איננה
רשאית להעניק זיכיון הפצה לגורם נוסף באותו אזור גיאוגרפי .בהתאם להסכמים ,רשאים
הזכיינים למכור בחנויות גם מוצרים בודדים שאינם מיוצרים ו/או משווקים על-ידי מנרב
תעשיות ,רק לאחר קבלת אישורה.

ג.

באמצעות פרסומים בתקשורת – בעיתונות ,קטלוגים.

ד.

באמצעות תערוכות לריהוט וכלי בית ותצוגות בהן משתתפת מנרב תעשיות בארץ ובחו"ל,
ואשר בהן מוצגים מוצרי החברה ומוצעים למכירה.

ה .בראשית שנת  2006נחתם הסכם עם גורם עסקי אשר ירכוש פרופילים המיוצרים במפעל בגזר
לשם הרכבה ושווק של מחסנים ,בכפוף לרכישת מכסות מינימום.
 .11.6צבר הזמנות
למגזר צבר הזמנות לרבעון הראשון והשני של שנת  2007בסך כ 2 -מיליון  ₪כ"א.
 .11.7תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות
עיקר התחרות בתחום השיווק של מוצרי פלסטיק ועץ בארץ ,ובפרט  -של מוצרי אמבטיה ומוצרים
נלווים ,נובע מיבוא של מוצרים מתחרים .כמו כן ,קיימים יצרנים מקומיים מתחרים של מוצרים
מסוג זה.
בתחום הפרופילים המיוצרים ע"י המפעל בגזר לשימושים שונים ישנם מתחרים רבים ושונים
המייצרים בהיקפים משתנים.
בתחום ייצור פרופילים למחסנים ישנו מתחרה עיקרי אחד.
בתחום השיווק של ארונות האמבטיה ומוצרים נלווים לצרכנים הפרטיים  -קיימים חנויות,
סוחרים רשתות ,ובתי עסק המשווקים מוצרים מאותו סוג )בעיקר מוצרים מיובאים מחו"ל( ,וכן
בתי מלאכה ונגריות העוסקים בייצור ו/או בשיווק של מוצרים מאותו סוג .השיווק הינו לצרכנים
פרטיים ולקבלנים של פרויקטים לבניה למגורים.
בתחום הלוקרים המיוצרים על-ידי אמבין ,מתחרה מנרב תעשיות בעיקר עם גורם עסקי נוסף
העוסק ביבוא ובשיווק של לוקרים למוסדות ולגורמים עסקיים.
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שמות המתחרים המשמעותיים בתחום
המתחרים העיקריים בתחום השווק של מוצרי האמבטיה ומוצרים נלווים – ג'טאייר בע"מ,
ברימקס  1992בע"מ ,פרופילון סחר  1967בע"מ.
מתחרה עיקרי העוסק בשיווק ומכירה של לוקרים הינו מגבות נייר לישראל בע"מ.
שיטות להתמודדות עם התחרות
בניסיון להתמודד עם התחרות בשוק ולצמצם את הפסדי המגזר ,פועלת הקבוצה במישורים
הבאים:
פניה לפלחי שוק חדשים ,מתוך מגמה לשווק מוצרים יוקרתיים ויקרים יותר ולקבלני בנייה
המבצעים פרויקטים למגורים; תמחור אטרקטיבי של מוצרים ,ככל שניתן ,תוך הוזלת הוצאות
הובלה והבאת המוצרים באופן עצמאי מחו"ל; תגבור מערך השיווק והמכירות והחלפת סוכנים
שאינם מציגים תפוקות מספיקות באופן יחסי ,בהתאם לקריטריונים הנקבעים על-ידי הנהלת
החברה ,וכן  -תגבור מערך השיווק ליצוא לחו"ל.
 .11.8כושר יצור
כושר הייצור המנוצל בפועל על-ידי מפעל אמבין ,קטן מכושר הייצור הפוטנציאלי שלו ,בהתאם
להיקף ההזמנות והביקוש למוצרים המיוצרים במפעל.
נכון לשנת הדיווח  -בתחום הפרופילים נוצל בפועל כ 30% -מכושר הייצור של המפעל ,בתחום
הלוקרים נוצל בפועל כ 35%-מכושר הייצור של המפעל ובתחום ארונות האמבטיה נוצל בפועל כ-
 35%מכושר הייצור של המפעל.
המפעל בגזר מנצל ,בשלב זה ,אחוזים בודדים מכושר היצור שלו.
 .11.9נכסים לא מוחשיים
שם המותג "אמבין" – נרכש על-ידי החברה עם רכישת המפעל.
לוגו אמבין – בשנת  2005נרשם סימן מסחרי רשום בצורת כוכב כחול.
 .11.10הון אנושי
העובדים המועסקים בתחום
במגזר מועסקים נכון ליום  31.12.2006כ 69 -עובדים .להלן פירוט התפלגות העובדים לפי
תפקידים:
תפקיד

31.12.2006

ייצור

25

שיווק ומכירות

31

ניהול ואדמיניסטרציה

13

סה"כ עובדים

69

בראש מנרב תעשיות עומדת מנכ"לית החברה ,המופקדת על הבאים )בנוסף מועסקים בחברה עוד
מספר עובדי מנהלה( (1) :אגף תפעול  -מופקד על מחלקת הרכש ,על מנהל הייצור הממונה על עובדי
הייצור ,על מנהל מכירות פרופילים ,על מנהל המחסנים המופקד על צוות עובדי מחסן שירות
לקוחות ועל קבלני התקנות חיצוניים ,על חדר ההזמנות ועל צוותי התמחור וצוותי התכנון; ) (2אגף
כספים  -בראשו עומדת חשבת מנרב תעשיות ,המופקדת על מנהל הרכש ,התפעול והתמחור ,על
מחלקת הנהלת חשבונות ועל מחלקת הביקורת; ) (3מנהל פרויקטים  -האחראי על צוות שווק
פרויקטים ועל צוות טלמרקטינג וגביה; ) (4מנהל שווק  -ממונה על מנהלי חנויות אמבין הממונים
על צוות החנויות ,וכן  -על צוות המכירות לסוחרים ולחנויות; ) (5מנהל ייצוא ,שתפקידו לרכז את
נושא השווק בחו"ל.
בראש המפעל בגזר עומד מנהל המפעל ,וכן עובדים מהנדס המפעל ,עובדי ייצור בתחום הפלסטיקה
ומספר עובדי מנהלה.
שותפות לוקר מנוהלת על ידי חברת ניהול חיצונית ומעסיקה אנשי מכירות ותפעול בנוסף למספר
עובדי מנהלה.
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כמו כן מעסיקה מנרב תעשיות עובדי ייצור ומכירות זמניים מעת לעת בהתאם לצורך ,בעיקר
באמצעות חברות כוח אדם.
הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
א .מנרב תעשיות חברה בהתאחדות התעשיינים ולפיכך ,חלים עליה הסכמי העבודה הקיבוציים
הכלליים עליהם חתומה התאחדות התעשיינים כארגון מעבידים ,לרבות ההסכמים הענפיים
הרלבנטיים.
ב.

סוכני המכירות ועובדי ההנהלה של מנרב תעשיות ושל המפעל בגזר מועסקים לפי חוזים
אישיים .משכורתם של סוכני המכירות מורכבת משכר בסיסי בתוספת עמלות המשולמות
להם ,בשיעור מסוים מן ההכנסות שנגבו מלקוחות החברה.

 .11.11חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום הפעילות
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את המפעלים במגזר הינם  ,P.V.C ,HPL -לוחות סנדביץ,
ופרזול נירוסטה.
חומרי הגלם נרכשים מספקים מקומיים ו/או מיובאים ,בעיקר מאירופה.
כמו כן מייבאת החברה מוצרי אמבטיה מוגמרים ומוכנים לשווק ומכירה ,בעיקר מן המזרח
הרחוק ומתורכיה.
שיעור רכישות התאגיד מהספקים העיקריים
למגזר ספק מהותי אחד בתחום ה .PVC-הספק הוא ספק ישראלי והיקף הרכישות ממנו ,נכון לשנת
הדיווח הווה כ 24% -משיעור רכישות חומרי גלם על-ידי המגזר.
למגזר ספק מהותי אחד בתחום ה .HPL -הספק הוא ספק חו"ל והיקף הרכישות ממנו בשנת הדיווח
היווה כ 10.5%-משיעור רכישות חומרי גלם על-ידי המגזר.
יצוין ,כי החל משנת  2006רוכשת אמבין פרופילי  PVCמהמפעל בגזר ואינה מייצרת אותם באופן
עצמאי.
צורות ההתקשרות עם ספקים
אופן ההתקשרות עם הספקים הינו בדרך של משלוח הזמנות רכש מעת לעת ולפי הצורך.
תלות בספקים והמוצרים לגביהם קיימת תלות בספקים
קיימת תלות בספק ה) PVC -כפרית תעשיות ) (1993בע"מ( המשמש בייצור של המפעל בגזר,
ששיעור הרכישות ממנו גבוה יחסית ,שכן אין בארץ ספקים חלופיים המסוגלים לספק לחברה את
חומר הגלם האמור בהיקפים הנדרשים ובזמינות הדרושה.
יצוין ,כי קיימים ספקים חלופיים רבים לספק זה ,בחו"ל ,אלא שהרכישה מספקים אלה מצריכה
אגירת מלאי לתקופות ארוכות נוכח הבדלי מרחק וקשיי נגישות ,ולפיכך היא עלולה להיות יקרה
יותר ו/או פחות יעילה.
 .11.12הון חוזר
מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי חומרי גלם במגזר זה לתקופה של חודש לכל היותר ,לצריכה
שוטפת.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות המגזר הינה להחזיק מלאי מוצרים גמורים למשך כשלושה חודשים.
מדיניות החזרת סחורות
מדיניות מנרב תעשיות לעניין החזרת סחורות הינה  -קבלת מוצרים פגומים בלבד בחזרה לצורך
החלפה בלבד ,בתוך  3חודשים ממועד הרכישה ,ובכפוף להוראות הדין.
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מדיניות מתן אחריות למוצרים
החברה נוהגת להעניק אחריות למוצרים הבאים ,בכפוף להוראות הדין )בהם  -חוקי המכר ,חוק
הגנת הצרכן ,חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים(:
לארונות אמבטיה ומוצרים נלווים – תקופת אחריות של כשנה.
לפרופילים – תקופת אחריות של כחמש שנים.
אשראי בפועל
2006

באלפי ₪

ממוצע ימי
אשראי

היקף אשראי
חודשי
ממוצע

תנאי אשראי
מקובלים

לקוחות

9,703

113

שוטף 120 +

ספקים

4,250

49

שוטף 120 +

מדיניות התאגיד לטיפול בגירעון בהון חוזר
למגזר גרעון בהון החוזר .נכון ליום  31.12.2006עמד הגרעון בהון החוזר של החברה במגזר על כ-
 10מליון .₪
החברה מנסה להתמודד עם הגרעון בהון החוזר בדרך של צמצום עלויות והגדלת המכירות בתחום,
לרבות ליצוא ,והגברת פעילות השיווק.
יצוין עוד ,כי מנרב אחזקות מעניקה "גיבוי" פיננסי לחברות העוסקות בתחום בשתי דרכים
עיקריות :במתן ערבויות לחובות כלפי בנקים ובמתן הלוואות לצורך מימון פעילותן השוטפת.
הערכת התאגיד לגבי צורך בגיוס מקורות מימון
כמוסבר לעיל ,בשנים האחרונות ,פעילות המגזר מפסידה ולפיכך נזקקת לגיוס מקורות הון באופן
שוטף ממנרב אחזקות ומבנקים.
 .11.13מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
א .הוראות מחייבות בכל הנוגע לסדרי עבודה ובטיחות בעבודה – לפי פקודת הבטיחות בעבודה
]נוסח חדש[ ,התש"ל 1970-על תקנותיה ,לענין ביצוע עבודות ייצור במפעלים.
ב .לענין שווק ומכירת מוצרים – חלים על פעילות המגזר חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-על
תקנותיו והצווים שהוצאו לפיו ,וחוק המכר ,תשכ"ח 1968-על תקנותיו ,והכל  -לעניין הסדרת
מכירה של מוצרים לצרכנים.
ג .חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם ,1980-לעניין חובות יצרן בגין נזקי גוף בקשר עם
מוצרים פגומים שייצר.
רישיונות עסק – למנרב תעשיות רישיון עסק מאז שנת .1984
בקרת איכות
למנרב תעשיות ניתנו על-ידי מכון התקנים הישראלי התקנים הישראליים והבינלאומיים:
 9001ISOו.2000ISO -
ספק מוכר
מנרב תעשיות הוכרה כספק מוכר למשרד הביטחון בפעילות יצרנית ,ללא הגבלת היקף .רמת
אבטחת איכות לפיה סווגה פעילותה בקשר עם ההכרה בה כספק מוכר הינה – .B
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 .11.14יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
הערה :סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך .זהו מידע בלתי וודאי לגבי
העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח ,על התפתחויות שחלו בשוק
הרלבנטי בעת האחרונה ועל הערכות הדירקטוריון וההנהלה .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה .הגורמים העיקריים שעשויים
להביא לכך שהמידע לא יתממש הינם  -כניסתם של מתחרים נוספים ו/או חדשים לתחום
הפעילות ,קיטון בביקושים ,הורדת מחירים על ידי מתחרים ,גידול בהוצאות לרבות עקב
התייקרות חומרי גלם ואי הגעה להבנות עסקיות עם צדדים שלישיים )כגון :רשתות שיווק ,זכיינים
וכיו"ב( ,וכד'.
האסטרטגיה וכוונות התאגיד לעתיד
כמוסבר לעיל ,נוכח הצטברות הפסדים במגזר בשנים האחרונות ,ממשיכה הקבוצה לפעול מתוך
מגמת התייעלות ,לצמצום עלויות ורה-ארגון .מטרת הקבוצה הינה להמשיך לצמצם את הפסדי
המגזר ,בין היתר בדרכים שיפורטו להלן.
כל זמן שהמגזר מתנהל במתכונתו הנוכחית ,פועלת הקבוצה במישורים הבאים ,על מנת לנסות
להמשיך ולהקטין ההפסדים בתחום:
 החדרת מוצריה לשוק הקמעונאי באמצעות מכירה לסוחרים ולחנויות הרוכשים ממנה מוצריםבהיקפים גדולים ,ולא לחנויות הרוכשות מוצרים בכמויות קטנות ,וכן להגדיל את היקף המכירות
למגזר הקבלני עבור פרויקטים לבניה )בעיקר למגורים(.
 צמצום כח אדם. הקטנת היקף הייצור העצמי של מוצרים וביצועו באמצעות יצרנים אחרים ,וכן  -יבוא מוצריםהפונים לפלחי שוק יוקרתיים יותר ולקבלנים היוזמים ו/או מבצעים פרויקטים לבנייה.
עם זאת ,מגזר זה אינו אסטרטגי לפעילותה של החברה ,ועל כן החברה בוחנת מעת לעת מימוש
נכסים שונים במגזר.
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.12

פעילויות אחרות
 .12.1מידע כללי על תחומי הפעילות
לקבוצה פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל ,ואשר ההכנסות וההשקעות
בהן אינן מגיעות לכדי מגזר בר דיווח בדוח הכספי והן נכללות בדוחות הכספיים של החברה מיום
" 31.12.06באחרים" .פעילויות אלו כוללות:
בתי קירור
א .מנרב תשתיות מפעילה בתי קירור באזור התעשייה באשדוד ,בשטח של כ 6,500 -מ"ר .בתי
הקירור נרכשו בשנת  1997ומופעלים מאז על-ידי הקבוצה.
ב.

בתי הקירור מיועדים לאחסנת מוצרים )בעיקר מוצרי מזון( בטמפרטורות שונות עד  ,-18°בכ-
 10,000משטחי אחסון .בנוסף מצויים במתחם מחסנים בשטח של כ 2000 -מ"ר לאחסנה יבשה.

ג.

היקף ההכנסות מבתי הקירור בשנים  2005 ,2004ו 2006 -עמד על  7,341 ,7,437ו 7,610 -אלפי
 ,₪בהתאמה.

ד.

קיימים מספר בתי קירור הפועלים בעיר אשדוד ומתחרים בחברה על אותו פלח שוק .שוק
הלקוחות מורכב בעיקר מיבואנים של מוצרי מזון המגיעים לארץ דרך נמל אשדוד.

ה .המגבלות החלות בתחום זה נובעות בעיקר מכוחן של תקנות ,הנחיות ופיקוח שוטף של משרד
הבריאות ושל המשרד לאיכות הסביבה .בין היתר ,החברה נדרשת להעסיק רופא וטרינר
לפיקוח על סחורות המאוחסנות בבתי הקירור.
המשרד לאיכות הסביבה מחייב עריכת ביקורות ובדיקות של פליטת חומרים רעילים מבתי
הקירור )בעיקר גז אמוניה( ,ועורך בדיקות תקופתיות בעניין זה.
ו .בתחום בתי הקירור קיימים סיכונים הנובעים ,בין היתר ,משביתות בנמלים ,בשל העובדה כי
חלק ניכר מפעילות בתי הקירור הינה עבור לקוחות המייבאים מוצרים דרך נמל אשדוד ,וכן
קיים סיכון נוכח מגמה מסתמנת של יבואני מזון גדולים ,לקוחות של בתי הקירור ,לבנות בתי
קירור לעצמם בבעלותם .כמו כן ,קיימים סיכונים תפעוליים בתחום לקלקול סחורות
המאוחסנות בבתי הקירור ,עקב ליקויים בציוד .החברה מבוטחת כנגד סיכון זה.
מחקר ופיתוח בתחום ההדברה הביולוגית
א .במחצית שנת  1997רכשה מנרב תשתיות את החטיבה הביולוגית של סניף ישראלי בבעלות של
חברה אמריקאית – אקוגן בע"מ ,לרבות הידע ונוסחאות הפיתוח וחלק מנוסחאות הייצור
שפותחו על-ידי הסניף הישראלי בתחום הביוטכנולוגיה של הדברת מחלות לגידולים חקלאיים.
במסגרת הסכם הרכישה ,התחייבה מנרב תשתיות כי תיקח על עצמה את התחייבויות חברת
אקוגן כלפי המדען הראשי בגין מענקי סיוע שניתנו על-ידו לחברת אקוגן.
ב.

בתחילה המשיכה החטיבה לפעול באוניברסיטה העברית בירושלים )מקום מושבה לפני
רכישתה( ,ובשנת  2003עברה החטיבה למתחם קריית מנרב באשדוד .החטיבה פועלת באופן
הדוק עם מוסדות מחקר ואקדמיה מובילים בארץ.

ג.

החטיבה עוסקת בפיתוח ובייצור של מוצרים ביולוגיים להדברת מחלות בגידולים חקלאיים,
תוך שמירת האיזון האקולוגי ,שהנם בטוחים וידידותיים לסביבה.

ד.

במסגרת רכישת החטיבה הביולוגית נרכשו על-ידי הקבוצה שני פרויקטים בתהליך פיתוח של
מוצרי הדברה ,והחטיבה השלימה את פיתוחם של המוצרים במסגרת מנרב תשתיות .כמו כן,
בשיתוף עם מכון וולקני ,פיתחה החטיבה מוצר ביו-טכנולוגי נוסף  -שמר.
בין היתר ,פיתחה החטיבה מוצר בשם " ,"BioNem WDחומר הדברה ביולוגי הניתן להעברה
במים ,אשר משווק בישראל כמוצר מוגמר בלעדית באמצעות חברת מכתשים מפעלים כימיים
בע"מ החל משנת  ,2005ביחד עם מוצרים אחרים של החטיבה ,ובלעדית בארה"ב )בכפוף
לקבלת היתרים הנדרשים לכך( החל משנת  2005באמצעות חברת לידוכאם.

ה .שוק מוצרי ההדברה לחקלאות הינו שוק בינלאומי-גלובאלי ,המתפתח באופן שוטף
ואינטנסיבי .עיקר פעילות המכירה של החטיבה בתחום זה נעשה נכון למועד הדוח ברמה
הארצית ולא ברמה הבינלאומית ואולם ,החטיבה פועלת לפיתוח השיווק של מוצריה גם ובעיקר
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בשוק הבינלאומי .במהלך השנה האחרונה חלה עליה מתונה בהיקפי המכירות של מוצרי
החטיבה בארץ ובד בבד בפעילות השיווק שלהם בעולם.
תחום הביוטכנולוגיה בו פועלת החטיבה מאופיין ,בין היתר ,ברמות סיכון גבוהות ,בחדשנות
ובהתפתחויות טכנולוגיות שוטפות ,בצורך לחדירה לשווקים גלובליים הדורשת השקעת
משאבים ניכרים ותהליכי מחקר ופיתוח מתמשכים ,ובתחרותיות גבוהה.
ו.

פעילותה של החטיבה מושפעת ,בין היתר ,מהגורמים הבאים :המתחרים ,השקעות שוטפות
והקצאת משאבים למחקר ופיתוח ושיווק של מוצרים קיימים וחדשים ,ודרישות רגולטוריות
שונות להן כפופה פעילות החטיבה בארץ ובחו"ל.

ז.

מרבית מוצרי ההדברה המשמשים לחקלאות כיום הינם חומרים כימיים ,אך המגמה העולמית
ההולכת ומתרחבת ,הינה  -לצמצם שימוש בחומרים כימיים בחקלאות על-מנת לצמצם נזקים
אקולוגיים .הרחבתם של התקנים הבינלאומיים והחקיקה במדינות שונות בתחום והמעבר
לשימוש במוצרים הנחשבים בטוחים יותר ,עשויה ,להערכת מנהלי החברה ,להיטיב עם עסקיה
של הקבוצה בתחום זה ,ולמצב את מוצריה כמוצרים תחליפיים למוצרי ההדברה הכימיים.
בהתאם ,התחליפים הקיימים היום למוצרי החברה הינם בעיקר מוצרים כימיים אשר אינם
מהווים תחליפים מלאים.

ח .המתחרים במוצרים שפיתחה ו/או שמשווקת החברה הינם חברות בארץ ובחו"ל ,ובהן חברות
בינלאומיות גדולות רבות עוסקות בתחום המו"פ ,בפיתוח ו/או בייצור מוצרי הדברה לחקלאות.
פעילות המתחרים מתמקדת היום בעיקר בפיתוח וייצור של מוצרים כימיים ,אך בחלק
מחברות אלה קיימות מחלקות העוסקות גם בפיתוח ו/או בייצור של מוצרי הדברה ביולוגיים.
חברות אלו הנן מבוססות יותר ,בעלות יתרונות במשאבים העומדים לרשותן וביכולות הטכניות
והשיווקיות ,בעלות תשתיות תפעוליות ,וותק פעילות ,בסיס לקוחות ,מוניטין וקשרים עסקיים
ואסטרטגיים מבוססים יותר ועדיפים בתעשיות הרלוונטיות .כתוצאה מכך ,ביכולתן של חברות
מתחרות אלו להגיב במהירות יחסית בהתאם לטכנולוגיות חדשות או מתפתחות או לשינויים
בדרישות וצרכי הלקוחות ,וכן ביכולתן לתמחר את מוצריהם ושירותיהם באופן אטרקטיבי
יותר.
ט .מגבלות וחסמי הכניסה לתחום ,חקיקה ותקינה
המגבלות החלות על התחום נובעות בעיקר מן ההליכים הנדרשים לרישוי מוצרים לחקלאות
וחומרי הדברה בישראל ובחו"ל .פעילות השיווק והפצת המוצרים בחו"ל כפופה לקבלת
היתרים רגולאטורים שונים מצד רשויות כתנאי מקדמי לשיווק והפצת המוצרים במדינות
הרלוונטיות ,ולהיוותרותם של היתרים אלה בתוקף בהתאם לתנאיהם .אי עמידה בדרישות
הרגולטוריות השונות עלולה לפגוע באופן מהותי ביכולת השיווק וההפצה של מוצרי החטיבה
באותם אזורים.
השתתפות במסלולי הרישוי בכל מדינה צורכת משאבים רבים במונחים של זמן וכסף .בחלק
גדול מן המדינות יש לנקוט בהליכי רישוי של מוצרים לגבי כל גידול חקלאי בנפרד.
בנוסף להליכי הרישוי קיים בדרך כלל במדינות השונות ,פיקוח שוטף בתחום מטעמם של
הגורמים המוסמכים.
י.

מוצרי החטיבה הביולוגית
המוצרים שפותחו על-ידי החטיבה הביולוגית הינם משני סוגים עיקריים:
האחד ,בשם "שמר"  -חומר ביולוגי המונע ריקבון פירות וירקות.
השני ,חומרי "  "BioNemו ,"BioSafe " -אשר הינם חומרים ביולוגיים להדברת מחלות
בקרקע ,שאחד מהם מסיס במים.
כמו כן החטיבה מייצרת חומר הדברה ביולוגית בשם  ,AQ10אשר בבעלות חברת אקוגן
ובאישורה ,עבור חברה שוויצרית ,על פי דרישתה .בשנת הדוח לא היו הכנסות מייצור ו/או
מכירת מוצר זה .בסמוך למועד פרסום הדוח חידשה החטיבה את הייצור והמכירה האמורים
על פי דרישת החברה השווצרית.
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 .12.2שיווק והפצה
החל מסוף שנת  2005החטיבה הביולוגית מפיצה את מוצריה לגורמים עסקיים וחקלאיים אך ורק
דרך חברות הפצה בישראל ובחו"ל אשר עימם נחתמו הסכמי הפצה בלעדיים ואינה מפיצה ללקוחות
בודדים.
החברה התקשרה עם מספר חברות הפצה כמפורט להלן:
הסכם הפצה עם מכתשים מפעלים כימיים בע"מ
מנרב תשתיות התקשרה ביום  28.11.05עם חברת בת של מכתשים-אגן תעשיות בע"מ )"מכתשים"(,
בהסכם להפצת חומרי ההדברה הביולוגית המשמשים להדברת מזיקי קרקע הפוגעים בצמחים ,אשר
פותחו ע"י החטיבה הביולוגית של מנרב תשתיות – " "BioNem WDו ,"BioSafe WD" -ומוצרים
נוספים ככל שיוסכם על כך בין הצדדים.
על פי ההסכם ,מכתשים מונתה כמפיץ בלעדי של המוצרים בישראל ,בגדה המערבית ובחבל עזה.
במסגרת ההסכם התחייבה מכתשים ,בין היתר ,לא להפיץ בתקופת ההסכם ושנה לאחר תום תקופת
ההסכם תכשירים הפועלים באופן דומה לאלה המופצים על ידה במסגרת ההסכם .ההסכם הנו ל5 -
שנים ממועד חתימתו והוא יוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה אחת אלא אם יובא לידי
סיום על ידי מי מהצדדים בהתראה של  90ימים .כמו כן ,מנרב תשתיות רשאית להביא את ההסכם
לסיומו במידה שמכתשים לא תעמוד במכסות מינימאליות של הפצה במשך שנתיים רצופות.
הסכם הפצה עם LidoChem Inc.
מנרב תשתיות התקשרה ביום  12.4.2005עם חברת ") LidoChem Inc.לידוכאם"( בהסכם להפצת
תכשירי הדברה ביולוגים ,המשמשים להדברת מזיקי קרקע הפוגעים בצמחים ,אשר פותחו ע"י
החטיבה הביולוגית של מנרב תשתיות – " , "Enriched Chancellor","FD 188ו"BioNem -
" .WDלידוכאם מונתה כמפיץ בלעדי של התכשירים בארה"ב .לידוכאם התחייבה ,בין היתר ,לא
להפיץ בתקופת ההסכם תכשירים הפועלים באופן דומה לאלה המופצים על ידה במסגרת ההסכם או
המתחרים עימם .כמו כן ,לידוכאם התחייבה למכסות מכירה בסכומים מינימאליים .מחיר
המוצרים בשוק ייקבע ע"י לידוכאם בהתייעצות עם מנרב תשתיות .מנרב תשתיות תהיה זכאית
לתמלוגים בשווי של  20%מההכנסות בגין מכירת המוצרים ,בהסכם נקבעו סכומי תמלוגים
מינימאליים אשר ישולמו למנרב תשתיות ע"י לידוכאם .תקופת ההסכם הנה  7שנים ממועד קבלת
רישיון מתאים לאיזה מהמוצרים .בתום תקופה של  7שנים ההסכם יוארך ל 3 -שנים נוספות ,בתנאי
שההכנסות בכל אחת מהשנים הנוספות לא יפחתו מההכנסות בגין השנה השביעית והתמלוגים יעלו
בשיעור מסוים .במקביל פועלות מנרב תשתיות ולידוכאם ,במשותף ,לקבלת רישוי בארה"ב לגבי
חלק מן המוצרים אשר קבלתו הנה תנאי להפצתם.
הסכם הפצה עם C.T.S. Ltd
ביום  24.01.04נחתם הסכם בין מנרב תשתיות לבין ") C.T.S. Ltdכצט"( להפצת תכשיר ה"שמר",
שהנו חומר ביולוגי המונע ריקבון בפירות וירקות ,אשר פותח ע"י החטיבה הביולוגית של מנרב
תשתיות .כצט מונתה למפיץ בלעדי של תכשיר השמר בישראל ובשטחים של הרשות הפלשתינאית.
תקופת ההסכם הנה  5שנים החל משנת  2005עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות.
קיימת תלות במפיצים עמם קשורה החברה לצורך שווק מוצריה ,משום שהם מהווים צינורות שווק
בלעדיים בתחום והסכמי ההפצה שנחתמים עמם מעניקים להם בלעדיות בשטח גאוגרפי מסוים .יחד
עם זאת ,ישנם מפיצים רבים בשוק שהחברה יכולה להתקשר עמם על-מנת להפיץ את מוצריה.
 .12.3כושר יצור
בשנתיים האחרונות החטיבה מייצרת במלוא כושר הייצור שלה ומסתייעת בקבלנים חיצוניים
לייצור המוצרים ,וזאת בשל עליה בהיקפי הייצור של מוצרי החטיבה.
במידה והיקף הייצור בפועל לעומת כושר הייצור הפוטנציאלי ימשיך לעלות ,תשקול החברה לרכוש
אמצעי ייצור נוספים ו/או להתקשר עם קבלנים חיצוניים נוספים לייצור המוצרים ,לרבות  -להקים
מפעל לייצור החומרים.
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 .12.4מחקר ופיתוח
הערה :המידע המובא בסעיף זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,והוא
מבוסס על נתונים שבידי הנהלת החברה והערכותיה נכון למועד עריכת הדוח .לפיכך ,המידע האמור
אינו וודאי והוא עלול שלא להתממש עקב השפעות חיצוניות והתפתחויות בשווקים הרלבנטיים,
ועקב קשיים ועיכובים אשר עלולים להיות בתהליכי הרישוי של המוצרים במדינות השונות שאליהן
הם מיועדים.
פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה
פעילות החטיבה מאז שנרכשה ,מפסידה ,בעיקר משום שהחטיבה טרם השלימה את הליכי הרישוי
למוצריה בחו"ל ומשום שהיקף הייצור והמכירה של מוצריה טרם עלו באופן משמעותי אף שקיימת
מגמת עליה במכירות .היקף ההכנסות בשנת  2006עמד על כ 2 -מיליון  ₪לעומת  1.5מיליון  ₪בשנת
 .2005ההפסדים מפעילותה השוטפת של החטיבה עשויים להצטמצם ,בין היתר ,בשל פעילות שיווק
ענפה בה נוקטת החטיבה והשלמת הליכי הרישוי המבוצעים על ידה בחו"ל ,אשר עשויים להביא
להכנסות משמעותיות יותר בתחום זה.
בשל העליה בהיקף ההזמנות ממוצרי החטיבה בשנה החולפת הסתייעה החטיבה בקבלנים חיצוניים
בארץ לשם ביצוע חלק מתהליכי ייצור מוצריה .במידה ותחול עליה נוספת ומשמעותית בהיקף
ההזמנות תרחיב החטיבה את היקף אמצעי הייצור .נכון למועד פרסום הדוח ,החטיבה מייצרת
חומרים שפיתחה וכן חומרים אחרים בצורת אבקות או נוזלים ,בהיקפים אשר עלו במהלך שנת
 2006וצפויים להמשיך ולעלות במהלך שנת  ,2007עקב פעילות השיווק .כיום ,קיימת תלות בספק
שירותי גידול החיידקים המספק לה שירותי גידול חיידקים במיכלי תסיסה ,שכן אין בארץ ספק
תחליפי למתן שירותים אלה.
סכומי ההשקעה בפעילות הפיתוח הסתכמו בשנת  2006בכ 2.5 -מליון .₪
מענקי פיתוח שקיבל התאגיד ותנאי החזרם
את פעילות הפיתוח של המוצרים "שמר" ו"ביונם" ביצעה החטיבה בשיתוף ובאישור המדען הראשי
אשר השתתף במימון פעילות המחקר באמצעות תכניות מחקר מאושרות ,בסיוע מענקים מלשכת
המדען הראשי בסך כולל של כ 4.6 -מליון  ₪שניתנו לחברה בשנים  .1998-2004לחברה התחייבות
נוספת למדען הראשי בגין נטילת חובותיה של חברת אקוגן למדען הראשי בקשר עם מענקי סיוע
שניתנו לה עוד בטרם נרכשה על-ידי הקבוצה ,בסך של כ 2.8 -מליון  .₪לפיכך ,חוב החטיבה למדען
הראשי בגין מענקים עומד היום על כ 9-מליון .₪
החזר החוב נעשה אך ורק באמצעות תשלום תמלוגים בשיעור של  3%עד ) 3.5%על פי שנות המכירה
של כל מוצר( מן המכירות שבוצעו ואשר יבוצעו מן המוצרים שלצורך פיתוחם ניתנו המענקים ,אם
וככל שיהיו מכירות כאמור.
החטיבה החלה בשנת  2000לשלם תמלוגים למדען ,עד היום  -בהיקפים נמוכים ביותר ובלתי
מהותיים.
עם הגדלת פעילות השיווק והמכירות של החברה ,צפוי היקף התמלוגים המשולמים למדען הראשי
לגדול ,בהתאם.
פטנטים
החטיבה פועלת להסדרת רישום פטנטים על מוצרים שפיתחה בארץ ובחו"ל.
א .החטיבה רשמה פטנטים ,בישראל ובחו"ל ,על מוצר "שמר" שפותח על-ידה )לאחר שההמצאה-
ה"תגלית" נרכשה ממכון וולקני(.
ב.

החברה רשמה פטנט ,בישראל ובחו"ל ,על מוצר "ביונם".
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להלן פירוט פטנטים רשומים ו/או בהליכי רישום ,של החטיבה:
ביונם

שמר

ישראל

טרם אושר

טרם אושר

אוסטרליה

נובמבר 1999

טרם אושר

קנדה

ספטמבר 2005

לא הוגש

ברזיל

טרם אושר

טרם אושר

ביונם

שמר

אירופה

דצמבר 2001

טרם אושר

יפן

ספטמבר 2003

טרם אושר

ארה"ב

יוני 2002

יולי 2005

דרום אפריקה

לא הוגש

מרץ 2003

ניו-זילנד

לא הוגש

טרם אושר

רשיונות
לצורך שווק והפצת המוצרים בחו"ל ,נדרשת החטיבה לקבל אישורים ורישיונות בכל מדינה.
בארץ הליך הרישוי מתבצע בעיקר מול הרשות להגנת הצומח ומשרד החקלאות .עד כה קיבלה
החטיבה רשיונות להפצה בישראל כדלקמן" :ביונם" – לשימוש בעגבניות ומלפפונים; "ביונם אר"
– לשימוש בעגבניות ,במלפפונים ,בחציל ,בפלפל ,באפרסק ,בשום ,בעצי פרי גלעיניים )שקד ,רימון
וזית( ,בתבלינים שונים )אורגנו ,בזיל ,מרווה ,עירית ,קורנית ורוזמרין( ובפרחים; "ביוסייף" –
לשימוש בירקות אורגניים; "שמר" – לשימוש בענבים ,בתות שדה ,בפירות הדר )אשכולית אדומה,
מור ושמוטי( ,בבטטה ,בפלפל ,באפרסק.
במהלך שנת הדוח הגישה החטיבה בקשה לקבלת רישוי בנוגע למוצר  ,Nematicideהדומה
במאפייניו למוצר  BioNem WDוהנקרא  ,Chancellorלבחינת הרשויות בארה"ב .במקרה
שהרשויות בארה"ב יאשרו את הרישוי למוצר כאמור לעיל צפויות הכנסות החטיבה הביולוגית
לגדול משמעותית בהדרגה .הנ"ל כולל מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך,שהוא בלתי
וודאי לגבי העתיד ,מבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של
החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן
התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
 .12.5הון אנושי
בחטיבת בתי הקירור  -מועסקים  15עובדים .בראש חטיבת בתי הקירור עומד מנהל בתי הקירור.
למנהל בתי הקירור כפופים עובדי הייצור ובהם – מלגזנים ,אנשי תחזוקה ,עובדי נקיון ושלושה
עובדי מנהלה.
בחטיבה ביולוגית  -מועסקים  20עובדים .בראש החטיבה הביולוגית עומדת מנהלת החטיבה
המופקדת על כל פעילויות החטיבה בתחום המחקר ,הפיתוח ,ניסויי השדה ,הייצור והשיווק.
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 .12.6הון חוזר
מדיניות מתן אחריות למוצרים
אחריות ניתנת בכפוף לדין .בתחום המו"פ ,ככל שמדובר בחמרים ביולוגיים )כמו גם בחומרים
כימיים( קיימים סיכונים תפעוליים ואחרים בקשר עם השפעות של מוצרים וסיכונים לגרימת
נזקים )לרבות נזקי גוף( – הן בשלב הפיתוח ,הן בשלב הייצור והן לאחר שהמוצר נמכר ללקוח והוא
משתמש בו.
על-מנת להקטין חשיפתה בקשר עם הסיכונים האמורים ,מנרב תשתיות מבוטחת בפוליסה לביטוח
חבות מוצר לגבי המוצרים המיוצרים והמשווקים על-ידי החטיבה הביולוגית ,בחברת איילון חברה
לביטוח בע"מ .גבול הכיסוי של הפוליסה –  3מליון  $ארה"ב לאירוע ולתקופה .הפוליסה מכסה
נזקים שייגרמו בכל העולם בכפוף לחריגים שנקבעו בה.
 .12.7מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
על פעילות החברה בתחום הפעילויות האחרות חלות המגבלות הבאות:
בתחום בתי הקירור
א .פקודת בריאות הציבור)מזון(]נוסח חדש[ ,התשמ"ג 1983-על תקנותיה;
ב.

פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה 1985-על תקנותיה ,ובפרט  -תקנות מחלות
בעלי חיים )יבוא בשר( ,תשל"ד ,1974-בענין רישוי מחסני לאחסון בשר;

ג.

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח 1957-ובפרט – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
)הסחר במזון יצורו והחסנתו( ,תשכ"א ,1960-לענן רישוי מחסני מזון;

ד.

חוק החמרים המסוכנים ,התשנ"ג – 1993-לענין חמרים רעילים הנפלטים מבתי הקירור;

ה .פקודת בריאות העם על תקנותיה ,ובהן – תקנות בריאות העם )בדיקת מזון מיובא( ,תשל"ח-
 1978וכן – תקנות בריאות העם )בשר המיובא מחו"ל(.1938 ,
בתחום המו"פ
א .חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח;1957-
ב.

חוק החמרים המסוכנים ,התשנ"ג 1993-על תקנותיו;

ג.

פקודת בריאות העם על תקנותיה;

ד.

פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א;1981-

ה .חוק הגנת הצומח ,תשט"ז 1956-על תקנותיו.
 .12.8הליכים משפטיים
ביום  15.02.07זומנו מנרב תשתיות ומנהליה למשפט בגין כתב אישום שהוגש נגדם ביום 29.03.06
בבית משפט השלום באשדוד .על פי כתב האישום ,מואשמים מנרב תשתיות ומנהליה ,בניהול עסק
בתי הקירור הטעון רשיון ללא רישיון ,עבירה לפי סעיפים  16 ,15 ,14 ,4ו 17-לחוק רישוי עסקים,
תשכ"ח 1968-ופריט  4.3א' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,תשנ"ה .1995-יצוין ,כי שלושה
מבין הנאשמים בכתב האישום בתור מנהליה של מנרב תשתיות ,הינם גם דירקטורים במנרב
אחזקות .מועד הדיון נקבע ליום .10.07.07
 .12.9יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
הערה :סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך,שהוא בלתי וודאי לגבי
העתיד ,מבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של החברה או
כוונות שלה נכון לתאריך הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות
המוערכות או משתמעות ממידע זה.
מטרת הקבוצה הינה להפוך לקבוצה מובילה בתחום ההדברה הביולוגית תוך מתן מענה לצרכים
אקולוגיים וסביבתיים.
הקבוצה מעוניינת לצמצם את הפסדיה בתחום בדרך של חיזוק מערך השיווק שלה ,והפניית
מאמצי השיווק בעיקר לחו"ל ,לרבות למדינות חדשות באמצעות מפיצים בחו"ל וכן בארץ ,וטיפול
בהליכי הרישוי של מוצריה בחו"ל.
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כמו כן ,החברה שוקדת על פיתוח מוצרים חדשים ורכישת טכנולוגיות וידע לפיתוח ולייצור
מוצרים נוספים בתחום ההדברה הביולוגית לחקלאות.
יחד עם זאת ,במידה והיקף הביקושים למוצרי החטיבה יגדל באופן משמעותי )מבלי שקיימת
וודאות לכך( ,תשקול הקבוצה הקמת מפעל לייצור המוצרים ,על מנת להגדיל יכולותיה בתחום זה.
החטיבה הביולוגית בוחנת בין היתר שיתופי פעולה עם חברות בעולם וכן צירוף משקיע אסטרטגי
אשר יהיה שותף להליכי הרישוי של מוצרי החטיבה הדרושים לשם הפצתם .להערכת הקבוצה,
במידה והמגמה העולמית בדבר מעבר לשימוש בחומרים בטוחים במקום בחומרים מסוכנים
לחקלאות תגבר ,עשוי חלקה בשוק מוצרי ההדברה לחקלאות לגדול וכפועל יוצא יהיה גידול
בהכנסותיה בתחום ,וזאת בכפוף להוצאת רישיונות והיתרים כדין לשווק החומרים הביולוגים
המיוצרים ע"י החטיבה הביולוגית.
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מידע נוסף ברמת התאגיד
.13

מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים – לגבי התאגיד בכללותו
 .13.1המגזרים הגיאוגרפיים שבהם פועלת הקבוצה הנם בעיקר ישראל ואירופה.
 .13.2להלן מידע כספי לגבי ההכנסות מחיצוניים לשנים  2005 ,2006ו ,2004 -אשר הוקצו למגזרים
הגיאוגרפיים השונים על בסיס מיקום הלקוחות:

.14

במיליוני ₪

2006

2005

2004

ישראל

391

265

393

אירופה

41

20

32

סה"כ

432

285

425

דיון בגורמי סיכון
המידע בדבר השפעת גורמי סיכון שלהלן על הקבוצה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968-מידע זה נסמך ,בין היתר ,על נתוני בנק ישראל ונתונים פומביים אחרים שפורסמו
בעיתונות בעניינים שונים ועל מידע פנימי של הקבוצה מתוך נתונים ,דוחות והערכות פנימיים .ההשפעה
בפועל על ביצועי הקבוצה עשויה להיות שונה באופן מהותי מזו שנחזתה כתוצאה ממספר רב של
גורמים ,לרבות כתוצאה משינויים בתנאים הפוליטיים ,הכלכליים והביטחוניים בישראל.
סיכוני מקרו
המצב הכלכלי במשק
צמיחה או האטה במשק ובביקושים למוצרי צריכה ומצב ענף הנדל"ן – בפרט משפיעים על הביקושים
בכל תחומי פעילותה של החברה :בענף הנדל"ן  -בתחום הבניה והביצוע ,בתחום השכרת נכסים ,בתחום
התעשייה ,ובתחומים אחרים.
המצב הבטחוני בישראל
החמרה משמעותית של המצב הבטחוני  -מדיני בישראל עלולה לגרום להתמשכות או להתחדשות
הירידה בביקושים לשטחים להשכרה וליחידות דיור ,דבר שעלול להשפיע לרעה על תוצאות הקבוצה.
שינויים בשיעור האינפלציה
חלק מהכנסות החברה מעבודות בניה צמודות למדד תשומות הבניה ,כמו גם התשלומים לקבלני משנה.
הבדלים משמעותיים בין קצב עליית מדד המחירים לצרכן לבין קצב עליית מדד תשומות הבניה עלול
לחשוף את החברה לסיכונים כלכליים .לפיכך ,בענף הבניה והביצוע חשופה החברה לתנודות ושינויי
מדד.
שינויים בשערי המטבע
קיימת חשיפה של חברות בקבוצה לשינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ,ובעיקר – בשל ייזום
וביצוע פרויקטים במדינות בחו"ל ,הלוואות דולריות והתחייבויות כלפי ספקי ציוד וחומרי גלם בחו"ל.
חשיפה כזו קיימת גם בפרויקטים לבניה בהם לא קיימת הצמדה מקבילה של סכומי ההוצאות
וההכנסות )בהסכמים עם ספקים ו/או בהלוואות ובהסכמים עם לקוחות(.
שינויים בשערי הריבית
קיימת חשיפה לשינויים בשערי הריבית בגין מקורות המימון להשקעות בשוק הנדל"ן המקומי )רכישת
קרקעות והקמת בניינים למכירה( .מדיניות חברות הקבוצה הינה לממן פעילויות אלו באשראי לזמן
ארוך הצמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן.
שינויים בשערי ניירות ערך
משפיעים על תיק ההשקעות של החברה.
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סיכונים ענפיים
עבודות ציבוריות
כאמור ,מרבית פעילות החברה וחברות הקבוצה הינה בענף הנדל"ן ,כיזמים וכקבלני ביצוע ,וחלק
משמעותי מפעילותה של הקבוצה בתחומים אלה ,נעשית עבור המגזר הציבורי .הכנסות הקבוצה עלולות
להיות מושפעות ,לפיכך ,מהתנודתיות בענף הבניה ומהיקף הביקושים לפרויקטים בבניה על-ידי מזמיני
עבודות ציבוריות.
זמינות חומרי גלם ומחיריהם
פעילותה של החברה בתחום הבניה והביצוע תלויה גם בזמינות חומרי הגלם המשמשים לבניה ובעיקר -
בברזל ובמלט .החברה חשופה לפיכך ,לשינויים במחירי התשומות לבניה ,אשר משפיעים באופן ישיר על
עלויות הביצוע .בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במחירי הברזל.
מדיניות מיסוי
מדיניות המיסוי ושינויים במדיניות המיסוי החלה על רכישה ומכירה של מקרקעין בכלל ושל דירות
מגורים בפרט  -משפיעים על היקף הביקוש לבניה ועל עלויות החברה.
זמינות ועלויות כוח-אדם
גורם סיכון נוסף הינו מדיניות הממשלה בכל הנוגע למכסות ,הקצאות והיתרים להעסקת עובדים זרים.
כמוסבר בסעיפים  8.1ו 8.10 -לעיל ,מדיניות הממשלה בשנים האחרונות הינה לצמצמם את מספר
ההיתרים להעסקה של עובדים זרים .מדיניות זו מקטינה באופן משמעותי את זמינות העובדים בענף
הבניה בכלל ולגבי הקבוצה בפרט ,באופן שמגדיל בצורה משמעותית את עלויות העסקתם של עובדים
בענף זה.
חקיקה בתחום כוח אדם
מדיניות החקיקה בתחום קבלני כוח אדם אשר באמצעותם מעסיקה החברה חלק משמעותי מן
העובדים בענף הבניה ,משפיעה אף היא על התחום ומהווה גורם סיכון ,ועלולה להגדיל את עלויות
החברה בקשר עם העסקת עובדים אלה.
תשלומים מלקוחות
קיימים סיכוני גביה ואי תשלום מצד לקוחות ,במיוחד לגבי לקוחות שמצבם הכספי אינו יציב ובמקרה
שתשוב ההאטה במשק ,למשל – בתחום בתי הקירור; שם ,כנגד סיכון זה ,בהסכמים שנחתמים בין
החברה לבין לקוחותיה ,נתונה לחברה זכות עיכבון על סחורות הלקוחות המאוחסנות אצלה .בכך
מקטינה החברה את חשיפתה לסיכון זה באופן משמעותי.
כמו כן לגבי מגזר איכות הסביבה  -מצבן הכספי של העיריות והרשויות המקומיות בארץ ,וקיומם של
קשיים תזרימיים של הרשויות המקומיות עלולים ליצור קשיי גביה מן העיריות ,הלקוחות העיקריים של
מכוני הטיהור ,והדבר מהווה גורם סיכון של החברה.
מחירי חשמל
תנודות במחירי החשמל והתייקרותם עשויים להשפיע על העלויות הכרוכות בהפעלת מכוני הטיהור.
תקלות
קיימים סיכונים לתקלה בתהליך הטיהור המבוצע במכוני הטיהור המופעלים ע"י החברה ,בעיקר עקב
קלקול מכונות ו/או ציוד או עקב חדירת רעלים למי השפכים המוזרמים למכון ,אשר עלולה לגרום
לתמותה של הבקטריות המשמשות בתהליכי טיהור המים .לשם הקטנת החשיפה בהיבטים אלה,
מבוטחים המתקנים והציוד ,ומכוני הטיהור בכללותם  -בביטוח רכוש ,לרבות ביטוח אש ,נזקי טבע,
רעידת אדמה ,פריצה ,נזקי מים ,התפוצצות וביטוח אובדן הכנסות .פרט לכך ,מרבית המכונות ,הציוד
והמתקנים במכונים ניתנים להחלפה מיידית.
סיכונים ברמת החברה
מנרב אחזקות מנוהלת מיום הקמתה על ידי מר אברהם קוזניצקי )בעל השליטה בחברה( ,המשמש בה
כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון .מכיוון שמנכ"לי חברות הבת של החברה רכשו ידע ומיומנות בתחום פעילותן,
באופן המאפשר להם לנהל את פעילותן של חברות הבת בצורה עצמאית וביעילות ,הרי שבמידה ומר
אברהם קוזניצקי יפסיק את עבודתו בחברה עלולה להיות לכך השפעה קטנה על פעילותה.
חלק ניכר מהכנסותיהם של מגזרים מסוימים בקבוצה ,כגון :מגזר הביצוע ומגזר השכרת נכסים ,נובע
מעבודות המבוצעות עבור חברות ומגזרים אחרים בקבוצה )מגזר ייזום וכד'( ,קרי :הן הכנסות מתחומי
פעילות אחרים .מדובר בעבודות מהותיות אשר קיימת בהן תלות לגבי מגזרים אלה .הפסקת
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התקשרויות של חברות בקבוצה )לרבות חברות בבעלות משותפת של החברה ושל גורמים חיצוניים
נוספים כגון – מחצית היובל( ,עם מנרב הנדסה לגבי ביצוע עבודות בפרויקטים עשויה להשפיע באופן
מהותי לרעה על ההכנסות במגזרים האמורים.
להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
בינונית

גדולה

קטנה

סיכוני מקרו
מצב כלכלי

√

מצב בטחוני

√

אינפלציה

√

שערי מטבע

√

שערי ריבית

√

שערי ניירות-ערך

√
סיכונים ענפיים

היקף
ציבוריות

ביקוש

לעבודות

√

מחירי חומרי גלם

√

מדיניות מיסוי מקרקעין

√

עובדים זרים

√

חקיקה בתחום קבלני כוח
אדם

√

קשיי גביה מלקוחות

√

מחירי חשמל

√

תקלה
במט"שים

בתהליך

טיהור

√

סיכונים יחודיים לחברה
אברהם קוזניצקי

√

ביצוע עבודות עבור חברות
בקבוצה

√
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.15

רכוש קבוע ומיתקנים של התאגיד
מקרקעין ומבנים בבעלות החברה מתוארים במסגרת התיאור המגזרי לעיל.
להלן טבלת סיכום בעניין הרכוש הקבוע והמתקנים של החברה
הנכס ,סוג

מיקום

אמבין-אשקלון

אשקלון

חברה

מגזר

 5,500מ"ר

בעלות

אחזקות

תעשייה

7,204

קריית מנרב – אשדוד
משרד )שלב א'
+שיפורים(

 2,000מ"ר

בעלות

אחזקות

נכסים
מניבים

8,809

פלדה אשדוד
מפעל
)כולל ציוד(

 3,000מ"ר

חכירה

פרויקטים ביצוע

משרדי פנרמה
בתי קירור
מכון
נתניה

שטח/קיבולת

תל אביב  1,217מ"ר

חכירה

תעשיות

נכסים
מניבים

 6,500מ"ר

בעלות

תשתיות

אחרים

8,209

זכויות
תפעול

תשתיות

איכות
הסביבה

5,735

זכויות
תפעול

תשתיות

איכות
הסביבה

75,091

זכויות
תפעלות

מי מנשה

איכות
הסביבה

40,782

אשדוד

טיהור נתניה

טיהור נתב"ג

חפצי אומנות

.16

15,033
4,546

מכון טיהור ב"ש באר
שבע
מכון
נתב"ג

זכויות

עלות מופחתת
נטו )סכומים
מדווחים באלפי
(₪

אחזקות

8,429

מכונות וציוד

17,700

אחר

3,922

סה"כ

195,460

מיסוי
 .16.1דיני המס החלים על התאגיד
ו .חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה 1985-בתוקף החל משנת המס .1985
החוק הנהיג מדידה של התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי .ההתאמות השונות הנדרשות
לפי החוק הנ"ל אמורות להביא למיסוי הכנסות על בסיס ריאלי .יחד עם זאת ,תיאום הרווח
הנומינלי לפי חוקי המס אינו זהה תמיד להתאמה אינפלציונית לפי גילויי הדעת של לשכת
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רואי החשבון .כתוצאה מכך ,נוצרים הפרשים בין הרווח המתואם לפי הדוחות הכספיים לבין
הרווח המתואם לצרכי מס הכנסה.
ז .בחודש מרץ  2002התקבל בכנסת תיקון מספר  50לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשנ"ג )"התיקון"( ,אשר תוקפו החל מיום  7בנובמבר  .2001התיקון קובע בין
היתר ,כי במכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין החברה תהיה חייבת בשיעור
מס חברות רגיל על השבח הריאלי שנוצר עד יום התחילה ובמס של  25%על השבח הנוצר
לאחר יום התחילה כשהחלוקה היא ליניארית לפי יחס התקופות .כמו כן קובע התיקון הנחות
במס שבח לעסקאות שיבוצעו במהלך  2002ו 2003 -ופטור ממס מכירה למקרקעין שנשלח
לאחר יום התחילה .כמו כן נקבעו הוראות חדשות לענין אופן חישוב המס במכירת מניות
איגוד מקרקעין וכן נוספו הוראות שונות שמטרתן להקל בעסקאות מסוימות במקרקעין ,כגון
 הוראות שעה לשחלוף  ,מכירת אופציות ,עסקאות קומבינציה ,פינוי בינוי.ח .ביום  24ביולי  2002התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' ,(132
התשס"ב ,2002-ובדצמבר  2002התקבל תיקון לחוק האמור )הרפורמה במס( ,אשר נכנס
לתוקפו החל ב 1-בינואר  .2003במסגרת הרפורמה במס שונה אופיו של בסיס החיוב במס
בישראל ,כך שיושתת על בסיס פרסונלי ולא על בסיס טריטוראילי-גאוגרפי .החל מיום 1
בינואר  2003תושב ישראל יתחייב במס על הכנסתו הכלל עולמית .לפרטים בדבר עיקרי
הוראות הרפורמה במס העשויים להשפיע על חברות תושבות ישראל – ראו באור  23לדוחות
הכספיים.
ט .ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  147והוראות שעה(,
התשס"ה") 2005-התיקון"( .התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור מס חברות באופן
הבא :בשנת המס  2006יחול שיעור מס של  ,31%בשנת  2007יחול שיעור מס של  ,29%בשנת
 2008יחול שיעור מס של  ,27%בשנת  2009יחול שיעור מס של  26%ומשנת  2010ואילך ,יחול
שיעור מס של  .25%כמו כן ,נקבע בתיקון כי החל משנת  2010ואילך יתחייבו רווחי הוו
ריאליים ממכירת ניירות ערך סחירים בידי חברות שהוראות חוק התיאומים חלו בקביעת
הכנסתן ערב פרסומו של התיקון בשיעור .25%
י .המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2005מחושבים בהתאם לשיעורי
המס החדשים כפי שנקבעו בתיקון.
יא .חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א – ") 1961חוק מס הבולים" או "החוק"( חל על
מסמכים שנחתמו בישראל ,וכן על מסמכים שנחתמו בחו"ל ואשר מתייחסים או קשורים
לנכסים בישראל .שיעור המס ,בד"כ ,הוא בין  .1% - 0.4%בדצמבר  2005תוקן החוק ונקבע כי
מסמכים שנחתמו החל מיום  01.01.2006לא יהיו חייבים בביול.
בעקבות תיקון לחוק ,מיום  01.06.2003החלו שלטונות המס בהליכי גביה כנגד חברות רבות
במשק שעה שהחברות התבקשו להמציא מסמכים והסכמים אשר נחתמו על ידם החל ממועד
זה .על פי התיקון לחוק ,עולה כי מסמכים ברי אכיפה הם מסמכים שנחתמו מיום התיקון ועד
יום הביטול ,קרי ,בתקופה שבין .31.12.2005 – 01.06.2003 :להערכת הנהלת החברה ,היא
איננה חשופה לסכומים מהותיים בגין מס בולים ,ואי לכך לא בוצעה הפרשה בספרי החברה.
יב .מרכז ההשקעות אישר ,ליוניהד ביופארק ,תכנית במסלול מענקים על פי החוק לעידוד
השקעות הון ,להקמת פרוייקט הפארק הביוטכנולוגי במתחם בי"ח הדסה בירושלים .סך
המענק נאמד בכ 7.6 -מיליון  ₪המהווים  24%מגובה ההשקעה המאושרת ,בסך כ31.7 -
מיליון  .₪ההון העצמי הנדרש על פי התוכנית המאושרת בסך של כ 9.5 -מיליון  ,₪המהווה
 30%מההשקעה המאושרת ,הושקע הונפק ונפרע ביוניהד ביופארק עד לתום שנת הדוח.
האישור האמור לעיל מחייב ,כי  70%משטח הביניין יושכר לראשונה למפעלים מאושרים על
פי החוק לעידוד השקעות הון.
 .16.2במהלך תקופת הדוח קיבלה מנרב תשתיות שומות מס לפי מיטב השפיטה בגין השנים 2003 ,2002
ו ,2004 -לפיהן נדרשת מנרב תשתיות לשלם למס הכנסה סך של כ 5.5 -מיליון  ,₪מתוכם סך של כ-
 0.8מיליון  ₪בגין הפרשי הצמדה וריבית .השומות הוצאו על ידי רשויות המס בעיקר בגין הפרשים
בשיעורי פחת ובגין אי התרת הוצאות מו"פ ומימון .מנרב תשתיות חולקת על עמדת רשויות המס
והגישה השגה על השומות ביום  .22.10.06ביום  08.03.07התקיים דיון שומות מקדמי במשרדי
פקיד השומה אשר במסגרתו סוכם כי מנרב תשתיות תמציא לפקיד השומה מסמכים לאימות
ולביסוס טענותיה ולאחר מכן ישובו הצדדים להתדיין .סכום המס השנוי במחלוקת הנו כ5.2 -
מיליון  ₪נכון לסוף שנת הדוח .במקרה שההשגה תידחה ומנרב תשתיות תאלץ לשלם את כל
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הסכום הנדרש ע"י רשויות המס ,מעריכה החברה את ההשפעה על הוצאות המס בדוחותיה
הכספיים בסך של  1מיליון  ,₪לא כולל כ 700 -אלפי  ₪בגין קנסות ריבית והפרשי הצמדה.
לאחר הוצאת השומות לפי מיטב השפיטה כאמור לעיל ,הגישה מנרב תשתיות דוחות כספיים
מתקנים לשנים  2002-2004ובהם תבעה ניכוי הפחתה בשיעור של  15%מסכום הפרשה לתביעה
משפטית שנרשמה בדוחות הכספיים לאותן שנים .יצוין ,כי ההפרשה לתביעה שנרשמה בדוחות
הכספיים של מנרב תשתיות הנה על סך של  20מיליון  ₪בגין הבוררות המתנהלת בין מנרב תשתיות
לבין עיריית באר-שבע .סכום ההפרשה הוון לרכוש קבוע ולא נכלל בדוח רווח והפסד .במידה ופקיד
השומה יקבל דוחותיה המתקנים של מנרב תשתיות ,הדבר צפוי להקטין את חבות המס במנרב
תשתיות.
על פי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה ,למעט סוגיית הוצאות הפחת בגין מכונות וציוד,
לחברה ישנן טענות סבירות כנגד קביעותיו של פקיד השומה ,ולכן סיכויי ההשגה להתקבל במלואה
או בחלקה בנוגע לסוגיות אלה הנם סבירים.
 .16.3סטאטוס שומות המס של התאגיד והפסדים צבורים לצורכי מס – ראה ביאור  23לדוחותיה
הכספיים של החברה.
 .16.4דיני המס החלים על חברות קשורות מהותיות המאוגדות בחו"ל
מסים על הכנסות חברות מאוחדות הפועלות בחו"ל מחושבים בהתחשב בחוקי המס החלים
במקום מושבן.
שיעורי המס העיקריים החלים בהונגריה הינם –
מס חברות בשיעור של ) 16%עד לסוף שנת  2003עמד על שיעור של ;(18%
מס בגין רווח חשבונאי בשיעור של ) 4%תחולה החל מספטמבר ;(2006
ההכנסות מריבית ומחלוקת דיבידנד אינן ממוסות.
.17

מימון
 .17.1כללי
ככלל ,פעילות הקבוצה ממומנת מהון זר ומהונה העצמי ,אשר מסתכם בכ 178 -מליון ש"ח .מלוא
ההון הזר מקורו במערכת הבנקאית .מסגרות האשראי וההלוואות ניתנות לקבוצה מעת לעת על-
ידי הבנקים ,במהלך העסקים הרגיל ,וקיימות ערבויות צולבות בין חברות הקבוצה לענין זה.
הקבוצה נוהגת ככלל ,לקבל "ליווי פיננסי סגור" )ראו סעיף  17.5להלן( לכל פרויקט כך שההכנסות
בפרויקט משועבדות לבנק המלווה ,ו/או אשראי והלוואות ספציפיים לרבות לגבי פרויקטים
בשיטת  .B.O.T\P.F.Iלפיכך ,ככלל ,הקבוצה אינה משריינת מסגרות אשראי באופן שוטף .בבעלות
הקבוצה נכסים אשר אינם משועבדים לבנקים וניתן לשעבדם לצורך קבלת מסגרות אשראי נוספות
והלוואות מעת לעת.
 .17.2שיעור הריבית הממוצעת לקבוצה לשימוש שאינו ייחודי )במליוני :(₪
הלוואות לזמן הלוואות לזמן שיעור ממוצע
ארוך
קצר
מקורות בנקאיים  -שקלי

39

-

פריים (6.1%) 0.1% +

מקורות בנקאיים – צמוד מדד

-

42

צמוד 5.85% +

סה"כ

39

42

 .17.3מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת אשראי ותנאים נוספים
ככלל ,אין מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי.
במסגרת הסכם המימון לעניין קבלת ליווי בנקאי לצורך הקמתו של מכון טיהור השפכים בב"ש
ומכון טיהור השפכים בנתב"ג ,התחייבה הקבוצה לעמוד בתנאים פיננסיים מסוימים ,כאמור
בסעיף  17.6להלן.
מר אברהם קוזניצקי ,יו"ר ומנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,ערב לחלק מחובות החברה וחברות
הבנות בבנקים .יתרת האשראים בנקאים )לרבות ערבויות( המובטחים בערבות של מר אברהם
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קוזניצקי נכון ליום  31.12.2006הנה בסך של כ 162 -מיליון ) ₪כולל ערבויות בסך של כ 60 -מיליון
.(₪
 .17.4הרכב הלוואות
 242מליון  29%) ₪מהמימון הבנקאי( ניתן לקבוצה במסגרת הלוואות לטווחי זמן קצרים )עד
שנה( ,שהריבית בגינם נקבעת אד-הוק ,באופן ספציפי לגבי כל הלוואה .הנתונים לגבי יתרת
ההלוואות בקבוצת מנרב מפורטים בבאור  18ובבאור  19לדוחות הכספיים.
 .17.5בפרויקטים בהם משמשת הקבוצה כיזם ,היא מתקשרת בדרך כלל עם בנקים בהסכמי לווי בנקאי
במסגרתם מקבלת הקבוצה מסגרות אשראי מגשר .הסכמים אלה מחייבים את הקבוצה לשעבד
לבנקים את כל זכויותיה בגין הפרויקט ,להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המשנה והספקים,
לשעבד לטובת הבנקים את חשבונות הבנק המתייחסים לאותם פרויקטים ולקבל את אישור
הבנקים למשיכות מן החשבונות .הסכמי הלווי מבוססים על שיטת "פרויקט סגור" .בהסכם בין
החברה לבין הבנק ניתן אשראי המבטיח את מכלול השירותים הפיננסיים הנדרשים על-ידה
במסגרת הפרויקט .במסגרת ההתקשרות עם הבנק המלווה נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקט
ונקבעים מראש רמות המחירים ,קצב המכירות וקצב התקדמות הבניה להם מחויבת החברה .עוד
מוענקות במסגרת ההסכמים סמכויות פיקוח לבנק על פעילות החברה ועמידתה בתנאים שנקבעו.
במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט.
הבטחונות שמעמידה החברה לרשות הבנק לצורך המימון כוללים על פי רוב שעבוד זכויות החברה
במקרקעי הפרויקט .תזרים המזומנים לפרויקט מנוהל מחשבון מרכזי אחד בשליטת הבנק.
בהסכמי לווי בניה נדרשת החברה להשקעות מינימום של הון עצמי בפרויקט בטרם ניתן לה אשראי
מן הבנק .שיעור ההון העצמי משתנה מפרויקט לפרויקט.
בפרויקטים בהם משמשת הקבוצה כקבלן מבצע ,משמשים התקבולים מן המזמין ,לעתים ,כמקור
המימון היחיד ולעתים מקבלת הקבוצה הלוואות בנקאיות להון חוזר .היקפי האשראי המאושרים
שנוטלת החברה מבנקים מותאמים מפעם לפעם לפי צרכיה המשתנים.
 .17.6בהסכמים המימון לענין לווי בנקאי להקמת מכון הטיהור בב"ש ומכון הטיהור בנתב"ג ,התחייבה
הקבוצה לעמוד בתנאים הפיננסיים הבאים:
 .1ההון העצמי הנקי של מנרב אחזקות במאזן המאוחד לא יפחת מסך של  80מליון  ₪צמוד למדד
המחירים לצרכן לחודש מאי .2002
 .2מנרב אחזקות תציג רווחיות על בסיס שנתי.
 .3היחס בין ההון עצמי לסך ההתחייבויות של מנרב אחזקות לא יעלה על יחס של .4
 .4מנרב אחזקות לא תרד בשיעור אחזקתה במניות וביתר אמצעי השליטה במנרב פרויקטים
לפחות מ.51% -
 .5מנרב אחזקות לא תרד בשיעור אחזקתה במניות וביתר אמצעי השליטה במנרב הנדסה לפחות
מ.51% -
 .6מנרב אחזקות לא תרד בשיעור אחזקתה במניות וביתר אמצעי השליטה במנרב מכוני טיהור
)כיום – מנרב תשתיות( לפחות מ.74% -
 .7משפחת קוזניצקי לא תרד בשיעור אחזקתה במניות וביתר אמצעי השליטה במנרב אחזקות
לפחות מ ,51% -ובכל מקרה תהיה בעלת השליטה בחברה.
לתאריך הדוח החברה איננה עומדת בתנאי מס'  .2התאגיד הבנקאי אישר לחברה כי הוא מוותר על
זכותו להעמיד את האשראי לפירעון מיידי בגין ההפרה הנ"ל וזאת עד ליום .31.12.2007
 .17.7מתאריך  1.1.2007ועד למועד פרסום הדוחות לא קיבלה הקבוצה אשראים ו/או הלוואות נוספים
בסכומים מהותיים.
לחברה מסגרות אשראי אשר ניתנו לה לצורך השלמת בנייתם של הפרוייקטים למגורים
והפרוייקטים מניבים .לקבוצה אין מסגרות אשראי כלליות שאינן מנוצלות.
 .17.8הערכת החברה בקשר לגיוס מקורות מימון נוספים
הקבוצה שוקלת אפשרות לגיוון מקורות מימון באמצעות הנפקת אג"ח לציבור בסכום שבין 100-
 80מיליון  .₪הסכום שיגויס ,אם יגויס ,ישמש בחלקו להחלפת אשראי קיים ובחלקו להמשך
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פעילות והתפתחות הקבוצה בתחום היזמות .טרם נתקבלה החלטה בנושא על-ידי החברה ויתר
הפרטים ,לפיכך ,טרם נקבעו.
.18

הון אנושי
 .18.1על מנת לחסוך בעלויות ולייעל את עבודת הקבוצה ,חלק מעובדי הקבוצה ,בעיקר העובדים בתחום
הניהול והאדמיניסטרציה ובתחום השיווק ,ולהבדיל מן העובדים המקצועיים בכל מגזר ,מועסקים
על-ידי חברות בקבוצה ונותנים שירותים בפועל לחברות נוספות בקבוצה ו/או למספר מגזרי
פעילות .בהקשר זה תשומת הלב מופנית גם לכך שחלוקת פעילותה של הקבוצה למגזרי הפעילות
המתוארים לעיל איננה חופפת את המבנה הארגוני בהתאם לחברות השונות בקבוצה.
 .18.2בהתאם ,אין הקבלה בין ייחוס עובדי הקבוצה למגזרים השונים כפי שנעשה במסגרת תאור
המגזרים לעיל ,ובין המבנה הארגוני של הקבוצה ושל כל אחת מן החברות בקבוצה .המבנה
הארגוני של הקבוצה נחלק בהתאם לחברות השונות שבקבוצה ,כך שלכל חברה מבנה ארגוני
משלה.
 .18.3בראש מנרב אחזקות עומד מנכ"ל החברה ,מר אברהם קוזניצקי ,בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון
של הקבוצה .בחברה מועסקים סמנכ"ל הכספים של החברה ,יועצת משפטית של הקבוצה ,מנהל
נכסים מניבים ומספר עובדי מנהלה .תאור המבנה הארגוני בכל אחת מן החברות בקבוצה מובא
במסגרת התאור המגזרי לעיל.

.19

תנאי העסקה ומתכונת העסקה של נושאי משרה בכירים בחברה ותלות בהם
מנהלי החברות בקבוצה )מנכ"לים( ,לרבות מנכ"ל מנרב אחזקות ,וסמנכ"ל הכספים של מנרב אחזקות
הינם כולם ,עובדים שכירים של חברות הקבוצה ,במסגרת הסכמי עבודה אישיים .המנהלים זכאים
לתשלום שכר חודשי בצירוף החזר הוצאות במסגרת תפקידם ,וכן – לפרמיה )מענק שנתי( בשיעור
מסוים מרווחי הקבוצה/חברה מסוימת או – בשיעור מסוים ממחזור ההכנסות בפועל )שנגבו( על-ידי
חברות בקבוצה ,לפי העניין .ראה בעניין זה גם – תקנה  21בחלק ד' של הדוח התקופתי )"פרטים נוספים
על התאגיד"( ובאור  37לדוחות הכספיים.
חלק ממנהלי החברות מכהנים בנוסף ,כדירקטורים במנרב אחזקות .הדירקטורים זכאים לשכר
דירקטורים בגובה השכר לדירקטורים החיצוניים ,בהתאם לחוק החברות.
נוסף על האמור לעיל אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום  24.10.2004מתן שיפוי מראש והוצאת
כתבי שיפוי לכל נושאי המשרה בחברה החל מתאריך  1בינואר  ,1997בקשר לעניינים מסוימים ,בסכום
שיפוי מצטבר שלא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל ,לפי הדוחות
הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים האחרונים שאישרה החברה.
בישיבת דירקטוריון מיום  ,30/03/2006אישר דירקטוריון החברה הוצאת כתבי שיפוי חדשים לנושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בנוסף לכתבי השיפוי שאושרו ביום  24.10.04כאמור לעיל על מנת
להתאימם לתיקון מספר  3לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-

.20

הסכמים מהותיים
 20.1לעניין הסכם פרויקט שטראוס בירושלים ראה סעיף  7.2לעיל.
 20.2לעניין הסכם לבניית מעונות סטודנטים באוניברסיטה העברית ,הסכם לבניית מגדל הקריה,
הסכם עם רכבת ישראל לבניית גשר לטרון והסכם לביצוע פרויקט גשר ומסילת רכבת יבנה ראה
סעיף  8.2לעיל.
 20.3לעניין הסכם שנחתם על ידי מנרב תשתיות בקשר עם מכון טיהור נתניה ומכון טיהור באר שבע
וכן בין מי מנשה לרש"ת ראה סעיף  9.1לעיל.
 20.4לעניין הסכם להקמה ותפעול של מעונות הסטודנטים בהר הצופים והסכם להקמת הפארק
הביוטכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים ראה סעיף  10.2לעיל.
 20.5לעניין הסכם בין מחצית היובל לבין מנהלת קריות הממשלה לענין פרויקט מגדל הקריה ראה
סעיף  10.13.2לעיל ,ולעניין הסכם בין א.ל.א ניהול והפעלה ) (2005בע"מ לבין מדינת ישראל ראה
סעיף  10.13.3לעיל.
 20.6החברה התקשרה ביום  25.06.06עם אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ בהסכם לעשיית שוק
במניות רגילות בנות  ₪ 5ע.נ .של החברה .על פי ההסכם עושה השוק יבצע עשיית שוק בניירות
הערך של החברה בהתאם להסכם ובכפוף לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
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בע"מ במשך תקופה של שנה אחת ממועד קבלת אישור הבורסה ובסייגים הקבועים בהסכם.
במסגרת השירותים שיינתנו על ידי עושה השוק לחברה ,ייתן עושה השוק ,בכפוף לתקנון
הבורסה ,במהלך המסחר הרציף ,פקודות מכירה ו/או קניה לכמות ניירות ערך שלא תפחת
מהכמות המזערית שנקבעה בתקנון הבורסה ובמרווחי מחיר שלא יעלו על המרווח המרבי בין
פקודות קניה כאמור לבין פקודות מכירה כאמור בניירות הערך ,והכול כפי שייקבע בתקנון
הבורסה .על פי תנאי ההסכם ובכפוף להוראות הדין ,החברה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה
מראש של  7ימים לעושה השוק.
הבורסה נתנה אישורה לביצוע עשיית השוק ע"י עושה השוק בניירות הערך של החברה החל מיום
.26.06.06
לאחר שניתן אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ,התקשרה החברה עם עושה השוק
ועם מר אברהם קוזניצקי )באמצעות חברה שבשליטתו( ,בעל השליטה בחברה  ,בהסכם לעשיית
שוק כאמור לעיל ושבמסגרתו ישאיל מר קוזניצקי לעושה השוק מניות של החברה המוחזקות על
ידו בסך כולל של עד  3,000מניות בנות  ₪ 5ע.נ .כל אחת ,המהוות יחד כ 0.29% -מהונה המונפק
של החברה .בהתאם להסכם מר קוזניצקי לא יקבל תמורה מהחברה או מעושה השוק בגין
השאלת המניות והזכויות בגין המניות יוותרו בידו ,למעט זכויות ההצבעה הנובעות מהמניות
עליהן הוא מוותר בתקופת ההשאלה .בהסכם נקבע כי מר קוזניצקי לא יהיה רשאי לבטל את
הסכם ההשאלה במשך כל תקופת ההסכם לעשיית השוק והחברה אינה מתחייבת להשאיל את
ניירות הערך לעושה השוק ,והיא אינה נושאת באחריות כלפי עושה השוק בכל הנוגע להוראות
הסכם ההשאלה.
.21

הסכמי שיתוף פעולה
להסכמי שיתוף פעולה בהן התקשרו חברות הקבוצה ראה סעיפים  9.15 ,8.15 ,7.15ו 10.14 -לעיל.

.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית
הערה :המידע האמור בסעיף זה להלן הינו מידע צופה פני עתיד .העובדות והנתונים ששימשו בסיס
למידע זה הינם תוכניות דירקטוריון והנהלת החברה .הגורמים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני
עתיד לא יתממש הינם הגורמים המפורטים בסעיפים  11.1 ,10.1 ,9.1 ,8.1 ,7.1ו 14 -לעיל ,שינויים
בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק במדינות זרות בהן החברה עשויה לבחון פעילות ,גורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  14לעיל ,ושינויים בהערכות ובתכניות הנהלת החברה.
מנרב קבעה לעצמה אסטרטגיית צמיחה המבוססת על הרחבת פעילותה הליבה שלה בישראל ,מימוש
פעילויות שאינן בליבת העסקים של החברה ופיתוח פעילויות דומות מחוץ לישראל ,מתוך מטרה
למקסם את התשואה על ההון על ידי שיפור הרווחיות חברות הקבוצה ופיזור הסיכונים.
בכוונת החברה לפעול לביסוס מעמדה כחברה מובילה בענף העבודות הקבלניות בישראל ובמקביל
להעמיק את דריסת רגלה במגזרי הנדל"ן האחרים.
בנוסף ,על מנת להמשיך ולהרחיב את פעילותה בתחומי הפעילות ,לפזר את הסיכונים ולהקטין את
החשיפה לשוק הנדל"ן בישראל ,בכוונת החברה להמשיך ולפעול לפיתוח פעילות עסקית בחו"ל על ידי
ייזום ורכישת נכסים וקרקעות בעלי פוטנציאל השבחה תוך שיתוף פעולה עם שותפים מנוסים ובעלי
מוניטין.
מימוש נכסים – החברה בוחנת מעת לעת מימוש נכסים שהתשואה בגינם נמוכה יחסית ,זאת על מנת
לרכז משאבים בפעילותה העיקרית.
להשגת יעדיה האסטרטגיים בתחומי פעילותה העיקריים ,ראה תאור היעדים האסטרטגיים בכל אחד
מתחומי הפעילות.
מימוש יעדיה האסטרטגיים של החברה יעשה תוך הרחבה וגיוון של מקורות המימון שלה.
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ב"ה ,י' בניסן ,תשס"ז
 29במרץ 2007

מנרב אחזקות בע"מ )"החברה"(
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר 2006
הננו מתכבדים להגיש את הדין והחשבון של הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2006

.1

כללי
החברה עוסקת במישרין ובאמצעות חברות הבת בתחומים הבאים :
♦

ייזום ובניה למכירה

ייזום ובניית פרויקטים למגורים בארץ ובחו"ל.

♦

ביצוע עבודות קבלניות

ביצוע עבודות קבלניות לבנייה במגזר הציבורי ,העסקי

♦

איכות הסביבה

♦

השכרה וניהול נכסים מניבים השכרה וניהול של נכסים אשר בבעלות החברה ,או שנבנו ע"י
החברה במסגרת פרויקטים בשיטת ה.B.O.T -

♦

תעשייה

ייצור ,יבוא ושיווק ארונות ,אבזרים נלווים לאמבט ,לוקרים
ופרופילים מ.PVC -

♦

אחרים

מחקר ,פיתוח ושיווק בתחום ההדברה הביולוגית.

והפרטי.
מפעל לפלדה – בניית קונסטרוקציות למבנים מפלדה.
מפעל טרומי  -ייצור ואספקה של רכיבים תעשייתיים מבטון.
הקמה והפעלה של מכונים לטיהור מי שפכים בשיטת .B.O.T

הפעלת בתי קירור.
החברה והחברות המאוחדות )להלן" :הקבוצה"( עוסקות בביצוע ובייזום פרויקטים בהיקף
הכנסות חזוי של כ 2.8 -מיליארד  .₪לקבוצה צבר הזמנות בגין עבודות ופרויקטים שטרם הושלמו
בהיקף הכנסות חזוי של כ 2.4-מיליארד  ,₪שעיקרו :כ 480 -מליון  ₪מפרויקטי  B.O.Tבמגזר
איכות הסביבה ,כ 1.4 -מיליארד  ₪מפרויקטי  B.O.Tבמגזר הנכסים המניבים וצבר הזמנות
בתחום ביצוע עבודות קבלניות ויזום של כ 340 -מליון ש"ח.
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.2

תוצאות הפעילות העסקית
הכנסות החברה בתקופת הדוח וברבעון הרביעי הסתכמו לכ 432 -מיליון  ₪וכ 98 -מליון ₪
בהתאמה ,בהשוואה לסך של כ 285 -מיליון  ₪וסך של כ 77 -מליון  ₪בתקופה המקבילה וברבעון
המקביל אשתקד בהתאמה .העלייה בהכנסות בשיעור של כ 52% -וכ 27% -בהתאמה נבעה בעיקרה
מגידול בהכנסות מגזר ביצוע עבודות קבלניות ,מגזר ייזום ובניה למכירה ומגזר השכרה וניהול
נכסים.
מגזר עבודות הביצוע רשם גידול בעבודות קבלנות מכ 188 -מליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד לכ-
 354מליון  ₪בתקופת הדוח ,כאשר ההכנסות מחיצוניים גדלו מכ 122 -מליון  ₪בתקופה המקבילה
אשתקד לכ 165 -מליון  ₪בתקופת הדוח.
ההכנסות מייזום ובניה למכירה הסתכמו לכ 143 -מליון  ₪בתקופת הדוח בהשוואה לכ 53 -מליון ₪
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נובע ברובו מזקיפתם לדוח רווח והפסד של שלבים
ראשונים בפרויקטי המגורים בקריית אונו ,בכפר סבא ובפתח תקווה.
בתקופת הדוח מכרה החברה )בחלקה(  101דירות בישראל ו 159 -דירות בהונגריה בתמורה כספית
של כ 170 -מליון .₪
ההכנסות מנכסים מניבים ומהפעלת מכוני טיהור שפכים הסתכמו בתקופת הדוח לכ 88-מליון ,₪
לעומת סך של כ 78 -מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הגידול בהכנסות נבע מאכלוס
שטחים מסחריים בפרויקטים השונים וגידול בהכנסות ממכון הטיהור בבאר שבע.
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם לכ 79 -מיליון  ₪לעומת סך של כ 70 -מיליון  ₪אשתקד.
הגידול ברווח הגולמי נבע ברובו מהגידול בהכנסות מגזר הייזום ובניה למכירה.
הרווח מפעולות רגילות בתקופת הדו"ח הסתכם לכ 37 -מיליון  ₪לעומת סך של כ 26 -מיליון ₪
בתקופת המקבילה אשתקד .הגידול נבע כתוצאה מהשיפור ברווח הגולמי ,כאמור לעיל ומירידה
בהוצאות מכירה ושיווק.
הוצאות המימון ,נטו בתקופת הדו"ח הסתכמו לכ 37 -מיליון  ₪בדומה לתקופת המקבילה אשתקד.
הוצאות מימון אלה כוללות השפעות מנוגדות של עלייה בסך האשראי כתוצאה מהרחבת הפעילות
העסקית בתחום הנכסים המניבים וקיטון בשיעור הריבית והכנסות משחיקת המטבע ההונגרי.
הוצאות המימון אף כוללות רווח מתיק ני"ע בסך של כ 3 -מיליון  ₪בתקופת הדו"ח ,לעומת רווח
בסך של כ 4.2 -מיליון  ₪בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח בתקופת הדוח הסתכם לכ 250 -אלף  ₪לעומת הפסד בסך של כ 9.6 -מליון  ₪בתקופה
המקבילה אשתקד.

.3

המצב הכספי
3.1

להלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי המאזן :
נתונים ליום 31/12/06
סעיף
רכוש שוטף
מלאי קרקעות
השקעות לזמן ארוך
מבנים להשכרה
רכוש קבוע
התחייבויות שוטפות
התחייבות לזמן ארוך
הון עצמי

 %מסך המאזן
38.3%
3.2%
1.5%
41.9%
15.0%
43.7%
42.5%
13.8%

אלפי ש"ח
498,373
41,951
19,478
546,391
195,460
568,407
551,645
177,946
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נתונים ליום 31/12/05
אלפי ₪
434,956
42,169
9,387
459,504
166,278
512,555
427,722
172,759

 %מסך המאזן
39.1%
3.8%
0.8%
41.3%
14.9%
46.1%
38.4%
15.5%

סך נכסי החברה ליום  31בדצמבר  2006הסתכמו לכ 1.3 -מיליארד  ,₪סך הנכסים ליום 31
בדצמבר  2005הסתכמו לכ 1.1 -מיליארד.
יתרת המבנים להשכרה גדלה לכ 546 -מליון  ₪בהשוואה לכ 460 -מליון  ₪אשתקד בעקבות
המשך בניית פרויקט דרום הקריה בת"א ,בניית מעונות הסטודנטים בירושלים והתחלת
בניית פארק הביוטכנולוגיה במתחם הדסה עין כרם בירושלים .העלייה מומנה בעיקרה
מירידה ברכוש השוטף ,נטו ובאשראי לזמן ארוך.
כ 14% -מהנכסים מומנו מהון עצמי לעומת כ 15% -נכון ליום  31בדצמבר .2005
3.2

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
להלן דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת  2006במתכונת של דוחות
כספיים ביניים:
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

הכנסות ממכירות

99,015

108,043

126,918

98,260

432,236

עלות המכירות והעבודות

78,709

89,994

103,481

81,533

353,717

רווח גולמי

------------------------------------------------------------------78,519
16,727
23,437
18,049
20,306
8,913

12,090

10,064

41,470

הוצאות מו"פ מכירה ,הנהלה וכלליות

10,403

רווח מפעולות רגילות

------------------------------------------------------------------37,049
6,663
11,347
9,136
9,903

37,060
1,526
11,798
13,742
9,994
הוצאות מימון ,נטו
)(471
)(678
5
17
185
הכנסות )הוצאות( אחרות
------------------------------------------------------------------)(482
4,479
)(466
)(4,589
רווח )הפסד( מפעולות רגילות לפני מיסים 94
מיסים על הכנסה
רווח )הפסד( לאחר מיסים

3,252
)(151
870
2,447
86
------------------------------------------------------------------2,770
4,308
424
)(2,142
180

)(2,520
)(13
)(2,269
)(218
חלק המיעוט בתוצ' חברות מאוחדות ,נטו )(20
------------------------------------------------------------------250
3,859
)(1,845
)(1,924
160
רווח )הפסד( לתקופה
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להלן דוח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת  2005במתכונת של דוחות
כספיים ביניים:
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

הכנסות ממכירות

63,509

75,649

68,453

76,960

284,571

עלות המכירות והעבודות

49,154

55,695

46,746

63,218

214,813

רווח גולמי

------------------------------------------------------------------69,758
13,742
21,707
19,954
14,355

הוצאות מו"פ מכירה ,הנהלה וכלליות

11,304

רווח מפעולות רגילות

------------------------------------------------------------------26,258
3,975
9,617
9,615
3,051

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות )הוצאות( אחרות
הפסד מפעולות רגילות לפני מיסים
מיסים על הכנסה
הפסד לאחר מיסים

10,339

12,090

9,767

43,500

36,980
6,101
11,171
13,997
5,711
)(56
)(124
11
57
------------------------------------------------------------------10,778
2,250
1,543
4,382
2,603
)(1,483
1,069
)(325
)(847
)(1,380
------------------------------------------------------------------9,295
3,319
1,218
3,535
1,223

300
300
השפעה מצטברת משינוי שיטה
)(18
)(332
433
)(83
חלק המיעוט בתוצ' חברות מאוחדות ,נטו )(36
------------------------------------------------------------------9,577
2,987
1,651
3,452
1,487
הפסד לתקופה
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 3.3ניתוח התוצאות העסקיות על פי מגזרי פעילות של הקבוצה
להלן התוצאות העסקיות לתקופת הדוח על פי מגזרי פעילות:

הכנסות ממכירות
ומביצוע עבודות
מחיצוניים
הכנסות מהשכרת
וניהול מבנים
מחיצוניים

בניה
למכירה
אלפי ₪

עבודות
קבלניות
אלפי ₪

איכות
הסביבה
אלפי ₪

תעשיה
אלפי ₪

השכרה
וניהול
נכסים
אלפי ₪

אחרים
אלפי ₪

141,638

164,824

39,117

29,476

-

9,553

התאמות
אלפי ₪

סה"כ
אלפי ₪

384,608

1,662

-

-

-

45,966

-

-

47,628

-

189,016

-

2,131

2,510

-

)(193,657

-

143,300

353,840

39,117

31,607

48,476

9,553

)(193,657

432,236

עלות המכירות
והעבודות שבוצעו
הוצאות אחזקת
וניהול מבנים

118,746

335,194

21,139

27,267

-

8,907

)(178,453

332,800

1,458

-

-

-

19,778

-

318

20,918

רווח גולמי

23,096

18,646

17,978

4,340

28,698

646

)(14,885

78,519

רווח )הפסד(
תפעולי

16,204

2,125

14,895

)(3,500

23,105

)(3,891

)(11,888

37,050

הכנסות בין
מגזריות

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות

37,060
471

הפסד לפני מסים
על הכנסה

)(482

.4

נזילות ומקורות מימון
4.1

תזרים מזומנים
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – בתקופת הדוח שימש תזרים מזומנים לפעילות שוטפת
בסך של כ 29 -מיליון  ₪לעומת תזרים מזומנים חיובי בסך של כ 27 -מיליון  ₪אשתקד .עיקר
הירידה נובעת מגידול בסעיפי לקוחות ,ספקים ,חייבים וזכאים נטו של כ 20 -מליון ₪
בהשוואה לקיטון בסעיפים אלו בשנת  2005בסך של כ 20 -מליון .₪
תזרים מזומנים לפעילות השקעה – בתקופת הדוח הסתכמו ההשקעות נטו במזומן
לסך של כ 139 -מיליון  ₪שעיקרן השקעה ברכוש קבוע ומבנים להשכרה בסכום של כ-
 119מיליון  ₪נטו )בעיקר בפרויקט דרום הקריה – ת"א ,בפרויקט מעונות הסטודנטים
ובפרויקט הפארק הביוטכנולוגי בהדסה – ירושלים(.
תזרים מזומנים מפעילות מימון  -בתקופת הדוח נבע מפעילות מימון תזרים מזומנים
נטו של כ 166 -מיליון  ₪לעומת כ 14 -מיליון  ₪אשתקד.
תזרים המזומנים שימש בעיקרו למימון פעילות ההשקעה הנ"ל.
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4.2

מקורות מימון
נתונים ליום 31/12/06
אלפי ש"ח

 %מסך המאזן

אלפי ש"ח

 %מסך המאזן

177,946
568,407

13.8%
43.7%

172,759
512,555

15.5%
46.1%

42.5%

427,722

38.4%

הון עצמי
התחייבויות
שוטפות
התחייבות לזמן 551,645
ארוך
סה"כ

.5

נתונים ליום 31/12/05

100%

100%

-

יחס ההתחייבויות להון העצמי ליום  31בדצמבר  2006הנו כ 6.3 -לעומת כ 5.4 -ליום 31
בדצמבר .2005

-

יתרה ממוצעת של הלוואות לזמן ארוך הינה כ 473 -מיליון .₪

-

סך יתרת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ליום  31בדצמבר  2006הנה כ 529 -מיליון  ,₪גידול
של כ 128 -מיליון בהשוואה ליום  31בדצמבר  .2005עיקר הגידול נובע ממימון מגדל הקירייה,
מעונות הסטודנטים ,ופרויקטי מגורים.

-

לפירוט יתרות ההלוואות לזמן ארוך ומועדי פרעון  -ראה ביאור  18לדוחות הכספיים.

-

הקבוצה שוקלת אפשרות לגיוון מקורות מימון באמצעות הנפקת אג"ח לציבור בסכום שבין
 100-80מיליון  .₪הסכום שיגויס ,אם יגויס ,ישמש בחלקו להחלפת אשראי קיים ובחלקו
להמשך פעילות והתפתחות הקבוצה בתחום היזמות.

שינויים מהותיים שחלו בתקופת הדוח ולאחריו
•

ייזום וביצוע פרויקטים בארץ
פרויקט "אונו על הפארק" בקרית אונו :בתקופת הדוח הכירה החברה בהכנסות משלב א'
בפרויקט קרית אונו בסך של כ 56 -מיליון  .₪שלב א' כולל  91יח"ד ,מתוך  273יח"ד
בפרוייקט .למועד הדוח נמכרו בפרוייקט  117יח"ד ,מהן  80יח"ד בשלב א'.
פרויקט "קדמת העיר" בכפר סבא :בתקופת הדוח הכירה החברה בהכנסות משלב א'
בפרויקט קדמת העיר בסך של כ 25 -מיליון  .₪שלב א' כולל  50יח"ד ,מתוך  156יח"ד
בפרוייקט .למועד הדוח נמכרו בפרוייקט  55יח"ד ,מהן  33יח"ד בשלב א'.
פרויקט "הדרי העיר" בפתח-תקוה :בתקופת הדוח הכירה החברה בהכנסות בשלב א'
בפרויקט הדרי העיר בסך של כ 19 -מיליון  .₪שלב א' כולל  39יח"ד ,מתוך  71יח"ד
בפרוייקט .למועד הדוח נמכרו בפרוייקט  44יח"ד ,מהן  35יח"ד בשלב א'.
פרויקט שטראוס בירושלים :בחודש יולי  2005רכשה החברה בעסקת קומבינציה קרקע
במרכז ירושלים בשטח של כ 1.7 -דונם לבניית פרויקט מגורים של  67יח"ד .עבודות
ההתארגנות וההקמה החלו ברבעון השני של שנת  .2006למועד הדוח נמכרו בפרויקט 18
יח"ד.
רובע  18בודפשט ,הונגריה :בתקופת הדוח הכירה החברה לראשונה בהכנסות בסך של כ34 -
מיליון  ₪משלב ב' הכולל  168יח"ד ,מהן נמכרו עד לתום תקופת הדוח  144יח"ד.
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רובע  13בודפשט ,הונגריה:
פרויקט סנטרל פארק )חלק החברה - (50%בתקופת הדוח הכירה החברה לראשונה בהכנסות
משלב ב' בסך כ 9 -מליון ) ₪חלק החברה( למועד הדוח נמכרו בפרוייקט  92יח"ד,מתוך .99
פרויקט "רוברט קרולי" – מנרון רכשה קרקע ברובע  13בבודפשט  -הונגריה בעלות של 1.5
מיליון יורו .הקרקע מיועדת לבניית  199יח"ד בבנייה רוויה .הבנייה החלה ברבעון האחרון של
שנת  2005וצפויה להסתיים במהלך שנת .2007
• ביצוע עבודות בקבלנות )לחיצוניים(
גשר לטרון – במהלך שנת  2005זכתה החברה בפרויקט להקמת גשר לקטע ממסילת הרכבת
לירושלים .היקף הפרויקט הינו כ 128 -מיליון  .₪ביצוע העבודות בפרויקט החל במהלך
הרבעון הרביעי של שנת  2005וצפוי להסתיים בסוף שנת .2008
גשר ומסילת רכבת יבנה – החברה זכתה בפרויקט לביצוע עבודות תשתית לקטע מחלף יבנה
במסילת הרכבת ראשל"צ-אשדוד.
ביום  28.09.06נתקבל צו התחלת עבודה לביצוע עבודות תשתית הרכבת מחלף יבנה בכללותו
ותחנת יבנה מערב ,המהוות חלק מהעבודות בפרויקט .ביצוע עבודות אלה החל ברבעון
הראשון של שנת  2007וצפוי להסתיים בסוף שנת .2008
ההכנסות הצפויות של החברה מביצוע העבודות בפרויקט בהתאם לצו התחלת העבודה
מוערכות בכ 100 -מיליון  .₪ביצוע יתר העבודות בפרויקט יימסר למנרב הנדסה על פי שיקול
דעתו של המזמין ,ובמקרה זה מוערכות ההכנסות בפרויקט בכללותן בכ 150 -מיליון  .₪ביצוע
הפרויקט וקבלת ההכנסות בגינו כפופים להוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים.
רישיון להעסקת עובדים זרים  -במהלך שנת  ,2005קיבלה הקבוצה רישיון להעסקת 400
עובדים זרים באמצעות חברה ייעודית שהוקמה לשם כך בשם "צוות עוז משאבי אנוש בע"מ"
המוחזקת ע"י מנרב הנדסה ובנין בע"מ בבעלות מלאה .החברה החלה בהעסקת העובדים
בחודש יולי  .2005עד ליום  31.12.06העסיקה מנרב הנדסה  58עובדים זרים באמצעות צוות
עוז .החל מיום  01.01.07חדלה מנרב הנדסה מלהעסיק עובדים אלה באמצעות צוות עוז וכיום
הנה מעסיקה עובדים זרים בפרויקטים השונים שהיא מבצעת באמצעות תאגידים מורשים
אחרים )באופן שמנרב הנדסה איננה מעסיקתם הישירה של עובדים אלה(.
• מגזר איכות הסביבה
מט"ש נתב"ג – במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2005זכתה החברה במכרז של רשות שדות
התעופה ,להקמת מכון טיהור שפכים בנתב"ג ולהפעלתו לתקופה כוללת בת  24שנים בשיטת
 .B.O.Tהשקעת החברה הכוללת במתקן צפויה להגיע לכ 47 -מיליון  .₪היקף הכנסותיה
השנתיות הצפויות של החברה מהפעלת מכון הטיהור בנתב"ג תלוי בכמות השפכים שיטוהרו
)בכפוף לכמויות מינימאליות( .העבודות בפרויקט החלו ברבעון השלישי של שנת  .2005הקמת
המכון צפויה להסתיים ברבעון השני של שנת  2007ותחילת הפעלתו בסמוך לאחר מכן.
•

נכסים מניבים
פרויקט דרום הקריה ,ת"א – בסוף שנת  2004הסתיימה בניית קומות המשרדים המשמשים
את המדינה והחל איכלוס הבנין .החל מהרבעון הראשון של שנת  2005החברה מקבלת שכ"ד
בגין מלוא הקומות המשמשות את המדינה .הכנסות אלה הסתכמו בכ 27 -מיליון  ₪בתקופת
הדוח )חלק החברה(.
מחצית היובל ממשיכה בהקמת חניונים במבנה ובשיווק  12הקומות הנוספות במבנה,
המיועדות להשכרה בשוק החופשי.
מעונות סטודנטים  -הקמת הפרויקט החלה בשנת  ,2004בניית  7מתוך  9מבנים בפרויקט
הסתיימה בתקופת הדוח ואוכלסו בהם כ 990 -מיטות מתוך כ 1,300 -מיטות ב 7-המבנים.
בניית המבנים הנוספים צפויה להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת  .2007סה"כ מיטות
בפרויקט –  . 1,660ההכנסות מאכלוס  7המבנים בתקופת הדוח  1.5מיליון ) ₪חלק החברה(.
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פארק ביוטכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים – במהלך שנת  2005זכתה החברה במכרז
להקמת מבנה בפארק הביוטכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים ובהפעלתו לתקופה של 25
שנים בשיטת  .B.O.Tהשקעת החברה הכוללת בבניין צפויה להגיע לכ 65 -מיליון  .₪היקף
הכנסותיה השנתיות הצפויות של החברה מהשכרת ותפעול הבניין תלוי בהיקף השטחים
שיושכרו .העבודות להקמת המבנה החלו ברבעון הרביעי של שנת  2005וצפויות להסתיים
ברבעון האחרון של שנת .2007
הסכם להקמת בית הסוהר הפרטי הראשון בישראל – ביום  2.1.2006נחתם הסכם בין מדינת
ישראל לבין א.ל.א ניהול והפעלה ) (2005בע"מ )"הזכיין"( )חלק החברה  ,(50%וזאת בעקבות
זכיית הזכיין במכרז שפורסם ע"י הממשלה לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,תפעול ומימון בשיטת ה-
 PFIשל בית סוהר דרומית לעיר באר-שבע אשר יכלול כ 800 -מקומות כליאה למשך של כ25 -
שנים )כולל תקופת ההקמה המוערכת בכ 3 -שנים( .סך התקבול השנתי הצפוי לזכיין בגין
הפעלת בית הסוהר למשך כ 22 -שנים ,מוערך בכ 64 -מיליון  ₪לכל אחת משנות ההפעלה
המתוכננות .כן זכאית הזכיין למענק הקמה של כ 47 -מיליון  ₪אשר ישולם לזכיין עם תום
ההקמה וקבלת אישור המדינה להפעלת בית הסוהר .ביום  15לאוקטובר  2006נכנס ההסכם
לתוקפו .עלייה על הקרקע והתחלת ההקמה אירעו ברבעון הראשון לשנת .2007
מנרב סנטר ,אשדוד – במהלך תקופת הדוח האריכה החברה הסכם שכירות עם חברת
שופרסל ,השוכרת כ 8,200 -מ"ר במתחם .ההסכם הוארך עד חודש פברואר  2018כאשר
לשוכר קיימת אופציה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת של  6שנים .ההכנסות השנתיות
המינימאליות מהשוכר מסתכמות לסך של כ 5.3 -מליון .₪
•

החטיבה הביולוגית
מכירות החטיבה הביולוגית בתקופת הדוח הסתכמו בכ 2 -מיליון  ,₪לעומת כ 1.6 -מיליון ₪
בשנת  .2005החטיבה הביולוגית ממשיכה במאמציה להגדלת היקף המכירות.
במהלך חודש נובמבר  2005נחתם הסכם עם חברה בת של מכתשים-אגן תעשיות בע"מ
להפצת תכשירי הדברה ביולוגיים שפותחו ומיוצרים ע"י החטיבה הביולוגית .תוקף ההסכם
הנו ל 5 -שנים עם אפשרות להארכה בתנאים מסוימים .להערכת החברה ההתקשרות
האמורה לא תשפיע בטווח הקצר באופן משמעותי על תוצאותיה העסקיות של החברה.

•

מידע נוסף ברמת התאגיד
מכירת מניות של החברה על-ידי חברה בת
ביום  24.10.06מכרה חברה בת של החברה ,מנרב תעשיות בע"מ )"מנרב תעשיות"( לחברת
אנליסט קופות גמל בע"מ )"אנליסט"(  20,550מניות רגילות של החברה המוחזקות על ידי מנרב
תעשיות והמהוות כ 2% -מהונה המונפק והנפרע של החברה ,כנגד תשלום בסך כולל של כ4.1 -
מליון ) ₪המשקף מחיר של  ₪ 200לכל מניה נמכרת(.
על פי ההסכם בין הצדדים ,נתנה מנרב תעשיות לאנליסט אופציה לרכישת  20,550מניות
רגילות נוספות של החברה ממנה ,תמורת סך של  ₪ 220למניה )צמוד למדד ספטמבר  (2006עד
ליום  .31.12.2008האופציה מומשה ע"י אנליסט בפברואר .2007
שומות מס הכנסה – חברה בת
בחודש ספטמבר קיבלה חברה בת של החברה ,מנרב תשתיות ) (1993בע"מ ,שומות מס לפי
מיטב השפיטה בגין השלישים  ,2004 - 2002לפיהן עליה לשלם למס הכנסה סך של כ5.2 -
מיליון  ,₪מתוכם סך של כ 0.8 -מיליון  ₪בגין הפרשי הצמדה וריבית ,וזאת בעיקר בגין
הפרשים בשיעורי פחת ואי התרת הוצאות מימון .מנרב תשתיות חולקת על עמדת רשויות המס
והגישה השגה על השומות בדרישה לביטול החיוב.
בהתאם להערכת הנהלת החברה ,ובהסתמך על יועציה המשפטיים ,לחברה טענות ראויות
וכבדות משקל כנגד עמדת רשויות המס ,אשר יש בהן כדי להפחית באופן משמעותי את תשלומי
המס הנתבעים .החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה למס בסכום שלהערכתה מכסה את
חשיפתה לשומות המס.
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חיזוק הקשר עם שוק ההון
ביום  25/06/06התקשרה החברה בהסכם ,במטרה להגדיל את סחירות המניות בחברה ,עם
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ )להלן" :אקסלנס"( ,על פיו תשמש אקסלנס כעושה שוק
במניות החברה בהתאם לתקנון הבורסה ,בתמורה לשכ"ט חודשי שישולם לה על ידי החברה.
ההתקשרות אושרה ע"י הבורסה בסמוך לאותו מועד.
ביום  02/08/06אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה ,את
התקשרות החברה בהסכם לעשיית שוק עם אקסלנס ,במסגרתו תעשה אקסלנס שימוש לצורך
עשיית השוק במניות שיושאלו על ידה מבעל השליטה בחברה ,מר אברהם קוזניצקי.
פרויקט קריית קומברס
במאי  2006נחתם הסכם בין חברה בת של החברה ,מנרב הנדסה ובניין בע"מ ,לבין קומברס
בע"מ )להלן" :קומברס"( ,לפיו מנרב הנדסה נתנה לקומברס אופציה להתקשר עם מנרב הנדסה
עד ליום  30/09/06בחוזה לביצוע פרויקט להקמה ותחזוקה של מבני משרדים ,מעבדות
ושטחים אחרים שישמשו כקריית קומברס ברעננה .האופציה לא מומשה על ידי קומברס.
במסגרת ההסכם ,ביצעה מנרב הנדסה את התכנון המפורט של הפרויקט תמורת סכום כולל של
כ 950 -אלף דולר ארה"ב.

אירועים לאחר תאריך המאזן
מכירת נכס בגן העיר – תל-אביב
בחודש מרץ  2007התקשרה החברה בהסכם למכירת זכויותיה של החברה בנכס מקרקעין
בשטח של כ 800 -מ"ר הממוקם במבנה המהווה חלק מפרויקט "גן העיר" בתל-אביב .סכום
התמורה שיתקבל בגין המכירה הנו כ 10.5 -מיליון  ₪בתוספת מע"מ כדין .לחברה צפוי רווח
לפני מס כתוצאה מהעסקה האמורה בסך של כ 3 -מיליון  ₪שישתקף בדוחותיה הכספיים של
החברה לרבעון הראשון של שנת .2007
הגשת הצעה במכרז שפורסם ע"י רכבת ישראל
בחודש מרץ  2007הגישה חברה בת של החברה ,מנרב הנדסה ובניין בע"מ ,במשותף בחלקים
שווים עם חברה זרה )יחד "המציעה"( ,הצעה במכרז שפורסם ע"י רכבת ישראל בע"מ.
הפרויקט נשוא המכרז כולל בנייה של צמד מנהרות חד-מסילתיות באורך של כ 13 -ק"מ כל
אחת ובסה"כ באורך של כ 26 -ק"מ ,וגשר באורך של כ 144 -מטרים .היקף ההכנסות במכרז
נאמד במאות מיליוני דולר ארה"ב.
מו"מ למכירת השליטה בחברה
במהלך חודש מרץ  2007ניהל בעל השליטה בחברה ,מר אברהם קוזניצקי ,מו"מ למכירת חלק
ניכר מאחזקותיו במניות החברה למר ארקדי גיאדמק או לחברה שבשליטתו ,על פי שווי חברה
של כ 500 -מיליון ש"ח .המו"מ לא הבשיל לכדי עסקה מחייבת וזאת מתוך שהוברר לשני
הצדדים כי החרגת נכסים שהיו תנאי לביצוע העסקה כרוכה בקשיים שפתרונם אינו עומד בלוח
הזמנים ששני הצדדים הקציבו לקיום העסקה.

.6

דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
6.1

אחראי לניהול סיכונים
האחריות לניהול סיכוני השוק מתחלקת בין סמנכ"ל הכספים של החברה והחשבים של
חברות הבת בקבוצה כאשר פעילותם לצמצום החשיפות הקיימות נעשית באופן ישיר
ובתיאום עם מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה ובאישורו.
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ישנה הקפדה על כך שבעל תפקיד בודד לא יהא רשאי לבצע פעולות לבדו המחייבות את
החברה.
6.2

תיאור סיכוני השוק אליהם חשוף התאגיד
החברה וחברות הבת שלה חשופות במהלך פעילותן השוטפת למספר סיכוני שוק .להלן
העיקריים שבהם:
א.

סיכונים ענפיים ומשקיים
מרבית פעילות החברה וחברות הקבוצה הינה בענף הנדל"ן הן כיזמים והן כקבלני
ביצוע .לפיכך ,רווחיות החברה מושפעת בעיקר מהתחרות הגדולה בענפים אלה ,מהיקף
התחלות הבניה ,ממדיניות הממשלה בהקשר של העסקת עובדים זרים ,מהתנודתיות
בענף הבניה ,ומהיקף הביקושים לפרויקטים בבניה על ידי מזמיני עבודות ציבוריים.

ב.

שינויים בשערי המטבע
חשיפה לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץ בעיקר בשל ייזום וביצוע פרויקטים
במדינות בחו"ל ,הלוואות דולריות והתחייבות לספקי ציוד חו"ל .כמו כן ,חשיפה
בפרויקטים אשר בהם לא קיימת הקבלה במטבע בין ההכנסות להוצאות.

ג.

ד.

ה.

6.3

שינויים בשיעורי הריבית
חשיפה לשינויים בשערי הריבית בגין מקורות המימון להשקעות בשוק הנדל"ן המקומי
)רכישת קרקעות והקמת בניינים למכירה( .מדיניות חברות הקבוצה הינה לממן
פעילויות ,שתקופת החזר ההשקעה בהן ארוך טווח ,באשראי לזמן ארוך הצמוד
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
שינויים בשיעור האינפלציה
מרבית הכנסות החברה מעבודות בנייה צמודות למדד תשומות הבנייה ,כמו גם
התשלומים לקבלני משנה .הבדלים משמעותיים בין קצב עליית מדד המחירים לצרכן
לבין קצב עליית מדד תשומות הבנייה עלול לחשוף את החברה לסיכונים כלכליים.
שינויים במחירי חומרי גלם ותשומות ייצור
במגזר הבנייה חשופה החברה לשינויים במחירי חומרי גלם ועלויות שכר עבודה .בשנת
 2006חלה עליה במחירי הברזל ובעלויות שכר העבודה.

תיאור מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
החברה פועלת לצמצם הסיכונים לחשיפות בעיקר באמצעות פעילויות תפעוליות ,הקבלת בסיס
הצמדת ההוצאות לזה של ההכנסות ,וכן בנגזרות פיננסיות .החברה משתמשת מפעם לפעם
במכשירים פיננסיים ספציפיים לעסקות והוצאות מסוימות להקטנת החשיפה.
פוזיציית הנגזרים של החברה ליום  31בדצמבר  2006אינה מהותית ,כ 5 -מליון דולר ערך נקוב,
למטרת הגנה מירידת שער הדולר מול השקל .השווי ההוגן של הנגזרת הוא כ 70 -אלף .₪
סיכונים ענפיים ומשקיים – החברה פועלת להגדלת הנכסים המניבים שלה ,בעיקר מול
א.
המגזר הציבורי ,בהם קיימת יציבות יחסית בהכנסות לאורך זמן וכן להרחבת
פעילותה בתחום הבניה בחו"ל.
הקבלת בסיסי הצמדה של הכנסות והוצאות בפרויקטים  -החברה פועלת ליצירת
ב.
הקבלה ,במידת האפשר ובהתאם לתנאי השוק ,בין בסיס ההצמדה של רוב
ההתקשרויות בפרויקטים אותם היא מבצעת לבסיס ההצמדה של ההכנסות באותם
פרויקטים.
עסקאות הגנה  -החברה מבצעת מפעם לפעם עסקות הגנה בנגזרות ו/או ע"י רכישה
ג.
ישירה של מט"ח ספציפי לחלק ממרכיבי ההוצאה ,החשופים באופן ישיר לשינויים
בשער חליפין.
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ד.

6.4

6.5

שינויים טכנולוגיים בתשומות ייצור  -החברה הקימה מפעל לייצור קונסטרוקציות
פלדה ורכשה פעילות של מפעל ליצור אלמנטים טרומיים – לשימוש חברות הקבוצה
ולמכירה לקבלנים מחוץ לקבוצה .חומרים אלה עשויים להיות חומרים תחליפיים
לחומרי הבניה הרגילה )בעיקר בכל הנוגע לביצוע השלד בפרויקטים לבניה( ,אשר לשם
ייצורם ,עיבודם והרכבתם נדרש כוח אדם בהיקפים קטנים יותר.

אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות
דיווח ופיקוח חודשי להנהלת החברה ,או מסגרות מתאימות בהנהלת החברה ,על
א.
מדיניות האשראי וההשקעות וביצוע הוראותיהם .במקרה של התפתחויות חריגות
מדווחת ההנהלה ,או המסגרות המתאימות בהנהלת החברה ,לצורך בחינת המדיניות
וקבלת החלטות.
דיווחים תקופתיים במסגרת ישיבות הדירקטוריון מעת לעת ובהתאם לנדרש על ידו.
ב.
דוח מאוחד לפי בסיסי הצמדה ליום 31/12/06
דוח בסיסי הצמדה מפורט מופיע בביאור  22לדוחות הכספיים.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ליום  31בדצמבר 2006
להלן מבחני רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים )במיליוני ש"ח(
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מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית
שווי הוגן של נכס רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
)התחייבות(
בגורם השוק
ירידה של  5%ירידה של 10%
המכשיר הרגיש עליה של  10%עליה של 5%
הלוואות
שהתקבלו מבנקים
הלוואות שהתקבלו
מאחרים

6.4

3.2

)(565.9

)(3.1

)(6.0

0.7

0.4

)( 7.8

)(0.4

)______(0.7

סה"כ מכשירים שלא
למטרת הגנה

7.1

3.6

)(573.7

)(6.7

)(3.5

======== ========
====== ====== =======
לפרטים נוספים בדבר השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה באור )22ה'( לדוחות הכספיים.
מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
המכשיר הרגיש עליה של  0.2%עליה של 0.1%
רכוש שוטף

-

-

שווי הוגן של נכס רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
)התחייבות(
ירידה של  0.1%ירידה של 0.2%
4.8
)(8.3

-

-

זכאים ויתרות זכות -
הלוואות מבנקים
___________1.1
_ )0.5____________(538.7)___________(0.5)________(1.1
ואחרים
סה"כ מכשירים שלא
1.1
0.5
)(542.2
)(0.5
)(1.1
למטרות הגנה
==========
=========
==========
======== =========

מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר של ארה"ב
שווי הוגן של נכס רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
)התחייבות(
בגורם השוק
ירידה של  5%ירידה של 10%
המכשיר הרגיש עליה של  10%עליה של 5%
0.4
רכוש שוטף
זכאים ויתרות זכות )(0.3
___________
סה"כ מכשירים שלא
0.1
למטרות הגנה
=========

0.2
)( 0.2

3.9
)(3.2

)(0.2
0.2

)(0.4
0.3

_________

____________

___________

____________

0.7
======== ==========
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)(0.1
========== ===========

מבחן רגישות לשינויים בשער הפורינט ההונגרי
שווי הוגן של נכס רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
)התחייבות(
בגורם השוק
ירידה של  5%ירידה של 10%
המכשיר הרגיש עליה של  10%עליה של 5%
55.4
2.8
)(29.5
)(1.5
)(38.8
)(1.9
__________ ____________

5.5
רכוש שוטף
התחיבויות שוטפות )(3.0
הלוואות שהתקבלו )(3.9
____________
סה"כ מכשירים שלא
)(12.9
)( 0.6
)(1.4
למטרות הגנה
========== ======== ==========

)(2.8
1.5
1.9
____________

)(5.5
3.0
3.9
_____________

1.4
0.6
========== ===========

מבחן רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך בבורסה בתל-אביב
רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק

שווי הוגן של נכס רווח )הפסד( מהשינויים
בגורם השוק
)התחייבות(

המכשיר הרגיש עליה של  10%עליה של 5%
השקעה בבטוחות
סחירות

1.4
___________

סה"כ מכשירים שלא
1.4
למטרות הגנה
=========

.7

0.7
_________

ירידה של 5%

13.8
___________

13.8
0.7
======== =========

)(0.7
___________

ירידה של 10%

)(1.4
_____________

)(1.4
)(0.7
========== ===========

אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים של החברה נעשתה על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל והמדיניות
החשבונאית כמפורט בביאור  1לדוחות הכספיים .יישום כללי החשבונאות על ידי ההנהלה בעת
עריכת הדוחות הכספיים כרוכה לעיתים בהערכות ,באומדנים שונים ובהנחות באשר לנסיבות
ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית ,המשפיעים על הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים
ולפיכך גם על התוצאות העסקיות המדווחות במסגרתם .יתכן כי בעתיד אופן התממשותם של
ההערכות והאומדנים כאמור יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים.
להלן יתוארו האומדנים החשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ואשר לדעת
הנהלת החברה הינם קריטיים:
א.

הכנסות מביצוע עבודות
החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  4בדבר "עבודות על פי חוזה ביצוע" ,על בסיס
שיעורי השלמה הנדסיים .שיעור ההשלמה נקבע על בסיס שיעור ההתקדמות הפיזי/הנדסי
בהתאם לקביעת מהנדסי החברה.
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הדיווח התקופתי על הכנסות ועלויות מעבודות קבלניות בביצוע מקיף את מלוא המחזורים,
כולל אלו שבגינם לא ניתן בשלב הדיווח לאמוד את הרווח הצפוי ,אולם ניתן לקבוע כי השבתן
של העלויות שכבר הוצאו צפויה.
החברה אומדת לפחות אחת לרבעון את היקף כלל ההכנסות וההוצאות הצפויות של כל
פרויקט .בשיקול דעתה בקביעת אומדנים אלו ,החברה מתבססת על ניסיון העבר ,מצב השוק,
הערכות הנדסיות ועל הנחות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן ,לרבות הסכמים עם
מזמיני עבודה ,הצעות מחיר והסכמים עם קבלני משנה וספקים.
יובהר ,כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדן זה.
ב.

הכנסות מהקמת בניינים למכירה
החברה מיישמת את תקן חשבונאות מס'  2של המוסד לתקינה בחשבונאות "הקמת בניינים
למכירה" ובהתאם לתקן זה מכירה בתוצאותיה בהכנסות ממכירת דירות בהתאם לשיטת
שיעור ההשלמה .ההכרה בהכנסה מתחילה בתקופת הדיווח בה שיעור ההשלמה של הפרויקט
הינו  25%או יותר ,ותמורת המכירות שנצברה עד תום תקופת הדיווח הינה  50%או יותר
מסך ההכנסות הצפויות מהפרויקט.
לצורך חישוב ההכנסות והעלויות ממכירת הדירות ,משתמשת הנהלת החברה באומדנים
בדבר ההכנסות והעלויות הצפויות בגין הפרויקט עד להשלמתו .אומדני ההכנסות הצפויות
מתבססים על מחירונים שהוכנו על ידי הנהלת החברה והמבוססים על צפי הנהלת החברה
באשר למחירי המכירה של הדירות בהתבסס על ניסיון העבר ומצב השוק.
אומדני העלויות הצפויות מתבססים על תקציבים שנערכים ומאושרים על ידי הנהלת החברה
לגבי עלות כל פרויקט ואשר נסמכים ,בין היתר ,על הסכמים שנחתמו עם קבלני ביצוע וניסיון
העבר אותו צברה החברה בעת בניית פרויקטים דומים.
הנהלת החברה בוחנת את האומדנים אחת לרבעון ובמקרה של הפסד צפוי ההפסד נרשם
לעלויות הבניה בתקופה הרלוונטית ומדווח בפועל בדיווחי החברה.

ג.

ירידת ערך נכסים
החברה מיישמת החל משנת  2004את תקן חשבונאות מספר  – 15ירידת ערך נכסים
)"התקן"( .התקן קובע נהלים שעל החברה ליישם כדי להבטיח שנכסיה במאזן המאוחד
)שלגביהם חל התקן( ,לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר-ההשבה שלהם ,שהינו הגבוה מבין
מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש )הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס וממימושו( .התקן חל על כל הנכסים במאזן המאוחד ,למעט
מלאי בניינים למכירה ,נכסי מס ונכסים כספיים )פרט לנכסים כספיים שהם השקעות
בחברות מוחזקות שאינן חברות בנות( .כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי
נכסים שחלה ירידה בערכם.
כאשר ערכו של נכס במאזן המאוחד עולה על הסכום בר-ההשבה שלו ,החברה מכירה בהפסד
מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר-ההשבה שלו .הפסד שהוכר
כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר-ההשבה של הנכס
מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך.
הסכום בר-השבה נקבע בהתבסס על חוות דעת של שמאי מקרקעין חיצוניים ועל הערכות
פנימיות של החברה ,והוא חושב בחלקו על בסיס שווי שימוש של נכסי המקרקעין ובחלקו לפי
מחיר מכירה ,נטו .שווי השימוש של הנכסים חושב בדרך של היוון תזרימי המזומנים הצפויים
לנבוע מהנכסים בשיעורי היוון )לפני מס( של .8% - 10%
ליישום התקן כאמור לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.
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התחייבויות תלויות
חברות הקבוצה נתבעות בתביעות משפטיות שונות כמתואר בביאור  24לדוחות כספיים.
החברה רשמה בדוחות הכספיים הפרשות בגין ההפסד שלהערכתה יגרם לה מהתביעות הנ"ל,
בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות
על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על הניסיון המשפטי
שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאות
אלה להיות שונות מהפרשות שנרשמו.

ד.

.8

הביקורת הפנימית בחברה
א .פרטי המבקר הפנימי  -החל מיום  26.09.05מכהן מר אהרון זוהר )רואה חשבון( כמבקר
הפנימי של החברה .
מר אהרון זהר בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב ,בעל רישיון
לראיית חשבון וותק וניסיון מקצועי של כ 32 -שנים .בעל ניסיון רב בביקורת פנימית כולל
מבקר פנימי של מערכות בצה"ל .בעלים ושותף מנהל במשרד רו"ח זהר את זהר ושות'.
המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים )3א( ו 8 -לחוק הביקורת הפנימית
ובהוראות סעיף ) 146ב( לחוק החברות.
ב .החזקה בניירות ערך של התאגיד  -אין למבקר הפנימי אחזקה כל שהיא בניירות הערך
של החברה או של גופים הקשורים לה.
ג .קשרים עסקיים/מהותיים עם התאגיד  -למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או
קשרים מהותיים אחרים עם התאגיד המבוקר או עם גוף קשור אליו.
ד .מינוי המבקר הפנימי  -מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה ביום  30.03.06רטרואקטיבית מיום .26.09.05
ה .זהות הממונה על המבקר הפנימי  -הממונה על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
ו .תוכנית העבודה  -תוכנית עבודת הביקורת הינה שנתית.
הנושאים בתוכנית הביקורת נקבעים ,בין השאר ,על פי השיקולים הבאים:
• משמעות ניהולית תפעולית וכלכלית של הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת יעדי
החברה;
• החשיפה לסיכונים של נושאים ופעולות;
• ממצאים של ביקורות קודמות והזמן שחלף מהביקורת הקודמת באותו נושא;
• בקשות מההנהלה וועדת הביקורת; הצורך בשמירת מחזוריות והמשכיות הביקורת;
• נושאים שהחברה מייחסת להם חשיבות; תוכנית הביקורת נקבעת בשיתוף פעולה עם
הנהלת החברה;
• תוכנית הביקורת מאושרת על ידי ועדת הביקורת של החברה;
ז .ביקורת של תאגידים מוחזקים  -מר אהרון זוהר מכהן כמבקר פנימי גם בחברות הבנות
של מנרב אחזקות בע"מ ,מנרב תשתיות ) (1993בע"מ ,מנרב תעשיות ) (1983בע"מ ,מנרב
פרויקטים ) (1988בע"מ ומנרב הנדסה ובנין ) (1983בע"מ.
ח.

אופן ההתקשרות והיקף העסקה  -שיטת התקשרות של המבקר הפנימי עם החברה,
הינה ,מיקור חוץ .היקף עבודת הביקורת בחברה ובחברות הבנות שלה לשנת  2006נקבע
לסך של  500שעות עבודה שנתיות.
היקף הביקורת כפי שנקבע מידי שנה על ידי ועדת הביקורת ,הנהלת החברה והמבקר הינם
סבירים ותואמים את היקף עסקי החברה ,אופייה והתרבות הארגונית של החברה.
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ט .תקנים מקצועיים  -עבודת הביקורת הפנימית מבוצעת ע"י מבקר הפנים בהתאם ובכפוף
ל" -תקנים המקצועיים בביקורת פנימית" כפי שפורסמו על ידי המועצה המקצועית של
לשכת המבקרים הפנימיים בישראל שהינה שלוחה של לשכת המבקרים הפנימיים
הבינ"ל.
לדעת הדירקטוריון ,המבקר הפנימי של החברה עומד בדרישות שנקבעו בתקנים
המקצועיים וזאת בשים לב למקצועיותו של המבקר ,כישוריו ,ניסיונו ,היכרותו עם
החברה והאופן בו הוא עורך ,מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים על ידו.
י .גישה למידע  -למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעית למסמכי
החברה ,למערכות הממוחשבות וכל המידע הנדרש לביצוע עבודת הביקורת.
יא .דין וחשבון המבקר הפנימי  -דוחות המבקר הפנימי מוגשים ונדונים באופן שוטף עם
הנהלת החברה .דוחות הביקורת נדונים בוועדת הביקורת באופן שוטף.
בשנת הדוח הוגשו ונדונו ארבעה דוחות ,כמפורט להלן:

נושא הביקורת
התאמות בנק המבוצעות
בחשבונות החברה ומנרב
הנדסה ובנין בע"מ
רכוש קבוע ,בחברה,
במנרב הנדסה ובניין בע"מ,
מנרב תשתיות )(1999
בע"מ ובמנרב פרויקטים
בע"מ
אבטחת מידע
ביטוחים

תאריך הגשת הדוח
להנהלת החברה

תאריך דיון בוועדת
ביקורת

יוני 2006

30.07.2006

יוני 2006

30.07.2006

נובמבר 2006
דצמבר 2006

29.11.2006
28.12.2006

יב .תגמול  -שכר טרחתו של המבקר הפנימי נקבע לסך שווה ערך בש"ח ל 45-דולר לשעת
עבודה ובתוספת מע"מ .להערכת הדירקטוריון תגמול המבקר הפנימי אינו מהווה גורם
משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי בעריכת הביקורת.

.9

הדירקטוריון
א .ישיבות הדירקטוריון
בתקופת הדוח התקיימו  8ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו ובנוסף התקבלו שתי החלטות
בכתב.
ב .פרטים בדבר דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט 1999-והתקנות שהותקנו מכוחו ,קבע דירקטוריון
החברה ,כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה,
הנו שני דירקטורים.
קביעה זו נעשתה בהתחשב ,בין היתר ,במכלול עסקי החברה ,גודלה ,היקף פעילותה ומורכבותה,
מספר חברי הדירקטוריון שלה ,תחומי פעילותה ,מגוון הסיכונים הכרוכים בהם ורמת הבקרות
הקיימות בחברה.
לדעת הדירקטוריון ,המספר המזערי הראוי שנקבע ,יאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו
בהתאם לדין ,מסמכי ההתאגדות ואחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ,לעריכת הדוחות
הכספיים ואישורם ,שכן הוא מבטיח בצורה מניחה את הדעת את מעורבותו של דירקטור בעל
מיומנות כאמור בתהליך אישור הדוחות הכספיים גם במקרה של היעדרות או מחלה של אחד
מבין שני הדירקטורים בעל מיומנות זו.
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להלן פרטי הדירקטורים שהם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ומינוי דירקטורית חדשה:
 .1מינוי דירקטורית חיצוני לחברה בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית:
ביום  16/07/06מונתה הגב' זיוה עצמון כדירקטורית חיצונית באסיפה כללית שנתית של
בעלי המניות של החברה ,במקום הדירקטור החיצוני מר דורון כהן אשר התפטר
מתפקידו .הגב' זיוה עצמון ,הנה בעלת השכלה אקדמית במשפטים ,דיני השוק המשותף
ופסיכולוגיה ,עסקה כעו"ד בגופים שונים ,ובין היתר כמזכיר חברה ,וכיהנה כדירקטורית
מהציבור בחברת גלאון השקעות ) (1999בע"מ .כיום עוסקת הגב' עצמון כעו"ד עצמאית
במגוון תחומים וכמגשרת.
השכלתה עיסוקיה וכישוריה של הגב' זיוה עצמון מקנים לה מיומנות והבנה המאפשרים
לה להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולהעלות לסדר היום של דירקטוריון
החברה סוגיות ושאלות בקשר לדיווח הכספי של החברה.
 .2יצחק יוחאי – בעל תואר פרופסור בחינוך ומוסמך במינהל ציבורי ,מכהן כיו"ר דסק דרום
אמריקה באוניברסיטת בר אילן .כיהן בעבר כיו"ר ועדת הביקורת בבנק המזרחי .מכהן
כדירקטור בחברה משנת .1983
ג .תשלומים לנושאי משרה
השיקולים שביסוד קביעת שכרו של כל נושא משרה בכירה בחברה התבססו בעיקר על מעמדו
ותפקידו ,תרומתו לפעילותה וקידומה של החברה וכן נלקחו בחשבון בעניין זה היקף עסקי
החברה והרווח.

.10

גילוי בדבר שכר טרחה רואה החשבון המבקר
רואה החשבון המבקר של החברה ושל חברות הבנות שלה הינו סומך חייקין ,רואי חשבון.
השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר עבור שנת  2006הינו שווה ערך בשקלים ל 100 -אלפי $
) 100 -2005אלפי  .($השכר הנ"ל הינו עבור שירותי ביקורת ,שירותים קשורים לביקורת ושירותי
מס .שכר זה מתיחס לחברה ולחברות הבת במאוחד ואין זה מעשי להפריד אותו בין החברות
השונות ,היות ופעילותן מתנהלת במאוחד.

.11

סקר עמיתים
ביום  28ביולי  ,2005פורסמה על ידי הרשות לניירות ערך הנחייה לפי סעיף  36א' לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח  1968 -בעניין גילוי נאות בדבר הסכמה לביצוע "סקר עמיתים" ,שמטרתו על פי ההנחיה,
להניע תהליך בקרה על עבודת משרדי רואי החשבון המבקרים .החברה הודיעה לרואי החשבון
שלה על הסכמתה לביצוע סקר עמיתים כאמור ועל שיתוף פעולה לקידום התהליך לרבות
הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקר העמיתים .החברה וחברי
הדירקטוריון בדעה ,כי הנהגת סקר העמיתים תביא לשיפור איכות שוק ההון בישראל.

.12

גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומי )(IFRS
בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר – 29
"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )) "(IFRSלהלן" :תקן .("29
תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן" :תקני  ("IFRSהם תקנים והבהרות ,שאומצו על ידי הוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים ,והם כוללים:
תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
הבהרות שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRICאו על ידי
הוועדה שקדמה לה לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים ).(SIC
בהתאם לתקן  ,29חברות שכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח על-פי תקנות חוק ניירות
ערך ,יערכו את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני  IFRSהחל מתקופות המתחילות ביום .1.1.2008

17

חברות אלו ,וחברות אחרות ,יכולות לאמץ מוקדם יותר את תקני  IFRSהחל מהדוחות הכספיים
המתפרסמים לאחר .31.7.2006
חברות העורכות את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSיישמו לצורך המעבר את הוראות תקן 1
" IFRSאימוץ לראשונה של תקני ."IFRS
חברה המיישמת את התקינה הבינלאומית החל מיום  1.1.2008ובחרה לדווח על נתוני השוואה
לשנה אחת בלבד ) ,(2007תידרש להכין מאזן פתיחה ליום ) 1.1.2007להלן" :מאזן הפתיחה"( לפי
תקני  .IFRSהתאמת מאזן הפתיחה לפי תקני  IFRSתחייב ביצוע הפעולות כדלקמן:
הכרה בכל נכס או התחייבות שההכרה בהם במאזן נדרשת לפי תקני .IFRS
אי הכרה בנכסים או בהתחייבויות שלפי תקני  IFRSאין להכיר בהם במאזן.
סיווג פריטי נכסים ,התחייבויות והון עצמי על-פי תקני .IFRS
מדידת כל הנכסים וההתחייבויות שהוכרו על-פי תקני .IFRS
להקלת היישום לראשונה נקבעו מספר נושאים ,לגביהם לא חלה חובת יישום למפרע במאזן
הפתיחה תוך אפשרות לבחירת ניצול ההקלות ,כולן או חלקן .כמו כן נקבעו מספר חריגים לעניין
יישום למפרע של היבטים מסוימים של תקני .IFRS
על-פי תקן  ,29על החברה לכלול בביאור לדוחות הכספיים השנתיים ליום  31.12.2007את נתוני
המאזן ליום  31.12.2007ואת נתוני דוח רווח והפסד לשנה המסתיימת באותו תאריך ,לאחר
שיושמו לגביהם כללי ההרכב ,המדידה וההצגה של תקני .IFRS
במהלך חודש נובמבר  2006פרסמה רשות ניירות ערך הנחייה לפי סעיף 36א)ב( לחוק ניירות ערך,
בנוגע ל"גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים".
בהתאם להנחיה ,נדרשת החברה ליתן פרטים בדבר תכנון וניהול המעבר לתקני  IFRSבחברה ,וכן
תיאור מילולי ואיכותני של ההשפעות הצפויות על הדוחות הכספיים של החברה כתוצאה מהמעבר
לתקני  ,IFRSלרבות שינויים שעשויים להתרחש במדיניות החשבונאית של החברה כתוצאה ממעבר
זה.
לתקני  IFRSכללים שונים מכללי החשבונאות בישראל לגבי הכרה ומדידה של נכסים והתחייבויות,
מתכונת הדיווח ודרישות הגלוי .להבדלים אלה בכללים יכולה להיות השפעה מהותית על המצב
הכספי ותוצאות הפעולות של החברה .אימוץ לראשונה של תקני  IFRSיחייב את החברה לזהות את
ההבדלים כאמור ,דבר המצריך זמן ומשאבים.
החברה נערכה לצורך אימוץ תקני  ,IFRSכדלקמן:
הפעולות שבוצעו עד למועד פרסום דוחות כספיים שנתיים ליום  31בדצמבר :2006
סקירת כל תקני ה.IFRS -
מיפוי של תקני ה IFRS -הרלוונטיים לחברה ושנדרשת בחינה מעמיקה של השלכותיהם על הדוחות
כספיים.
בחינה איכותית של ההשלכות העיקריות אשר צפויות לנבוע לחברה מאימוץ תקני ה.IFRS -
הפעולות אשר יבוצעו עד לפרסום דוחות כספיים לרבעון השני של שנת :2007
בחינה כמותית של ההשלכות העיקריות שצפויות לנבוע לחברה מאימוץ תקני ה IFRS-ליום
.1.1.2007
זיהוי של חוזים ,התקשרויות או הסכמים מהותיים אשר עתידים להיות מושפעים כתוצאה
מאימוץ תיקני ה , IFRS-בין אם כי ישונו הוראותיהם לאור המעבר ,ובין אם מתבססים או
מתייחסים לנתונים או מדדים כלשהם אשר יחול בהם שינוי כתוצאה מהמעבר.
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הפעולות אשר יבוצעו עד לפרסום דוחות כספיים שנתיים ליום  31בדצמבר :2007
השלמה מחינה איכותית וכמותית של ההשלכות הנוספות הצפויות מאימות תקני ה. IFRS-
עריכת מאזן ליום  31בדצמבר  2007בהתאם לתקני ה. IFRS-
עריכת דוח רווח והפסד.
מבחינה ראשונית של השלכות המעבר לתקני  ,IFRSהחברה מעריכה בשלב זה ,כי השינויים
העיקריים הרלוונטיים לחברה ואשר צפויים שישפעו על הדוחות הכספיים שלה ,הינם כדלקמן:
•
•
•

•

•

•

•

•

בהתאם ל , IFRS-הכנסות ממכירת דירות יוכרו בעת ההשלמה ,כאשר הסיכונים והתשואות
עברו לרוכש .על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל ,הכנסות ממכירת דירות יוכרו על פי
שיטת שיעור ההשלמה.
בהתאם ל , IFRS-ניתן להוון למלאי בניינים למכירה עלויות אשראי .על פי כללי החשבונאות
המקובלים בישראל ,לא ניתן להוון למלאי בניינים למכירה עלויות אשראי והן נזקפות לרווח
והפסד במועד התהוותן.
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל ,התחייבויות בגין סיום יחסי עובד – מעביד
מוכרות על בסיס החבות המלאה ,בהנחה שכל העובדים יפוטרו במועד המאזן בתנאים
המזכים אותם בפיצויים מלאים ללא התחשבות בשיעור היוון ,שיעורי עליות שכר בעתיד
ועזיבות עתידיות .בהתאם ל IFRS -יש למדוד הטבות לאחר פרישה בין תוכניות הטבה
מוגדרות ,בין היתר ,בהתבסס על אומדנים אקטואריים וסכומים מהוונים.
בהתאם ל ,IFRS -יש להכיר בהפרשה ,אם הסיכוי לקיום מחויבות לתאריך המאזן גבוה
מהסיכוי לאי קיומה )  .(MORE LIKELY THAN NOTעל פי כללי החשבונאות המקובלים
בישראל ,מכירה החברה בהפרשה אם צפוי ) (PROBABLEשימוש במשאבים כלכליים לצורך
סילוק המחויבות.
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ישויות בשליטה משותפת יאוחדו לפי שיטת
האיחוד היחסי .בהתאם ל IFRS -ישויות בשליטה משותפת מוצגים לפי שיטת השווי או לפי
שיטת האיחוד היחסי.
הכרה בהכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע – הדרישה הקבועה על פי כללי החשבונאות
המקובלים בישראל )תקן  ,(4שההכרה בהכנסה לא תחל לפני ששיעור ההשלמה הגיע ל,25% -
אינה קיימת בתקינה הבינלאומית .יחד עם זאת יש לעמוד בשאר התנאים האיכותיים להכרה
בהכנסה.
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל ,קרקעות בחכירה לדורות נחשבים כרכוש
קבוע של החברה .בהתאם לכללי ה , IFRS-יש לטפל בקרקעות אלו כנכסים בחכירה תפעולית
ולהפחית את עלותם לאורך תקופת החכירה.
הסדרים להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי הסקטור הפרטי – החברה באמצעות חברות
מוחזקות ,התקשרה בהסכמים מסוג  PFIלתכנון ,הקמה ,תפעול וניהול של מספר פרויקטים
ציבוריים.
בחודש נובמבר  ,2006פרסמה הוועדה הבינלאומית לפרשנויות של דיווח כספי ) (IFRICאת
הפרשנות לדיווח כספי מספר  12העוסק בטיפול חשבונאי מסוג זה .כתוצאה מכך החברה
בוחנת את ההתאמות שידרשו אם ידרשו ,בין הטיפול החשבונאי הקיים לבין הטיפול
החשבונאי בהתאם ל.IFRIC 12 -

לעניין גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם ראה ביאור  1כח'
לדוחות הכספיים.
יצוין ,כי המידע בדבר השלכות המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים כאמור לעיל ,הינו מידע
צופה פני עתיד .יתכן כי הערכות ותחזיות אלו לא יתממשו או יתממשו באופן שנה לעומת הערכות
ותחזיות החברה ,כתוצאה מנסיבות שלא תלויות בחברה בלבד.

19

.12

שונות
א .במסגרת סיוע לקהילה נוהגת החברה לתרום למטרות שונות .היקף התרומות בתקופת הדיווח
הסתכם לכ 107 -אלפי .₪
ב .ביום  1בדצמבר  2006מונה פנחס דקל לתפקיד סמנכ"ל הכספים של חברת מנרב אחזקות בע"מ.
ג .רואי החשבון המבקרים של החברה מפנים בחוות דעתם על הדוחות הכספיים ,וזאת מבלי לסייג
את חוות דעתם ,את תשומת הלב לאמור בביאור )24א( ) (3בדבר תביעה שהוגשה כנגד חברה
מאוחדת בהליך בוררות על ידי עירית באר שבע בקשר עם הסכם להקמת מכוני טיהור שפכים.
הדירקטוריון מביע את הערכתו להנהלת החברה ולעובדיה על תרומתם לפעילות החברה.

_______________
אברהם קוזניצקי
יו"ר הדירקטוריון

__________________
דרור קוזניצקי
חבר הדירקטוריון
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
מנרב אחזקות בע"מ
ביקרנו את המאזנים המצורפים של מנרב אחזקות בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2006ו 2005 -ואת
המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד ,הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על
תזרימי המזומנים  -של החברה ומאוחדים  -לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31
בדצמבר  .2006דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה
על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של עסקאות משותפות אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 1% -מכלל
ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2004הדוחות הכספיים של אותן עסקאות משותפות
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותן עסקאות משותפות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של
רואה חשבון( ,התשל"ג  .1973 -על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי  -של החברה ובמאוחד  -לימים
 31בדצמבר  2006ו 2005-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים  -של החברה ובמאוחד
 לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2006כמו כן ,לדעתנו ,הדוחות הכספייםהנ"ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג.1993-
כמוסבר בבאור 1ב' ,הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים ,בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  24א' ) (3בדבר תביעה שהוגשה כנגד
חברה מאוחדת בהליך בוררות על ידי עירית באר שבע בקשר עם הסכם להקמת מכוני טיהור שפכים.
סומך חייקין
רואי חשבון
 29במרס 2007

סומך חייקין  ,שותפות רשומה עפ " י פקודת ה שותפויות ,
הנה החברה הישראלית בKPMG International -
קואופרטיב רשום בשוויץ .

מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
מאזנים מאוחדים ליום  31בדצמבר
סכומים מדווחים

ביאור

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
ניירות ערך סחירים
הלוואות ופקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
מלאי בנינים למכירה ,נטו
מלאי עבודות בביצוע ,נטו
מבנה המיועד למימוש

2
3
4
5
6
7
8
9
(1)39

מלאי קרקעות  -בלתי שוטף

10

41,951

מיסים נדחים ,נטו

23

19,478

*9,387

מבנים להשכרה

12

546,391

*459,504

רכוש קבוע

13

195,460

*166,278

רכוש אחר

14

-

1,133

1,301,653

1,113,427

____________________ אברהם קוזניצקי ,יו"ר הדירקטוריון ומנהל כללי
____________________ דרור קוזניצקי ,חבר הדירקטוריון
____________________ פנחס דקל ,סמנכ"ל כספים
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*

סווג מחדש

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

21,278
13,841
59,057
91,375
14,794
43,957
237,707
9,152
7,212

23,195
16,651
31,635
61,666
22,087
41,151
237,654
917
-

498,373

434,956
42,169

מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
מאזנים מאוחדים ליום  31בדצמבר
סכומים מדווחים

ביאור

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מאחרים
ספקים ,קבלני משנה ונותני שירותים
זכאים אחרים ויתרות זכות
מקדמות מרוכשי בניינים ,נטו
מקדמות ממזמיני עבודות ,נטו

15
19
16
17
8
9

351,952
2,306
62,905
145,127
6,116
-

307,142
2,312
66,773
113,932
22,013
383

568,406

512,555

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מבנקים
הלוואות לזמן ארוך מאחרים
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
מסים נדחים ,נטו

18
19
20
22

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים

23

זכויות המיעוט
הון עצמי

21

528,909
5,489
8,023
9,225

400,740
9,818
7,888
*8,775

551,646

427,221

3,655

892

177,946

172,759

1,301,653

1,113,427

3

מנרב אחזקות בערבון מוגבל
מאזנים ליום  31בדצמבר
סכומים מדווחים

ביאור

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

רכוש שוטף
2,514
172
1,632
7,212

400
540
964
-

11,530

1,904

248,675

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מבנה המיועד למימוש

2
5
6
(1)39

השקעות בחברות מוחזקות

11

265,921

מיסים נדחים ,נטו

23

1,917

-

מבנים להשכרה

12

129,686

139,064

רכוש קבוע

13

9,381

9,422

418,435

399,065

____________________ אברהם קוזניצקי ,יו"ר הדירקטוריון ומנהל כללי
____________________ דרור קוזניצקי ,חבר הדירקטוריון
____________________ פנחס דקל ,סמנכ"ל כספים
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הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל
מאזנים ליום  31בדצמבר
סכומים מדווחים

ביאור

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ,קבלני משנה ונותני שירותים
זכאים אחרים ויתרות זכות

15
16
17

107,018
698
19,797

135,655
658
6,385

127,513

142,698

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מבנקים
הלוואות לזמן ארוך מחברה מאוחדת
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו

18
19
20

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים

24

הון עצמי

22

77,779
32,000
3,197

49,029
32,000
2,579

112,976

83,608

177,946

172,759

418,435

399,065

מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
5

דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
סכומים מדווחים
ביאור

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירות ,ממתן שירותים ומביצוע
עבודות
הכנסות מהשכרה וניהול מבנים

25
26

עלות המכירות ,השירותים והעבודות שבוצעו
הוצאות אחזקה וניהול מבנים

27
28

332,800
20,917

רווח גולמי

29

78,519

69,758

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושווק
הוצאות הנהלה וכלליות

30
31
32

2,532
7,440
31,498

1,999
9,348
32,153

3,190
8,431
28,786

37,049

26,258

36,040

)(37,060
)(471

)(36,980
)(56

)(21,002
605

)(482

)(10,778

15,643

3,252

1,483

)(12,702

רווח )הפסד( לאחר מסים על הכנסה

2,770

)(9,295

2,941

חלק המיעוט )ברווחי( בהפסדי חברות מאוחדות ,נטו

)(2,520

18

)(1,120

רווח )הפסד( לשנה לפני השפעה מצטברת
של שינוי שיטה חשבונאית

250

)(9,277

1,821

השפעה מצטברת לתחילת השנה בשל שינוי
שיטה חשבונאית )ראה באור 1טו'(

-

)(300

-

רווח נקי )הפסד( לשנה

250

)(9,577

1,821

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

33
34

)הפסד( רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

רווח )הפסד( למניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ.
)בש"ח(*

23

384,608
47,628

243,644
40,927

410,145
15,163

432,236

284,571

425,308

198,260
16,553

342,898
5,963
76,447

35

רווח )הפסד( למניה לפני השפעה מצטברת

0.05

)(1.97

0.39

השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה חשבונאית

-

)(0.06

-

רווח נקי )הפסד( למניה

0.05

)(2.03

0.39

רווח )הפסד( למניה רגילה בת  5ש"ח ע.נ.
)בש"ח(*

35

רווח )הפסד( למניה לפני השפעה מצטברת

0.26

)(9.82

1.93

השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה חשבונאית

-

)(0.31

-

רווח נקי )הפסד( למניה

0.26

)(10.13

1.93

* מספרי ההשוואה הוצגו מחדש )ראה ביאור 1כד'(.
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
6

מנרב אחזקות בערבון מוגבל
דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
סכומים מדווחים
2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

14,273

13,470

13,707

3,771

-

2,000

18,044

13,470

15,707

4,772

4,921

4,175

13,272

8,549

11,532

279
7,321

146
5,305

208
4,878

5,672

3,098

6,446

)(9,132
-

)(10,696
)(144

)(7,321
-

)(3,460

)(7,742

)(875

1,844

1,736

)(527

הפסד לאחר מסים על הכנסה

)(1,616

)(6,006

)(1,402

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות ,נטו

1,866

)(3,271

3,223

רווח )הפסד( לשנה לפני השפעה מצטברת של
שינוי שיטה חשבונאית

250

)(9,277

1,821

השפעה מצטברת לתחילת השנה בשל שינוי
שיטה חשבונאית )ראה באור 1טו'(

-

)(300

-

רווח נקי )הפסד( לשנה

250

)(9,577

1,821

ביאור

הכנסות מהשכרה וניהול מבנים

26

הכנסות ממתן שירותים ודמי ניהול מחברות מאוחדות

הוצאות אחזקה וניהול מבנים

28

רווח גולמי
הוצאות מכירה ושווק
הוצאות הנהלה וכלליות

31
32

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו
הפסד ממימוש רכוש קבוע

33

הפסד לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

23

2006
אלפי ש"ח

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל
דוחות על השינויים בהון העצמי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
סכומים מדווחים

הון מניות
אלפי ש"ח

קרנות הון
ופרמיה על
מניות )(1
אלפי ש"ח

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות כספיים
של חברה
מוחזקת
אוטונומית
אלפי ש"ח

מניות החברה
המוחזקות
על ידי חברה
מאוחדת )(2
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2004
שינויים בשנת :2004
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של
חברה מוחזקת אוטונומית
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
רווח נקי לשנה

7,091

9,776

)( 7

)(8,195

-

-

-

1,622
-

-

4,600
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2004

7,091

9,776

1,615

)(8,195

4,600

דיבידנד שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

עודפים
אלפי ש"ח

177,038
)(3

)(4,600
1,821

)(3

174,259

185,703
1,622
1,821
189,146

שינויים בשנת :2005
התאמות הנובעות מתרגום דוחות הכספיים של
חברה מוחזקת אוטונומית
דיבידנד ששולם
הפסד לשנה

-

-

)(2,210
-

-

)(4,600
-

)(9,577

)(2,210
)(4,600
)(9,577

יתרה ליום  31בדצמבר 2005

7,091

9,776

)(595

)(8,195

-

164,682

172,759

שינויים בשנת :2006
התאמות הנובעות מתרגום דוחות הכספיים של
חברה מוחזקת אוטונומית
מכירת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
רווח נקי לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2006

7,091

)( 1
)( 2
)(3

2,070
11,846

827
232

2,040
)(6,155

-

250
164,932

827
4,110
250
177,946

קרנות הון עד ליום  1בינואר .1992
ראה באור .(3)21
מוצג לאחר ניכוי הסכום המתייחס לחברה בת.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
סכומים מדווחים
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח )הפסד( לפי דוח רווח והפסד מאוחד
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת  -נספח א'

250

)(9,577

1,821

)(29,206

36,761

71,575

מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות שוטפת

)(28,956

27,184

73,396

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
רכישת שליטה מלאה בשותפות
שאוחדה בעבר באיחוד יחסי  -נספח ג'
השקעה ברכוש קבוע ומבנים להשכרה
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים ,נטו
תמורה ממימוש השקעות קבע בניירות ערך סחירים ,נטו
רכוש אחר
השקעה בהלוואות ופקדונות לזמן קצר ,נטו

)(119,567
181
5,621
)(25,652

)(67,307
793
13,418
)(470
)(4,230

)(5,039
)(61,588
616
)(2,712
5,361
)(221
)(22,568

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(139,417

)(57,796

)(86,151

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
דיבידנד ששולם
משיכת יתר והלוואות לזמן קצר מבנקים ,נטו
מכירת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת הלוואות לזמן ארוך

36,457
4,110
)(53,614
179,428

)(4,600
24,649
)(100,931
66,766

)(63,434
)(21,038
137,979

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

166,381

)(14,116

53,507

הפרשי תרגום בגין תנועות ויתרות מזומנים
ביחידות מוחזקות אוטונומיות

75

)(377

95

)ירידה( עליה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)(1,917
23,195

)(45,105
68,300

40,847
27,453

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

21,278

23,195

68,300

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר )המשך(
סכומים מדווחים
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

נספח א' -התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
חלק המיעוט בתוצאות של חברות מאוחדות ,נטו
)רווח( הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
רווח ממימוש השקעות קבע בניירות ערך
רווח מעליות ערך ומימוש ניירות ערך סחירים ,נטו
גידול בהתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד ,נטו
שינוי במסים נדחים ,נטו
שערוך הלוואות לזמן ארוך
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
גידול במלאי בניינים למכירה בניכוי מקדמות שנתקבלו ,נטו
)גידול( קיטון בעבודות בביצוע בניכוי מקדמות שנתקבלו ,נטו
קיטון )גידול( במלאי קרקעות בלתי שוטף
)גידול( קיטון במלאי
)גידול( קיטון בלקוחות
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
קיטון )גידול( בחובות בלתי שוטפים של לקוחות
גידול )קיטון( בספקים ,קבלני משנה ונותני שירותים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

22,034
2,530
)(228
)(2,811
135
)(7,550
1,914

19,663
)(18
54
)(3,937
1,346
)(10,257
19,070

15,738
1,120
)(287
)(318
)(785
238
2,645
156

16,024

25,921

18,507

)(14,656
)(8,618
218
)(2,806
)(29,812
5,856
4,406
182

)(16,413
)(504
)(1,865
8,095
60,273
)(5,086
2,484
)(29,121
)(7,023

)(19,942
9,688
)(6,311
40,445
)(5,589
)(5,495
)(2,484
23,684
19,072

)(45,230

10,840

53,068

)(29,206

36,761

71,575

נספח ב'  -פעילות מהותית שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע ומבנים להשכרה באשראי

34,326

16,678

39,689

נספח ג'  -רכישת שליטה מלאה בשותפות שאוחדה
בעבר באיחוד יחסי
הון חוזר למעט מזומנים ,נטו

-

-

)(5,039

עלות ההשקעה
מזומנים ליום הרכישה

-

-

)(5,039
-

מזומנים נטו ששימשו לרכישת השליטה

-

-

)(5,039

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל
דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
סכומים מדווחים
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
רווח )הפסד( לפי דוח רווח והפסד
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת  -נספח א'

250

)(9,577

1,821

3,046

7,880

)(3,299

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

3,296

)(1,697

)(1,478

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
השקעה ברכוש קבוע ומבנים להשכרה
השקעה בחברות מוחזקות
דיבידנד מחברה מוחזקת
מתן הלוואות לחברות מוחזקות ,נטו
פרעון הלוואות לחברות מוחזקות

)(775
)(10,667
1,385

)(562
)(9,944
8,500
)(7,768
-

)(429
)(11,709
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(10,057

)(9,774

)(12,138

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנד ששולם
משיכת יתר והלוואות לזמן קצר מבנקים ,נטו
פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת הלוואות לזמן ארוך
קבלת )פרעון( הלוואות מחברות מוחזקות ,נטו

)(31,666
)(12,144
44,000
8,685

)(4,600
62,526
)(38,936
)(8,839

)(23,310
)(7,761
50,471
)(4,075

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

8,875

10,151

15,325

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,114
400

)(1,320
1,720

1,709
11

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

2,514

400

1,720

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל
דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר )המשך(
סכומים מדווחים
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

נספח א' -התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
ושווי המזומנים מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינם כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת
הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע
גידול )קיטון( בהתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד ,נטו
שינוי במסים נדחים ,נטו
)שערוך( שחיקת הלוואות שנתקבלו לזמן ארוך ,נטו
שערוך הלוואות שנתנו לחברות מוחזקות
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון )גידול( בלקוחות
)גידול(קיטון בחייבים ויתרות חובה
גידול )קיטון( בספקים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

2,979
618
)(1,918
)(59
)(1,179
)(1,866

2,939
144
)(45
)(1,869
1,785
3,271

2,952
160
784
)(215
)(3,223

)(1,425

6,225

458

368
)(668
40
4,731

148
482
)(782
1,807

)(451
865
684
)(4,855

4,471

1,655

)(3,757

3,046

7,880

)(3,299

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
א.

כללי
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג1993-

ב.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה -
)(1

החברה -

מנרב אחזקות בע"מ.

)(2

חברות מאוחדות -

חברות ,לרבות שותפויות,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות
החברה.

)(3

חברות מאוחדות
באיחוד יחסי -

)(4

חברות כלולות -

חברות ,למעט חברות מאוחדות וחברות מאוחדות באיחוד יחסי ,שהשקעת החברה בהן כלולה
במישרין או בעקיפין בדוחות התאגיד על בסיס השווי המאזני.

)(5

חברות מוחזקות -

חברות מאוחדות ,חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות.

)(6

צדדים קשורים -

כמשמעותם בגילוי דעת מס'  29של לשכת רואי חשבון בישראל.

)(7

בעלי עניין -

כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך.

)(8

בעלי שליטה -

כמשמעותם בתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות
הכספיים( ,התשנ"ו .1996 -

)(9

מדד -

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

)(10

חברות הקבוצה -

החברה והחברות המאוחדות שלה.

)(11

סכום מותאם -

סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר  ,2003בהתאם להוראות גילויי דעת
 23ו –  34וגילויי דעת  36ו.37 -

)(12

סכום מדווח -

סכום מותאם למועד המעבר ,בתוספת סכומים בערכים נומינליים ,שנוספו לאחר מועד המעבר,
ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר.

)(13

מועד המעבר -

 31בדצמבר .2003

)(14

דיווח כספי נומינלי -

דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים.

ג.

דוחות כספיים בסכומים מדווחים

)( 1

חברות הקבוצה בישראל מנהלות את חשבונותיהן באופן שוטף בשקלים נומינליים.
החברות בחו"ל מנהלות את חשבונותיהן באופן שוטף במטבע הדיווח המקומי בחו"ל.

)( 2

בחודש אוקטובר  2001פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  12בדבר "הפסקת
ההתאמה של דוחות כספיים" .בהתאם לתקן זה ,ובהתאם לתקן חשבונאות מספר  17שפורסם בחודש דצמבר ,2002
הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום  1בינואר  .2004עד ליום  31בדצמבר  ,2003המשיכה
החברה לערוך דוחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת  36של לשכת רואי חשבון בישראל .החברה מיישמת את הוראות
התקן ולפיכך הופסקה ,כאמור ,ההתאמה החל מיום  1בינואר .2004

חברות ,לרבות מיזם משותף ,שדוחותיהן מאוחדים באופן חלקי )יחסי( ,במישרין או בעקיפין ,עם
דוחות החברה.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ג.

דוחות כספיים בסכומים מדווחים )המשך(

)( 3

החברה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכן .הסכומים
המותאמים ,כאמור ,שנכללו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2003שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי
החל מיום  1בינואר  .2004תוספות שבוצעו לאחר תאריך זה נכללו בערכים נומינליים.

)( 4

סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מיצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני ,אלא רק את הסכומים המדווחים של
אותם נכסים.

)( 5

בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח.

ד.

עקרונות הדיווח

)( 1

מאזנים

)( 2

)( 3

א.

שוויין המאזני של ההשקעות בחברות מוחזקות נקבע על בסיס הדוחות בסכומים מדווחים או מתורגמים לש"ח
של חברות אלו.

ב.

פריטים לא כספיים )בעיקר  -רכוש קבוע ולהשכרה ,מלאי ,מלאי בניינים למכירה ,מלאי מקרקעין בלתי שוטף,
רכוש אחר והון עצמי( מוצגים בסכומים מדווחים.

ג.

פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן.

דוחות רווח והפסד
)א (

הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים )כגון פחת והפחתות ,שינויים במלאי ,הוצאות והכנסות מראש
וכד'( נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת הסגירה.

) ב(

יתר מרכיבי דוח רווח והפסד )כגון מכירות ,קניות ,עלויות יצור שוטפות וכדומה( ,מוצגים בערכים נומינליים.

) ג(

החלק בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות וחלק המיעוט בתוצאות הפעולות של חברות מאוחדות נקבעו
על בסיס הדוחות בסכומים מדווחים או מתורגמים לש"ח של חברות אלו.

השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ
החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  13בדבר "השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" .התקן עוסק
בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד
המדווח .התקן קובע כללים לסיווג פעילויות חוץ כיחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל או כזרוע ארוכה בהסתמך על
סממנים המנויים בתקן ושימוש בשיקול דעת ,וכן את אופן תרגום הדוחות הכספיים של יחידות מוחזקות אוטונומיות
כאמור.
עסקאות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .הפרשי שער
הנובעים מסילוק פריטים כספיים ,או הנובעים מדיווח על פריטים כספיים של החברה לפי שערי חליפין שונים מאלה
ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה ,או מאלה שדווחו בדוחות כספיים קודמים ,נזקפים לדוח רווח והפסד.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ד.

עקרונות הדווח )המשך(
פעילות חוץ המסווגת כיחידה מוחזקת אוטונומית
דוחותיה הכספיים של חברה מוחזקת הפועלת במדינת חוץ כ"יחידה מוחזקת אוטונומית" של הקבוצה ,תורגמו למטבע
ישראלי כדלקמן:
)( 1

הנכסים וההתחייבויות ,כספיים ולא כספיים ,של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל תורגמו לפי שער החליפין
לתאריך הדוחות הכספיים.

)( 2

פריטי הכנסות והוצאות תורגמו לפי שער החליפין במועד ביצוע העסקה או מסיבות מעשיות לפי שערי חליפין
ממוצעים המהווים קירוב מהימן לשער החליפין בפועל במועד ביצוע העסקה.

)( 3

כל הפרשי השער שנוצרו ,סווגו כסעיף נפרד בהון העצמי הנקרא "התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
של יחידות מוחזקות אוטונומיות" עד למימוש ההשקעה נטו.

)( 4

הפרשי שער בגין הלוואות במטבע חוץ ששימשו למימון השקעות ביחידות אוטונומיות בחו"ל נזקפו ,אף הן ,נטו
בניכוי המס המתייחס ,לסעיף "התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של יחידות מוחזקות אוטונומיות".

ה.

איחוד הדוחות הכספיים

)(1

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את איחוד הדוחות הכספיים של החברה ושל החברות בהן מתקיימת שליטה של
החברה ,אשר נערכו לתאריך זהה לתאריך הדוחות הכספיים של החברה .חברות בשליטה משותפת ועסקאות משותפות
מאוחדות בדוחות הכספיים לפי שיטת האיחוד היחסי.

)( 2

רשימת החברות שדוחותיהן נכללו בדוחות המאוחדים ,שיעורי ההחזקה במניות המקנות זכויות הצבעה ושיעורי
ההחזקה במניות המקנות חלק ברווחים ,מובאת בנספח לדוחות הכספיים.

)(3

יתרות ועסקאות שבין החברות שדוחותיהן אוחדו ,ורווחים ממכירות בין החברות שטרם מומשו מחוץ לקבוצה ,בוטלו
בדוחות הכספיים המאוחדים.הדוחות הכספיים כוללים את החלק היחסי מפריטי הנכסים ,ההתחייבויות ההוצאות
וההכנסות של חברות מאוחדות באיחוד יחסי לפי שיעורי ההחזקה באותן חברות.

)( 4

רווחים ממכירות החברה המחזיקה לחברות מאוחדות באיחוד יחסי שטרם מומשו מחוץ לקבוצה  -בוטלו בשיעור
היחסי להחזקה.
רווחים ממכירות החברות המאוחדות באיחוד יחסי לחברה המחזיקה שטרם מומשו מחוץ לקבוצה בוטלו במלוא החלק
של הרווח המתייחס לחברה המחזיקה.

)(5

מניות החברה אשר נרכשו על ידי חברה מאוחדת מוצגים במסגרת ההון העצמי לפי שיטת מניות באוצר.

)(6

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את הוראות תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( בדבר "הטיפול החשבונאי
במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים של חברה מוחזקת" )להלן " -התקן"( .בהתאם לתקן:

א.

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי .במקום זאת,
מבצעת החברה בחינה לירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים כאמור ,הנובעים מרכישה של חברה בת ,אחת
לשנה )ולכל המאוחר ,ביום  31בדצמבר  (2006או בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים כי
יתכן וחלה ירידת ערך של הנכסים.
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באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ה.

איחוד הדוחות הכספיים )המשך(

ב.

השלכות היישום לראשונה של התקן:
סכומי ההפחתה של מוניטין שנרכש אשר הפחתתו הופסקה ביום  1בינואר  2006הינם כ 688 -אלפי ש"ח ,ו785 -
אלפי ש"ח בשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2005ו ,2004 -בהתאמה .הדוחות הכספיים לתקופות שבהן טרם יושם
התקן לא הוצגו מחדש.
עד ליום  31בדצמבר  ,2005הופחת המוניטין על פני אורך החיים השימושיים שלו ) 10שנים( ,באופן שיטתי.

ו.

השקעות בחברות מוחזקות

ההשקעות במניות של חברות מוחזקות מוצגות לפי שיטת השווי המאזני.
בקביעת השווי המאזני של ההשקעות בחברות אלה הובאו בחשבון הסכומים כפי שהם כלולים בדוחות הכספיים של החברות,
לאחר תאומים המתחייבים מיישום כללי חשבונאות מקובלים.
רווחים ממכירות שטרם מומשו מחוץ לקבוצה  -בוטלו.
הפרשי הצמדה בגין הלוואות צמודות מדד שאינן נושאות ריבית שניתנו או נתקבלו מחברות מאוחדות שלא נקבע להן מועד פרעון
ושאין כוונה לדרוש את פרעונן נזקפו לעלות ההשקעה.
ז.

מלאי בנינים למכירה ,מקדמות מרוכשים ,ומלאי

.1

בניינים למכירה

1.1

בנינים למכירה מוצגים לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות ,עלויות ישירות נזקפות
לעבודות באופן מזוהה כאמור ואילו עלויות עקיפות משותפות מתחלקות בין העבודות על בסיס יחס התמורה הצפויה
מכל פרוייקט.
העלויות כוללות את העלות הישירה של הקרקע ,הפיתוח ,חומרים ,עבודה ,קבלני משנה עלויות אחרות.
עלויות מכירה מהוונות לעלויות הפרוייקט רק כאשר ניתן לזהותן באופן ברור ומובהק עם פרוייקטים בודדים.
בניינים למכירה מוצגים לפי העלות או השווי בשוק ,כנמוך שבהם .שווי השוק חושב בהתאם לתמורה הצפויה לפי
הערכת הנהלת החברה .בחינת ערך המלאי מתבצעת באופן פרטני לכל פרוייקט בנפרד.

1.2

במסגרת הרכוש השוטף מוצגים:
סעיף מלאי בניינים למכירה נטו ,הכולל עלויות מצטברות של פרוייקטים בהקמה או פרוייקטים גמורים בניכוי
הסכומים המצטברים שהוכרו כהוצאות על פי שיעור העלות החזוי בדוח רווח והפסד בגין אותם פרוייקטים עד תום
תקופת הדיווח ובניכוי תקבולים מרוכשים בגין עסקאות שהן בגדר מכירה ,כשההכרה בהכנסה לגבי הפרוייקטים בגינם
נתקבלו טרם החלה.
סעיף לקוחות נטו כולל את הסכומים המצטברים שהוכרו כהכנסות מפרוייקטים למכירה עד תום תקופת הדיווח בניכוי
מקדמות מרוכשים בגין אותם פרוייקטים במסגרת עסקאות שהן בגדר מכירה )כהגדרתה בתקן חשבונאות .(2

1.3

במסגרת ההתחייבויות השוטפות מוצג:
סעיף מקדמות מרוכשי בניינים הכולל את הרכיבים שצוינו בצד הנכסים אם היתרה בהם נטו היא בזכות וכן מקדמות
בגין עסקאות שאינן עדיין בגדר מכירה לתאריך המאזן ,תוך הבחנה ביניהם.
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באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ז.

מלאי בנינים למכירה ,מקדמות מרוכשים ,ומלאי )המשך(

.2

מלאי

.2.1

מלאי תוצרת בעיבוד
ותוצרת גמורה -

.2.2

מוצרים גמורים,
חומרי גלם ועזר -

2.3

שטחי מסחר תעשיה ומשרדים  -לפי העלות ,אך לא יותר משווי השוק.

.3

בניינים גמורים ומלאי שטחי מסחר תעשיה ומשרדים המושכרים באופן זמני עד מכירתם ,מופחתים בשיעור של 2%
לשנה.

ח.

עבודות בניה בביצוע ומקדמות ממזמיני עבודות

לפי העלות הממוצעת של החומרים בתוספת הוצאות ייצור ועקיפות מחושבות ,אך לא יותר
משווי שוק.
לפי העלות ,כאשר העלות נקבעת על בסיס שיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון" ,אך לא יותר
משווי שוק.

עבודות הבניה מוצגות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות בניכוי מלוא ההפסד הצפוי )אם
ישנו( .עלויות ישירות נזקפות לעבודות באופן מזוהה כאמור ואילו עלויות עקיפות משותפות מתחלקות בין העבודות על בסיס יחס
עלויות .יתרת העלויות המוצגת במאזן במסגרת הרכוש השוטף הינה לאחר ניכוי אותן עלויות שנזקפו על בסיס שיעור ההשלמה
לדוח רווח והפסד.
המקדמות שנתקבלו ממזמיני העבודות ,לאחר ניכוי אותו חלק של הכנסות שנזקף על בסיס שיעור ההשלמה לדוח רווח והפסד
מוצגות במאזן במסגרת ההתחייבויות השוטפות.
עסקאות בניה משותפות נכללות בדוחות החברה לפי שיטת האיחוד היחסי.
ט.

לקוחות

הכנסות לקבל הנכללות בסעיף לקוחות כוללות ,בין היתר ,את הסכומים המצטברים שהוכרו כהכנסה מעבודות בניה בביצוע
עד תום תקופת הדיווח בניכוי מקדמות ממזמיני העבודות .סעיף מקדמות מלקוחות הנכלל בהתחייבויות השוטפות כולל את
הרכיבים שצויינו בצד הנכסים אם היתרה בהם ,נטו ,היא בזכות.
בדבר הכנסות לקבל מפרוייקטים של מכירת בניינים ראה סעיף ז'  1.2לעיל.
י.

הפרשה לחובות מסופקים

ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלות החברות גבייתם מוטלת בספק.
בקביעת נאותות ההפרשה התבססה ההנהלה ,בין היתר ,על הערכות הסיכון על סמך המידע שבידה בדבר מצבם הכספי של
החייבים ,היקף פעולתם והערכת הבטחונות שנתקבלו מהם.
יא.

ניירות ערך

ניירות ערך סחירים
ניירות ערך סחירים המוחזקים לזמן קצר כהשקעה שוטפת מוצגים על בסיס שווי המימוש בבורסה לתאריך המאזן.
השינויים בערכם של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד במלואם.
יב.

קרקע

הקרקע וזכויות בקרקע מוצגות לפי העלות הכוללת הוצאות פיתוח השבחה ומסי רכישה.
להערכת הנהלת החברה העלות הכוללת הנ"ל נמוכה משווי בר השבה שלהן.
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באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
יג.

רכוש קבוע ומבנים להשכרה

)(1

רכוש קבוע ומבנים להשכרה מוצגים לפי העלות בנכוי הפחת שנצבר .כלים ,תבניות וחלפים כלולים בסכום בסיסי.
מבנים בבניה עצמית מוצגים לפי העלות.

)(2

הוצאות המימון בגין הלוואות ואשראי ששמשו למימון ההקמה של רכוש קבוע ומבנים להשכרה נזקפות לעלות
הנכסים.

)(3

שיפורים ושכלולים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות החזקה ותיקונים נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

)(4

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים
השימוש המשוערת בהם.

במשך תקופת

שעורי הפחת השנתיים הינם-:
%

יד.

2
בנינים
10
ציוד ומערכות המותקנים במבנים
9-10
בתי קירור
10
מכונות וציוד
6-33
ציוד ורהוט משרדי
15
כלי רכב
לאורך תקופת השכירות
שיפורים במושכר
לאורך תקופת השימוש המשוערת
ציוד ומתקנים לטיהור שפכים
שיפורים במושכר שבצעה החברה במבנים להשכרה שבבעלותה מופחתים לאורך תקופת ההשכרה שאינה עולה על
אורך חייו הכלכלי של הנכס.
רכוש אחר

)( 1

מוניטין שנרכש אינו מופחת באופן שיטתי .ראה גם סעיף 1ה') (6לעיל.

)( 2

הוצאות נדחות

עד ליום  31בדצמבר  2005הוצגו הוצאות נדחות בגין גיוס הלוואות לזמן ארוך בסעיף הרכוש האחר לפי עלותן בניכוי הפחתה
מצטברת .הוצאות כאמור הופחתו לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת ההלוואות ,באופן יחסי ליתרת ההלוואות.
החל מיום  1בינואר  ,2006עם כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר  22בדבר "מכשירים פיננסיים" :גילוי והצגה" ,עלויות
גיוס והתחייבויות פיננסיות מקוזזות מיתרת ההתחייבויות האמורות ומופחתות לרווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
עם יישומו לראשונה של התקן ,קוזזו עלויות גיוס הלוואות לזמן ארוך שעלותן המופחתת הכוללת ליום  31בדצמבר 2005
הסתכמה ל 445 -אלפי ש"ח מיתרת ההתחייבויות לאותו מועד.
מסים נדחים
טו.
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים .הפרשים זמניים הינם הפרשים שבין ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים
לבין ערכם של אלה לצרכי מס הכנסה ובשל הפרשים בעיתוי זקיפת הכנסות והוצאות בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס
הכנסה.
יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות בהתאם לגישת ההתחייבות לפי שיעורי המס שיחולו בעת ניצול המסים
הנדחים ,או בעת מימוש הטבות המס ,בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה,
עד לתאריך המאזן.
הגורמים העיקריים בגינם לא חושבו מסים נדחים הם כדלקמן:
הפרש זמני הנוצר בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבות בעסקה אשר אינה צירוף עסקים ובמועד ההכרה
הראשונית אין השפעה על הרוח החשבונאי או על ההכנסה החייבת )הפסד לצורך מס(.
התחייבות מסים נדחים בגין מרכיב ההתאמה של נכסים לא כספיים בני פחת אשר הוגדרו כנכס מוגן בחוק מס הכנסה
)מיסוי בתנאי אינפלציה( ,התשנ"ב  1982 -ואשר נרכשו לפני כניסתו לתוקף של חוק זה ותקופת הפחתתם היא  20שנה
לפחות מיום הפעלתם.
השקעות בחברות מוחזקות הכלולות על בסיס השווי המאזני וזאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק בהשקעות אלה ולא
לממשן.
הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים ,כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק.
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באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
טו.

מסים נדחים )המשך(

החברה עשויה להתחייב בתוספת מס במקרים מסויימים של חלוקת דיבידנד על ידה .תוספת מס זו לא נכללה בדוחות הכספיים
היות ומדיניות החברה היא שלא לגרום לחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לקבוצה.
החל מיום  1בינואר  2005מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר  19בדבר "מסים על ההכנסה" )להלן " -התקן"( .אימוץ
התקן נעשה בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית .המעבר לתקן חשבונאות מספר  19הסתכם בהשפעה
חד פעמית על הרווח בשנת  2005בהוצאה בסך  300אלפי ש"ח שנבעה בעיקר כתוצאה מגידול בהתחייבויות מסים נדחים
בגין קרקעות.
טז.

ירידת ערך נכסים

החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 15ירידת ערך נכסים )להלן" :התקן"( .התקן קובע נהלים שעל החברה ליישם
כדי להבטיח שנכסיה במאזן המאוחד )שלגביהם חל התקן( ,לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר-ההשבה שלהם ,שהינו
הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש )הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע
מהשימוש בנכס וממימושו(.
התקן חל על כל הנכסים במאזן המאוחד ,למעט מלאי בניינים למכירה ,נכסי מס ונכסים כספיים )פרט לנכסים כספיים שהם
השקעות בחברות מוחזקות שאינן חברות בנות( .כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי נכסים שחלה ירידה בערכם.
כאשר ערכו של נכס במאזן המאוחד עולה על הסכום בר-ההשבה שלו ,החברה מכירה בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין
ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר-ההשבה שלו .הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת
סכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך.
הסכום בר-השבה נקבע בהתבסס על חוות דעת של שמאי מקרקעין חיצוניים ועל הערכות פנימיות של החברה ,והוא חושב
בחלקו על בסיס שווי שימוש של נכסי המקרקעין ובחלקו לפי מחיר מכירה ,נטו .שווי השימוש של הנכסים חושב בדרך של היוון
תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים.
יז.
)(1

)(2

הכרה בהכנסות
הכנסות מהקמת בניינים למכירה.
החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  2בדבר הקמת בניינים למכירה.
ההכנסות ממכירת בניינים נזקפות בדוחות הכספיים על פי המכפלה של תמורת המכירות בשעור ההשלמה של הפרויקט,
אך לא לפני ששיעור ההשלמה של הפרוייקט הגיע ל 25% -ושסכום המכירות בפועל הגיע ל 50% -לפחות מסך המכירות
הצפויות בפרוייקט .שינויים באומדני המכירה והעלויות הנעשים מידי תקופת דיווח על ידי ההנהלה ,יבואו לידי ביטוי על ידי
תיקון מכאן ולהבא של שיעור הרווח הגולמי מהפרוייקט.
בניינים למכירה מוגדרים כפרוייקטים שהחברה לקחה בהם חלק כקבלן או כיזם הכוללים עבודות בניה.
כל פרוייקט מייצג בנין אחד או קבוצת בניינים .קבוצת בניינים נחשבת לפרוייקט אחד כאשר כל הבניינים נמצאים
באותו אתר ,נבנים על פי תוכנית בניה ורישוי אחת ומוצעים למכירה בעת ובעונה אחת.
כמו כן ,נקבעו בתקן כללים לגבי הצגת עסקאות קומבינציה לפיהם בעת רכישת קרקע תמורת שרותי בניה ,או תמורת
שיעורים מסויימים מתמורת המכירות ,תוצג עלות הקרקע בסכום העלות החזויה של שרותי הבניה או החלק בתמורות,
ובמקביל תרשם התחייבות באותו סכום.
הכנסות מביצוע עבודות.
החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  4בדבר עבודות על פי חוזה ביצוע .ההכנסות מביצוע עבודות להקמת
בניינים לפי חוזה ביצוע נזקפות בדוחות הכספיים לפי שיטת "שיעור ההשלמה" .ההכנסה מוכרת כאשר מתקיימים כל
התנאים הבאים :ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,גביית ההכנסה צפויה ,העלויות הכרוכות בביצוע העבודה
ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,לא קיימת אי ודאות מהותית באשר ליכולת הקבלן המבצע להשלים את העבודה
ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן ,אך לא לפני ששיעור ההשלמה של העבודה
הגיע לכדי  .25%שיעור ההשלמה נקבע על בסיס שיעור ההתקדמות הפיזי/הנדסי בהתאם לקביעת מהנדסי החברה.
כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזה ביצוע ,מוכרת ההכנסה בגובה עלויות
שהוצאו ,אשר השבתן צפויה )") (probableהצגת מרווח אפס"(.
רווחי הביניים ומחושבים על בסיס התמורה הצפויה מביצוע העבודות ובהתחשב בשיעור ההשלמה .במקרים שצפוי
הפסד מהעבודה נעשית הפרשה למלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת העבודה ,על פי הערכת מהנדסי החברה.
אומדן העלויות להשלמת העבודות נעשות על בסיס ניסיון החברה והערכות הנדסיות.
הפרשים המתהווים בעת אישור החשבונות נכללים בסעיפים המתאימים בדוח רווח והפסד בשנה בה התהוו.
הכנסות והוצאות מעבודות שהסתיימו בשנים קודמות נזקפות לדוח רווח והפסד בשנה בה נתהוו.
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באור  - 1כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
יז.

הכרה בהכנסות)המשך(

)(2

הכנסות מביצוע עבודות).המשך(

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
יח.

הפסדים צפויים ממכירת בנינים או מעבודות בביצוע ,נזקפים במלואם לגבי כל פרוייקט או עבודה בנפרד על פי הערכת
מהנדסי החברה המביאה בחשבון את העלויות וההכנסות המשוערות עד גמר העבודה.
מכירות מוצרים  -ההכנסות ממכירת מוצרים נזקפות בעת המשלוח ללקוח ועם העברת הסיכונים והגמולים הכרוכים
בבעלות על המוצרים הנמכרים.
הכנסות מהפעלת מכונים לטיהור שפכים  -נזקפות על בסיס כמות המים המטוהרת.
הכנסות מהשכרה  -נזקפות על בסיס דמי השכרה תקופתיים.
הכנסות מהפעלת בתי קירור  -נזקפות על בסיס תקופתי.
הכנסות משירות  -נזקפות על בסיס תקופתי או עם ביצוע השירות.
הפרשה בגין השלמה ותיקונים

ההפרשה בגין השלמה של עבודות בניה מחושבת בהתאם להערכת מהנדסי החברה.
עלויות הבניה של העבודות הקבלניות הנכללות בדוח רווח והפסד כוללות זקיפות תקופתיות של סכומים לכיסוי התחייבויות לטיב
הבניה.
הפרשה לאחריות לטיב הבניה מחושבת על בסיס ההערכה של מהנדסי החברה והניסיון שנצבר ומעודכנות לפי הצורך עם סיום
הפרוייקט.
יט.

הוצאות מחקר ופיתוח

הוצאות מחקר ופיתוח ,לאחר ניכוי השתתפות של משרדי ממשלה ואחרים ,נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.
כ.

היוון עלויות אשראי

החברה מהוונת עלויות אשראי בהתאם לתקן חשבונאות מס'  3בדבר "היוון עלויות אשראי" .בהתאם לתקן זה יש להוון עלויות
אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי לנכסים כשירים .עלויות אשראי ספציפי נלקחות בתוספת או בניכוי ההשפעה של
עסקאות במכשירים פיננסיים שנעשו לצורך גידור אותן עלויות .עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות לאותה השקעה או לאותו
חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי העלות בגין אותם מקורות
אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי.
כא.

מטבע חוץ והצמדה

)(1

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ,או הצמודים לו ,נכללו לפי שערי החליפין שפורסמו על ידי בנק ישראל לתאריך המאזן.

)(2

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל נכס או התחייבות.

)(3

להלן נתונים לגבי שיעורי העליה )ירידה( במדד המחירים לצרכן ושערי חליפין:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

מדד המחירים לצרכן
שער החליפין של הדולר של ארה"ב ניירות ערך סחירים
שער החליפין של הפורינט ההונגרי

2006

2005

2004

 %השינוי

 %השינוי

 %השינוי

)(0.1
)(8.21
)(0.3

2.4
6.9
)(9.8

1.2
)(1.6
14.4
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כב.

שווי נאות של מכשירים פיננסיים

הסכום בספרים של מזומנים ושווי מזומנים ,ניירות ערך סחירים ,השקעות לזמן קצר ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ,אשראי
מתאגידים בנקאיים ואחרים ,התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי הנאות שלהם.
כג.

מכשירים פיננסיים נגזרים

)(1

תוצאות של מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים לצורכי הגנה על נכסים והתחייבויות קיימים ,נזקפו לדוח רווח והפסד
במקביל לזקיפת התוצאות מהנכסים וההתחייבויות המוגנים.

)(2

תוצאות מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים להגנה על התקשרויות איתנות ) (firm commitmentsנדחים ונכללים בדוח
רווח והפסד במועד בו נזקפות תוצאות העסקאות שבגינן נעשו עסקאות ההגנה.

)(3

מכשירים פיננסיים נגזרים שלא יועדו להגנה מוצגים במאזן על פי שוויים ההוגן .שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח
והפסד בתקופה בה אירעו.

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע בהתאם למחירי השוק שלהם ובהעדר מחיר שוק נקבע השווי ההוגן בהתאם
למודל להערכת שווי.
כד.

רווח למניה

החל מיום  1בינואר  2006מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר " ,21רווח למניה" )להלן – "התקן"( ,של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות .בהתאם להוראות התקן ,מחשבת החברה את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או
הפסד ,וכן את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד מפעולות נמשכות ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות .הרווח
הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי מניות רגילות ,בממוצע משוקלל של מספר המניות
הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות חושב לפי חלקה ברווח למניה של
אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.
כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן ,הוצגו מחדש נתוני ההשוואה של הרווח )ההפסד( למניה המתייחסים לתקופות
קודמות .השלכות יישום התקן לראשונה הינן הצגה בנפרד של רווח למניה בת  1ש"ח ולמניה בת  5ש"ח ע.נ..
כה.

תקופת המחזור התפעולי

תקופות המחזור התפעולי הרגיל של חברות הקבוצה עולה על שנה ,במיוחד בהתייחס לעבודות קבלניות בהן יכול המחזור
התפעולי להמשך שנתיים עד שלוש שנים .עקב כך כולל הרכוש השוטף פרטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת
המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה.
כו.

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים

עריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על
הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,על הגילוי שניתן בדוחות הכספיים המתייחס לנכסים מותנים והתחייבויות תלויות וכן
על סכומי ההכנסות וההוצאות בתקופת הדיווח .יובהר שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
כז.

מצג עמדה  -הסדרים להקמה והפעלה של רכוש ציבורי ע"י הסקטור הפרטי

בחודש יוני  2005פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )להלן  -המוסד לתקינה( מצג עמדה בדבר הסדרים להקמה
ולהפעלה של רכוש ציבורי על ידי הסקטור הפרטי )להלן  -מצג העמדה( .מצג העמדה ,המבוסס על התקינה האנגלית ) IFRS
 ,(5נועד להנחות חברות בדרך הטיפול החשבונאי בהסדרים כאלה .על פי האמור במצג העמדה ,בכוונת הועדה המקצועית
של המוסד לתקינה לאמץ את התקינה הבינלאומית בנושא זה לאחר אישורה הסופי.
בהתאם להנחיות מצג העמדה ,על המפעיל שהוא חברה ציבורית ,לפנות לרשות ניירות ערך כדי לקבל את הסכמתה לאימוץ
הטיפול החשבונאי על מצג העמדה.
חברה מאוחדת באיחוד יחסי אשר התקשרה בהסכם מסוג  PFIלתכנון הקמה ,תפעול וניהול של מעונות סטודנטים עבור
האוניברסיטה העברית פנתה לרשות ניירות ערך כדי לקבל את הסכמתה לאימוץ הטיפול החשבונאי של מצג העמדה .הרשות
לניירות ערך.לא נתנה את הסכמתה ליישום מצג העמדה בגין פרויקט זה.
בנוסף ,החברה מעורבת במספר פרוייקטים מתחומים שונים אשר חלקם נמצאים בשלבי הקמה ראשוניים העשויים להיכלל
בתחולת מצג העמדה .החברה בוחנת את השלכות מצג העמדה על דרכי הטיפול החשבונאי באותם פרוייקטים העשויים
להיכלל בתחולתו.
יש לציין כי על פי האמור במצג העמדה ,בכוונת הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לאמץ את
התקינה הבינלאומית בנושא .בחודש נובמבר  ,2006פרסמה הוועדה הבינלאומית לפרשנויות של דיווח כספי ) (IFRICאת
הפרשנות הבינלאומית לדיווח כספי מספר  Service Concession Arrangement :12העוסקת בטיפול החשבונאי
בעסקאות מסוג זה .הוראות פרסום זה יחולו החל מיום  1בינואר  .2008כתוצאה מכך החברה בוחנת את ההתאמות
שיידרשו ,בין הטיפול החשבונאי לפי מצג העמדה לבין הטיפול החשבונאי בהתאם ל.IFRIC 12 -
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גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם

)( 1

בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " 29אימוץ תקני דיווח כספי
בינלאומיים )) "(IFRSלהלן – "התקן"( .התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968ומחויבות
לדווח על פי תקנותיו של חוק זה ,יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSלתקו פות המתחילות החל מיום 1
בינואר  .2008התקן מאפשר אימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים אשר יפורסמו לאחר  31ביולי  .2006כמו כן,
קובע התקן כי ישויות אשר אינן כפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968ואינן מחויבות לדווח על פי תקנותיו של
חוק זה ,רשאיות גם כן לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSהחל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר 31
ביולי .2006
האימוץ לראשונה של תקני  IFRSיעשה תוך יישום הוראות תקן " ,IFRS 1אימוץ לראשונה של תקני  ,"IFRSלצורך
המעבר.
על-פי התקן ,על החברה לכלול בבאור לדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר  2007את נתוני המאזן ליום 31
בדצמבר  2007ואת נתוני דוח רווח והפסד לשנה המסתיימת באותו תאריך ,לאחר שיושמו לגביהם כללי ההכרה,
המדידה וההצגה של תקני .IFRS
החברה בוחנת את השלכות המעבר לתקני  ,IFRSאך אין באפשרותה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעת אימוץ תקני
 IFRSעל דוחותיה הכספיים.

)( 2

בחודש אוגוסט  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  26בדבר "מלאי" )להלן
 "התקן"( .התקן חל על כל סוגי המלאי ,למעט מלאי עבודות בביצוע שבתחולת תקן חשבונאות מספר  ,4עבודות על-פי חוזה ביצוע ,מלאי בנינים למכירה שבתחולת תקן חשבונאות מספר  ,2הקמת בניינים למכירה ומכשירים פיננסים.
התקן קובע כי מלאי ימדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי תיקבע על פי שיטת נכנס-ראשון,
יוצא-ראשון ) (FIFOאו באמצעות ממוצע משוקלל של העלות ,תוך שימוש עקבי לגבי כל מלאי בעל אופי ושימוש
דומים .הערכת מלאי לפי שיטת נכנס  -אחרון ,יוצא-ראשון ) (LIFOאינה מותרת .התקן גם מספק הנחיות בדבר
העמסת עלויות המרה למלאי וכן לקביעת ירידת ערך של מלאי שווי מימוש נטו.
התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2007או לאחר מכן .יש ליישם למפרע את הוראות
התקן באופן של הצגה מחדש של נתוני השוואה המתייחסים לתקופות קודמות.
להערכת החברה ,ליישום התקן החדש לא צפויה להיות השלכה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.

)( 3

בחודש ספטמבר  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " ,27רכוש קבוע"
)להלן" -התקן"( .התקן קובע כללים להכרה ,למדידה ולגריעה של פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי הנדרש בגינם .התקן
קובע בין היתר שבעת ההכרה הראשונית בפריט רכוש קבוע על הישות לאמוד ולכלול כחלק מעלות הפריט את
העלויות שייווצרו לה בגין מחויבות לפירוק והעברה של הפריט ושיקום המקום שבו הוא ממוקם .כמו כן קובע התקן
שקבוצה של פריטי רכוש קבוע דומים תימדד לפי עלות בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים מירידת ערך ,או לחילופין,
בסכום משוערך בניכוי פחת שנצבר כאשר עלייה בערך של נכס כתוצאה מהערכה מחדש מעבר לעלות הראשונית
תיזקף ישירות להון העצמי בסעיף קרן הערכה מחדש .כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך
העלות של הפריט יופחת בנפרד ,לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות .עוד קובע התקן שפריט רכוש
קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית ,יימדד לפי שווי הוגן.
התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  .2007ישות הבוחרת לראשונה ביום  1בינואר
 2007להשתמש בשיטת ההערכה מחדש למדידה של רכוש קבוע תכיר במועד זה בקרן הערכה מחדש בסכום
ההפרש בין הסכום המשוערך של הנכס למועד זה לבין עלותו בספרים .כמו כן ,ישות שלא כללה בעבר בעלות של
רכוש קבוע ,בעת ההכרה הראשונית ,את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק והעברה של הפריט ושיקום המקום
שבו הוא ממוקם ,תידרש:
למדוד את ההתחייבות הנ"ל ליום  1בינואר  2007בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
)א (
לחשב את הסכום שהיה נכלל בעלות הנכס הרלוונטי במועד בו ההתחייבות התהוותה לראשונה ,על ידי
) ב(
היוון סכום ההתחייבות האמור בסעיף )א( לעיל למועד בו ההתחייבות התהוותה לראשונה )להלן – הסכום
המהוון( .היוון ההתחייבות יבוצע באמצעות האומדן הטוב ביותר לשיעורי ההיוון ההיסטוריים ,המותאמים
לסיכון שהיה רלבנטי לאותה התחייבות במשך התקופה שחלפה; וכן,
לחשב את הפחת הנצבר על הסכום המהוון ,ליום  1בינואר  ,2007על בסיס אורך החיים השימושיים של
) ג(
הנכס לאותו מועד;
ההפרש בין הסכום שייזקף לנכס ,בהתאם לסעיפים )ב( ו)-ג( לעיל ,לבין סכום ההתחייבות ,בהתאם לסעיף
)ד (
)א( לעיל ,ייזקף לעודפים.
למעט האמור לעיל ,אימוץ התקן יעשה בדרך של יישום למפרע.
החברה בוחנת את השפעת ישום התקן על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
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גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(

)( 4

בחודש דצמבר  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " ,23הטיפול החשבונאי
בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה" )להלן – "התקן"( הקובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין
הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה
בעסקה ייזקף להון העצמי .הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים .הפרש בזכות מהווה
במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא "קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה".
התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה ,כדלקמן :העברת נכס לישות מבעל
השליטה ,או לחילופין ,העברת נכס מהישות לבעל השליטה; נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי ,במלואה או
חלקה ,על ידי בעל השליטה ,שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה ,וויתור בעל השליטה לישות על חוב
שמגיע לו מהישות ,במלואו או בחלקו; והלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה .כמו כן
קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך
התקופה.
התקן יחול על עסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה שיבוצעו לאחר  1בינואר  2007וכן על הלוואה שניתנה או
שהתקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת תקן זה החל ממועד תחילתו.
להערכת החברה ,ליישום התקן החדש לא צפויה להיות השלכה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.

)( 5

בחודש פברואר  2007פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " ,16נדל"ן להשקעה"
)להלן  -ה"התקן"( .התקן קובע כללים להכרה ,למדידה ולגריעה של נדל"ן להשקעה ואת הגילוי הנדרש בגינו.
התקן קובע ,בין היתר ,שנדל"ן להשקעה יימדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקה .כמו כן קובעה תקן,
שבתקופות עוקבות ,על הישות לבחור בין מדידת כל הנדל"ן להשקעה שלה לפי עלות בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי
הפסדים מירידת ערך ,לבין מדידה לפי שווי הוגן ,כאשר עדכון השווי ההוגן ייזקף לרווח והפסד.
התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2007או לאחר מכן.
ישות הבוחרת לראשונה ביום  1בינואר  2007להשתמש במודל השווי ההוגן למדידת נדל"ן להשקעה ,תזקוף ליתרת
הפתיחה של העודפים את ההפרש בין השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה למועד זה לבין עלותו בספרים.
ישות אשר בוחרת במודל העלות תיישם את הוראות התקן למפרע .כמו כן ,ישות אשר בוחרת במודל העלות ובכוונתה
לאמץ אחת או יותר מההקלות שנקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  ,1אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי
בינלאומיים לעניין נדל"ן להשקעה ,יכולה לאמץ אותה הקלה או אותן הקלות בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות
ביום  1בינואר .2007
החברה בוחנת בשלב זה את השפעת התקן על דוחותיה הכספיים.

)( 6

בחודש מרס  2007פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  30בדבר "נכסים בלתי
מוחשיים" )להלן – "התקן"( .התקן מסביר את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים ומגדיר כיצד למדוד את
ערכם בספרים של נכסים אלה ,תוך פירוט בגין הגילויים הנדרשים .התקן ייושם לראשונה בדרך של יישום למפרע,
למעט כמפורט להלן .לעניין צירופי עסקים התקן ייושם לגבי צירופי עסקים שהתרחשו ביום  1בינואר  2007או לאחר
מכן.
נכס מחקר ופיתוח יוכר לפי הסכום שהוערך במועד הרכישה בניכוי הפחתה שהייתה נצברת אילו הופחת ממועד
הרכישה ועד ליום  31בדצמבר  2006בהתאם לאורך החיים השימושיים של הנכס ובניכוי הפסדים מירידת ערך
שנצברו .סכום התיאום ייזקף ליתרת העודפים ביום  1בינואר .2007
ליישום התקן החדש לא צפויה להיות השלכה מהותית על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
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באור  - 2מזומנים ושווי מזומנים
במאזן המאוחד

במטבע ישראלי
במטבע חוץ

במאזן החברה

2006

2005

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

11,914
9,364

18,003
5,192

90
2,424

399
1

21,278

23,195

2,514

400

מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות לזמן קצר בבנקים ומילוות ממשלתיים סחירים ,שהתקופה עד למועד פדיונם ,בעת
ההשקעה בהם ,לא עלתה על שלושה חודשים.

באור  - 3ניירות ערך סחירים
במאזן המאוחד

מניות
תעודות השתתפות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות
אגרות חוב ניתנות להמרה במניות בהצמדה למדד
אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות:
בהצמדה למדד
מלוות קצרי מועד ללא הצמדה

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

8,538
4,887
386

12,343
4,082
150

30

76
-

13,841

16,651

בדבר שעבודים ראה באור .24

באור  - 4הלוואות ופקדונות לזמן קצר

פקדונות בבנק -
נקובים בפורינט הונגרי)(1
נקוב בש"ח )(1

)( 1

שיעור הריבית

שיעור הריבית

ליום  31בדצמבר

ליום  31בדצמבר

2006

2005

5.5%
0.8%-3.8%

4.5%
0.4% - 4%

במאזן המאוחד
2006

2005

47,341
11,716

19,579
12,056

59,057

31,635

מהווה פקדונות של רוכשי דירות משועבדים לטובת בנקים שהתחייבו להעמיד מימון לפרוייקט ופקדונות משועבדים
אחרים.
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באור  - 5לקוחות
במאזן החברה

במאזן המאוחד
2006

2005

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

חובות פתוחים )(1
המחאות ושטרות לגביה
הכנסות לקבל )(2)(1

32,174
4,754
55,037

29,323
4,916
28,383

152
200

720
-

בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

91,965
)(590

62,622
)(956

352
)(180

720
)(180

91,375

61,666

172

540

481

2,995

-

-

)(1

כולל יתרות במטבע חוץ

)(2

כולל
סכומים מצטברים שהוכרו
כהכנסות מבניינים למכירה
בניכוי מקדמות מרוכשים

47,293
)(44,355
2,938

180,752
)(168,326
12,426

-

-

באור  - 6חייבים ויתרות חובה
במאזן המאוחד

מוסדות ממשלתיים
מקדמות לספקים
עובדים
חברות מאוחדות )(2
הוצאות מראש
הכנסות לקבל מחברות מוחזקות
מסים נדחים
חייבים בגין מכשירים נגזרים
אחרים
סה"כ )(1

במאזן החברה

2006

2005

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

6,204
1,845
817
1,355
3,102
75
1,396
14,794

8,395
3,878
747
2,193
5,193
1,681
22,087

530
66
2
769
13
89
75
88
1,632

49
16
769
14
100
16
964

2,145

7,137

-

-

)( 1

כולל יתרות במטבע חוץ

)( 2

היתרה צמודה למדד המחירים לצרכן ואינה נושאת ריבית.
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באור  - 7מלאי
במאזן המאוחד

תוצרת גמורה ומוצרים קנויים
תוצרת בעיבוד
חומרי גלם ועזר
שטחי מסחר ,תעשיה ומשרדים )א(

א.

מוצג לאחר ניכוי פחת שנצבר בסך של

ב.

בדבר שעבודים ראה באור .24

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,863
161
8,174
33,759

1,553
144
5,410
34,044

43,957

41,151

748

455

באור  – 8מלאי בנינים למכירה ,נטו
א.

מוצג במסגרת הרכוש השוטף
במאזן המאוחד
2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

קרקע והוצאות בניה אחרות
בניכוי עלויות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד

382,758
)(105,700

286,946
)(19,710

בניכוי מקדמות מרוכשי דירות

277,058
)(39,351

267,236
)(29,582

237,707

237,654

ב.

מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות בסעיף מקדמות מרוכשי בנינים ,נטו
במאזן המאוחד

מקדמות מרוכשים בגין בנינים שנזקפו לרווח והפסד
בניכוי הכנסות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד

מקדמות מרוכשים בגין בניינים שטרם נזקפו לרווח והפסד
בניכוי – עלות אותם בנינים שטרם נזקפו לרווח והפסד
מקדמות מרוכשים שאינן בגדר מכירה

ג.

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

-

44,117
)(23,255

6,788
)(2,516
4,272
1,844

20,862
20,862
1,151

6,116

22,013

בדבר שעבודים  -ראה באור .24

26

מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 9מלאי עבודות בביצוע ,נטו
במאזן המאוחד
א.

מוצג במסגרת הרכוש השוטף
במאזן המאוחד

עלויות בגין עבודות בביצוע
בניכוי  -עלויות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד
בניכוי – הפרשה להפסד
ב.

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

83,830
)(74,552
)(126
9,152

34,517
)(33,600
917

מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות
במאזן המאוחד

מקדמות ממזמיני עבודות
בניכוי  -הכנסות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

-

7,620
)(7,237

-

383

באור  - 10מלאי קרקעות  -בלתי שוטף
במאזן המאוחד

קרקעות בחכירה )(1

)( 1

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

41,951

42,169

41,951

42,169

קרקעות בחכירה לתקופה של  49שנים עד לשנים .2046 - 2047

באור  - 11השקעות בחברות מוחזקות
במאזן החברה
א.

הרכב
חברות מאוחדות
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

עלות המניות וחלק החברה ברווחים נטו שנצברו מאז תאריך הרכישה
ועד ליום  31בדצמבר 1991
אגרות חוב צמיתות )ב(
חלק החברה בקרנות ההון וברווחים נטו שנצברו מיום  1בינואר 1992
מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת

12,555
26,861
125,798
)(6,155

3,055
26,861
119,885
)(8,195

סה"כ השקעה במניות )ג(
הלוואות )ד(

159,059
106,862

141,606
107,069

265,921

248,675
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באור  - 11השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ב.

אגרות חוב צמיתות

אינן נושאות ריבית והצמדה ועומדות לפרעון בעת פירוק החברות המאוחדות  -מהוות פריט לא כספי.
ג.

תנועה בהשקעות בחברות מוחזקות
במאזן החברה
חברות מוחזקות
אלפי ש"ח

141,606

יתרה ליום  1בינואר 2006
תנועה במהלך השנה:

ד.

השקעות במניות בחברות מאוחדות
מכירת מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת
חלק ברווחי חברות מאוחדות
קרן הון מהפרשי תרגום
אחרים

10,667
4,110
1,866
827
)(17

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

159,059

הלוואות
במאזן החברה

בסיס הצמדה

פורינט הונגרי
ללא הצמדה
מדד
מדד
בניכוי חלויות שוטפות

שעור הריבית

שעור הריבית

ליום  31בדצמבר

ליום  31בדצמבר

2006

2005

2006

2005

%

%

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

7.3
5
-

7.3
-

5,962
64,854
36,815
107,631
)(769
106,862

4,518
6,731
51,472
45,117
107,838
)(769
107,069

מועדי פרעון

2006
אלפי ש"ח

2007
2008
2009
2010
2011
 2012ואילך
טרם נקבע

769
769
769
769
769
2,117
101,669
107,631
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באור  - 11השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ה.

שינויים בהשקעות בחברות מאוחדות

.1

צוות עוז משאב אנוש בע"מ )להלן – צוות עוז(
בשנת  2005הוקמה חברת צוות עוז ,חברה בת של מנרב הנדסה המוחזקת בשיעור של  .100%צוות עוז הינה תאגיד
מורשה להעסקת עובדים זרים ומעסיקה עובדים זרים בענף הבניין במסגרת פרויקטים הנבנים על ידי חברות הקבוצה.

.2

מי מנשה בע"מ
בשנת  2005הוקמה חברת מי מנשה ,חברה בת של מנרב הנדסה בע"מ המוחזקת בשיעור של .100%
מי מנשה הינה חברה יעודית אשר זכתה במכרז להקמת מכון טיהור שפכים עבור נמל התעופה בן גוריון .בשיטת .B.O.T
הקמת המכון החלה בשנת  2005והפעלתו צפויה בשנת .2007

.3

א.ל.א .ניהול והפעלה ) (2005בע"מ )להלן – א.ל.א(
בשנת  2005הוקמה חברת א.ל.א ,.חברה מאוחדת באיחוד יחסי המוחזקת בשיעור של .50%
א.ל.א .זכתה במכרז אשר בעקבותיו נחתם הסכם עם מדינת ישראל לתכנון ,הקמה הפעלה ומימון של בית סוהר בשיטת
 .PFIהקמת בית הסוהר טרם החלה .לפרטים נוספים ראה באור )24ג(.9

)(4

יוניהד ביופארק בע"מ
בחודש ספטמבר  2006רכשה החברה  100%מהון המניות של יוניהד ביופארק בע"מ ללא תמורה משמעותית.
יוניהד ביופארק הינה חברה יעודית אשר זכתה בפרויקט להקמה והפעלה של פארק ביו טכנולוגי בקמפוס הרפואי בסמוך
לבית החולים "הדסה" עין כרם בירושלים ,ולתקופה של כ 25-שנים .בדבר פרטים נוספים ראה באור  24ג').(10
בתום תקופת ההפעלה תמסור יוניהד ביופארק את הפרויקט למזמינה ללא תמורה כלשהיא.

ו.

חלקה של החברה בסעיפי הדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת:

רכוש שוטף
מבנים להשכרה
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

הכנסות
עלויות והוצאות

 31בדצמבר

 31בדצמבר

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

2,095
438,825
)(72,870
)(365,276

2,650
346,060
)(57,411
)(290,915

לשנה שנסתיימה

לשנה שנסתיימה

ביום  31בדצמבר

ביום  31בדצמבר

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

30,111
27,721
2,390

25,083
23,684
1,399
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באור  - 12מבנים להשכרה
במאזן המאוחד

במאזן החברה

)(1) - (5

)(6) (5

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2006
גריעות )(7
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2006

478,638
)(8,903
100,656
570,391

159,725
)(8,903
667
151,489

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2006
גריעות )(7
זקיפת פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2006

19,134
)(1,691
6,577
24,000

20,661
1,691
2,833
21,803

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2006

546,391

129,686

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2005

459,504

139,064

)(1

כולל מבנה בחוזה פיתוח בעלות של  366,882אלפי ש"ח ) 311,162 - 2005אלפי ש"ח(.
הקרקע חכורה בחכירה מהוונת לתקופה של  49שנים המסתיימת בשנת  2053עם זכות הארכה ל 49-שנים נוספות.
המבנה הופעל בחודש ינואר .2005
בדבר מידע נוסף ראה גם באור  24ג ).(6

)(2

כולל מבנה בעלות של  57,231אלפי ש"ח הבנוי על מקרקעין בחכירה לתקופה של עד  25שנים אשר בסופם יימסר
המבנה לבעל הקרקע ללא תמורה .בדבר מידע נוסף ראה גם באור  24ג).(7

)(3

יתר הקרקעות והמבנים רשומים על שם החברה בלשכת רישום המקרקעין.

)(4

כולל עלויות אשראי מצטברות שהוונו בתקופת ההקמה בסך של  50,521אלפי ש"ח ) 46,932 - 2004אלפי ש"ח(.

)(5

בדבר שעבודים ראה באור .24

)(6

במאזן החברה  -העלות כוללת סך של  31,182אלפי ש"ח המהווים מבנים המושכרים על ידי החברה לחברות מאוחדות.

)(7

בשנת  2006כוללת גריעת מבנה בעלות מופחתת בסך של  7,212אלפי ש"ח המוצג במסגרת הרכוש השוטף בסעיף
מבנה המיועד למימוש המבנה נמכר בשנת  ,2005ראה באור .39

*

סווג מחדש
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באור  -13רכוש קבוע
במאזן המאוחד
קרקע ובנינים
)(1

בתי קירור

מכונות וציוד

ציוד ומתקנים
לטיהור
שפכים)(4)(2

ריהוט וציוד
משרדי

כלי רכב
)(3

התקנות
ושיפורים
במושכר

סך הכל

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

עלות )(5
יתרה ליום  1בינואר 2006
תוספות
גריעות

*39,079
2,343
-

19,880
1,019
)(494

49,466
3,872
)(907

142,825
36,094
-

16,829
611
-

1,543
5
-

848
119
-

270,470
44,063
)(1,401

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

41,422

20,405

52,431

178,919

17,440

1,548

967

313,132

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2006
זקיפת פחת
גריעות

5,872
335
-

10,735
1,905
)(378

29,916
3,629
)(824

49,323
8,078
-

6,672
560
-

1,013
143
-

661
32
-

104,192
14,682
)(1,202

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

6,207

12,262

32,721

57,401

7,232

1,156

693

117,672

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2006

35,215

8,143

19,710

121,518

10,208

392

274

195,460

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2005

33,207

9,145

19,550

93,502

10,157

530

187

166,278

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

כולל מבנה בעלות של  11,876אלפי ש"ח ,לגביו נחתם הסכם חכירה לפיו החכירה מהוונת לתקופה של  49שנים ותסתיים בשנת  .2043החכירה נרשמה במנהל מקרקעי ישראל.
יתר הקרקעות והמבנים רשומים על שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעין.
בדבר התקשרויות להקמת מכונים לטיהור שפכים ראה באור .24
כולל שני כלי רכב ,בעלות של  738אלפי ש"ח ,הרשומים במשרד הרישוי על שם מנהלים בעלי עניין.
ליום  31בדצמבר  2006כולל עלויות אשראי מצטברות שהוונו בתקופת ההקמה בסך של  6,033אלפי ) ₪בשנת  4,333 – 2005אלפי ש"ח(.
בדבר שעבודים ראה באור .24

* סווג מחדש.
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באור  - 13רכוש קבוע )המשך(
במאזן החברה
מכונות וציוד
אלפי ש"ח

ריהוט וציוד
משרדי
אלפי ש"ח

כלי רכב
)(1
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

עלות )(2
יתרה ליום  1בינואר 2006
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2006

521
521

10,627
125
10,752

603
603

11,751
125
11,876

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2006
זקיפת פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2006

394
15
409

1,614
76
1,690

321
75
396

2,329
166
2,495

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2006

112

9,062

207

9,381

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2005

127

9,013

282

9,422

)(1
)(2

כולל רכב בעלות של  603אלפי ש"ח ,הרשום במשרד הרישוי על שם מנהלים בעלי עניין.
בדבר שעבודים ראה באור .24

באור  - 14רכוש אחר
במאזן המאוחד
עלות
אלפי ש"ח

מוניטין
עלויות גיוס הלוואות

הפחתה שנצברה
אלפי ש"ח

יתרה מופחתת ליום
 31בדצמבר 2006
אלפי ש"ח

יתרה מופחתת ליום
 31בדצמבר 2005
אלפי ש"ח

981
-

981
-

-

688
445

981

981

-

1,133

באור  - 15אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
במאזן המאוחד
א.

ההרכב:

שעורי הריבית

משיכות יתר
הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך
ב.

לא צמוד
5.3%-10.9%
אלפי ש"ח

צמוד מט"ח
4%-7%
אלפי ש"ח

2006
צמוד מדד
4.5%-8%
אלפי ש"ח

סה"כ

2005
סה"כ

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

35,290
242,217

-

-

35,290
242,217

10,651
230,399

2,329
279,836

21,615
21,615

50,501
50,501

74,445
351,952

66,092
307,142

בדבר שעבודים ראה באור .24
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באור  - 15אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )המשך(
במאזן החברה
א.

ההרכב:
2006

שיעורי הריבית:

משיכות יתר
הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך

ב.

2005

לא צמוד
5.3%-10.9%

צמוד מט"ח
4%-7%

צמוד מדד
4%-6%

סה"כ

סה"כ

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

1,785
92,418

-

-

1,785
92,418

249
125,620

2,329

475

10,011

12,815

9,786

96,532

475

10,011

107,018

135,655

בדבר שעבודים ראה באור .24

באור  - 16ספקים ,קבלני משנה ונותני שירותים
במאזן המאוחד

חובות פתוחים )(1
המחאות ושטרות לפרעון

)(1

כולל יתרות במטבע חוץ

במאזן החברה

2006

2005

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

44,385
18,520

48,266
18,507

142
556

465
193

62,905

66,773

698

658

5,464

8,350

-

-

באור  - 17זכאים אחרים ויתרות זכות
במאזן החברה

במאזן המאוחד
2006

2005

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

חברות מוחזקות )(2
עובדים ונלוות לשכר
מוסדות ממשלתיים
הכנסות מראש
הפרשות להשלמת עבודות בניה ואחרות
הוצאות לשלם
זכאים בגין קרקע
הוצאות לשלם בגין עסקאות עתידיות
במט"ח
מקדמות מלקוחות
אחרים

6,975
11,547
4,382
55,672
36,563
25,623

6,686
17,044
4,063
14,565
30,521
39,869

10,927
502
255
127

2,242
204
1,749
2,190
-

5
240
4,120

1,184

5
3,879

-

סך הכל )(1

145,127

113,932

19,797

6,385

) (1כולל יתרות במטבע חוץ

3,177

1,799

-

-

4,102

) (2היתרות צמודות למדד ואינן נושאות ריבית.
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באור  - 18הלוואות לזמן ארוך מבנקים
א.

יתרות לפי בסיסי הצמדה ושעורי ריבית

צמודות לדולר של ארה"ב
צמודות למדד
לא צמודות
צמודות לפורנט ההונגרי )(1

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2006
%

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2005
%

4 - 6.5
4 - 6.5
7.3
4.5 - 10

4-7
3.8 - 6.2
7.3
4.4-8

בניכוי חלויות שוטפות

)( 1

554
534,343
11,923
56,534

1,280
420,452
13,462
31,638

603,354
)(74,445

466,832
)(66,092

528,909

400,740

ההלוואות ברובן נושאות ריבית משתנה ,בשיעור ריבית ה LIBOR-בתוספת מרווח של .1.5% - 2%

לא צמודות
צמודות למדד
צמוד לדולר של ארה"ב
בניכוי חלויות שוטפות

ב.

2006
אלפי ש"ח

במאזן המאוחד
2005
אלפי ש"ח

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2006
%

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2005
%

7.3
4-8
4-5

7.3
4-6
4-7

2006
אלפי ש"ח

במאזן החברה
2005
אלפי ש"ח

11,923
78,117
554

13,462
44,073
1,280

90,594
)(12,815

58,815
)(9,786

77,779

49,029

מועדי הפירעון
במאזן המאוחד
2006
אלפי ש"ח

 - 2007חלויות שוטפות
2008
2009
2010
2011
 2012ואילך

ג.

בדבר שעבודים ראה באור .24

ד.

מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות

במאזן החברה
2006
אלפי ש"ח

74,445
340,227
40,384
27,553
27,649
93,096

12,815
11,562
11,756
12,045
16,581
25,835

603,354

90,594

להבטחת התחייבויות חברה מאוחדת לזמן ארוך מבנקים ,בסך של כ 67 -מיליוני ש"ח ,התחייבה החברה לעמוד באמות
מידה פיננסיות ואחרות הכוללות ,בין השאר ,מחויבות כלפי הבנק בדבר שיעור מינימלי של יחס ה"הון העצמי המדווח" של
החברה במשך תקופת האשראי ,לסך כל התחייבויות החברה ,כפי שאלה הוגדרו בהסכם ,לשמירה על הון עצמי מינימלי,
ושמירה על רווחיות שנתית.
במידה והחברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות ,כולן או מקצתן ,או בקרות אירועים מסוימים המפרוטים בהסכם,
יהיה בנק רשאי להעמיד את האשראים הנ"ל לפרעון מיידי.
לתאריך המאזן לא עמדה החברה בהתחייבות לרווחיות שנתית .החברה קיבלה מכתב וויתור מהבנק המלווה לגבי
דרישת פרעון ההלוואות בגין עילה זו במשך  12חודשים מתאריך אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,2006לפיכך הוצגו
ההלוואות במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך.
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באור  - 19הלוואות לזמן ארוך מאחרים
במאזן המאוחד
א.

יתרות לפי בסיסי הצמדה ושיעורי ריבית

צמודות מדד )ראה גם באור
24ג)((3
נקוב בפורינט הונגרי )ג(

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2006
%

שיעור ריבית
שנתית ליום
 31בדצמבר 2005
%

3
-

3
-

בניכוי חלויות שוטפות

ב.

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

4,396
3,399

6,370
5,760

7,795
)(2,306

12,130
)(2,312

5,489

9,818

מועדי הפרעון
2006
אלפי ש"ח

2,306
2,090
3,399

 - 2007חלויות שוטפות
2008
2009

7,795
ג.

ההלוואה התקבלה מבעלי מניות המיעוט בחברה מאוחדת.

ד.

בדבר שעבודים ראה באור .24

במאזן החברה
מהווה שטר הון שהונפק לחברה מאוחדת .שטר ההון אינו צמוד למדד ,אינו נושא ריבית ומועד פירעונו טרם נקבע.

באור  - 20התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
א.

ההרכב:
במאזן המאוחד
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

עתודה
בניכוי /-יעודה שהופקדה

ב.

במאזן החברה
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

8,287
)(264

8,132
)(244

3,461
)(264

2,823
)(244

8,023

7,888

3,197

2,579

התחייבות הקבוצה בגין פיצויי פיטורין מחושבת לפי הוראות חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג  1963 -והסכמי עבודה.
התחייבויות הקבוצה בגין פיצויי פיטורין לעובדיהן מכוסה על ידי תשלומים לקופות פיצויים מוכרות ,על ידי פוליסות ביטוח
וכן על ידי יתרת העתודה שאינה מופקדת.
רוב הסכומים שנצברו בקופות הפיצויים אינם בשליטתה או בניהולה של הקבוצה ולפיכך לא ניתן במאזן ביטוי לאותם
סכומים וכן להתחייבויות שבגינה הם הופרשו.
היעודה בקופות הפיצויים ,המוצגת לעיל ,מתייחסת רק לפיקדונות שלקבוצה זכות לאשר משיכתם והיא כוללת רווחים
שנצברו .כספי היעודה ניתנים למשיכה רק לאחר שימולאו ההתחייבויות לפי חוק פיצויי פיטורין והסכמי עבודה.
חברה מאוחדת שהינה תאגיד מורשה להעסקת עובדים זרים ,מפקידה פיקדון בגין העובדים הזרים המועסקים על ידה
בסכום קבוע של  700ש"ח לחודש עבור כל עובד זר שהועסק על ידה באותו חודש ,כתשלום על חשבון פיצויי פיטורין
וזאת בהתאם לכללים החלים על תאגיד מורשה .עובד זר המבקש לעזוב את ישראל זכאי לקבל את הכספים שנצברו על
שמו בפיקדון .מאחר וסכומים אלו אינם בשליטה של הקבוצה לא ניתן ביטוי במאזן לאותם סכומים.
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באור  - 21הון עצמי
הון מניות

)(1

ליום  31בדצמבר
 2006ו2005 -
רשום
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
 2006ו2005 -
מונפק ונפרע
אלפי ש"ח

ההרכב:
מניות רגילות א' בנות  1שקל חדש ערך נקוב
מניות רגילות ב' בנות  5שקל חדש ערך נקוב )(2

1,697
8,303

425
4,713

10,000

5,138

)(2

המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

)(3

חברה מאוחדת בבעלות מלאה מחזיקה נכון ליום  31בדצמבר  2006ב 61,999 -מניות בנות  5ש"ח ע.נ .של החברה
המהוות כ 6.03% -מהון המניות המונפק של החברה בעלות של  6,155אלפי ש"ח .ההשקעה במניות החברה מוצגת
במאזן בסעיף ההון העצמי לפי שיטת המניות באוצר.

)( 4

בחודש אוקטובר  2006התקשרה החברה המאוחדת עם חברת אנליסט קופות גמל בע"מ )להלן –
"אנליסט"( בהסכם למכירת  20,550מניות רגילות בנות  5ש"ח ע.נ .של החברה תמורת תשלום בסך  4,110אלפי
ש"ח .המניות הוצגו בדוחות הכספיים המאוחדים ,במסגרת ההון העצמי בסעיף מניות באוצר .עפ"י ההסכם ניתנה
לאנליסט אופציה לרכישת  20,550מניות רגילות נוספות של החברה תמורת סך של  220ש"ח למניה צמוד למדד
המחירים לצרכן .אופציה זו מומשה במלואה ביום  7בפברואר  2007תמורת תשלום בסך של  4,521אלפי ש"ח.
בנוסף ,נמכרו במהלך המסחר בבורסה בחודש ינואר  3,801 2007מניות רגילות נוספות בנות  5ש"ח ע.נ .בתמורה לסך
של  990אלפי ש"ח.
לאחר מכירות אלו ,מחזיקה חברת הבת בסמוך לתאריך המאזן  37,648מניות רגילות בנות  5ש"ח ע.נ .המהוות 3.66%
מהון המניות של החברה.

)(5

בחודש מרס  2000קיבלה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה החלטה בדבר חלוקת מניות הטבה בשיעור של
 200%מתוך יתרה העודפים הנומינליים בסך של  849,744מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .ו 1,885,100 -מניות רגילות
בנות  5ש"ח ע.נ .חלוקת מניות ההטבה טרם הושלמה.

)(6

זכויות המניות
)(1

הון המניות של החברה מחולק למניות רגילות א' בנות  1ש"ח נקוב כל אחת ,ומניות רגילות ב' בנות  5ש"ח ערך
כל אחת.

)(2

כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות ,להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות .לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל
מניה שבעלותו ,ללא תלות בערכה הנקוב.

)(3

לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב ,בכל הקשור
לדיבידנד ,חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת ,להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק,
לפי יחס ערכן הנקוב.
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באור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
א.

תיאור הסיכונים הפיננסיים אליהם חשופה החברה

פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים ,כגון :סיכוני שוק )לרבות סיכון מטבע ,סיכון שווי
הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי ,סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של
החברה.
ב.

תיאור מדיניות החברה בניהול סיכונים פיננסיים

החברה הגיעה למסקנה כי עיקר הסיכונים הפיננסים שפורטו לעיל והנובעים מהפעילות בישראל ניתנים להגנה באמצעות
הקבלת בסיסי ההצמדה של ההוצאות לאלה של ההכנסות בחברה ,וכן באמצעות גיוון מקורות המימון וסוגי האשראי .לפיכך,
בוחנת החברה באופן שוטף את תנאי האשראי בחלופות השונות ואת ההערכות לשינויים ,בשעורי האינפלציה החזויים וברמת
הרבית במשק.
מדיניות החברה בענין זה נכון למועד הדוח הינה להגן על החשיפה הכלכלית ,אולם הדירקטוריון עשוי מעת לעת ,עם שינוי
הנסיבות או על פי שיקול דעתו לשנות מדיניות זו.
ג.

סיכוני אשראי

ליום  31בדצמבר  2006היו לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות בסך  21מיליון ש"ח וניירות ערך סחירים בסך  14מיליון
ש"ח )בעיקר אגרות חוב( ופקדונות לזמן קצר בסך של כ 59 -מיליון ש"ח .כל הפקדונות מופקדים בתאגידים פיננסיים מהדרג
הגבוה ביותר בישראל ובחו"ל.
חובות רוכשי הדירות הכלולים במאזנים )בסך כ 12 -מיליון ש"ח ל 31 -בדצמבר  (2006מובטחים על ידי הדירות עצמן עד
למסירתן ,המתבצעת רק בגמר התשלום בעדן.
חובות לקוחות אחרים בסך כ 80 -מיליון ש"ח לסוף  2006ו 2005 -הינם לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים בסך כ 0.6 -מיליון
ש"ח ,הנקבעת באופן ספציפי.
אי לכך אין החברה מעריכה שהיא חשופה באופן מהותי לסיכון אשראי.
ד.

סיכוני תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית

הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את החברה לסיכוני תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי ריבית שאינן מלוות
בשינוי מקביל בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים.
הלוואות לזמן ארוך צמודות מדד בתוספת ריבית קבועה ,חושפות את החברה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.
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באור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ה.

סיכוני מטבע חוץ

הקבוצה חשופה לסיכוי מטבע חוץ בגין עלויות וקניות הנקובות או צמודות למטבע חוץ .כמו כן ,הקבוצה חשופה לסיכוני
מטבע חוץ במסגרת השקעותיה בחו"ל .החברה פועלת לצמצום חשיפה זאת על-ידי השקעה בחברות המנוהלות באופן
אוטונומי ,אשר עיקר הכנסותיהן נקובות או צמודות למטבע יציב ועל-ידי מימון ההשקעות ,ככל האפשר ,באותו מטבע.
לפרטים נוספים ראה סעיף ו' להלן.
ו.

שינויים במדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה

לקבוצה חשיפה חשבונאית הנובעת מהצמדת מרבית התחייבויותיהן הפיננסיות למדד המחירים לצרכן.
כמו כן ,לחברה חשיפה הנובעת מהפער שבין הצמדת הכנסות החברה מביצוע עבודות למדד תשומות הבניה ומנגד עלויות
הבניה בפועל.

ז.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים נכסים לא נגזרים :מזומנים ושווי מזומנים ,פקדונות לזמן קצר ,ניירות ערך
סחירים ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה; התחייבויות לא נגזרות :אשראי לזמן קצר ,ספקים ,זכאים ויתרות זכות,
הלוואות והתחייבויות אחרות .בשל אופיים ,השווי הנאות ) (fair valueשל המכשירים הפיננסיים כאמור לעיל הכלולים
בהון החוזר ,בדרך כלל זהה לערך בו הם מוצגים בדוחות הכספיים.
כמו כן ,השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שנתקבלו אינו שונה מהותית מהערך בו הן מוצגות בדוחות הכספיים.
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באור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ח.

תנאי הצמדה של יתרות כספיות:
ליום  31בדצמבר 2006
בהצמדה למדד
המחירים
לצרכן
אלפי ש"ח

פרוטים לא
כספיים

ללא הצמדה
אלפי ש"ח

במט"ח או בצמוד לו
אחר
דולר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים

השקעה
שוטפת
בבטוחות
סחירות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

נכסים:
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי
מזומנים
בטוחות סחירות
פקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות
חובה
מלאי
מקרקעין
מלאי עבודות
בביצוע
בניינים בהקמה
בניכוי מקדמות
רכוש קבוע המיועד
למימוש
מקרקעין
רכוש קבוע
מבנים להשכרה
מסים נדחים
והוצאות נדחות
סך-הכל נכסים

11,914

3,798

5,566
13,841
47,341
301

11,716
91,074
4,876

3,241

75

2,145

4,876

117,945

3,873

55,353

21,278
13,841
59,057
91,375

4,457
43,957
41,951

14,794
43,957
41,951

9,152

9,152

237,707

237,707

7,212

7,212

195,460
546,391

195,460
546,391

19,478
1,105,765

13,841

19,478
1,301,653

התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
מקדמות מרוכשי
דירות ,נטו
אשראי מתאגידים
בנקאיים
התחייבות
לספקים ונותני
שירותים
כאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות
של הלוואות לזמן
ארוך מאחרים

6,116
50,501

279,836

475

21,140

8,370

55,052
107,952

2,670
5

5,183
3,177

6,116
351,952
62,905
145,127

25,623

2,306

2,306

התחייבויות לזמן
ארוך )כולל חלויות
שוטפות(:
התחייבויות
לתאגידים בנקאיים
הלוואות זמן ארוך
מאחרים
מסים נדחים
התחייבויות בשל
סיום יחסי
עובד מעביד ,נטו
סך-הכל התחייבויות

9,225

5,489
9,225

547,108

452,434

3,229

68,293

8,023
48,987

8,023
1,120,052

סך היתרה
המאזנית ,נטו

)(542,232

)(334,490

644

)(12,940

1,056,778

483,842

9,594

79

2,090

528,909

35,394
3,399

13,841

181,601
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באור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ח.

תנאי הצמדה של יתרות כספיות )המשך(:
ליום  31בדצמבר 2005
בהצמדה למדד
המחירים
לצרכן
אלפי ש"ח

פרוטים לא
כספיים

ללא הצמדה
אלפי ש"ח

במט"ח או בצמוד לו
אחר
דולר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים

השקעה
שוטפת
בבטוחות
סחירות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

נכסים:
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי
מזומנים
בטוחות סחירות
פקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות
חובה
מלאי
בניינים למכירה
בניכוי מקדמות
מלאי עבודות בביצוע
מקרקעין
רכוש קבוע
רכוש אחר
מבנים להשכרה
מסים נדחים
והוצאות נדחות
סך-הכל נכסים

27,035

665

4,527
16,651

2,816

208
61,665

77

14,701

2,893

103,609

19,579

665

24,106

32,227
16,651
22,603
61,665

7,309
41,151

22,087
41,151

237,654
917
42,169
165,232
1,133
460,550

237,654
917
42,169
165,232
1,133
460,550

5,372

5,372

961,487

16,651

1,109,411

התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
מקדמות מרוכשי
דירות ,נטו
אשראי מתאגידים
בנקאיים
התחייבות
לספקים ונותני
שירותים
מוכרי מקרקעין,
זכאים ויתרות
זכות
חלויות שוטפות
של הלוואות
לזמן ארוך מאחרים
התחייבויות לזמן
ארוך )כולל חלויות
שוטפות(:
התחייבויות
לתאגידים בנקאיים
הלוואות לזמן
ארוך מאחרים
מסים נדחים
התחייבויות בשל
סיום יחסי עובד
מעביד ,נטו

22,396
93,257

22,396

150,935

43,079

19,871

307,142

58,423

2,670

5,680

66,773

74,063

113,932

39,869

2,312

377,194

2,312

11,184

594

4,058

400,739

11,767
4,760

9,818
4,760

5,760

7,888

7,888

סך-הכל התחייבויות

476,821

294,605

46,343

43,078

74,913

-

935,760

סך היתרה
המאזנית ,נטו

)(473,928

)(190,996

)(45,678

)(18,972

886,574

16,651

173,651
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באור  - 23מסים על ההכנסה
א.

תיאומים בשל אינפלציה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ) 1985 -להלן" :החוק"( בתוקף החל משנת המס  .1985החוק
הנהיג מדידה של התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי .ההתאמות השונות הנדרשות על פי החוק הנ"ל אמורות להביא
למיסוי הכנסות על בסיס ריאלי .יחד עם זאת תיאום הרווח הנומינלי לפי חוקי המס אינו זהה תמיד לרווח המדווח.
כתוצאה מכך נוצרים הפרשים בין הרווח המדווח על פי הדוחות הכספיים לבין הרווח המתואם לצרכי מס הכנסה.
חברות הקבוצה בחו"ל נישומות על פי חוקי המס באותן מדינות ובהתאם לכך חושבו ההפרשות למיסים והפסדים
מועברים של אותן חברות.

ב.

תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין

)( 1

בחודש יוני  2004התקבל בכנסת "חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  140והוראת השעה( ,התשס"ד2004-
)להלן "תיקון  .("140התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות משיעור של  36%לשיעור של 30%
באופן הבא :בשנת המס  2004יחול שיעור מס של  ,35%בשנת  2005יחול שיעור מס של  ,34%בשנת  2006יחול
שיעור מס של  32%ומשנת  2007ואילך ,יחול שיעור מס של .30%
המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2004חושבו בהתאם לשיעורי המס כפי שנקבעו בתיקון
 140כאמור ,השפעת השינוי על הדוחות הכספיים המאוחדים לתחילת שנת  2004הינה קיטון בהוצאות מסים על
ההכנסה בסכום של  488אלפי ש"ח.

)( 2

בחודש יולי  2005עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  147והוראת השעה( ,התשס"ה ) 2005-להלן
"תיקון .("147התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור מס חברות באופן הבא  :בשנת המס  2006יחול שיעור מס
של  ,31%בשנת  2007יחול שיעור מס של  ,29%בשנת  2008יחול שיעור מס של  ,27%בשנת  2009יחול שיעור
מס של  26%ומשנת  2010ואילך ,יחול שיעור מס של  .25%כמו כן ,החל משנת  ,2010עם הפחתת שיעור מס
חברות ל ,25% -יתחייב כל רווח הון ריאלי בשיעור מס של .25%
המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2005מחושבים בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי
שנקבעו בתיקון  147כאמור ,השפעת השינוי על הדוחות הכספיים המאוחדים לתחילת שנת  2005הינה קיטון
בהוצאות מסים על ההכנסה בסכום של  24אלפי ש"ח.

ג.

הרכב הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה

בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

מסים שוטפים
מסים בגין שנים קודמות ,נטו )כולל מסים נדחים(
התאמת מסים נדחים בשל שינוי שיעור המס במהלך השנה
מסים נדחים
מסים שנזקפו להון העצמי בגין התאמות
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברה מוחזקת
אוטונומית
)הכנסות( הוצאות מיסים

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

3,899
732
)(7,833

6,837
988
)(24
)(9,462

10,924
)(333
)(488
3,133

)(50

178

)(534

)(3,252

)(1,483

12,702

בדוח רווח והפסד של החברה
2006
אלפי ש"ח

מסים בגין שנים קודמות ,נטו
מסים נדחים
התאמת מסים נדחים בשל שינוי שיעור המס במהלך השנה
מסים שנזקפו להון העצמי בגין התאמות
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברה מוחזקת
אוטונומית
הוצאות )הכנסות( מיסים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2004
2005
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

73
)(1,917
-

310
)(2,169
-

)(37
925
)(141

-

123

)(220

)(1,844

)(1,736

527
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באור  - 23מסים על ההכנסה )המשך(
ד.

הפרשות למס

)(1

ההפרשות למסים בחברות הקבוצה בישראל חושבו על פי הוראות פקודת מס הכנסה על תיקוניה .תיאום ההכנסה
החייבת בהשפעת האינפלציה נעשית ,בהתאם להוראות חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( התשמ"ה .1985 -

)( 2

ההפרשה למסים בחברה חושבה בעבר בהתאם למעמדה כחברה בעלת מפעל מאושר בגין שטחים תעשייתיים
שבנתה בבניה עצמית.
בהתאם לכתבי האישור זכאית החברה לשיעורי מס מופחתים בגין ההכנסות מהשכרת אותם שטחים וכל זאת בתנאי
שתמלא אחר תנאים מסוימים .לדעת הנהלת החברה ,החברה עומדת בתנאי כתבי האישור.
תקופת ניצול ההטבות בגין הנכסים הזכאים להטבות מס הסתיימה.
חלוקה של עד  6,772אלפי ש"ח מתוך יתרת הרווח של החברה הנובעת מרווחיה מהנכסים המאושרים עשויה
להתחייב במס נוסף .לא נעשתה הפרשה בגין התחייבות המס הנוספת מאחר שמדיניות הקבוצה הינה שלא לחלק
דיבידנד במידה והחלוקה יוצרת חבות מס נוספת.

ה.

שומות מס

.1

החברה ושש חברות מאוחדות קיבלו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2001
לחברה מאוחדת נוספת שומות סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .1999
שתי חברות מאוחדות וחברה מאוחדת באיחוד יחסי טרם נישומו מיום היווסדן.

.2

חברת בת של החברה ,מנרב תשתיות ) (1993בע"מ )להלן" "מנרב תשתיות"( ,קיבלה במהלך שנת  2006שומות מס
לפי מיטב השפיטה בגין השנים  2003 ,2002ו .2004 -בהתאם לשומות הנ"ל נדרשת מנרב תשתיות לשלם למס
הכנסה סך של כ 5.2 -מיליון ש"ח מתוכם סך של כ 0.8 -מיליון ש"ח בגין הפרשי הצמדה וריבית )להלן" :השומות"(.
השומות הוצאו בעיקר בגין הפרשים בשיעורי פחת ובגין אי התרת הוצאות מימון.
מנרב תשתיות חולקת על עמדת רשויות המס והגישה השגה על השומות ודרישה לתיקון החיוב בשומות .להערכת
הנהלת החברה ,ובהסתמך על יועציה המקצועיים ,לחברה טענות ראויות וכבדות משקל אשר יש בהן כדי להפחית
משמעותית את תשלומי המס הנתבעים.
בדוחות הכספיים נכללה הפרשה אשר משקפת להערכת ההנהלה את הסכומים המופחתים אותם היא עשויה להדרש
לשלם.

ו.

הפסדים ,ניכויים ותוספות מס לצרכי מס להעברה לשנים הבאות

החברה וחברות מאוחדות מסוימות רשמו נכס מס בסך של  13.3מיליון ש"ח בגין הפסד נצבר לצרכי מס והפרשי עיתוי אחרים
בסכום של  10מיליון ש"ח ,נכס מס נרשם בחלקו במקביל לרישום עתודות למס בסכום זהה ,ובחלקו בהתאם להערכת הנהלות
החברות הנ"ל כי בהתבסס על הפרויקטים הקיימים באותן חברות קיימת רמת בטחון גבוהה למימוש הפסדים אלו בשנים
הקרובות.
יתרת ההפסדים וניכויים להעברה שבגינם לא נזקפו מסים נדחים מאחר ואין צפי לניצולם ,הינם בסכום מדווח של כ 34 -מיליון
ש"ח.
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באור  - 23מסים על ההכנסה )המשך(
ז.

המס האפקטיבי

ההתאמה בין סכום המס התיאורטי ,שהיה חל אילו הרווח שלפני מסים על ההכנסה היה מתחייב במס לפי שיעור המס
הסטטוטורי החל בישראל ,לבין מסים על ההכנסה הכלולים בדוח רווח והפסד מאוחד ,מוסבר כלהלן:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

שיעור המס העיקרי

31%

34%

35%

מס תיאורטי בגין רווח מפעולות לפני מסים על הכנסה
תוספת )חסכון( במס בגין:
השפעת ירידת שיעורי המס במהלך השנה
השפעת ירידת שיעורי המס על הוצאות המס בשנה השוטפת
הבדלים בשיעורי המס בחברות מאוחדות בחו"ל
הוצאות לא מוכרות
הבדלים בהגדרת הון ונכסים לא כספיים לצרכי מס
הפסדים )ניצול הפסדים( שלא נרשמו בגינם מסים נדחים ,נטו
שינוי במס נדחה בגין שנים קודמות
מסים בגין שנים קודמות

)(149

)(3,665

5,475

556
)(964
281
)(252
)(3,456
732

)(24
1,138
114
750
)(782
)(92
)(1,465
2,543

)(488
823
)(632
572
)(435
5,675
2,045
)(333

)(3,252

)(1,483

12,702

ח.

מסים נדחים

)(1

ההרכב:
במאזן המאוחד
בגין הפרשים
אחרים
בעיתוי)(1
אלפי ש"ח

בגין התאמת
נכסים בני
פחת
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

9,851

)(14,303

)(4,452

)(507
5,004

)(300
531
5,529

)(300
24
10,533

14,348

)(8,543

5,805

שינויים בשנת :2006
סכומים אחרים שנזקפו לרווח והפסד

5,229

2,321

7,550

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

19,577

)(6,222

13,355

יתרה ליום  1בינואר 2005
שינויים בשנת :2005
השפעה מצטברת לתחילת שנה בגין יישום
לראשונה של תקן 19
התאמה בשל שינוי שיעורי המס במהלך השנה
סכומים אחרים שנזקפו לרווח והפסד
)(2

יתרה ליום  31בדצמבר 2005

סה"כ
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באור  - 23מסים על ההכנסה )המשך(
ח.

מסים נדחים )המשך(
במאזן החברה
בגין התאמת
נכסים בני פחת
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

בגין הפרשים
אחרים בעיתוי)(1
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2005
שינויים בשנת :2005
השפעה מצטברת לתחילת שנה בגין
יישום לראשונה של תקן 19
התאמה בשל שינוי שיעורי המס במהלך השנה

3,226

)(5,095

)(1,869

)(318

)(300
318

)(300
-

סכומים אחרים שנזקפו לרווח והפסד

983

1,186

2,169

יתרה ליום  31בדצמבר 2005

3,891

)(3,891

-

שינויים בשנת :2006
סכומים אחרים שנזקפו לרווח והפסד

1,984

)(67

1,917

יתרה ליום  31בדצמבר 2006

5,875

)(3,958

1,917

)(1

ההפרשים נובעים בעיקרם מעבודות בניה שאין רואים אותן כגמורות לפי הוראות חוקי המס ,מדחיית הוצאות
כנדרש על פי חוקי המס ומהפסדים אשר בגינם נרשמו מסים נדחים.

)(2

המסים הנדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כפי שצויין בסעיף ב'
לעיל.
מסים נדחים בגין חברות מאוחדות בחו"ל חושבו לפי שיעורי המס הרלבנטיים באותה מדינה.

)(3

המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
במאזן המאוחד

במסגרת הרכוש השוטף -
בסעיף חייבים ויתרות חובה
במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך
בסעיף מיסים נדחים
במסגרת התחייבויות השוטפות
במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך -
בסעיף מיסים נדחים

2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

במאזן החברה
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

3,102

5,193

-

-

19,478

5,372

1,917

-

)(9,225

)(4,760

-

-

13,355

5,805

1,917

-
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באור  - 24התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
א.

התחייבויות תלויות ותביעות

)(1

כנגד החברה וחלק מהחברות המאוחדות הוגשו תביעות בחלקן משפטיות בגין ליקויי בניה המסתכמות לתאריך אישור
הדוחות הכספיים בסך של  6.6מליון ש"ח וכן תביעות של ספקים ,קבלני משנה ואחרים אשר מסתכמות לתאריך אישור
הדוחות הכספיים בסך של כ 14.9 -מיליון ש"ח הנובעות ממהלך העסקים הרגיל .בגין התביעות הנ"ל נכללה בדוחות
הכספיים הפרשה בסכום אשר לדעת הנהלת החברות הנ"ל ,המסתמכות על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים
ונסיונה שנצבר ,יכסה את סכומי התביעות בהן עלולה החברה להתחייב.

)(2

בחודש ספטמבר  2003הוגשה תביעה משפטית כנגד חברה מאוחדת בסכום של כ 5.2 -מיליון ש"ח .לטענת התובעת
)חברה קבלנית שביצעה עבודות בניה ופיתוח עבור החברה המאוחדת בפרויקט בניה בתל-אביב( ,מגיעים לה הסכומים
הנתבעים כיוון שהחברה המאוחדת גרמה להתארכות הפרויקט ולטענתה היא זכאית לפיצוי חד פעמי בשל כך ,וכן –
החברה המאוחדת לא אישרה את מלוא החשבון הסופי שהוגש על-ידי התובעת ולפיכך נותרה חייבת לה כספים .החברה
המאוחדת הגישה כתב הגנה בצירוף חוות דעת מומחה )מהנדס( ,אשר במסגרתו הוכחשו טענות התובעת .בנוסף הגישה
החברה המאוחדת כתב תביעה שכנגד אשר במסגרתו תבעה מן התובעת סך של כ 3-מליון ש"ח בגין גרימת פיגורים
וליקויי בניה בפרויקט .לפי הצעת בית המשפט ,הסכימו הצדדים לפנות לגישור .הליכי הגישור ,שהתקיימו בין הצדדים
הופסקו על ידי המגשר .לפיכך ההליך בבית המשפט המחוזי נמשך וכרגע מצוי בשלב קדם משפט.
להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים ההפרשה שנרשמה בדוחות הכספיים מספיקה
לכיסוי הסכום בו החברה עשויה להתחייב.

)(3

במכרז שנערך בשנת  1998על-ידי עיריית באר שבע להקמת שני מכוני טיהור עבור העיר בשיטת  ,B.O.Tזכתה החברה
המאוחדת מנרב תשתיות .בפועל ,הקימה מנרב תשתיות מכון אחד בלבד .בניית המכון הסתיימה בפברואר  2002והוא
מופעל על-ידי החברה החל ממרץ  2002לתקופה של  23שנים אשר בסופה יועבר המכון ללא תמורה נוספת לעירייה.
בחודש דצמבר  2005הוגשו במסגרת הליך בוררות המתקיים על פי ההסכם בין מנרב תשתיות לבין עיריית באר שבע
כתבי תביעה הדדיים מטעם כל אחד מהצדדים .סכום התביעה הנתבע ע"י מנרב תשתיות מעיריית באר-שבע על פי כתב
התביעה הנו כ 42 -מיליון ש"ח וזאת ,בין היתר ,בגין הפרת ההסכם ע"י העירייה ,ובכלל זה – עלות עבודות שבוצעו על ידי
מנרב ,עיכובים בבנייה ושינויים תכנוניים ,החזקת ערבויות ע"י עיריית באר שבע ,עיכובים בתשלומים ,אי עמידה ביעדי
כמויות ,אשר גרמו למנרב תשתיות לנזקים ולעלויות בהן נשאה מנרב תשתיות .סכום התביעה הנתבע ע"י העירייה
ממנרב תשתיות על פי כתב התביעה מתוקן שהוגש סמוך למועד פרסום הדוח הנו כ 150 -מיליון ש"ח ,וזאת ,בין היתר,
בקשר עם הקמת מכון אחד במקום שניים )לטענת מנרב מכון אחד הוקם ע"פ אישור העירייה( ,ליקויים בהקמת ובהפעלת
המכון שהוקם ודרישת העירייה להקטנת כמויות השפכים להן התחייבה על פי ההסכם .להערכת הנהלת החברה,
המבוססת על חוות דעתו של היועץ המשפטי המייצג את מנרב תשתיות בהליך הנ"ל ,סכום התביעה שהוגשה ע"י
העירייה הנו מופרז בצורה קיצונית ונובע ,בין היתר ,מהעובדה שהסכסוך מתנהל במסגרת הליך בוררות )בו כידוע לא
משולמת אגרה הנגזרת מסכום התביעה( וכן לחברה ישנן טענות הגנה טובות כנגד דרישת העיריה וקיים סיכוי סביר כי
תצליח להדוף חלק גדול מטענות אלו ,הן לגבי העילה והן לגבי סכום הנזק.
ההפרשה שנכללה בדוחות הכספיים נרשמה כנגד עלויות ההשקעה בפרויקט ,בסכום אשר משקף ,להערכת הנהלת
החברה ובהתבסס על חוות דעת יועצה המשפטי ,באופן סביר את הסכום שתידרש לשלם ,אם וככל שתידרש ,בקשר עם
המחלוקת ,כפי שהיא ידועה נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים.

)(4

בחודש מרס  2006הוגשה תביעה כנגד חברה מאוחדת ומנהליה ,אשר חלקם משמשים בנוסף כדירקטורים בחברה,
כתב אישום בגין ניהול עסק בית קרור הטעון רשיון ללא רשיון ,להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על חוות דעת יועציה
המשפטיים החברה המאוחדת אינה עשויה לשאת בעלות משמעותית בגין הליך זה ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות
הכספיים.
סך ההפרשה שנכללה בספרים בגין כלל התביעות הנזכרות בסעיפים לעיל מסתכמת לתאריך המאזן לסך של כ24.5 -
מליון ש"ח.
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שעבודים

)(1

להבטחת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ומאחרים בסכום של כ 609 -מליון ש"ח ואשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
בסכום של כ –  242מליון ש"ח לבנקים שונים וערבויות בנקאיות שנתנו בנקים לצדדים שלישיים בסך של  150מליון ש"ח
וכבטחון לכתיבת אופציות על מדד המעו"ף רשמו החברה והחברות המאוחדות שלה שעבודים קבועים בדרגה ראשונה
וללא הגבלה בסכום על זכויותיהן בפרוייקטים מסוימים ,על כספי חשבונות ,זכויות לקבלת תקבולים משוכרים על נכסי דלא
ניידי ,על המוצבה והציוד ,על הון המניות ,על זכויות הביטוח של הרכוש ועל חלק מתיקי ניירות הערך.
חברה מאוחדת באיחוד יחסי שעבדה לטובת מדינת ישראל את זכויותיה על פי ההסכם להשכרת מבנה בינה לבין הדיור
הממשלתי ,שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום וגובר על השעבוד השוטף לטובת הבנק .החברה ובעל
המניות הנוסף של החברה המאוחדת באיחוד יחסי העמידו ערבות להתחייבויות החברה הנ"ל.

)(2

חברות מאוחדות מסוימות שעבדו לבנקים שונים בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את זכויותיהן
בפרוייקטים מסוימים להבטחת כספים שהבנקים עשויים להידרש לשלם ע"י רוכשי דירות להם הוציאו הבנקים ערבויות
שיתרתם לתאריך המאזן בסכום של כ 163 -מליון ש"ח בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(
התשל"ה .1974 -

ג.

התקשרויות

)(1

החברה התקשרה במהלך העסקים הרגיל בעסקאות קומבינציה לרכישת מקרקעין המיועדים לבניית פרוייקטים מסויימים
למכירה בתמורה למתן שרותי בנייה לבעלי הקרקע או בתמורה לתשלום אחוזים מסויימים מתקבולי המכירה העתידיים
מהפרוייקטיים שיוקמו על המקרקעין.

)(2

חברות הקבוצה העוסקות בתחום הבניה מתקשרות במהלך העסקים הרגיל שלהם בהסכמים עם ספקים וקבלני משנה.

)(3

מכון טיהור שפכים בנתניה
חברה מאוחדת מנרב תשתיות ) (1993בע"מ )להלן  -מנרב תשתיות( התקשרה בחודש אפריל  1993בהסכם עם עירית
נתניה לתכנון ,מימון ,הקמה ,הפעלה ואחזקה של מכון טיהור מי שפכים חדש לכל אזור שיפוט נתניה ,בתמורה
להתחייבות עירית נתניה לשלם לה עבור המים המטופלים בתקופה של  15שנים שתחילתה בחודש יולי  1993וסיומה
בשנת  .2008המכון מופעל משנת  .1995כמו כן כולל החוזה את הפרטים הבאים:
העירייה התחייבה להזרים על חשבונה את כל השפכים הסניטריים של נתניה למכון הטיהור ,למעט  10%שהעירייה
זכאית להשתמש בהם לשימושה העצמי.
העירייה תשלם לחברה המאוחדת תמורת ביצוע העבודות הפעולות והתחייבויות את כל התשלומים לפי מ"ק קולחים
מטוהרים מטופלים .תעריפי התשלום שנקבעו הינם בהתאם לאיכות הקולחים המטוהרים.
לאחר תום תקופת ההסכם יועבר המכון ללא תמורה נוספת לעירייה .העיריה זכאית לבטל את ההסכם בהודעה מראש
של  6חודשים ולאחר תשלום ערכו השיורי של ההסכם לחברה ,לפי הערכת שמאי.
בשנת  2003הקימה עירית נתניה את חברת מי נתניה בע"מ ,תאגיד מים וביוב שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב
והחל מיום  1בינואר  2004התשלומים המגיעים למנרב תשתיות משולמים באמצעות תאגיד זה.
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התקשרויות )המשך(
מנרב תשתיות חתמה בשנת  1995על הסכם לשיתוף פעולה עם מקורות חברת מים בע"מ )להלן  -מקורות( לגבי מכון
הטיהור כאמור ,לפיו:

)(4

.1

מקורות קיבלה על עצמה את כל ההתחייבות של מנרב תשתיות לתפעול המכון כולל תשלום כל ההוצאות.

.2

מקורות העמידה למנרב תשתיות חלק מהמימון להקמת מכון הטיהור בגובה של  6.5מיליוני דולר של ארה"ב.

.3

עבור הפעלת המכון וכן עבור פרעון קרן ההלוואה והריבית תקבל מקורות מחצית מתקבולי הפעלת המכון כפי
שיגיעו למנרב תשתיות.

מכון טיהור בבאר שבע
חברה מאוחדת מנרב תשתיות ) (1993בע"מ התקשרה בחודש פברואר  2000בהסכם עם עיריית באר שבע לתכנון,
מימון ,הקמה ,הפעלה ואחזקה של מכון טיהור שפכים לטיפול בשפכי העיר באר שבע ומספר ישובים סמוכים ,בתמורה
לקבלת תשלומים מעיריית באר שבע לפי כמות השפכים שיוזרמו למכונים .תעריפי התשלום שנקבעו הינם בהתאם
לאיכות הקולחים המטוהרים .ההתקשרות הינה לתקופה של  25שנים )כולל תקופת ההקמה( אשר תסתיים בחודש
ינואר  ,2025ובסופה יועבר המכון ללא תמורה נוספת לעירייה.
העירייה התחייבה להעברת כמות מינימלית של שפכים למכון הטיהור ובהתאם לכך יסתכמו ההכנסות השנתיות
המינימליות בכ 13.8-מיליון ש"ח )בהצמדה למדד( עם תחילת התפעול .בהתאם להתחייבות העירייה ,יגדלו הכנסות
שנתיות אלה מדי חמש שנים בשיעור של כ 11%בממוצע ,עד לגידול מצטבר של  38%בשנת  .2015מכון הטיהור
הופעל בשנת .2002
עיריית באר שבע זכאית עד לחודש ינואר  ,2017במידה וימצא שהכמות היומית של השפכים המוזרמים תגדל מעבר
לכמות מוסכמת ,לדרוש מהחברה המאוחדת להרחיב את מכון הטיהור.
העירייה תהא רשאית להביא לסיום ההתקשרות עוד קודם לתום תקופת החוזה וזאת בתמורה לתשלום ערכו השיורי של
החוזה אשר יקבע כפונקציה של מרכיבים שונים על פי נוסחה שנקבעה בהסכם.
בדבר תביעה שהוגשה כנגד החברה המאוחדת על ידי עיריית באר שבע במסגרת הליך בוררות ראה סעיף א' לעיל.

)(5

רכישת טכנולוגיה בתחום הביוטכנולוגיה
בשנת  1998נחתם הסכם בין חברה מאוחדת לבין חברה זרה בעלת סניף בישראל לפיו רכשה החברה המאוחדת
מהחברה הזרה את מלוא הזכויות בידע ובנוסחאות הפיתוח והייצור שפותחו על ידי עובדי הסניף הישראלי בכל הקשור
לפעילות שפותחה על ידי הסניף הישראלי ,בתחום הביו טכנולוגיה של הדברת מזיקים לגידולים חקלאיים.
בתמורה התחייבה החברה המאוחדת לשלם לחברה הזרה תמלוגים ממכירות המוצר ,החל משיעור של  2%בשנה
הראשונה בה יהיו מכירות של המוצר ועד ל 5% -בשנה הרביעית.
סך התמלוגים במצטבר לא יעלה על  1מליון דולר של ארה"ב .החברה טרם החלה בתשלום התמלוגים.
כמו כן ,מדינת ישראל השתתפה בהוצאות המחקר והפיתוח של החברה המאוחדת הנ"ל וכן התחייבה החברה המאוחדת
לקבל על עצמה את כל התחייבויות החברה הזרה למדינת ישראל בגין השתתפות המדינה בהוצאות המחקר והפיתוח עד
למועד רכישת הזכויות ,כל זאת מתוקף הסכמים שונים שנחתמו עם משרד המסחר והתעשיה  -המדען הראשי.
התחייבות החברה המאוחדת הנ"ל הינה לתשלום תמלוגים למדינת ישראל בשיעור של  3%-5%מסכום המכירות
שיתקבל ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה המדינה.
ליום  31בדצמבר  2006מסתכמים סכומי המענקים ,לרבות אלו שנתקבלו עד למועד רכישת הפעילות ובניכוי התמלוגים
ששולמו ,לסך של  8.9מליון ש"ח .סך התמלוגים במצטבר לא יעלה על סכומי המענקים כשהם צמודים לדולר של ארה"ב
ובחלקם נושאים ריבית.
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התקשרויות )המשך(

)(6

קריית הממשלה בתל-אביב
בחודש אוקטובר  1998יסדה החברה ,בשיתוף עם אחרים ,את מחצית היובל בע"מ חברה מאוחדת באיחוד יחסי בה
מחזיקה החברה  50%מהזכויות .מחצית היובל זכתה במכרז לחכירת קרקע בתל-אביב )חכירה ממינהל מקרקעי ישראל
של  6.7דונם ל  49 -שנים עם זכות הארכה ל  49 -שנים נוספות( עליה הקימה מבנה משרדים חניון ושטחי מסחר.
מחצית היובל התקשרה בחוזה עם מדינת ישראל באמצעות מנהלת הקמת קריות הממשלה במשרד החשב הכללי )להלן
 המזמין( .במסגרת החוזה התחייב המזמין לשכור את קומות המשרדים  1-25במבנה אשר הוקם בפרוייקט וחלקמהחניון שהוקם )לעיל ולהלן" :המושכר"( ,החל ממועד מסירת המבנה למזמין לתקופה של  20שנה לצורך קרית ממשלה
מחוזית.
מחצית היובל התחייבה לגרום לכך כי במשך כל תקופת השכירות יבוצעו במושכר שירותי תחזוקה ותיקונים .בנוסף
המזמין התחייב לשאת ב  50% -מהוצאות התחזוקה בגין השטחים הציבוריים )שאינם בגדר המושכר( ,בתוספת  7%על
הסכום הנ"ל בגין ניהול התחזוקה.
בפברואר  1999חתמה מחצית היובל על הסכם אופציה עם הדיור הממשלתי בו העניקה לדיור הממשלתי אופציה לרכוש
ממנה את המושכר בשלמות או בחלקים וזאת החל מתום השנה החמישית ועד לתום השנה התשע עשרה לתקופת
השכירות על ידי מסירת הודעה בכתב לחברה שנה מראש ,בתמורה שתהא בהתאם לנוסחה שנקבעה.
בחודש ינואר  1999חתמה מחצית היובל על חוזה פיתוח עם המינהל .תקופת הפיתוח הייתה אמורה להסתיים בינואר
 .2003על פי ההסכם ,בתום שנה אחת מתום תקופת הפיתוח ייחתם חוזה חכירה עם המינהל .להערכת מחצית היובל
לא צפויה לה חשיפה מהותית לנזק ,אם בכלל ,בגין חלוף תקופת הפיתוח.
בחודש יולי  2003קיבלה מחצית היובל את הסכמת משרד האוצר לבנייתן של  12קומות נוספות לשימושיה של מחצית
היובל ,וזאת על גבי הבניין .בחודש אוגוסט  2004ניתן היתר להקמת הקומות הנוספות .הפרוייקט הושלם ואוכלס ללא 12
הקומות הנוספות בסוף שנת  .2004השלמת הקומות הנוספות צפויה בתחילת שנת .2007
בקשר לפרוייקט ניתנו ערבויות לטובת הבנק על ידי החברה ואפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

)( 7

מעונות סטודנטים
בחודש דצמבר  2002התקשרה מנרב אחזקות עם חברה בת של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ,בהסכם עם
האוניברסיטה העברית בירושלים לתכנון ,הקמה ,תפעול וניהול של מעונות סטודנטים בהיקף של כ  1,621 -מיטות
בתשעה מבנים בהר הצופים בירושלים .בשנת  2003העבירו הצדדים להתקשרות עם האוניברסיטה את זכויותיהם על
פי ההסכם למחצית היובל.
על פי ההסכם יוקם הפרוייקט ,ינוהל ויתופעל על מקרקעין שיוחכרו מהאוניברסיטה לתקופה של כ 25 -שנה .בתום
תקופת החכירה יימסר הפרוייקט לאוניברסיטה ללא תמורה.
האוניברסיטה התחייבה לשיעורי תפוסה מינימליים מסוימים ובהעדר תפוסה התחייבה האוניברסיטה לתשלום דמי
שכירות מינימליים.
ההשקעה בפרוייקט נאמדת בכ  212 -מליון ש"ח )חלק החברה  106מליו ש"ח( .מתוכם יושקעו על ידי האוניברסיטה
כ  81 -מליוני ש"ח .משך הביצוע המתוכנן הינו כ  44 -חודשים ממועד קבלת אישורי הרשויות.
לאוניברסיטה זכות להביא לסיום מוקדם של החכירה החל מתום  5שנים מהפעלת הפרוייקט ,במועדים שנקבעו,
בתמורה לפיצוי על פי נוסחה שנקבעה בהסכם .בחודש אוקטובר  2006הסתיימה בנייתם של שבעה בניינים ומחצית
היובל החלה להכיר בהכנסה משכר דירה ותפעול החל מחודש נובמבר  .2006בנייתם של שני בניינים נוספים צפויה
להסתיים בחודש מרס .2007
בקשר לפרוייקט ניתנו לאוניברסיטה ערבויות של מנרב אחזקות בע"מ )בעל מניות( ושל בעל המניות הנוסף של
החברה המאוחדת באיחוד יחסי.
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)(8

מכון טיהור שפכים בנתב"ג
חברה מאוחדת ,מי מנשה בע"מ ,התקשרה בחודש פברואר  2005בהסכם עם רשות שדות התעופה )להלן –רש"ת(
למימון ,תכנון ,הקמה ותפעול של מכון טיהור שפכים ומתקנים הנדסיים עבור נמל התעופה בן גוריון .המכון יוקם
בשיטת  BOTלתקופה של  24שנים ממועד החתימה על ההסכם ,אשר בסיומה יימסר המכון לרש"ת ללא תמורה.
מנרב הנדסה אחראית לביצוע ההסכם ביחד ולחוד עם מי מנשה כלפי רש"ת.
על פי ההסכם מי מנשה תקים את המכון ותשא בכל ההשקעה הכרוכה בכך ובתום תקופת ההקמה תפעיל את המכון
בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות במסמכי ההסכם .במהלך תקופת ההפעלה ,על מי מנשה לעמוד בכמויות
מינימום מובטחות של שפכים שיוזרמו למכון ויטופלו בו .איכות הקולחין והבוצה תהיה על פי קריטריונים כמפורט
בהסכם.
מי מנשה התחייבה להרחיב את המכון במידה וימצא כי הספיקה היומית הממוצעת השנתית תעלה על קיבולת
מסוימת ובכל מקרה בתוך  5שנים לפני תום תקופת ההסכם ,לפי המוקדם.
בתמורה תהא מי מנשה זכאית לתשלום חודשי קבוע בסך של  225אלף ש"ח ותשלום משתנה עבור כל מ"ק שפכים
שיוזרמו למכון .ההכנסות הכוללות הצפויות מהפעלת המכון בהתאם למנגנון תשלומים שנקבע במכרז הינן ,כ.5.4 -
מליון ש"ח לשנה.
הקמת המכון החלה ברבעון השלישי של שנת  ,2005והפעלתו צפויה במהלך המחצית השניה של שנת .2007

)( 9

בית סוהר בבאר שבע
בחודש ינואר  2006נחתם הסכם לתכנון ,הקמה ,הפעלה ומימון של בית סוהר בשיטת ה ,PFI -בין מדינת ישראל לבין
חברה מאוחדת באיחוד יחסי המוחזקת בשיעור של  ,50%א.ל.א ניהול והפעלה ) (2005בע"מ )להלן  -הזכיין( ,וזאת
בעקבות זכיית הזכיין במכרז שפורסם על ידי ועדת מכרזים בין-משרדית של משרד האוצר ,המשרד לבטחון פנים
ושירות בתי הסוהר )להלן – השב"ס(.
בית הסוהר שאותו הזכיין יתכנן ,יקים ויפעיל ,בשיטת  PFIלמשך כ  25 -שנים )כולל תקופת ההקמה( יכלול כ800 -
מקומות כליאה ,לאסירים בדרגת בטחון נמוכה עד בינונית ,אשר יתרת המאסר שלהם אינה עולה על  7שנים .אשר
עונים קריטריונים מסויימים כפי שנקבעו בהסכם .קביעת זהות האסירים וההחלטות על העברתם יעשו על ידי השב"ס.
תכנון בית הסוהר יבוצע על ידי הזכיין וכפוף לאישור המדינה .בית הסוהר ימוקם בסמוך למתחם בתי הסוהר הקיים
שמדרום לבאר שבע  -ובצמוד אליו.
סך התקבול השנתי הצפוי שישולם לזכיין בגין הפעלת בית הסוהר למשך כ 22 -שנים ,אשר יחלו עם תום תקופת
ההקמה וקבלת אישור המדינה להפעלת בית הסוהר ,מוערך ב 64 -מיליון ש"ח לכל אחת משנות ההפעלה.
תחילת ביצוע העבודות מותנית בחתימת הסכם בין המציעה לבין המזמינה וכניסתו לתוקף בהתאם לתנאיו.
קבלת התקבולים כמפורט לעיל מהמזמינה כפופה לתנאי ההסכם שיחתם ולסמכות המזמינה לקצר את תקופת
ההסכם על פי שיקול דעתה החל מתום  8שנים ממועד כניסת ההסכם לתוקף.
הסכם הזכיון נכנס לתוקפו ביום  15באוקטובר  2006לאחר שסוכם בין הזכיין ומדינת ישראל כי כל התנאים המתלים
לצורך כניסת ההסכם לתוקף התקיימו.
בחודש מרס  2007נחתמו הסכמי מימון לפרויקט ,בנוסח שאושר על ידי המדינה ,הקדמת הסגירה הפיננסית האמורה
מקנה לזכיין הקדמה של בונוס בסך  2מיליון ש"ח.
הקמת בית הסוהר תמשך כ 30 -חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף .עם השלמת ההקמה זכאי הזכיין למענק
הקמה של כ 47 -מיליון ש"ח .המענק יוגדל במקרה של קיצור תקופת ההקמה ויוקטן במקרה של איחור בהשלמת
ההקמה .סכום הקנס/פרס מוגבל ל 4.3 -מיליון ש"ח.
בקשר עם ביצוע הסכם זה נחתמו הסכמי תכנון עם חברת אדריכלים מארה"ב ,והסכם ידע עם חברה אמריקאית
בעלת ניסיון וידע בהפעלת בתי סוהר שתלווה את הפרויקט במשך  3שנות ההפעלה הראשונות והסכם הקמה עם
עסקה משותפת של מנרב הנדסה ודניה סיבוס כפרויקט  trun-keyעל בסיס גלובלי ומחיר קבוע ).(fixed price
א.ל.א ניהול והפעלה צורפה כצד להליך המנוהל בבג"צ .במסגרת ההליך האמור עתרו המכללה האקדמית למשפטים
ברמת גן וגונדר בדימוס שלמה טוויזר כנגד תיקון  28לפקודת בתי הסוהר ,המתיר הפעלה של בית סוהר על ידי גורם
פרטי ,בטענה כי תיקון זה אינו חוקתי .העתירה אינה לסעד כספי והחברה אינה צופה כי יושתו עליה תשלומים
במסגרתה ,ואולם אם העתירה תתקבל הדבר עלול להביא לביטול הסכם הזיכיון.במקרה כזה א.ל.א ניהול תהיה
זכאית לקבל החזר של ההוצאות הישירות שהוציאה בקשר למכרז .להערכת הנהלת א.ל.א .המתבססת על חוות דעת
יועציה המשפטיים של החברה לא ניתן להעריך את סיכויי העתירה.
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פרויקט הפארק הביוטכנולוגי בירושלים
בחודש אפריל  2005התקשרה חברה מאוחדת בהסכם עם חברת יוניהד ביופארק בע"מ )להלן  -המזמינה( ,אשר הייתה
מוחזקת בחלקים שווים על ידי נכסי האוניברסיטה העברות בע"מ והסתדרות מדינית הדסה ,וזאת לאחר שזכתה בהליך
של הזמנה להציע הצעות ,שפרסמה המזמינה ,בקשר להקמה והפעלה של פארק ביוטכנולוגי בקמפוס הרפואי בסמוך
לבית החולים "הדסה" עין כרם בירושלים .לאחר השלמת הקמת הפארק תקבל החברה המאוחדת זכות חכירת משנה
במקרקעי הפרויקט ותפעיל בהם פארק ביוטכנולוגי ,וזאת עד לתאריך  31בדצמבר  .2031החברה המאוחדת תהיה
רשאית להשכיר שטחים אך ורק לשוכרים העוסקים בתחום מדעי החיים .החברה המאוחדת תהא אחראית ,בין היתר,
לתחזק את הפרויקט ולספק לשוכרים שירותי ניהול ותחזוקה .כמו כן מחויבת החברה המאוחדת להפעיל חניון בפרויקט.
כן התחייבה החברה לשלם למזמינה סכום נוסף בגין כל שטח שיושכר ,מעבר לשטח מקסימלי של  9,288מ"ר .סכום
התשלום הנוסף תלוי בהסבת אישור המפעל המאושר .המזמינה קיבלה אישור מקדמי מרשות המסים ,לפיו תקופת
התכנון וההקמה לא יחשבו לחלק מתקופת החכירה ,כך שחכירת המשנה תהיה קצרה מ 25 -שנים ולא תהווה עסקה
החייבת במס שבח .על החברה להעמיד למזמינה ערבות ביצוע ,שסכומה משתנה לאורך שלבי הפרויקט השונים .בתום
תקופת ההפעלה ,תמסור החברה למזמינה את הפרויקט ,במצב תקין ושמיש ללא תמורה כלשהיא .בנוסף ,החברה
אחראית לבדק המבנה ולמערכותיו.
בסוף שנת  2006רכשה החברה את מלוא הון המניות של המזמינה .במקביל הוסב ההסכם ובעלי המניות הקודמים של
המזמינה הינם המזמינים ויוניהד ביופארק תשמש כמקימה ומפעילה .יוניהד ביופארק קיבלה מעמד של מפעל מאושר
במסלול מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון התשי"ט ,1959-לפיו תהא זכאית למענק בשיעור של  24%מגובה
ההשקעה המאושרת ,בכפוף לתנאי כתב האישור .סך המענק נאמד ב 7.6 -מיליון ש"ח.

)(11

תשלום פרמיה למנהל בעל עניין  -ראה באור 37ב'.

ד.

מידע בקשר לפעולות בניה:
ליום  31בדצמבר  2006ולשנה שנסתיימה באותו תאריך
סה"כ
חוזי ביצוע
חוזי מכירה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סכום חוזי המכירה וחוזים לביצוע
עבודות שנקשרו במשך השנה

146,951

החלק מהסכום המצטבר של חוזי
מכירה וחוזים לביצוע עבודות אשר טרם
הוכר כהכנסה עד לתום שנת החשבון

141,053

78,505

138,518

225,456

279,571

ליום  31בדצמבר  2005ולשנה שנסתיימה באותו תאריך
סה"כ
חוזי ביצוע
חוזי מכירה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סכום חוזי המכירה וחוזים לביצוע
עבודות שנקשרו במשך השנה

107,707

החלק מהסכום המצטבר של חוזי
מכירה וחוזים לביצוע עבודות אשר טרם
הוכר כהכנסה עד לתום שנת החשבון

105,827

126,924

143,974

234,631

249,801

ליום  31בדצמבר  2004ולשנה שנסתיימה באותו תאריך
סה"כ
חוזי ביצוע
חוזי מכירה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סכום חוזי המכירה וחוזים לביצוע
עבודות שנקשרו במשך השנה

57,424

החלק מהסכום המצטבר של חוזי
מכירה וחוזים לביצוע עבודות אשר טרם
הוכר כהכנסה עד לתום שנת החשבון

45,488

99,880

93,471

157,304

138,959
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ערבויות

החברה וחברות מאוחדות נתנו ערבויות הדדיות לבנקים ללא הגבלה בסכום.
החברה ערבה בערבות מוגבלת בסכום לטובת התחייבויות לבנק של חברה מאוחדת באיחוד יחסי המוחזקת בשיעור של .50%
סך הערבות הוגבל לגובה שיעור האחזקה בחברה הנ"ל .ליום  31בדצמבר  2006התחייבויות החברה הנ"ל לבנק מסתכמות לכ-
 704.2מליוני ש"ח )חלק החברה  352.1מליוני ש"ח( .כמו כן התחייבה החברה יחד עם בעלי המניות האחרים בחברה הנ"ל
להשקיע בה את הסכומים שידרשו בהתאם לצרכיה וכן לספק לה בטחונות או ערבויות וכל זאת בהתאם לחלקה היחסי במניות
החברה הנ"ל.
בנוסף התחייבה החברה לשפות את אחד מבעלי המניות האחרים בחברה הנ"ל לפי חלקה בה ,בגין כל נזק או הוצאה שיישא בה
בעל המניות האחר בגין האחריות שנטל על עצמו כלפי המדינה לתכנון וניהול עבודות בניה.
הערבויות ליום  31בדצמבר 2006 ,הינן כדלהלן(*) :
(1
(2
(3
(4

ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות
ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות ואשראי ספקים
ערבויות החברה לאחרים
ערבות לטובת אשראי בנקאי של חברה מאוחדת באיחוד יחסי )חלק החברה(

)*(

בדבר בטחונות שניתנו להבטחת הערבויות הנ"ל ראה סעיף ב' לעיל.

מאוחד
אלפי ש"ח

163,306
88,167
60,734
1,500
313,707

שיפוי וביטוח נושאי משרה
ו.
האסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה וחברות מאוחדות תיקנו את תקנותיהן בשנים קודמות באופן שתאפשרנה שיפוי
וביטוח של נושאי משרה בהתאם לדין .כמו כן נקבעה מדיניות שיפוי וביטוח אחריותם של נושאי משרה והכל בכפוף להוראות הדין
ולהגבלות נוספות.
א.

האסיפה הכללית של החברה אישרה בחודש אוקטובר :2004

.1

מתן שיפוי מראש והוצאת כתבי שיפוי לכל נושאי המשרה ,לרבות למר אברהם קוזניצקי ולגב' זיוה קוזניצקי ולבעלי שליטה
בעבר בהווה ובעתיד – אשר כיהנו ,אשר מכהנים ואשר יכהנו כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות
המוחזקות על ידה ,החל מתאריך  1בינואר  1997ובלבד שסכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה ,במצטבר,
על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ,בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים
בכתב השיפוי ,לא יעלה על ) 25%עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל – לפי
הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרים האחרונים שאישרה החברה.

.2

התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות
המוחזקות על ידה ,לרבות בעלי השליטה המכהנים כנושאי משרה בה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות המוחזקות על
ידה ,מר אברהם קוזניצקי וגב' זיוה קוזניצקי ,לתקופה שמיום  1באוגוסט  2004ועד ליום  31ביולי  2005בתנאים כפי
שאושרו על ידי האסיפה הכללית ,כן לאשר הארכת הפוליסה ,חידושה ו/או רכישת פוליסה חדשה לרבות לגבי בעלי
השליטה באותם התנאים ולאשר התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שעמדה
בתוקפת בחודש יולי  2003ועד ליום  31ביולי .2004
בחודש מאי  2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כדלקמן:
תיקון תקנון החברה הכולל ,בין היתר ,הוראות התאמה לתיקון מספר  3לחוק החברות בעניין מתן שיפוי בהתאם לחוק
החברות.
הוצאת כתבי שיפוי חדשים לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה ,לרבות לבעלי השליטה בחברה המכהנים בה
כנושאי משרה )להלן ביחד  -נושאי המשרה( בנוסף לכתבי השיפוי שהוצאו להם בעבר וזאת בנוסח המותאם לתיקון
מספר  3של חוק החברות.
בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,החברה התחייבה לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה
כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם עקב פעולות שנעשו ו/או שיעשו )לרבות פעולות שנעשו לפני מועד הוצאת כתב
השיפוי( בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ,או נושאי משרה מטעם החברה בחברות מוחזקות שלה ו/או בכל חברה
אחרת בה יש לחברה אינטרס .סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה ,במצטבר ,על פי כתבי כל כתבי
השיפוי שהוצאו ו/או שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ,בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים
בתוספת לכתב השיפוי ,לא יעלה על ) 25%עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה במועד מתן השיפוי
בפועל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים האחרונים שאישרה החברה .תשלומי החברה על פי כתב
השיפוי מהווים רובד נוסף מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי מבטח ,ככל שכאלה ישולמו .בנוסף יחול
השיפוי גם על הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עו"ד ,הכל כמפורט בכתב השיפוי.
ההתחייבות לפי כתב שיפוי ,תהא כפופה להוראות הדין ,ולא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
הפרת חובת האמונים.
.1
הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
.2
פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
.3
.4
קנס או כופר שהוטל.

ב.
.1
.2

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי יעמדו גם לאחר סיום העסקתו בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת ההתחייבות
לשיפוי נעשו מתוקף היותו נושא משרה בחברה.
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באור  - 25הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות
בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

ממכירת בנינים וקרקעות )(2) (1
מביצוע עבודות )(2) (1
ממכירות מוצרים
מהפעלת מכונים לטיהור שפכים
מהפעלת בתי קירור

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

141,638
164,824
31,419
39,117
7,610

51,039
121,723
27,548
35,993
7,341

116,563
229,468
21,741
34,936
7,437

384,608

243,644

410,145

)(1

ראה גם באור .29

)(2

כולל הכנסות מביצוע עבודות ללקוחות ומכירת קרקעות המהווים למעל  10%מהמכירות:
לקוח א'

-

4,500

45,441

לקוח ב'

68,381

48,156

65,261

לקוח ג'

-

-

66,635

באור  - 26הכנסות מהשכרה וניהול מבנים
בדוח רווח והפסד המאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

הכנסות מהשכרה
הכנסות משרותי ניהול ואחזקת מבנה

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

36,643
10,985

32,978
7,949

11,901
3,262

47,628

40,927

15,163

בדוח רווח והפסד של החברה
מהווה הכנסות מהשכרה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

כולל הכנסות מחברות מאוחדות

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

3,771

2,551

2,548
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באור  - 27עלות המכירות ,השרותים והעבודות שבוצעו
א.

לפי מקורות ההכנסה -

בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

עלות מכירות בנינים וקרקעות )(1
עלות ביצוע עבודות )(1
עלות מכירות מוצרים
עלות תפעול מכונים לטיהור שפכים
עלות תפעול בתי קירור

)(1

ראה באור .29

ב.

לפי מרכיביה -

2004
אלפי ש"ח

124,038
153,275
27,833
21,134
6,520

45,692
103,980
22,753
19,321
6,514

91,224
209,121
17,006
18,806
6,741

332,800

198,260

342,898

בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

קרקע ,שימוש בחומרים ורכישת מוצרים קנויים
עבודה )כולל עבודות חוץ(
הוצאות אחרות
פחת
קיטון במלאי מוצרים ,דירות ,שטחי מסחר

2004
אלפי ש"ח

127,929
98,431
92,323
13,883
234

52,290
93,467
30,094
13,089
9,320

53,865
165,828
107,903
12,033
3,269

332,800

198,260

342,898

באור  - 28הוצאות אחזקה וניהול מבנים
בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

פחת
אחרות

2004
אלפי ש"ח

7,111
13,806

5,827
10,726

2,431
3,532

20,917

16,553

5,963

בדוח רווח והפסד של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2005
2006
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

פחת
אחרות

2004
אלפי ש"ח

2,810
1,962

2,778
2,143

2,760
1,415

4,772

4,921

4,175
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באור  - 29עבודות ארוכות מועד
א.

בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
הכנסות מביצוע
הכנסות ממכירת
בניינים
עבודות
עבודות הנדסיות
בניה למגורים
בקבלנות
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

הכנסות
עלויות

141,638
124,038

164,824
153,275

306,462
277,313

רווח גולמי

17,600

11,549

29,149

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2005
הכנסות מביצוע
הכנסות ממכירת
בניינים
עבודות
עבודות הנדסיות
בניה למגורים
בקבלנות
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

הכנסות
עלויות

50,306
44,611

121,723
103,980

172,029
148,591

רווח גולמי

5,695

17,743

23,438

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2004
הכנסות מביצוע
הכנסות ממכירת
בניינים
עבודות
עבודות הנדסיות
בניה למגורים
בקבלנות
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הכנסות
עלויות
רווח גולמי

סה"כ
אלפי ש"ח

44,219
42,384

229,468
209,121

273,687
251,505

1,835

20,347

22,182
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באור  - 29עבודות ארוכות מועד )המשך(
ב.

החברה מציגה הכנסות ועלויות מעבודות בניה ששיעור השלמתן לא הגיע ל  25% -עד לתום שנת החשבון בשיטת של
הצגת "מרווח אפס" ,נטו.
להלן השפעת רישום ההכנסות וההוצאות לפי "מרווח אפס" על נתוני הרווח הגולמי:
בדוח רווח הפסד מאוחד
הכנסות:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

סך הכל הכנסות כמוצג בדוח רווח והפסד
תיאום הכנסות השנה מעבודות בניה שההכרה
בהכנסה מהן נעשתה בשיטת "הצגת מרווח
אפס" ,נטו

432,236

284,571

-

)(7,943

נוסף הכנסות מעבודות בנייה שנרשמו בעבר לפי
מרווח אפס והרווח בגינן נרשם לראשונה בשנת
החשבון

7,943

-

הכנסות לאחר התאמות

440,179

276,628

עלות המכירות:
סך הכל כמוצג בדוח רווח והפסד
תיאום  -עלויות מעבודות בניה שההכרה בהכנסה
מהן נעשתה השנה בשיטת "הצגת מרווח
אפס" ,נטו

353,717

214,813

-

)(7,943

נוסף  -עלויות מעבודות בנייה שנרשמו בעבר לפי
מרווח אפס והרווח בגינן נרשם לראשונה בשנת
החשבון

7,943

-

עלות המכירות לאחר התאמות

361,660

206,870

רווח גולמי כמוצג בדוח ולאחר התאמות

78,519

69,758

55

מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2006

באור  - 30הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

שכר עבודה
פחת
חומרים
אחרות
בניכוי-/השתתפות מדינת ישראל ואחרים בהוצאות
המחקר והפיתוח

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

2,326
38
168

1,735
14
450

1,910
191
76
1,013

2,532

2,199

3,190

-

)(200

-

2,532

1,999

3,190

באור  - 31הוצאות מכירה ושיווק
בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

שכר ומשכורת
פרסום ויחסי ציבור
פחת
שכר דירה ואחזקת מבנים
הוצאות מכירה ושווק אחרות

4,169
2,041
67
1,163

5,525
1,244
33
155
2,391

5,780
719
18
369
1,545

סה"כ )(1

7,440

9,348

8,431

) (1מוצג לאחר ניכוי סכומים שהוונו לפרוייקטים של
בניינים למכירה

5,372

5,298

1,799

בדוח רווח והפסד של החברה
מהווה פרסום ויחסי ציבור.
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באור  - 32הוצאות הנהלה וכלליות ,נטו
בדוח רווח והפסד מאוחד

שכר ומשכורת
חובות אבודים ומסופקים
פחת
אחרות )(1

) (1כולל שכר דירקטורים
בדוח רווח והפסד של החברה

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

21,971
)(76
490
9,113

16,388
250
714
14,801

12,795
)(30
798
15,223

31,498

32,153

28,786

114

110

102

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

שכר ומשכורת
חובות אבודים ומסופקים
פחת
אחרות )(1

5,035
171
2,115
7,321

4,522
80
166
1,887
6,655

4,020
193
1,914
6,127

בניכוי - /השתתפות חברות מאוחדות

-

)(1,350

)(1,249

7,321

5,305

4,878

114

110

102

)(1

כולל שכר דירקטורים

באור - 33הוצאות מימון ,נטו
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

בדוח רווח והפסד מאוחד
הלוואות לזמן ארוך
רווחים מניירות ערך
הוצאות )הכנסות( מימון אחרות

18,243
)(3,036
27,619

33,940
)(4,718
15,847

39,483
)(1,392
)(4,175

בניכוי עלויות מימון שהוונו לנכסים כשירים

42,826
)(5,766

45,069
)(8,089

33,916
)(12,914

37,060

36,980

21,002

5,719
3,413

4,748
5,948

8,188
)(867

9,132

10,696

7,321

בדוח רווח והפסד של החברה
הלוואות לזמן ארוך
הוצאות )הכנסות( מימון אחרות
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באור  - 34הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
בדוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

הפסד מירידת ערך מוניטין
רווח ממכירת השקעות קבע בניירות ערך סחירים
)הפסד( רווח ממימוש רכוש קבוע והשקעות אחרות ,נטו

2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

688
)(217

)(56

318
287

471

)(56

605

באור  - 35רווח למניה
להלן פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2006

2005

2004

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

רווח בסיסי ומדולל למניה:
רווח נקי )הפסד( לשנה המיוחס לכלל בעלי
המניות הרגילות לצורך חישוב הרווח למניה
כמדווח בדוח רווח והפסד

250

)(9,577

1,821

רווח נקי )הפסד( לשנה המיוחס למניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ.

22

)(861

164

רווח נקי )הפסד( לשנה המיוחס למניות רגילות בנות
 5ש"ח ע.נ.

228

)(8,716

1,657

אלפי ש"ח ע.נ.

אלפי ש"ח ע.נ.

אלפי ש"ח ע.נ.

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות  1ש"ח
ע.נ.

425

425

425

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות
 5ש"ח ע.נ.

4,317

4,300

4,300
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באור  - 36מגזרי פעילות עסקית
הדיווח כולל מתכונת דיווח ראשית על פי מוצרים ושרותים.
כללי החשבונאות שיושמו בבאור זה זהים לאלו שבדוח הכספי המאוחד.
א.

מגזרים עסקיים  -דיווח ראשי

חברות הקבוצה פועלות במגזרים עסקיים כדלהלן:
-

מכירת בניינים וקרקעות.
ביצוע עבודות בניה כקבלן מבצע.
השכרה וניהול של נכסים מניבים.
הקמה והפעלה של מכונים לטיהור שפכים בשיטת  B.O.T.במגזר איכות הסביבה.
פעילות בתחום התעשייה.
הפעלת בתי קרור )נכלל במסגרת אחרים(.
פעילות בתחום הביוטכנולוגיה )נכלל במסגרת אחרים(.

סכומי הכנסות המגזר זוהו באופן ישיר.
סכומי ההוצאות ,הנכסים וההתחייבויות שניתן לייחסן באופן ישיר למגזר  -יוחסו באופן ישיר.
סכומי ההוצאות ,הנכסים וההתחייבויות המשותפת שלא ניתן לייחסן באופן ישיר ,הוקצו בין המגזרים על בסיס סביר,
התאמות בין מגזרים:
החברה מתמחרת את עסקותיה הבינ-חברתיות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים
תוצאות עסקאות אלה מבוטלות ,כאמור ,לצורך עריכת דוחותיה הכספיים המאוחדים.
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באור  - 36מגזרי פעילות עסקית )המשך(
הנתונים בדבר הפעילות לפי מגזרים עסקיים מוצגים בהתאם לחלוקה הנ"ל.
תוצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2006
א.
תעשיה
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות
מחיצוניים )(1
הכנסות מהשכרת וניהול מבנים מחיצוניים
הכנסות בין מגזריות

עבודות
קבלניות
אלפי ש"ח

בניה
למכירה
אלפי ש"ח

איכות
הסביבה
אלפי ש"ח

השכרה וניהול
נכסים
אלפי ש"ח

אחרים
אלפי ש"ח

התאמות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

29,476
2,131
31,607

164,824
189,016
353,840

141,638
1,662
143,300

39,117
39,117

45,966
3,771
49,737

9,553
9,553

)(194,918
)(194,918

384,608
47,628
432,236

עלות המכירות וניהול והעבודות שבוצעו
הוצאות אחזקה וניהול מבנים

27,267
-

335,194
-

118,746
1,458

21,139
-

19,777

8,907
-

)(178,453
)(318

332,800
20,917

רווח גולמי

4,340

18,646

23,096

17,978

29,960

646

)(16,147

78,519

רווח )הפסד( תפעולי

)(3,500

2,125

16,204

14,895

24,368

)(3,892

)(13,151

37,049

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות

37,060
471

הפסד לפני מסים על הכנסה

)(482

נכסים מזוהים )(2
נכסים לא מזוהים

38,628

156,750

386,972

132,007

590,294

12,727

)(58,338

1,259,040
42,613
1,301,653

התחייבויות מזוהות
התחייבויות לא מזוהות

10,808

95,844

49,942

26,197

22,996

3,867

-

1,961
7,199
8,296
126
2,623
1,425
פחת והפחתות
825
94,180
37,457
51
3,361
1,137
השקעות הוניות )קפיטליות(
ההכנסות ממכירות כוללות הכנסות מיצוא בסך  1,618אלפי ש"ח ,והכנסות ממכירות בחברות בחו"ל בסך של  41,436אלפי ש"ח.
)(1
כולל נכסים בחו"ל בסך של  100,657אלפי ש"ח.
)(2

-

209,564
910,398
1,120,052
21,630
137,011
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באור  - 36מגזרי פעילות עסקית )המשך(
הנתונים בדבר הפעילות לפי מגזרים עסקיים מוצגים בהתאם לחלוקה הנ"ל.
א.

תוצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2005
תעשיה
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות
מחיצוניים )(1
הכנסות מהשכרת וניהול מבנים מחיצוניים
הכנסות בין מגזריות

עבודות
קבלניות
אלפי ש"ח

בניה
למכירה
אלפי ש"ח

איכות
הסביבה
אלפי ש"ח

השכרה וניהול
נכסים
אלפי ש"ח

אחרים
אלפי ש"ח

התאמות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

25,965
25,965

121,723
66,290
188,013

51,039
1,499
52,538

35,993
35,993

39,428
2,821
42,249

8,924
8,924

)(69,111
)(69,111

243,644
40,927
284,571

עלות המכירות וניהול והעבודות שבוצעו
הוצאות אחזקה וניהול מבנים

20,358
-

166,341
-

46,142
-

19,321
-

17,033

8,729
-

)(62,631
)(480

198,260
16,553

רווח גולמי

5,607

21,672

6,396

16,672

25,216

195

)(6,000

69,758

רווח )הפסד( תפעולי

)(4,562

6,102

276

14,139

18,723

)(4,011

)(4,409

26,258

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות

)(36,980
)(56

הפסד לפני מסים על הכנסה

)(10,778

נכסים מזוהים )(2
נכסים לא מזוהים

46,123

104,344

345,860

101,373

471,685

11,512

)(40,468

1,040,429
68,983
1,109,412

התחייבויות מזוהות
התחייבויות לא מזוהות

11,157

73,961

73,595

23,701

21,186

1,664

)(15,757

פחת והפחתות
השקעות הוניות )קפיטליות(

1,332
3,602

2,466
2,329

289
427

7,328
6,151

6,248
70,724

2,000
973

-

189,507
747,146
936,653
19,663
84,206

)(1
)(2

ההכנסות ממכירות כוללות הכנסות מיצוא בסך  953אלפי ש"ח ,והכנסות ממכירות בחברות בחו"ל בסך של  18,135אלפי ש"ח.
כולל נכסים בחו"ל בסך של  61,719אלפי ש"ח.
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באור  - 36מגזרי פעילות עסקית )המשך(
הנתונים בדבר הפעילות לפי מגזרים עסקיים מוצגים בהתאם לחלוקה הנ"ל.
א.

תוצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2004
תעשיה
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות
מחיצוניים )(1
הכנסות מהשכרת וניהול מבנים מחיצוניים
הכנסות בין מגזריות

עבודות
קבלניות
אלפי ש"ח

בניה
למכירה
אלפי ש"ח

איכות
הסביבה
אלפי ש"ח

השכרה וניהול
נכסים
אלפי ש"ח

אחרים
אלפי ש"ח

התאמות
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

21,199
21,199

229,468
85,852
315,320

116,563
742
117,305

34,936
34,936

14,421
2,861
17,282

7,979
7,979

)(88,713
)(88,713

410,145
15,163
425,308

עלות המכירות וניהול והעבודות שבוצעו
הוצאות אחזקה וניהול מבנים

16,450
-

286,909
-

91,572
-

18,806
-

6,338

7,297
-

)(78,136
)(375

342,898
5,963

רווח גולמי

4,749

28,411

25,733

16,130

10,944

682

)(10,202

76,447

רווח )הפסד( תפעולי

)(4,941

14,964

18,802

12,562

6,144

)(2,877

)(8,614

36,040

הוצאות מימון ,נטו
הכנסות אחרות

)(21,002
605

רווח לפני מסים על הכנסה

15,643

נכסים מזוהים )(2
נכסים לא מזוהים

41,326

158,132

274,006

107,327

431,080

14,202

)(33,883

992,190
117,884
1,110,074

התחייבויות מזוהות
התחייבויות לא מזוהות

10,506

110,246

25,362

24,420

29,689

1,476

)(25,527

176,172
744,756
920,928

פחת והפחתות
השקעות הוניות )קפיטליות(

1,163
1,922

2,593
966

203
276

6,847
1,638

2,970
95,369

1,962
1,327

-

15,738
101,498

)(1
)(2

ההכנסות ממכירות כוללות הכנסות מיצוא בסך  1,794אלפי ש"ח ,והכנסות ממכירות בחברות בחו"ל בסך של  31,787אלפי ש"ח.
כולל נכסים בחו"ל בסך של  68,611אלפי ש"ח.
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באור  - 37יתרות עסקאות והטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים
בדוח המאוחד
א.

יתרות עם בעלי עניין
יתרה גבוהה
בשנת החשבון

2006

2005

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

בסעיף חייבים ויתרות חובה:
39

יתרות עם בעלי עניין )(1

)(1

היתרה הגבוהה בשנת  2005הינה  589אלפי ש"ח.

ב.

עסקאות והטבות

-

-

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
מס' אנשים

2006

2005

2004

בשנת הדוח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

שכר עבודה והוצאות נלוות
למנהלים בעלי עניין המועסקים בחברה )(2

5

3,255

3,553

3,108

תשלום לדירקטורים שאינם מועסקים
בחברה

3

114

104

102

-

176

321

שכר דירה לבעל עניין
)(1

האסיפה הכללית של בעלי המניות קבלה ביום  30באפריל  2001החלטה לפיה שכרו של יו"ר מועצת המנהלים של
החברה ומנכ"ל החברה יועלה לסך של  85אלפי ש"ח ברוטו לחודש ובהצמדה למדד בגין חודש ינואר  ,2001וזאת בתוקף
מחודש ינואר .2001

)(2

ביום  18במאי  2005החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה החלטות בדבר אישור עדכון תנאי העסקה
לבעל שליטה ודירקטורים המועסקים בחברה החל מחודש ינואר  2005כלהלן:
א.

אישור תנאי העסקת בעל השליטה בחברה המכהן כמנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה .שכרו החודשי ישאר
ללא שינוי בתוספת תנאים סוציאליים כלליים ,רכב והחזר הוצאות ,וכן קבלת מענק שנתי של  3%מרווחי החברה
)מאוחד( לפני מס )בעבר המענק היה מבוסס על שיעור התשואה של החברה על ההון העצמי(.

ב.

אישור תנאי העסקת דירקטורית המכהנת כמנכ"ל חברת הבת מנרב תעשיות בע"מ ,לפיו שכרה החודשי יהיה 25
אלפי ש"ח ברוטו לחודש החל מחודש ינואר  2005ובהצמדה למדד לחודש ינואר  2005בתוספת תנאים
סוציאליים נלווים ,רכב והחזר הוצאות .תשלום מענק שנתי בשיעור של  2%מרווחי מנרב תעשיות בע"מ לפני מס
בהתאם לדוחותיה הכספיים במידה והרווח לפני מס יעלה על  5מליון ש"ח ,ותשלום שכר דירקטורים בהתאם
לשכר המשולם ליתר הדירקטורים בחברה.
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באור  - 37יתרות עסקאות והטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

עסקאות והטבות )המשך(

)(2

)המשך(

)(3

.3

אישור תנאי העסקת דירקטור המכהן כמנכ"ל חברת הבת מנרב פרויקטים בע"מ לפיו שכרו החודשי יהיה 30
אלפי ש"ח ברוטו לחודש החל מחודש ינואר  2005ובהצמדה למדד חודש ינואר  2005בתוספת תנאים סוציאליים
נלווים ,רכב והחזר הוצאות .תשלום מענק שנתי בשיעור של  2%מרווחי מנרב פרויקטים לפני מס לפי דוחותיה
הכספיים ,במידה והרווח לפני מס יעלה על  5מיליון ש"ח ,ותשלום שכר דירקטורים בהתאם לשכר המשולם ליתר
הדירקטורים בחברה.

.4

אישור תנאי העסקת דירקטור המכהן כמנהל חטיבת הבניה למגורים בחברת הבת מנרב הנדסה ובנין בע"מ ,לפיו
שכרו החודשי יהיה  30אלפי ש"ח ברוטו לחודש החל מחודש ינואר  2005ובהצמדה למדד חודש ינואר 2005
בתוספת תנאים סוציאליים נלווים ,רכב והחזר הוצאות .תשלום מענק שנתי בשיעור  2%מרווחי מנרב הנדסה ובנין
בע"מ לפני מס לפי דוחותיה הכספיים ,במידה והרווח לפני מס יעלה על  5מיליון ש"ח ,ותשלום שכר דירקטורים
בהתאם לשכר המשולם ליתר הדירקטורים בחברה.

.5

אישור העסקת דירקטורית כמנהלת תחום תכנון פנים בפרויקטים של חברות הקבוצה בהיקף של עד כשליש
משרה ואישור תנאי העסקתה לפיו לא תהיה זכאית לשכר ויועמד לרשותה רכב.

להלן נתוני רווח והפסד פרופורמה אילו תנאי המענק החדשים לבעל השליטה )כאמור בסעיף קטן ב)(2ב' לעיל( היו
משתקפים בתקופות קודמות )מאוחד(.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2004

הוצאות הנהלה וכלליות
מסים על ההכנסה
רווח נקי לשנה
רווח נקי ל 1 -ש"ח ע.נ .מניות
רגילות )בש"ח(

נתונים בפועל

נתוני פרופורמה

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

28,786
12,702
1,821

29,255
12,561
1,493

0.39

0.32

)(4

כלי רכב בעלות של  738אלפי ש"ח שהינם בבעלות הקבוצה נרשמו במשרד הרישוי על שם מנהלים בעלי עניין.

)(5

יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה נתן ערבויות בלתי מוגבלות בסכום לבנקים מסויימים להבטחת התחייבויות
החברה וחברות מאוחדות כלפי אותם בנקים.

)(6

חברה מאוחדת התקשרה בהסכם להשכרת חנות מבעלי השליטה .דמי השכירות ששולמו בשנת  2005הסתכמו ב -
 176אלפי ש"ח ) 321 - 2004אלפי ש"ח( .בחודש יולי  2005הסתיים חוזה השכירות.

)(7

בדבר שיפוי נושאי משרה ראה באור 24ו'
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באור  - 38נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס
כללי חשבונאות ששימשו להצגת נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס:
 .1דוחות כספיים אלה נערכו על בסיס העלות ההיסטורית .
 .2דוחות כספיים אלה כוללים את נתוני החברה בלבד ,ללא הצגה של נתונים מאוחדים של החברה והחברות
המאוחדות שלה.
 .3השקעותיה של החברה בחברות מוחזקות מוצגות על בסיס השווי המאזני.
א.

תמצית מאזן החברה
2006
אלפי ש"ח

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מסים נדחים ,נטו

2005
אלפי ש"ח

2,514
172
1,632
3,623

400
540
964
-

7,941

1,904

השקעה בחברות מוחזקות

238,763

234,137

מבנים להשכרה ורכוש קבוע

110,106

115,378

356,810

351,419

107,018
698
19,797

135,655
658
6,385

127,513

142,698

77,779
32,000
3,197
112,976

49,029
32,000
2,579
83,608

116,321

125,113

356,810

351,419

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים קבלני משנה ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מבנקים
הלוואות לזמן ארוך מחברה מאוחדת
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד
הון עצמי
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באור  - 38נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך(
ב.

תמצית דוח רווח והפסד של החברה
2006
אלפי ש"ח

2005
אלפי ש"ח

2004
אלפי ש"ח

הכנסות מהשכרה וניהול מבנים
הכנסות ממתן שירותים לחברה מאוחדת
הוצאות אחזקת וניהול מבנים מושכרים

14,273
3,771
4,211

13,470
4,361

13,707
2,000
3,615

רווח גולמי

13,833

9,109

12,092

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות ,נטו

279
7,317

146
5,303

208
4,860

רווח מפעולות רגילות
הפסד ממימוש רכוש קבוע
הוצאות מימון ,נטו

6,237
)(10
)(9,017

3,660
)(115
)(10,025

7,024
)(6,086

)הפסד( רווח לפני מסים על הכנסה

)(2,790

)(6,480

938

הוצאות מסים על הכנסה

)(73

)(6,580

)(334

)הפסד( רווח לאחר מסים על הכנסה

)(2,863

)(13,060

604

חלק החברה ברווחי )הפסדי(חברות מוחזקות

)(10,039

)(3,096

4,171

)הפסד( רווח נקי לשנה

)(12,902

)(16,156

4,775
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באור  - 38נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך(
ד.

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי

יתרה ליום  1בינואר
2004

הון מניות
אלפי ש"ח

קרנות הון
אלפי ש"ח

5,138

1,086

מניות החברה
המוחזקות
על ידי חברה
מאוחדת
אלפי ש"ח

)(7,967

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן
אלפי ש"ח

-

עודפים
אלפי ש"ח

142,837

סך הכל
אלפי ש"ח

141,094

שינויים בשנת :2004
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך
המאזן

-

-

-

4,600

)(4,600

רווח נקי לשנה

-

-

-

-

4,775

4,775

יתרה ליום  31בדצמבר
2004

5,138

1,086

)(7,967

4,600

143,012

145,869

)(1

-

שינויים בשנת :2005
דיבידנד ששולם

-

-

-

)(4,600

-

)(4,600

הפסד לשנה

-

-

-

-

)(16,156

)(16,156

יתרה ליום  31בדצמבר
2005

5,138

1,086

)(7,967

-

126,856

125,113

שינויים בשנת :2006
מכירת מניות החברה על
ידי חברה מאוחדת

-

2,126

1,984

-

-

4,110

הפסד לשנה

-

-

-

-

)(12,902

)(12,902

5,138

3,212

)(5,983

-

113,954

116,321

)(1

מוצג לאחר ניכוי הסכום המתייחס לחברה בת.
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באור  - 39ארועים לאחר תאריך המאזן
.1

ביום  9במרס  2007חתמה החברה על הסכם למכירת זכויותיה בשטח של כ 800-מ"ר הממוקם במבנה המהווה חלק
מפרוייקט "גן העיר" בתל-אביב בתמורה לסך של כ 10.5-מליון ש"ח .עם השלמת העסקה החברה צפויה לרשום הרווח
ברוטו לפני מס בסך של כ 3-מליון ש"ח.

.2

בדבר מכירת מניות של החברה על ידי חברה מאוחדת לאחר תאריך המאזן ראה באור .21
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נספח לדוחות הכספיים

ליום  31בדצמבר 2006

א.

בעלות

שליטה

%

%

חברות שאוחדו:

חברות המוחזקות ע"י מנרב אחזקות בע"מ-:
מנרב הנדסה ובנין בע"מ

100

100

איחוד מלא

מנרב תעשיות בע"מ

100

100

איחוד מלא

מנרב פרויקטים בע"מ

100

100

איחוד מלא

מחצית היובל בע"מ

50

50

איחוד יחסי

יוניהד ביופארק בע"מ

100

100

איחוד מלא

חברות המוחזקות ע"י מנרב הנדסה בע"מ
צוות עוז משאבי אנוש בע"מ

100

100

איחוד מלא

מי מנשה בע"מ

100

100

איחוד מלא

א.ל.א .ניהול והפעלה ) (2005בע"מ

50

50

איחוד יחסי

חברות המוחזקות ע"י מנרב תעשיות בע"מ:
פנרמה אחזקה ) (1999בע"מ

90

90

איחוד מלא

חברות המוחזקות ע"י מנרב פרוייקטים בע"מ-:
מנרב תשתיות ) (1993בע"מ

100

100

איחוד מלא

בוני ערי דן בע"מ

100

100

איחוד מלא

גן האירוס בע"מ

80

80

איחוד מלא

Minrav Investments Hungary KFT.

100

100

איחוד מלא

חברות המוחזקות ע"י Minrav Investments Hungary KFT.
Yozma KFT.

51

51

איחוד מלא

Minron KFT.

50

50

איחוד יחסי

חברה המוחזקת ע"י Minron KFT.
Central Park Hungary KFT.
ב.

100

100

איחוד יחסי

חברות לא פעילות-:

מנרב מלונאות בע"מ

100

100

לא פעילה

דוח תקופתי
חלק ד'
פרטים נוספים
על מנרב אחזקות בע"מ
ליום  31בדצמבר 2006

פרטים נוספים על התאגיד
פרטי החברה:
:
שם החברה
מס' חברה ברשם :
:
כתובת
:
טלפון
דואר אלקטרוני
תאריך המאזן
תאריך הדו"ח
שנת הדו"ח

:
:
:
:

מנרב אחזקות בע"מ
520034505
הבושם  ,3אשדוד )(77101
 08-8516262פקסימיליה 08-8521295 :

)תקנה  25א(

www.minrav.co.il

)תקנה  25א(

31.12.06
29.03.07
2006

)תקנה (9

)תקנה  25א(

)תקנות  1ו(7 -

תקנה 10א' :תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים
להלן דו"ח רווח והפסד של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת  2006במתכונת של דו"חות כספיים ביניים:
סה"כ
רבעון 4
רבעון 3
רבעון 2
רבעון 1
הכנסות ממכירות

99,015

עלות המכירות והעבודות

353,717
81,533 103,481
89,994
78,709
------------------------------------------------------------------78,519
16,727
23,437
18,049
20,306

רווח גולמי

108,043

8,913

126,918

12,090

98,260

10,064

432,236

41,470

הוצאות מו"פ מכירה ,הנהלה וכלליות

10,403

רווח מפעולות רגילות

------------------------------------------------------------------37,049
6,663
11,347
9,136
9,903

37,060
1,526
11,798
13,742
9,994
הוצאות מימון ,נטו
)(471
)(678
5
17
185
הכנסות )הוצאות( אחרות
------------------------------------------------------------------)(482
4,479
)(446
)(4,589
רווח )הפסד( מפעולות רגילות לפני מיסים 94
מיסים על הכנסה
רווח )הפסד( לאחר מיסים

3,252
)(151
870
2,447
86
------------------------------------------------------------------2,770
4,308
424
)(2,142
180

חלק המיעוט בתוצ' חברות מאוחדות ,נטו )(20
-----הפסד לתקופה

160

)(2,520
)(13
)(2,269
)(218
-----------------------------------------------------------)(1,924

1

)(1,845

3,859

250

תקנה  10ג'  :שימוש בתמורת ניירות ערך
אין.

תקנה  : 11רשימת השקעות בחברות-בת קשורות לתאריך המאזן
סוג
מניה
א .חברות בת
מנרב הנדסה ובנין בע"מ
מנרב הנדסה ובנין בע"מ

רגילות א
רגילות ב

מנרב תעשיות בע"מ
מנרב תעשיות בע"מ

רגילות א
רגילות ב

מנרב פרויקטים בע"מ

רגילות

מספר
מניות

1,183,702
100,000
סה"כ
110,593,151
14,918,430
סה"כ
2,640

סה"כ
ע"נ
באלפי
ש"ח

ערך מאזני
מדווח באלפי
ש"ח

עלות
מותאמת
באלפי
ש"ח

1,184
500
1,684
110,593
74,592
185,185
2,640

2,021
10

)(49,714
87,439

מחצית היובל בע"מ

רגילות

100

100

0.1

)(21,058

יוניהד ביופארק בע"מ

רגילות

9,501,000

9,501,000

9,500

9,500

11,799
======

159,059
========

סה"כ

ב.

132,892

8,683

שיעורי החזקה )בכל סוגי המניות(
שם החברה

מנרב הנדסה ובנין בע"מ
מנרב תעשיות בע"מ
מנרב פרויקטים בע"מ
מחצית היובל בע"מ
יוניהד ביופארק בע"מ

בהון
%

בהצבעה
%

בסמכות
למנות דירקטורים

100
100
100
50
100

100
100
100
50
100

100
100
100
50
100

2

שער הבורסה
לתאריך המאזן
חברה פרטית
חברה פרטית
חברה פרטית
חברה פרטית
חברה פרטית

ג.

שטרי הון והלוואות

החברה הלווה

סוג ההלוואה

סכום
באלפי
ש"ח

תנאי הצמדה

שנת פדיון

שיעור ריבית

מנרב הנדסה ובנין בע"מ

אג"ח צמיתה

11,936

אין הצמדה

בעת פירוק

פריט הוני

מנרב פרויקטים בע"מ

אג"ח צמיתה

14,925

אין הצמדה

בעת פירוק

פריט הוני

מחצית היובל בע"מ

הלוואת בעלים

64,854

צמודת מדד

לפי דרישה

5

מנרב תשתיות בע"מ

הלוואה

5,962

לא צמוד

2014

7.3

מנרב תעשיות בע"מ

הלוואה

32,434

צמוד מדד

טרם נקבע

0

מנרב הנדסה ובנין בע"מ

הלוואה

6,882

צמוד מדד

טרם נקבע

0

מחצית היובל בע"מ

הלוואה

87

צמוד מדד

טרם נקבע

0

יוניהד ביופארק בע"מ

הלוואה

60

צמוד מדד

טרם נקבע

0

פנרמה אחזקה

הלוואה

312

צמוד מדד

טרם נקבע

0

תקנה  : 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח
בחודש דצמבר  2006רכשה החברה  100%מהון המניות של יוניהד ביופארק בע"מ ללא תמורה משמעותית .יוניהד
ביופארק בע"מ הנה חברה יעודית אשר הוקמה על ידי חברת נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ והסתדרות
מדיצינית הדסה )להלן ביחד" :המזמינה"( ואשר פרסמה מכרז לביצוע פרויקט להקמה והפעלה של פארק
ביוטכנולוגי בקמפוס הרפואי בסמוך לבית החולים "הדסה" עין כרם בירושלים לתקופה של  25שנים .בפרויקט
זה זכתה החברה .בתום תקופת ההפעלה תמסור יוניהד ביופארק בע"מ את הפארק הביוטכנולוגי למזמינה ללא
תמורה כלשהי.

תקנה  : 13הכנסות של חברות בנות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן )אלפי ש"ח(
שם החברה

רווח
)הפסד(
לפני מס

רווח
)הפסד(
אחרי מס

דמי
שכירות
______

דיבידנד
וריבית
ריאלית

השתתפות
בהוצאות
_______

)(1
1,721
-1,742
1,140
2,081
מנרב הנדסה ובנין בע"מ
)(1
--71
2,760
)(143
מנרב תעשיות בע"מ
)(1
1,000
-361
5,809
1,209
מנרב פרויקטים בע"מ
300
--2,390
3,754
מחצית היובל בע"מ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)( 1

הרווח לאחר מס כולל חלק ברווחי חברות בנות.

3

תקנה  :14רשימת קבוצות של יתרות הלואות שניתנו לתאריך המאזן
אין.

תקנה  :20מסחר בבורסה  -מועדי הפסקות מסחר
בתקופת הדו"ח לא נרשמו ני"ע למסחר ולא חלה הפסקת מסחר בבורסה למעט עקב פרסום דו"חות כספיים
והודעות החברה.

תקנה  :21תשלומים לנושאי משרה בכירה
להלן פירוט כל התשלומים ששילם התאגיד וכל ההתחייבויות והתשלומים שקיבל על עצמו לרבות
לענין תנאי פרישה בשנת הדיווח לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה
הבכירה שכיהנו בו.
מס'
_____

)(1

עלות שכר
באלפי ש"ח
_________

_____________

1,682
557
542
483
336

מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון
דירקטור
דירקטור
סמנכ"ל כספים )לשעבר(
דירקטור

.1
.2
.3
.4
.5

תפקיד

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)( 1

בנוסף ,מעמידה החברה לכל העובדים הנ"ל ולמנהלת תחום תכנון פנים במנרב ,שהנה בעלת שליטה בחברה ,רכב צמוד ואש"ל .

תקנה  :22שכר וטובות הנאה
עלות השכר הכוללת של הדירקטורים והמנכ"ל שאינן חורגות מהמקובל בשנת הדיווח מסתכמת לכ3,369 -
אלפי .₪
לפירוט עסקאות והטבות לבעלי ענין ראה ביאור  37לדו"חות הכספיים.

4

תקנה  :24מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד ,בחברת בת או בחברה
קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח
שם
בעל העניין

מס'
זהות

שם הנייר

מס' הנייר
בבורסה

____________

______

__________

_______

ע"נ
לתאריך
29/3/07
ש"ח

%

אברהם קוזניצקי

8280398

אברהם קוזניצקי

8280398

מניה רגילה ב'
בת  5ש"ח ע.נ.
מניה רגילה א'
בת  1ש"ח ע.נ.

0155036

563,334

54.82

41.20

לא סחירה

380,416

7.4

27.82

27.82

זיוה קוזניצקי

3749033

זיוה קוזניצקי

3749033

מניה רגילה ב'
בת  5ש"ח ע.נ.
מניה רגילה א'
בת  1ש"ח ע.נ.

0155036

44,556

4.34

3.26

3.26

לא סחירה

44,392

0.86

3.25

3.25

0155036

3,472

0.3

0.25

0.25

34,176

3.3

0.00

0.00

64,115

6.24

4.69

4.69

מנרב תעשיות )*( 510962319
בע"מ
מנרב תעשיות )*( 510962319
בע"מ

מניה רגילה ב'
בת  ₪ 5ע.נ.
מניה רגילה ב'
בת  5ש"ח ע.נ.
)מניות רדומות(

0155036

אחזקות 520029984
מגדל
ביטוח ופיננסיים
בע"מ

מניה רגילה ב'
בת  5ש"ח ע.נ.

0155036

בהון

בהצבעה
%

בסמכות
למנות
דירקטורים
%
41.20

שיעורי החזקה בדילול מלא זהים לנתונים לעיל.
)*( מוחזקת במלואה ע"י מנרב אחזקות בע"מ.

שווי הנקוב של מניות שהתאגיד התחייב למכור לבעלי עניין או שבעל העניין התחייב לרכוש :אין התחייבות כזו.

תקנה  24א':

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
סוג

הון רשום

הון מונפק

הון מונפק בניכוי
מניות רדומות

הערות

מניה רגילה ב'
בת  ₪ 5ע.נ.

1,660,500

942,576

863,499

מניה סחירה

מניה רגילה א'
בת  ₪ 1ע.נ.

1,697,500

424,872

424,872

מניה לא סחירה
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תקנה  :26הדירקטורים של התאגיד
.1

שם :אברהם קוזניצקי ,ת.ז8280398 .
שנת לידה1941 :
כתובת  :רופין  19רחובות.
נתינות  :ישראלית
השנה בה החל לשמש כדירקטור1969 :
דח"צ  :לא
עיסוק והכשרה :יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל מנרב אחזקות בע"מ ,בעל מניות עיקרי.
השכלה  :תיכונית.
אב ובעל לדירקטורים אחרים.
אינו חבר בועדות נוספות.

.2

שם :זיוה קוזניצקי ,ת.ז3749033 .
שנת לידה1942 :
כתובת  :רופין  19רחובות.
נתינות  :ישראלית
השנה בה החלה כהונתה 1969 :
דח"צ  :לא
עיסוק ונסיון :מנהלת תחום תכנון פנים במנרב ,רעיה של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
השכלה :תיכונית.
אינה חברה בועדות נוספות.

.3

שם :ערן קוזניצקי ,ת.ז22279561 .
שנת לידה1966 :
כתובת :קדם  ,92שוהם.
נתינות  :ישראלית.
השנה בה החלה כהונתו.1992 :
דח"צ  :לא
עיסוק ונסיון  :דירקטור ,מנהל בחברת בת ,בן של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.
השכלה  :הנדסאי בנין ובעל תואר בוגר במנהל עסקים.
אינו חבר בועדה נוספת.

.4

שם :דרור קוזניצקי ,ת.ז24389868 .
שנת לידה1969 :
כתובת :אברהם בוני  ,16גבעת שמואל
נתינות  :ישראלית
השנה בה החלה כהונתו 1988 :
דח"צ  :לא
עיסוק ונסיון :דירקטור ,מנכ"ל בחברה בת ,בן של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.
השכלה  :תיכונית.
אינו חבר בועדה נוספת.

.5

שם  :רונית קוזניצקי -אבנון ,ת.ז5925571 .
שנת לידה .1965 :
כתובת :צלע דרום  ,6הרצליה.
נתינות :ישראלית
השנה בה החלה כהונתה 1992 :
דח"צ  :לא
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עיסוק ונסיון :דירקטורית ,מנכ"ל בחברת בת ,בת של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.
השכלה  :הנדסאית מוצרים.
אינה חברה בועדה נוספת

.6

שם :רותי גנץ  ,ת.ז2856792 .
שנת לידה1971 :
כתובת:ברקן  ,40יבנה.
נתינות  :ישראלית.
השנה בה החלה כהונתה1992 :
דח"צ  :לא
עיסוק ונסיון :דירקטורית ,עובדת בחברת בת ,בת של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.
השכלה :תיכונית.
אינה חברה בועדה נוספת.

.7

שם  :פרופ' יצחק יוחאי ,ת.ז3548062 .
שנת לידה 1941 :
כתובת :רוטשילד  ,132פתח תקוה.
נתינות  :ישראלית
השנה בה החלה כהונתו.1983 :
דח"צ  :לא
עיסוק ונסיון :חבר ועדת ביקורת ,מכהן כיו"ר דסק דרום אמריקה באוניברסיטת בר-אילן.
השכלה :בעל תואר פרופסור בחינוך ומוסמך במינהל ציבורי .בעל מיומנות חשבונאית
ופיננסית.
אינו עובד התאגיד ,אינו קרוב משפחה של בעל עניין.

.8

ת.ז0920230 .
שם :גדעון שמיר
כתובת :ת.ד ,384 .אלקנה 44814
שנת לידה1942 :
נתינות  :ישראלית
השנה בה החלה כהונתו2002 :
דח"צ  :כן )בעל כשירות מקצועית(
עיסוק וניסיון :חבר ועדת ביקורת ,מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות לשעבר.
השכלה :בעל תואר בוגר בגיאוגרפיה והיסטוריה של המזה"ת.
אינו עובד בתאגיד ,אינו קרוב משפחה של בעל עניין.

.9

שם :זיוה עצמון ת.ז003240546 .
כתובת :שמואל אביצור  ,14/2יפו.
שנת לידה1942 :
נתינות :ישראלית
השנה בה החלה כהונתו2006 :
דח"צ  :כן )בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית(
עיסוק וניסיון :עורכת דין במגוון תחומים ומגשרת ,יו"ר קרן גמלאות השתלמות ,מיסוי
ופנסיה של לשכת עורכי הדין בישראל .כיהנה בעבר כדירקטור חיצוני בחברת גילאון השקעות
) (1979בע"מ.
השכלה  :בעלת תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת ת"א ,תואר בוגר בלימודי פסיכולוגיה
מחוג למדעי התנהגות מהמכללה האקדמית ת"א-יפו וכן  – Post-Graduateהתמחות בדיני
השוק המשותף מאוניברסיטת אמסטרדם.
אינו עובד בתאגיד ,אינו קרוב משפחה של בעל עניין.
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תקנה  26א':

נושאי משרה בכירה של התאגיד )מלבד המפורטים בתקנה  26לעיל(
א.

מבקר פנימי של החברה
שם :אהרון זהר ,מס' ת.ז008858292 .
שנת לידה 1947 :
תאריך המינוי26.9.05 :
הנ"ל אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין.
השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :רואה חשבון ,שותף במשרד רו"ח זהר
את זהר ושות'.

ב.

סמנכ"ל כספים
שם :פנחס דקל ,מס' ת.ז22416127 .
שנת לידה1966 :
תאריך המינוי01.12.06 :
הנ"ל אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין.
השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות ומוסמך
במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.
בעבר כיהן כמנהל כספים של אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ.

תקנה  :27רואה החשבון של התאגיד
רואה החשבון של החברה הינם סומך חייקין ושות' -רואי חשבון.
כתובת  :רח' הארבעה  ,17ת"א.61006 ,

תקנה  : 28שינוי בתזכיר או בתקנות החברה
) (1

ביום  06/03/2006הוחלט באסיפה הכללית של החברה על החלפת נוסח סעיפים )27.2א( ו-
)27.2ב( לתקנון התאגיד בנוסח כדלקמן:
" 27.2יושב ראש דירקטוריון כמנהל כללי
א .האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את
תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במניין
קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם
בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם ,הנוכחים בהצבעה .במניין הקולות של בעלי המניות
לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים; ) (2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות
האמורים בפסקה ) (1לא עלה על אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
ב .תוקפה של החלטה כאמור מוגבל לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים
ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית .לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור,
תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.
לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו ,רשאית האסיפה
הכללית לקבל החלטה נוספת ,וכך הלאה".

) (2

ביום  08/05/2006הוחלט באסיפה הכללית של החברה על תיקון תקנון התאגיד באופן
כדלקמן:
)א( סעיף  33.2לתקנון החברה יוחלף בנוסח כדלקמן:
" 33.2שיפוי מראש
החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה
כמפורט בסעיף  33.4להלן ,ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש כאמור בסעיף 33.4א .להלן
תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים
בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים
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לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר
הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה ,במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי
שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על  25%מהונה העצמי של החברה
במועד מתן השיפוי בפועל ,בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים
האחרונים שאישרה החברה".
)ב( בסעיף 33.4א .לתקנון החברה יתווספו המילים "או שהוציא" לאחר המילים "שהוטלה
עליו".
)ג( סעיף 33.4ב .לתקנון החברה הקיים ימוספר כסעיף 33.4ג .וסעיף 33.4ג .לתקנון החברה
הקיים ימוספר כסעיף 33.4ד.
)ד( יתווסף סעיף נוסף שימוספר 33.4ב .בנוסח כדלקמן:
"הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה עקב
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך
פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשב ה פלילית".
)ה( סעיף  34לתקנון החברה יימחק.

תקנה  : 29המלצות והחלטות הדירקטורים
) (1בישיבת דירקטוריון החברה מתאריך  12/02/2006הוחלט להמליץ בפני האסיפה הכללית
להחליף את נוסח סעיפים )27.2א( ו)27.2 -ב( לתקנון החברה בסעיפים בנוסח כדלקמן:
" 27.2יושב ראש דירקטוריון כמנהל כללי
א .האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את
תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במניין
קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם
בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם ,הנוכחים בהצבעה .במניין הקולות של בעלי המניות
לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים; ) (2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות
האמורים בפסקה ) (1לא עלה על אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
ב .תוקפה של החלטה כאמור מוגבל לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים
ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית .לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור,
תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.
לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו ,רשאית האסיפה
הכללית לקבל החלטה נוספת ,וכך הלאה".
) (2בישיבת דירקטוריון החברה מתאריך  30/03/2006הוחלט להמליץ בפני האסיפה הכללית לתקן
את תקנון החברה באופן כדלקמן:
)א( להחליף את סעיף  33.2לתקנון החברה בנוסח הבא:
" 33.2שיפוי מראש
החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה
כמפורט בסעיף  33.4להלן ,ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש כאמור בסעיף 33.4א .להלן
תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים
בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים
לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר
הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין".
)ב(

סעיף 33.4א לתקנון החברה – לאחר המילים "שהוטלה עליו" יבוא" :או שהוציא".

)ג(

סעיף 33.4ב .לתקנון החברה הקיים ימוספר כסעיף 33.4ג .וסעיף 33.4ג .לתקנון החברה
הקיים ימוספר כסעיף 33.4ד.

)ד(

יתווסף סעיף 33.4ב לתקנון החברה בנוסח כדלקמן:
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"ב .הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה עקב
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך
פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית".
) (3בישיבת דירקטוריון מיום  30/03/2006אישר הדירקטוריון הוצאת כתבי שיפוי חדשים לנושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בנוסף לאלה שהוצאו בעבר על מנת להתאים את כתבי השיפוי
לתיקון מספר  3לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-

החלטות החברה

תקנה  29א':

א .החלטות אסיפה כללית מיוחדת אשר התכנסה ביום :06/03/2006
 .1ראה פירוט לעניין החלטת האסיפה הכללית המיוחדת לשינוי תקנון החברה ,בתקנה  28לעיל
סעיף ).(1
 .2הסמכת מר אברהם קוזניצקי ,יו"ר דירקטוריון החברה ,להמשיך למלא את תפקיד המנהל
הכללי של החברה ולהפעיל את סמכויותיו לתקופה של  3שנים נוספות החל ממועד קבלת
ההחלטה.
 .3אישור מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד קבלת ההחלטה.
ב .החלטות אסיפה כללית מיוחדת אשר התכנסה ביום :08/05/2006
 .1ראה פירוט לעניין החלטת האסיפה הכללית המיוחדת לשינוי תקנון החברה בתקנה  28לעיל
סעיף ).(2
 .2אישור הוצאת כתבי שיפוי לבעלי השליטה בחברה בנוסח המצורף לדו"ח המיידי מיום
 30/03/2006וזאת בנוסף לכתבי השיפוי שהוצאו להם בעבר.
 .3אישור הוצאת כתבי שיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה ,שאינם מבעלי השליטה
בחברה ,בנוסח המצורף לדו"ח המיידי מיום  ,30/03/2006וזאת בנוסף לכתבי השיפוי שהוצאו
להם בעבר.
ג .החלטות אסיפה כללית מיוחדת אשר התכנסה ביום :16/07/2006
מינוי הגב' זיוה עצמון כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש שנים
שתחילתה במועד אישור המינוי; אישור גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים
המירביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברה )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטורים חיצוניים( ,התש"ס ,2000-כפי שיהיו מעת לעת ואישור הענק כיסוי
ביטוחי ושיפוי כמקובל בחברה.

29.03.07
תאריך

מנרב אחזקות בע"מ

שמות החותמים

תפקידי החותמים

אברהם קוזניצקי

יו"ר הדירקטוריון

פנחס דקל

סמנכ"ל כספים
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