קרדן ישראל בע"מ
)"החברה"(
דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א ,2001-לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970-ולחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-בדבר עסקה עם בעל שליטה וזימון אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי המניות של החברה
חלק א'  -אישור עסקת רכישת מניות קרדן שירותים מאת קרדן יזמות
תיאור תמציתי של עיקר תנאי ההתקשרות
א .החברה וקרדן יזמות ) (2011בע"מ )להלן" :קרדן יזמות"( ,בעלת השליטה בחברה ,התקשרו בהסכם )להלן" :ההסכם"( ,לפיו תרכוש החברה
מקרדן יזמות  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )להלן" :קרדן שירותים"( ,חברה הנמצאת בשליטת קרדן יזמות,
בתמורה לסך של כ 97.8-מליון ש"ח המשקף לקרדן שירותים שווי של כ 152.8-מיליוני ש"ח ,וכן תעמיד החברה הלוואה לקרדן שירותים )או
תוסב ההלוואה שהעמידה קרדן יזמות לקרדן שירותים לחברה ,ככל שקרדן יזמות תעמיד את ההלוואה כאמור( )להלן" :העסקה"(.
ב .יצוין ,כי ביום  9ביולי  2012נחתם הסכם בין קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם שירותים לעיר בע"מ )להלן" :מילגם"( לבין קרן תשתיות ישראל
) IIאי.אי.אף (2011 .שותפות מוגבלת ,על ידי השותף הכללי שלה  -חברת שותף כללי קרן תשתיות ישראל  2בע"מ )להלן" :קרן תשתיות" ו-
"הסכם קרן תשתיות" בהתאמה( ,לפיו קרדן שירותים תקצה לקרן תשתיות  36%מהונה המונפק של קרדן שירותים וזאת בתמורה לסך של
חמישים וחמישה מיליון ש"ח ) 55,000,000ש"ח( .על פי ההסכם ,החברה תיכנס בנעלי קרדן יזמות בנוגע לכל זכויותיה והתחייבויותיה של קרדן
יזמות תחת הסכם קרן תשתיות ,לרבות בקשר עם העמדת הלוואת הבעלים או הסבתה כמפורט בסעיף ג' להלן.
ג .בנוסף ,אם קרדן יזמות לא תעמיד לקרדן שירותים את הלוואת הבעלים כהגדרתה להלן ,תיקח על עצמה החברה את התחייבות קרדן יזמות
בהתאם להסכם קרן תשתיות לפיה עד יום  31בדצמבר  2012קרדן יזמות וקרן תשתיות תעמדנה לקרדן שירותים הלוואות בעלים )להלן:
"הלוואת הבעלים"( ,שתשמשנה את קרדן שירותים לפירעון מלא וסופי של כל היתרה הבלתי מסולקת של הלוואה שנטלה קרדן שירותים מבנק
הפועלים בע"מ ,שיתרתה צפויה להיות באותו מועד כ 8-מליון ש"ח .כן סוכם ,כי אם תעמיד קרדן יזמות את חלקה בהלוואת הבעלים )להלן:
"הלוואת הבעלים של יזמות"( יומחו במועד השלמת העסקה הזכויות להחזר הלוואת הבעלים של יזמות לחברה כנגד תשלום של החברה לקרדן
יזמות בגובה היתרה הבלתי מסולקת של הלוואת הבעלים של יזמות כפי שתהיה במועד השלמת העסקה.
ד .ההסכם כולל הצהרות ,התחייבויות ומצגים של הצדדים להסכם ושיפוי בגין מצגים אלה.
ה .קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם התחייבו כי במהלך התקופה שממועד החתימה ועד למועד השלמת ההסכם הן תימנענה מכל מעשה או מחדל
העלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על הפעילות של החברות או הנכסים המהותיים ו/או לסכן את השלמת העסקה.
ו .לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ,יתוקנו תקנוני החברות כך שיכללו מנגנונים למינוי דירקטורים בקרדן שירותים ומילגם )להלן יחד:
"החברות"(.
ז .בין הצדדים הוסכם לפעול לאימוץ מדיניות של חלוקת דיבידנד במילגם אשר תהא בשיעור שלא יפחת מ 75%-מתוך הרווח הראוי לחלוקה של
החברה לאותה שנה ,וכן לפעול לאימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד בקרדן שירותים ,שעיקרה חלוקת דיבידנד בשיעור השווה ל 90%-לפחות מן
הרווחים הראויים לחלוקה מדי חצי שנה ובכפוף להסכמי המימון של קרדן שירותים.
ח .החברה וקרן תשתיות תעמדנה לרשות קרדן שירותים מנהלים ראויים באמצעותם יוענקו שירותי ניהול למילגם ככל שיידרש לפיתוח עסקיה
בתמורה לדמי הניהול בסך כולל של מליון וחצי ש"ח ) 1,500,000ש"ח( לשנה אשר ישולמו בתשלומים חצי שנתיים.
ט .הצדדים הסכימו כי קבלת החלטות בדירקטוריון החברות או באסיפה הכללית של בעלי המניות שלהן ,ביחס לנושאים מסוימים ,תצריך אישור
ברוב של  75%מהדירקטורים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בדירקטוריון החברות ,או בעלי מניות המחזיקים במניות המהוות לפחות 75%
מבעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה ,לפי העניין )להלן" :החלטות מהותיות"( .כן נקבע בהסכם מנגנון של מינוי פוסקים מוסכמים
במקרה בו ייווצר מבוי סתום ) (Deadlockבדירקטוריון ו/או באסיפה הכללית של החברות בנושא תקציב או התקשרות בהסכם מהותי.
י .ההסכם כולל מנגנון דילול שיופעל במקרה בו יוחלט על גיוס הון מבעלי המניות של קרדן שירותים )לרבות באמצעות העמדת הלוואות בעלים או
ערבויות( ,ובעל מניות לא יעמיד את המימון הנדרש ממנו על פי חלקו היחסי במניות קרדן שירותים.
יא .ההסכם כולל מגבלות על עבירות מניות קרדן שירותים שאינן לנעבר מורשה ,לרבות זכות סירוב ראשון ,זכות הצטרפות וזכות צירוף.
יב .בנוסף כולל ההסכם אופציה לרכישת מניות קרדן שירותים מאת החברה במקרה של שינוי שליטה בחברה כתוצאה מהליכי חדלות פירעון של
החברה ,וכן התחייבות של החברה לאי ביצוע השקעה בגופים מתחרים.
יג .תוקפו של ההסכם והתחייבויות הצדדים הותנו בהתמלאותם של תנאים מתלים ,הכוללים ,בין היתר ,השלמת עסקת קרן תשתיות ,קבלת מימון
לצורך העסקה ,אישורי בנקים ואישור האסיפה הכללית של החברה.
לפרטים נוספים בדבר תיאור עיקרי ההסכם ראו חלק א' לדיווח זה.
שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי ומהות ענין זה
בעלת השליטה שלה ענין אישי בהתקשרות הינה קרדן יזמות .בעלי השליטה היחידים בקרדן יזמות הינם ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור.
לפירוט הזכויות המקנות להם שליטה ,ראו סעיף  3לדיווח זה .עניינה האישי של קרדן יזמות נובע מכך שהינה צד להסכם.
שמות הדירקטורים אשר עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה
ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר ,הינם בעלי ענין אישי מכח כהונתם כדירקטורים הן בחברה והן בקרדן יזמות ,אשר הינה צד להסכם ,והן למען
הזהירות ,מכח החזקותיהם בקרדן יזמות .כמו כן ,ה"ה אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' הצהירו ,למען הזהירות ,על עניינם האישי בעסקה בשל
היותם מועסקים על ידי חברות בשליטת בעלי השליטה בחברה.
חלק ב'  -אישור הסכם למתן שירותים בין החברה לבין קרדן יזמות
תיאור תמציתי של עיקר תנאי ההתקשרות
בחודש יולי  ,2012התקשרו החברה וקרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם )להלן" :הסכם השירותים"( ,אשר בהתאם לו מעמידה החברה
לקרדן יזמות שירותים ,באופן ובהיקף ,כפי שמתבקש על-ידי קרדן יזמות .לפירוט השירותים הכלולים בהסכם השירותים ראו סעיף  10לדיווח זה.
השירותים במסגרת הסכם השירותים יינתנו בהתאם להנחיות המתקבלות מעת לעת על ידי קרדן יזמות .כמו כן ,במסגרת הסכם השירותים מכהנים
בקרדן יזמות יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל ,יועצת משפטית ,סמנכ"ל כספים ומנהל כספים שהינם עובדי החברה ,המכהנים בתפקידים אלה
גם בחברה .בתמורה לשירותים שבמסגרת הסכם השירותים ,תשלם קרדן יזמות לחברה סך של  325אלפי ש"ח לרבעון )ובסה"כ כ 1,300-אלפי ש"ח
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לשנה( ,צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  .2012הסכם השירותים יחול רטרואקטיבית בגין שירותים שניתנו על ידי החברה לקרדן יזמות
החל מיום  5באוקטובר  2011ולמשך שלוש שנים ממועד זה .לפרטים נוספים בדבר תיאור עיקרי הסכם השירותים ראו חלק ב' לדיווח זה.
שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי ומהות ענין זה
בעלת השליטה שלה ענין אישי בהתקשרות הינה קרדן יזמות .בעלי השליטה היחידים בקרדן יזמות הינם ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור.
לפירוט הזכויות המקנות להם שליטה ,ראו סעיף  3לדיווח זה .עניינה האישי של קרדן יזמות נובע מכך שהינה צד להסכם השירותים ,המקבלת
שירותים מכח ההסכם.
שמות הדירקטורים אשר עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה
ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר ,הינם בעלי ענין אישי מכח כהונתם כדירקטורים הן בחברה והן בקרדן יזמות ,אשר הינה צד להסכם השירותים ,והן
למען הזהירות ,מכח החזקותיהם בקרדן יזמות .כמו כן ,ה"ה אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' הצהירו ,למען הזהירות ,על עניינם האישי בעסקה
בשל היותם מועסקים על ידי חברות בשליטת בעלי השליטה בחברה.
חלק ג' -זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,אשר תתכנס ביום ג' 28 ,באוגוסט  ,2012בשעה  11:00במשרדי
החברה אשר בדרך מנחם בגין  ,154תל אביב )להלן" :משרדי החברה"( .טל' לבירורים.03-6083444 :
תמצית תנאי ההחלטות שעל סדר היום:
א .אישור התקשרות החברה בהסכם רכישת מניות קרדן שירותים מאת קרדן יזמות והעמדת הלוואה )או הסבתה מאת קרדן יזמות( לקרדן
שירותים ,כמפורט בחלק א' לדיווח זה.
ב .אישור התקשרות החברה בהסכם השירותים עם קרדן יזמות ,כמפורט בחלק ב' לדיווח זה.
הרוב הנדרש לאישור ההחלטות על סדר יום האסיפה
הרוב שיידרש באסיפה הכללית לאישור כל אחת מההחלטות אשר על סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה
באופן אישי או באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתבי הצבעה ,למעט נמנעים; ובלבד שיתקיים אחד מאלה) :א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית
ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה .במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים
לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים
מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
קודם להצבעה בכל אחת מההחלטות שעל סדר היום ,יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה ,להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי בהחלטה
כאמור אם לאו .לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה ,לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.
המועד הקובע לצורך קביעת זכאות בעלי המניות להצביע
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ,הינו סוף יום המסחר של יום ב' 30 ,ביולי .2012
עיון במסמכים
עותק של דיווח זה על נספחיו יעמוד לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות  ,09:00-16:00לאחר תאום מראש עם מזכירת החברה בטל' 03-
 ,6083444וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום ,וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת  http://magna.isa.gov.ilובאתר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת .http://maya.tase.co.il
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ג.א.נ,.
הנדון:

דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א-
 ,2001לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-ולחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א) 2001-להלן" :תקנות עסקת
בעל שליטה"( ,תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן" :תקנות הדוחות"(
וחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית
מיוחדת של בעלי המניות של קרדן ישראל בע"מ )להלן" :קרדן ישראל" או "החברה"( )להלן" :האסיפה
הכללית"( אשר תתכנס ביום ג' 28 ,באוגוסט  ,2012בשעה  11:00במשרדי החברה אשר בדרך מנחם בגין
 ,154תל אביב )להלן" :משרדי החברה"( .טל' לבירורים.03-6083444 :
בחלק א' לדיווח זה יינתנו פרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת  6,400מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע"נ כל אחת ,המהוות  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )להלן" :קרדן
שירותים"( ,חברה בשליטת קרדן יזמות ) (2011בע"מ )להלן" :קרדן יזמות" או "המוכרת"( ,אשר האחרונה
הינה בעלת השליטה בחברה ,בתמורה לסך של כ 97.8-מליון ש"ח המשקף לקרדן שירותים שווי של כ-
 152.8מיליוני ש"ח ,וכן להעמדת הלוואה לקרדן שירותים )או הסבתה מקרדן יזמות לחברה ,ככל שקרדן
יזמות תעמיד את ההלוואה כאמור( ,והכל כמפורט בחלק א' להלן.
בחלק ב' לדיווח זה יינתנו פרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים לקרדן יזמות ,בעלת
השליטה בחברה ,והכל כמפורט בחלק ב' להלן.
בחלק ג' לדיווח זה יינתנו פרטים ביחס לזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה לאישור
ההתקשרויות האמורות.
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חלק א'  -אישור עסקת רכישת מניות קרדן שירותים מאת קרדן יזמות
 .1תיאור עיקרי העסקה ,שמות הצדדים לה ,מועדים שנקבעו לגביה ותנאיה
בהמשך לקבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,מובאת בזאת לאישור אסיפת בעלי המניות של
החברה התקשרות החברה בהסכם )להלן בחלק א' זה" :ההסכם"( עם קרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה,
לרכישת  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים ,בתמורה לסך של כ 97.8-מליון ש"ח המשקף לקרדן
שירותים שווי של כ 152.8-מיליוני ש"ח ,וכן להעמדת הלוואה לקרדן שירותים )או הסבתה מקרדן יזמות
לחברה ,ככל שקרדן יזמות תעמיד את ההלוואה כאמור( )להלן" :העסקה"(.
יצוין ,כי קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם שירותים לעיר בע"מ )להלן" :מילגם"( הינן צד להסכם מיום 9
ביולי  2012עם קרן תשתיות ישראל ) IIאי.אי.אף (2011 .שותפות מוגבלת ,על ידי השותף הכללי שלה  -חברת
שותף כללי קרן תשתיות ישראל  2בע"מ )להלן" :קרן תשתיות" ו"-הסכם קרן תשתיות" בהתאמה( ,לפיו
קרדן שירותים תקצה לקרן תשתיות  3,600מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כל אחת של קרדן שירותים אשר
תהווינה במועד ההשלמה של הסכם קרן תשתיות  36%מהונה המונפק של קרדן שירותים וזאת בתמורה לסך
של חמישים וחמישה מיליון ש"ח ) 55,000,000ש"ח( ,כאשר מלוא התמורה האמורה ,מיועדת לפירעון חלק
מהלוואה שנטלה קרדן שירותים מבנק הפועלים בע"מ ,שיתרתה צפויה להיות לאחר הפירעון כ 8-מליון ש"ח
)להלן" :הלוואת פועלים"( .לפרטים נוספים בדבר הסכם קרן תשתיות ובדבר הלוואת פועלים ראו סעיפים
 4.2ו 18.2.3.3 -למתאר קרדן שירותים ,המצורף כנספח א' לדיווח זה.
במסגרת ההסכם ,קרדן ישראל תיכנס בנעלי קרדן יזמות בנוגע לכל זכויותיה והתחייבויותיה תחת הסכם
קרן תשתיות ,כאשר השלמת הסכם קרן תשתיות הינה תנאי מתלה )בנוסף לתנאים מתלים נוספים( להשלמת
ההסכם )ראו גם סעיף  1.12להלן( .בהתאם ,התיאור התמציתי של עיקרי ההסכם ,כפי שמובא להלן ,כולל גם
התייחסות להסכמות במסגרת הסכם קרן תשתיות ,ובכלל זה את התחייבויות קרדן יזמות תחת הסכם קרן
תשתיות אשר תוסבנה לקרדן ישראל עם השלמת ההסכם) ,לרבות בקשר עם העמדת הלוואת הבעלים או
הסבתה ,כמפורט בסעיף  1.1.2להלן( .יצוין ,כי העסקה מתבצעת לפי שווי לקרדן שירותים הזהה לזה שניתן
לה בהסכם קרן תשתיות.
יצוין ,כי השלמת העסקה מותנית ,בין היתר ,בהצלחת החברה להשיג מימון חיצוני לעסקה .עם גיבושם של
תנאי המימון לעסקה יינתן גילוי נפרד על ידי החברה בנושא זה.
להלן תיאור של תמצית עיקרי ההסכם:

.1.1

תמצית העסקה
 .1.1.1על פי ההסכם ,תרכוש החברה מאת המוכרת במועד השלמת העסקה )כהגדרתו להלן( 6,400
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כל אחת של קרדן שירותים )להלן" :המניות הנרכשות"(,1
אשר יהוו במועד השלמת העסקה  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים ,כשהן נקיות
וחופשיות מכל משכון ,עיקול ,עיכבון או זכות צד ג' כלשהי ,ונפרעות במלואן .בתמורה
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יצוין ,כי במועד דו"ח זה ,טרם הוקצו כל המניות הנרכשות לקרדן יזמות .במועד הדו"ח ,מחזיקה קרדן
יזמות ב 1,000-מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ של קרדן שירותים .עד למועד ההשלמה של הסכם קרדן
תשתיות ,צפויה קרדן שירותים להקצות לקרדן יזמות מניות נוספות ,כך שבמועד ההשלמה של הסכם קרן
תשתיות ,תחזיק קרדן יזמות ב– 6,400מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כל אחת של קרדן שירותים.
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למניות הנרכשות ,תשלם החברה למוכרת ,במועד השלמת העסקה )כהגדרתו להלן( ,סך של
כ 97.8-מליון ש"ח במזומן )להלן" :התמורה"(.
 .1.1.2בנוסף ,אם קרדן יזמות לא תעמיד את הלוואת הבעלים כמתואר להלן ,תיקח על עצמה קרדן
ישראל את התחייבות קרדן יזמות בהתאם להסכם קרן תשתיות לפיה עד יום  31בדצמבר
 2012קרדן יזמות וקרן תשתיות תעמדנה לקרדן שירותים הלוואות בעלים בסכום השווה
ליתרה הבלתי מסולקת של הלוואת פועלים ,כפי שתהיה באותו מועד ,שתשמשנה את קרדן
שירותים לפירעון מלא וסופי של כל יתרת הלוואת פועלים )להלן ביחד" :הלוואות
הבעלים"( .הלוואות הבעלים ,תועמדנה לקרדן שירותים על ידי קרדן יזמות וקרן תשתיות
בהתאם לשיעור החזקותיהן בהון המניות המונפק והנפרע של קרדן שירותים במועד העמדת
ההלוואה .הלוואות הבעלים תהיינה צמודות למדד ותישאנה ריבית בשיעור של  7%לשנה.
קרדן שירותים תפרע את הלוואת הבעלים ,באופן שכל תשלום יחולק בין קרדן יזמות וקרן
תשתיות ביחס השווה ליחס העמדת הלוואות הבעלים על ידן .עוד הוסכם ,כי בתקופת שלוש
השנים הראשונות שלאחר מועד ההשלמה ,תשלום דמי הניהול )כמפורט בסעיף  1.6להלן(,
יקדם לפירעון הלוואת הבעלים.
כן סוכם ,כי אם תעמיד קרדן יזמות את חלקה בהלוואת הבעלים כאמור )להלן" :הלוואת
הבעלים של יזמות"( יומחו במועד השלמת העסקה הזכויות להחזר הלוואת הבעלים של
יזמות לחברה כנגד תשלום של החברה לקרדן יזמות בגובה היתרה הבלתי מסולקת של
הלוואת הבעלים של יזמות כפי שתהיה במועד השלמת העסקה.

.1.2

הצהרות ,התחייבויות ומצגי הצדדים להסכם ושיפוי בגין המצגים
 .1.2.1על פי ההסכם ,תיכנס החברה בנעלי קרדן יזמות בכל הקשור לזכויותיה וחובותיה במניות
קרדן שירותים ,לרבות כמפורט בסעיפים  1.2-1.13להלן ,לרבות בכל הנוגע להתחייבויות
קרדן יזמות כלפי קרן תשתיות ,תחת הסכם קרן תשתיות ובכלל זה ההתחייבות לשיפוי
שהתחייבה קרדן יזמות כלפי קרן תשתיות ,שהינה בתנאים זהים לחובת השיפוי של קרדן
יזמות כלפי החברה כמפורט בהסכם ובסעיף  1.2.5להלן ,בשינויים הבאים (1) :ההתחייבות
לשיפוי כלפי קרן תשתיות הינה של קרדן יזמות וקרדן שירותים יחדיו; ) (2בהסכם קרן
תשתיות הוסכם כי היה וקרדן יזמות ו/או קרדן שירותים לא תשלמנה את סכום השיפוי שהן
תחויבנה לשלמו בהתאם להוראות הסכם קרן תשתיות בתוך  30ימים ,תהא קרן תשתיות
זכאית לדרוש כי סכום השיפוי כאמור ישולם לה )במקום וחלף תשלום סכום השיפוי(,
באמצעות הקצאת מניות רגילות חדשות על ידי קרדן שירותים ,כאשר שווי קרדן שירותים
לצורך הקצאת המניות הנוספות לחברה יהיה שווה לשווי קרדן שירותים בהתאם לקבוע
בסעיף  1.8להלן )ללא ההפחתה בשיעור של  (3) ;(25%התחייבות השיפוי של קרדן יזמות
כלפי החברה הינה בגין מלוא הנזק שייגרם לחברה ,לרבות הנזק שבגינו תצטרך החברה
לשפות את קרן תשתיות ,והכל עד לסכום המקסימלי שנקבע ,בעוד שהתחייבות השיפוי כלפי
קרן תשתיות מוגבלת לשיעור החזקותיה בקרדן שירותים ).(36%
 .1.2.2החברה הצהירה כי היא רוכשת את מניות קרדן שירותים במצבן ,בהסתמך על מצגי קרדן
יזמות ועל היכרות מנהליה את עסקי קרדן שירותים ולא תהינה לה טענות כלשהן ,מלבד אי
נכונות המיצגים.
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 .1.2.3קרדן שירותים הצהירה כי הנכס העיקרי של קרדן שירותים הוא החזקותיה במילגם.
 .1.2.4ההסכם כולל מצגים נרחבים אשר ניתנו על ידי קרדן יזמות ,לרבות בכל הנוגע להתאגדות
ורישום ,להון המניות ,לפעילותה ,לדוחותיה הכספיים ,לנכסיה ,להתחייבויותיה ,לעסקאות
עם צדדים קשורים ,לקניין רוחני ,לעובדים וכיו"ב.
 .1.2.5כמו כן ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם יתברר לאחר מועד השלמת העסקה כי המצגים
שניתנו על ידי קרדן יזמות כמפורט בהסכם ,אינם נכונים ,קרדן יזמות תהיה אחראיות לכל
הפסד ,נזק ,אובדן ,חבות ,או הוצאה ישירה )כל אחד מאלה יקרא להלן" :נזק"( שייגרמו
לחברה בגין אי נכונות המצגים ו/או בגין הפרת המצגים שנעשו על ידה ,וקרדן יזמות
התחייבה לשפות את החברה בגין כל נזק ,כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט
עו"ד בסכומים סבירים )להלן" :ההתחייבות לשיפוי"( .ההתחייבות לשיפוי תהיה בתוקף
בגין דרישות לשיפוי שהתקבלו בכתב על ידי קרדן יזמות עד למועד אישור הדוחות הכספיים
השנתיים של קרדן שירותים לשנת  ,2013ובתום תקופה זו ,היא תפקע מבלי שיידרש לכך
ביצוע פעולה כלשהי )להלן" :תקופת ההתחייבות לשיפוי"( .הזכות לשיפוי של החברה,
כמפורט לעיל ,תיקבע על פי פסק דין סופי ,שביצועו לא עוכב ,או על פי פסק בוררות ,ובלבד
שהחברה תודיע בכתב לקרדן יזמות על כל דרישה ו/או הליך משפטי שננקט נגדה אשר עלול
להקים חובת שיפוי ,ותאפשר לקרדן יזמות לייצג ו/או להתפשר ו/או להתגונן בשמה של
החברה בפני כל הליך משפטי כזה .קרדן יזמות לא תהיה חייבת בחובת שיפוי בגין כל דרישה
ו/או הליך משפטי כאמור שבהם בחרה החברה להתפשר ו/או להסכים להעברת התביעה
לבוררות או לפישור ,בלי קבלת אישור בכתב של קרדן יזמות .במקרה של נזק המכוסה על
ידי פוליסת ביטוח ,יופחתו דמי הביטוח שנתקבלו בפועל על ידי החברה מסכום השיפוי לו
תהיה זכאית החברה .סכום השיפוי מכח ההתחייבות לשיפוי הוגבל בהסכם לסכום של 55
מליון ש"ח בניכוי דיבידנדים שיחולקו על ידי קרדן שירותים לקרן תשתיות החל ממועד
השלמת העסקה ועד למועד השיפוי .כמו כן ,חובת השיפוי לא תחול על נזק בסכום כולל
)מצטבר( הקטן מסכום של  2.5מליון ש"ח ,והכל כמפורט בהסכם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הוסכם שאם יינתן פסק דין סופי ,שביצועו לא עוכב ,נגד מילגם
חניה סלולרית בע"מ )חברה בת של מילגם( )להלן" :מח"ס"( בתובענה מהתובענות הייצוגיות
התלויות ועומדות נגדה במועד חתימת ההסכם ,המחייב את מח"ס בתשלום העולה על סך
של חמישה מליון ש"ח לכל תובענה ייצוגית כאמור ,אזי תקום לחברה הזכות לשיפוי בגין
נזק שייגרם לה כתוצאה מפסק דין כאמור ,ביחס לכל סכום פסק הדין העולה על סך של
חמישה מליון ש"ח לכל תובענה ייצוגית כאמור ,והוראות השיפוי כמפורט בסעיף  1.2.5זה
לעיל יחולו ,בשינויים המחויבים ,על זכות השיפוי של החברה בהתאם להוראות סעיף 1.2.5
זה.
קרדן יזמות תשלם את סכום השיפוי שהיא מחויבת לשלמו בהתאם להוראות סעיף 1.2.5
לעיל בתוך  30ימים מהמועד שקיבלה את דרישת החברה לשיפוי ,לאחר שקמה לחברה זכות
לשיפוי כמפורט בסעיף  1.2.5לעיל.
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.1.3

תקופת הביניים
קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם )קרדן שירותים ומילגם תיקראנה להלן יחד" :החברות"(
התחייבו כי במהלך התקופה שממועד החתימה ועד למועד השלמת ההסכם )להלן" :תקופת
הביניים"( ,הן תימנענה מכל מעשה או מחדל העלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על הפעילות של
החברות או הנכסים המהותיים ו/או לסכן את השלמת העסקה.

.1.4

דירקטוריון החברות
 .1.4.1בהתאם להסכם קרן תשתיות ,לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ,יתוקנו תקנוני החברות
כך שיכללו מנגנונים למינוי דירקטורים .לאחר תיקון התקנונים ימנה הדירקטוריון של כל
אחת מהחברות תשעה חברים ,כאשר כל בעל מניות המחזיק במניות המהוות  10.1%מהון
המניות המונפק של החברה הרלוונטית ,יהיה זכאי למנות דירקטור אחד לדירקטוריון
החברה .כח ההצבעה בדירקטוריון יהיה בהתאם לשיעור ההחזקה של בעל המניות שמינה
את אותו דירקטור בהון המניות המונפק של קרדן שירותים מחולק למספר הדירקטורים
שמונו על ידי אותו בעל מניות האמור.
 .1.4.2יצוין ,כי על פי הסכם קרן תשתיות לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ומתוך הדירקטורים
שמילגם זכאית למנות לחברות הבנות עיקריות של מילגם )להלן" :החברות הבנות"( ,תהיה
לקרן תשתיות זכות למנות לפחות דירקטור אחד בדירקטוריון כל אחת מבין החברות הבנות,
ובלבד שמילגם זכאית למנות לפחות שלושה דירקטורים לדירקטוריון כל אחת מהחברות
הבנות.
 .1.4.3בהתאם להסכם קרן תשתיות ,ככל שתושלם העסקה ,יושב ראש הדירקטוריון בכל אחת
מהחברות ימונה מתוך הדירקטורים שמונו על ידי החברה .החברה לקחה על עצמה את
התחייבותה של קרדן יזמות כי מינוי יו"ר דירקטוריון כאמור יעשה לאחר התייעצות עם קרן
תשתיות.

.1.5

מדיניות חלוקת דיבידנדים
בהסכם קרן תשתיות הוסכם בין הצדדים לפעול לאימוץ מדיניות של חלוקת דיבידנד במילגם בתנאים
המפורטים להלן:
 .1.5.1החלוקה תהא בשיעור שלא יפחת מ 75%-מתוך הרווח הראוי לחלוקה של החברה לאותה
שנה )להלן" :מדיניות חלוקת הדיבידנד"( .יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כפוף להוראות
כל דין ,לרבות עמידה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות ,במועד כל חלוקה וחלוקה.
 .1.5.2כן הובהר ,כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,חלוקה כאמור תהיה כפופה גם לצרכי המימון,
תוכניות ההשקעה ולתוכניות העסקיות של מילגם ,כפי שיתעוררו מעת לעת ,באופן שחלוקה
כאמור לא תמנע ממילגם את יכולת ביצוע תוכניותיה ועמידה בצרכיה המתוכננים.
עוד הוסכם בין הצדדים בהסכם קרן תשתיות לגרום לכך כי לאחר מועד השלמת העסקה תתקבל
החלטה בדירקטוריון קרדן שירותים בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד ,בתנאים המפורטים להלן:

7

 .1.5.3קרדן שירותים תחלק לבעלי מניותיה ,מדי חצי שנה ובכפוף להסכמי המימון שלה )לרבות
הלוואת הפועלים ,כאמור בסעיף  1לעיל( ,דיבידנד בשיעור השווה ל 90%-לפחות מן הרווחים
הראויים לחלוקה ,בכפוף להוראות כל דין ,לרבות עמידה במבחני החלוקה הקבועים בחוק
החברות ,במועד כל חלוקה.
 .1.5.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הובהר ,כי חלוקה כאמור תהיה כפופה גם לצרכי המימון,
תוכניות ההשקעה ולתוכניות העסקיות של החברות ,כפי שיתעוררו מעת לעת ,באופן
שחלוקה כאמור לא תמנע מאף אחת מהחברות את יכולת ביצוע תוכניותיה ועמידה בצרכיה
המתוכננים.

.1.6

דמי ניהול
החברה וקרן תשתיות תעמדנה לרשות קרדן שירותים ,מנהלים ראויים באמצעותם יוענקו שירותי
ניהול למילגם ככל שיידרש לפיתוח עסקיה בתמורה לדמי הניהול בסך כולל של מליון וחצי ש"ח
) 1,500,000ש"ח( לשנה אשר ישולמו בתשלומים חצי שנתיים )להלן" :דמי הניהול"( .במהלך שלוש
השנים הראשונות ממועד השלמת עסקת קרן תשתיות ,יחולקו דמי הניהול ביחס של  50%/50%בין
בעלי המניות בקרדן שירותים ולאחר מכן יחולקו דמי הניהול בהתאם לחלקם היחסי )פרו ראטה
ופארי פסו( של כל אחד מבעלי המניות בהונה המונפק של קרדן שירותים.

.1.7

החלטות מהותיות
 .1.7.1עוד נקבע בהסכם קרן תשתיות כי קבלת החלטות בדירקטוריון החברות או באסיפה הכללית
של בעלי המניות שלהן ,ביחס לנושאים מסוימים ,תצריך אישור ברוב של 75%
מהדירקטורים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בדירקטוריון החברות ,או בעלי מניות
המחזיקים במניות המהוות לפחות  75%מבעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה ,לפי
העניין )להלן" :החלטות מהותיות"( .ההחלטות המהותיות כוללות ,בין היתר ,תיקון או
שינוי תקנון החברות באופן שעלול לפגוע בקרן תשתיות; אישור תקציב שנתי או תוכנית
עבודה שנתית ,כניסה לתחום פעילות חדש; סגירה או הפסקה של פעילות עסקית המהווה
חלק מהותי מכל עסקי החברות ,פירוק או חיסול החברות; מכירה או שעבוד )שלא במהלך
העסקים הרגיל( של חלק מהותי מנכסי החברות ,לרבות בדרך של מיזוג; מכירת מניות
מילגם המוחזקות על ידי קרדן שירותים ו/או מניות החברות המוחזקות על ידי מילגם;
עסקאות עם בעלי עניין; התקשרות בהסכם מהותי ,או הפסקת התקשרות כאמור; קביעת
שיעור ומועד חלוקת דיבידנדים שלא בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד כמפורט בסעיף 1.5
לעיל; שינוי בתשלום דמי ניהול על ידי קרדן שירותים שלא בהתאם לאמור בסעיף  1.6לעיל;
שינוי מהותי בהסדרי מימון החברות; הקצאת מניות וניירות ערך אחרים מכל סוג שהוא של
החברות ו/או החברות הבנות ,באופן העשוי לדלל החזקות של מי מבעלי המניות בחברות,
למעט הקצאה בהתאם להוראות סעיף  1.8להלן ,ולמעט הקצאת אופציות לעובדים של
מילגם ו/או מי מהחברות הבנות ,בהיקף של עד  10%מן ההון המונפק והנפרע של מילגם או
חברת הבת הרלוונטית ,לפי העניין; מינוי או פיטורין של רואי החשבון המבקרים של
החברות.
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 .1.7.2כן נקבע בהסכם קרן תשתיות מנגנון של מינוי פוסקים מוסכמים במקרה בו ייווצר מבוי
סתום ) (Deadlockבדירקטוריון ו/או באסיפה הכללית של החברות בנושא תקציב או
התקשרות בהסכם מהותי.

.1.8

העמדת מימון לקרדן שירותים למימון פעילותה על ידי בעלי המניות ומנגנון דילול
הסכם קרן תשתיות קובע כי במקרה בו יוחלט על גיוס הון מבעלי המניות של קרדן שירותים )לרבות
באמצעות העמדת הלוואות בעלים או ערבויות( ,ובעל מניות לא יעמיד את המימון הנדרש ממנו )כולו
או חלקו( כאמור ,על פי חלקו היחסי במניות קרדן שירותים ,אזי ידולל חלקו של בעל המניות האמור
בהון מניות קרדן שירותים באופן שבו יוקצו מניות נוספות של קרדן שירותים לבעלי מניות אשר
העמידו את המימון הנדרש ,לרבות בגין חלקו היחסי של אותו בעל מניות במימון קרדן שירותים.
דילול אמור יבוצע לפי שווי חברה של קרדן שירותים של  155מליון ש"ח בתוספת כל שינוי בהון
העצמי של קרדן שירותים ממועד השלמת העסקה ועד למועד ביצוע הדילול בפועל ,או אם השלימה
קרדן שירותים גיוס הון ,בתקופה של עד ששה חודשים לפני ההחלטה על גיוס ההון הרלוונטי לדילול,
לפי השווי שנקבע לה בגיוס ההון שהושלם כאמור ,בשני המקרים ,בהפחתה )דיסקאונט( של 25%
)להלן" :שווי קרדן שירותים הקובע"(.

.1.9

מגבלות על עבירות
כל דיספוזיציה במניות קרדן שירותים שאינן לנעבר מורשה ,כהגדרתו בהסכם ,תהא כפופה לאישור
דירקטוריון קרדן שירותים ,שלא יסרב לתיתו אלא מטעמים סבירים ולאמור להלן) :א( זכות סירוב
ראשון; )ב( בכפוף לזכות הסירוב הראשון ,זכות הצטרפות ) (tag alongבמקרה של העברה של למעלה
מ 50%-מהונה המונפק והנפרע של קרדן שירותים ,פרו רטה להחזקות בעל המניות המצטרף; )ג(
בכפוף לזכות הסירוב הראשון ,זכות צירוף ) (bring alongלבעלי המניות בקרדן שירותים המחזיקים
ומעבירים למעלה מ 50%-מהון המניות המונפק והנפרע של קרדן שירותים לצרף את כל בעלי המניות
הנותרים למכירה כאמור.

.1.10

2

אופציה לרכישת מניות קרדן שירותים
במקרה של שינוי שליטה בחברה כתוצאה מהליכי חדלות פירעון של החברה ,ואם החברה תחזיק
בלמעלה מ 50%-מהונה המונפק של קרדן שירותים לפני העברת השליטה כאמור ,לקרן תשתיות תהיה
האופציה להודיע לבעלי השליטה בחברה על רצונה לרכוש את כל מניות קרדן שירותים שיוחזקו
כאמור בידי בעלת השליטה של החברה ,בתמורה למחיר שיוסכם בין הצדדים ,ובהעדר הסכמה -
במחיר שייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.

2

יצוין ,כי על פי הסכם קרן תשתיות ,קרן תשתיות אינה חייבת למכור את מניותיה בקרדן שירותים על פי
זכות הצירוף ,אלא במקרה שהמחיר שישולם לקרן תשתיות בגין מניותיה האמורות ישקף לה שיעור
תשואה פנימי ) (IRRעל כל השקעותיה במניות קרדן שירותים שבהחזקתה שלא יפחת מ.20%-
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.1.11

אי תחרות
החברה התחייבה כי כל עוד היא תחזיק ב 25%-מהונה המונפק והנפרע של קרדן שירותים היא לא
תבצע השקעה המקנה לה  25%או יותר מזכויות ההצבעה ו/או מן הזכויות למנות דירקטורים בגוף
מתחרה בקרדן שירותים.

.1.12

תנאים מתלים
 .1.12.1תקפו של ההסכם והתחייבויות הצדדים הותנו בהתמלאות מספר תנאים מתלים ,הכוללים,
בין היתר ,השלמת העסקה על פי הסכם קרן תשתיות )לפרטים נוספים בדבר הסכם קרן
תשתיות ראו סעיף  4.2למתאר קרדן שירותים ,המצורף כנספח א' לדיווח זה(; השלמת
עסקת מימון מגוף פיננסי לצורך ביצוע העסקה; אישור האסיפה הכללית של החברה
לעסקה; קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים )ככל שיידרש(; וקבלת אישור הבנקים
הרלוונטיים )ככל שיידרש( להעברת מניות קרדן שירותים מקרדן יזמות לחברה בהתאם
להוראות ההסכם.
 .1.12.2אם לא יתמלאו כל התנאים המתלים עד ליום  31בדצמבר ) 2012להלן" :המועד האחרון"(,
יתבטל ההסכם ולאף צד לא יהיו תביעות ו/או טענות כלפי הצד האחר בגין ההסכם .כמו כן,
הוסכם ,כי אם במועד כלשהו המוקדם למועד האחרון ,יסתבר באופן סופי ומוחלט ,כי תנאי
מתלה כלשהו ,מבין התנאים המתלים לא התקיים וגם אינו צפוי להתקיים ,יתבטל ההסכם
במועד בו יסתבר כאמור וזאת אף אם טרם הגיע המועד האחרון.
 .1.12.3מועד השלמת העסקה יחול ביום השביעי לאחר התקיימות האחרון מבין כל התנאים
המתלים המפורטים בהסכם )או ממועד הויתור על תנאי כזה על ידי הצד הזכאי לוותר על
קיומו( )לעיל ולהלן" :מועד ההשלמה" או "מועד השלמת העסקה"(.

.1.13

שונות
ההסכם כולל הוראות נוספות ,וביניהן ,מנגנון בוררות ואיסור על המחאת זכות והעברת חיובי הצדדים
שלא בהסכמת כל הצדדים להסכם.

 .2פרטים לגבי קרדן שירותים
בהתאם להוראות תקנות עסקת בעל שליטה מצורפים לדיווח זה המסמכים הבאים:

.2.1

נספח א'  -מתאר הכולל תיאור של עסקי קרדן שירותים בהתאם לתוספת לתקנות ניירות ערך )פרטי
תשקיף וטיוטת תשקיף -מבנה וצורה( ,התשכ"ט.1969 -

.2.2

נספח ב'  -דוחות כספיים מבוקרים של קרדן שירותים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2011
ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים ).(IFRS

.2.3

נספח ג'  -דוחות כספיים סקורים של קרדן שירותים לתקופת שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31
במרס  ,2012ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים ).(IFRS
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.2.4

נספח ד'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני קרדן שירותים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2011

.2.5

נספח ה'  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני קרדן שירותים לתקופת שלושת החודשים שהסתיימה
ביום  31במרס .2012

 .3בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעסקה ופירוט הזכויות שמקנות להם שליטה בחברה

.3.1

בעלת השליטה שלה ענין אישי בהתקשרות הינה קרדן יזמות .בעלי השליטה היחידים בקרדן יזמות
הינם ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור ,כמפורט להלן.

.3.2

נכון למועד פרסום דוח זה ,מחזיק מר יוסף גרינפלד במישרין ובאמצעות טלרומית אחזקות פיננסיות
) (1999בע"מ )להלן" :טלרומית"( ,חברה בבעלותו המלאה של מר יוסף גרינפלד ,ב 22,214,266-מניות
של קרדן יזמות ,המהוות כ 19.87%-מהזכויות בהון וכ 22.33%-מזכויות ההצבעה בקרדן יזמות.

.3.3

נכון למועד פרסום דוח זה ,מחזיקה ראיתלון בע"מ )להלן" :ראיתלון"( ,חברה בבעלות מלאה של מר
אבי שנור ב 19,818,462.11-מניות של קרדן יזמות ,המהוות כ 17.73%-מהזכויות בהון וכ19.92%-
מזכויות ההצבעה בקרדן יזמות.

.3.4

נכון למועד פרסום דוח זה מחזיק מר איתן רכטר ,באמצעות שמאיט בע"מ ,חברה בבעלות מר רכטר
ורעייתו )להלן" :שמאיט"( ב 5,633,610-מניות של קרדן יזמות ,המהוות כ 5.04%-מהזכויות בהון
וכ 5.66%-מזכויות ההצבעה בקרדן יזמות.

.3.5

בחודש אוקטובר  2011נחתם הסכם בעלי מניות בין טלרומית ומר יוסף גרינפלד ,ראיתלון ומר אבי
שנור ושמאיט ומר איתן רכטר בנוגע להחזקותיהם בקרדן יזמות )להלן" :הסכם בעלי המניות"( .לאור
הסכם בעלי המניות ,רואים את בעלי המניות החתומים על ההסכם ,כמחזיקים יחד בכל מניות קרדן
יזמות המוחזקות על ידיהם .לפיכך ,ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור ואיתן רכטר נחשבים כבעלי שליטה
בקרדן יזמות ולפיכך גם כבעלי שליטה בחברה.

.3.6

נכון למועד פרסום דוח זה ,מחזיקה קרדן יזמות ב 59,794,927-מניות של החברה ,המהוות כ73.67%-
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ולפיכך נחשבת בעלת שליטה בחברה,
כמשמעות מונח זה בסעיף  268לחוק החברות .בהתאם לכך ,גם בעלי השליטה בקרדן יזמות ,ה"ה
יוסף גרינפלד ,אבי שנור ואיתן רכטר הינם בעלי שליטה בחברה ,כמשמעות המונח בסעיף  268לחוק
החברות.

.3.7

כמו כן ,מחזיקות בקרדן יזמות חברות מקבוצת אי.די.בי אחזקות בע"מ ובעלי השליטה בה וקרוביהם
)להלן" :קבוצת  ,("IDBהמהווים בעל מניה מהותי בקרדן יזמות .נכון ליום  30ביוני  ,2012מחזיקה
קבוצת  IDBב 6,601,237.63-מניות של קרדן יזמות המהוות כ 6.64%-מהון המניות המונפק והנפרע
של קרדן יזמות וכ 5.91%-מזכויות ההצבעה בה.
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 .4מהות העניין האישי
עניינה האישי של קרדן יזמות נובע מכך שהינה צד להסכם.
 .5התמורה בעד העסקה והדרך שבה היא נקבעה
התמורה בהסכם נקבעה במשא ומתן בין קרדן ישראל לקרדן יזמות על פי שוויה של קרדן שירותים כפי
שמשתקף מעסקת קרן תשתיות ) 152.8מליון ש"ח לאחר השקעת קרן תשתיות( .לפרטים בדבר עסקת קרן
תשתיות ראו סעיף  4.2למתאר קרן תשתיות המצורף כנספח א' לדיווח זה.
 .6אישורים הנדרשים לביצוע העסקה
אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לעסקה התקבלו ביום  23ביולי  2012וביום  24ביולי ,2012
בהתאמה .העסקה כפופה להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף  1.12לעיל.
 .7עסקאות מסוג העסקה בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה היה עניין אישי
באישורן
בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לא אושרו עסקאות
מסוגה של ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלי השליטה בה או עסקאות
שלבעל השליטה בחברה עניין אישי באישורן ,או שהן עדיין בתוקף ,למעט כמפורט להלן:

.7.1

ביום  26באוגוסט  2011נחתם הסכם בין קרדן יזמות לבין ) Kardan N.V.להלן" :קרדן  ,("NVחברה
הנשלטת בעקיפין על ידי ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור ,בעלי השליטה בחברה ,לפיו
רכשה קרדן יזמות מקרדן  NVאת מלוא החזקותיה של קרדן  NVבקרדן שירותים ,אשר היוו ,נכון
למועד ההסכם 100% ,ממניות קרדן שירותים ,תמורת סך של כ 80.5-מליון ש"ח )להלן" :עסקת
רכישת קרדן שירותים"( .מועד ההשלמה של עסקת רכישת קרדן שירותים חל ביום  18בספטמבר
.2011

.7.2

ביום  9ביולי  2012נחתם הסכם בין קרדן יזמות ,קרדן שירותים ,וקרן תשתיות ,לפיו יוקצו לקרן
תשתיות  36%ממניות קרדן שירותים ,תמורת סך של  55מליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו סעיף 4.2
למתאר קרדן שירותים ,המצורף כנספח א' לדיווח זה.

.7.3

ביום  2ביוני  2011נערכו מספר עסקאות במניות מילגם ,כמפורט להלן) :א( קרדן שירותים רכשה
מאת בעל מניות מיעוט במילגם  9%מהונה המונפק של מילגם בתמורה לסך של כ 13-מליון ש"ח; )ב(
רכישת  3%ממניות מילגם על ידי שלושה נושאי משרה במילגם )במישרין ו/או באמצעות חברות
בשליטתם( )כל אחד רכש  1%ממניות מילגם( בתמורה ל 1.5-מליון ש"ח בגין כל  1%שנרכש.

.7.4

השינויים ממועד העסקאות הקודמות ועד למועד זה שיש בהם כדי להסביר את השינוי בשווי
העסקאות
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הפער בין שווי קרדן שירותים בעסקאות המתוארות בסעיפים  7.1ו 7.3-לעיל הינו בשל התפתחות
עסקי מילגם ,התרחבות עסקיה וכניסה לפרויקטים נוספים לרבות גידול במחזורים ברווח מפעילות
שוטפת ובפרמטרים העסקיים של מילגם והחברות המוחזקות שלה.
 .8נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה
להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה:

.8.1

החברה הינה חברת החזקות ,אשר פעילותה מתמקדת ,באמצעות חברות בנות וקשורות ,בחמישה
תחומי פעילות :יזום נדל"ן; ביצוע עבודות בנייה; מכירת רכב; ליסינג תפעולי והשכרת רכב לזמן קצר
ותקשורת וטכנולוגיות .בנוסף ,לחברה פעילויות נוספות שאינן כלולות בתחומים האמורים .רכישת
השליטה בקרדן שירותים תוסיף לתחומי הפעילות של החברה פעילות חדשה  -מתן שירותים למגזר
המוניציפאלי בישראל ,אשר תגוון ותרחיב את פעילות החברה לתחומי עיסוק נוספים ,ותפזר את
סיכוניה של החברה בצורה יעילה יותר .קרדן שירותים תחזק את הפורטפוליו של החברה כחברה
שנהנית מביקוש קשיח לשירותיה גם בתנאי שוק חלשים.

.8.2

כחברת אחזקות ,קרדן ישראל מעוניינת להשקיע בחברות איתנות ובעלות תזרים חזק ורמות סיכון
נמוכות ועם זאת בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה .קרדן שירותים עונה על כל הקריטריונים הללו
ומתאימה להשקעה במיוחד בתנאי השוק הנוכחיים .תוצאות הפעילות של מילגם בשנים האחרונות
הינן חיוביות והיא גדלה בהכנסות ,הן מפעילותה המסורתית והן מכניסה לתחומים בעלי פוטנציאל
גידול משמעותיים )מיחשוב ,חניה ואנרגיה סולארית( .מילגם הינה חברה רווחית ומחלקת דיבידנדים
)ובהתאם אף קרדן שירותים הינה חברה רווחית הצפויה לחלק דיבידנדים( ולפיכך ,רכישת קרדן
שירותים צפויה לתרום בצורה חיובית גם לפעילותה ורווחיה של קרדן ישראל.

.8.3

תנאי להשלמת עסקת הרכישה הינו גיוס חוב לצורך תשלום התמורה .החוב ,צפוי להיפרע מתוך
דיבידנדים שתקבל החברה מקרדן שירותים ,כך שלא צפוי להיווצר נטל ארוך טווח על החברה.

.8.4

3

החברה רוכשת  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים בעסקה המשקפת לקרדן שירותים שווי של
 152.8מליון ש"ח )לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות( ,שווי זהה לזה שבו רכשה קרן תשתיות 34%
ממניות קרדן שירותים.

.8.5

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי התמורה על פי העסקה הינה הוגנת וסבירה ,וזאת
בהתחשב בעובדה שנחתם הסכם עם צד שלישי לא קשור )קרן תשתיות( בסמוך לאישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ) 9ביולי  (2012לגיוס הון לקרדן שירותים לפי שווי חברה זהה וכן בהתחשב
במצבה העסקי והפיננסי של קרדן שירותים.

.8.6

לאור כל האמור לעיל ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים ,כי ההתקשרות בעסקה הינה
לטובת החברה.

3

הערכות ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה בנוגע לפירעון החוב מדיבידנדים שתקבל מקרדן שירותים
כאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד ,שעלול שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד ,וזאת בשל
שינויים רגולטורים אשר ישפיעו לרעה על פעילות מילגם ,הגברת התחרות ,קשיים בקבלת מימון ,וכל גורמי
הסיכון המפורטים במתאר קרדן שירותים ,אשר הינו נספח א' לדיווח זה.
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.8.7

בהתאם לסעיף )275ד() (1לחוק החברות ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי ההחלטה לאשר
את ביצוע העסקה וההצעה הפרטית במסגרתה כאמור לעיל איננה מהווה ו/או כוללת חלוקה
)כמשמעות מונח זה בחוק החברות( זאת לאור העובדה שהעסקה אינה כוללת בחובה מתן דיבידנד או
רכישה ,כהגדרתה בחוק החברות.

 .9שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ודירקטורים העשויים
להיחשב כבעלי ענין אישי ומהות ענין זה

.9.1

בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה ביום  23ביולי  ,2012בה אושרה העסקה ,השתתפו ה"ה יהושע
נאמן גדעון דרמן )דירקטור חיצוני( ויצחק גרוסמן.

.9.2

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  24ביולי  ,2012בה אושרה העסקה ,השתתפו ה"ה יהושע
נאמן ,יצחק גרוסמן וגדעון דרמן )דירקטור חיצוני(.

.9.3

יצוין ,כי ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר ,הינם בעלי ענין אישי מכח כהונתם כדירקטורים הן בחברה
והן בקרדן יזמות ,אשר הינה צד להסכם ,והן למען הזהירות ,מכח החזקותיהם בקרדן יזמות .כמו כן,
ה"ה אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' הצהירו ,למען הזהירות ,על עניינם האישי בעסקה בשל
היותם מועסקים על ידי חברות בשליטת בעלי השליטה בחברה .בהתאם ,ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן
רכטר ,אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' לא השתתפו בדיונים ,בהצבעות ובהחלטות בדירקטוריון
החברה בנוגע לאישור העסקה.

חלק ב'  -אישור הסכם למתן שירותים בין החברה לבין קרדן יזמות
 .10תיאור עיקרי העסקה ,שמות הצדדים לה ,מועדים שנקבעו לגביה ותנאיה
בחודש יולי  ,2012התקשרו החברה וקרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם )להלן" :הסכם
השירותים"( ,אשר בהתאם לו מעמידה החברה לקרדן יזמות שירותים ,באופן ובהיקף ,כפי שמתבקש על-ידי
קרדן יזמות ,אשר כוללים ,בין היתר :שירותי ייעוץ משפטי ,לרבות שירותים לאורגנים של החברה ,זימון
אסיפות ,דיווחים לרשויות בישראל )בעיקר רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן:
"הבורסה"(( להן מחויבת קרדן יזמות לדווח; שירותי חשבות לרבות דיווחים לרשויות ככל הנדרש מקרדן
יזמות; טיפול שוטף וטיפול חשבונאי בחשבונות בנק על-שם קרדן יזמות ,וטיפול בתשלומים לספקים; סיוע
בהכנת דוחות כספיים ,אותם נדרשת קרדן יזמות לפרסם והפצתם ,לרבות תיאום העבודה מול רואי-החשבון
של קרדן יזמות; קשר עם גופים פיננסיים ועם שוק ההון ,לרבות הכנת והצגת מצגות על פעילות קרדן יזמות
לאנליסטים ולגורמים שונים בשוק ההון והבנקאות ,הכנת דיווחים אינפורמטיביים וקיום קשר שוטף עם
שוק ההון; קשרים וייצוג מול כלי התקשורת; ייעוץ וסיוע בגיוס הון עצמי והון חיצוני ,על כל היבטיו לרבות
קשר עם חתמים ,שירותי  Investment Bankingוייזום בקשר לגיוסי הון.
כל השירותים כמפורט לעיל ניתנים בהתאם להנחיות ,המתקבלות מפעם לפעם מאת קרדן יזמות .כמו כן,
במסגרת הסכם השירותים מכהנים בקרדן יזמות יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל ,יועצת משפטית,
סמנכ"ל כספים ומנהל כספים שהינם עובדי החברה ,המכהנים בתפקידים אלה גם בחברה .בתמורה
לשירותים שמספקת החברה ,תשלם קרדן יזמות לחברה סך של  325אלפי ש"ח לרבעון )ובסה"כ כ1,300-
אלפי ש"ח לשנה( ,צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני .2012
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הסכם השירותים יחול רטרואקטיבית בגין שירותים שניתנו על ידי החברה לקרדן יזמות החל מיום 5
באוקטובר  2011ולמשך שלוש שנים ממועד זה.
הסכם השירותים יסתיים בקרות אחד מהאירועים הבאים ועל-פי התנאים המפורטים להלן (1) :בהסכמת
הצדדים; ) (2אם אחד הצדדים הפר את ההסכם ,וההפרה לא תוקנה בתוך  30יום לאחר שניתנה הודעה על
ההפרה כאמור ,ההסכם יבוטל באופן אוטומטי וללא צורך במתן הודעות נוספות; ) (3בהודעה חד צדדית 60
ימים מראש של אחד הצדדים לצד השני .במקרה של הודעה חד צדדית קצרה מ 60-ימים ,יפצה הצד המבקש
לסיים את ההסכם את הצד השני בסכום השווה לחלק היחסי מתוך התשלום שבין התשלום השנתי בגין
התקופה שממועד סיום השירותים ועד לתום תקופה של  60ימים ממועד ההודעה.
 .11בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעסקה ופירוט הזכויות שמקנות להם שליטה בחברה
בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן יזמות .לפרטים בדבר בעלי השליטה בקרדן יזמות,
ראו סעיף  3לעיל.
 .12מהות העניין האישי
עניינה האישי של קרדן יזמות נובע מכך שהינה צד להסכם השירותים ,המקבלת שירותים מכח ההסכם.
 .13התמורה בעד העסקה והדרך שבה היא נקבעה
התמורה נקבעה לאחר משא ומתן שניהלו הצדדים ,לאחר בחינת השירותים המוענקים לקרדן יזמות על ידי
החברה ועלותם לחברה .הבדיקה נערכה באופן הבא :נבדק היקף השעות המוקדשות על ידי כל אחד מבין
עובדי החברה לצורך מתן השירותים ,קרדן יזמות חויבה בעלות היחסית של העסקת אותם עובדים
המעניקים לה שירותים ,בתוספת  ,5%וכן בחלק היחסי של ההוצאות הקבועות הכרוכות בהחזקת מטה
החברה.
 .14אישורים הנדרשים לביצוע העסקה
אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם השירותים התקבלו ביום  23ביולי 2012
וביום  24ביולי  ,2012בהתאמה .ההתקשרות בהסכם השירותים טעונה אישור האסיפה הכללית ,כמפורט
בדיווח זה להלן.
 .15עסקאות מסוג העסקה בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה היה עניין אישי
באישורן
החברה מתקשרת ,במהלך עסקיה הרגיל ,עם חברות בקבוצת קרדן בהסכמי שירותים לפיהם מעמידה
החברה שירותים לחברות בקבוצת קרדן ,ובין היתר ביום  27בספטמבר  2011אשרה האסיפה הכללית של
החברה ,לאחר שנתקבל אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה ,להתקשרות החברה בהסכם
שירותים עם קרדן  ,NVשבמועד ההתקשרות היתה החברה האם שלה .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי
שפרסמה החברה ביום  27בספטמבר  2011שמספר האסמכתא לפרסומו הינו .2011-01-287394
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 .16נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה
להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה:

.16.1

קרדן יזמות הינה חברה ציבורית ,אשר חלק ניכר מפעילותה הינו ההחזקה בחברה .לאור זאת ,קיימת
חפיפה בעבודת האורגנים המכהנים בשתי החברות בהיבטים תאגידיים .כמו כן ,קיים ניסיון וידע
מצטברים של נושאי המשרה בחברה במתן שירותים דומים לחברות אחרות בקבוצת קרדן .מתן
השירותים על ידי החברה לקרדן יזמות יחסוך בעלויות ברמת קבוצת קרדן ויביא להתייעלות כוללת
בתוך הקבוצה.

.16.2

בנוסף ,היכרותם של האורגנים המכהנים בשתי החברות עם פעילותה של קרדן יזמות ,עיסוקיה
ודיווחיה השוטפים לרשויות השונות ,יוסיפו להתייעלות זו ,ואף יתרמו למתן השירותים על ידי
החברה בצורה יעילה ולפעילות קבוצת קרדן כולה.

.16.3

החברה מעריכה כי האורגנים המכהנים בשתי החברות יכולים להמשיך להקדיש את הזמן הנדרש,
לרבות בתקופת ההתקשרות בהסכם השירותים ,על מנת לתרום מניסיונם ומיכולתם לקרדן יזמות,
מבלי שהדבר יפגע בתפקוד הנדרש מהם בעת מילוי תפקידם בחברה ובצורה שתתרום לניצול נכון של
משאבים וכח אדם בשתי החברות.

.16.4

התמורה שנקבעה במסגרת הסכם השירותים והדרך שבה נקבעה התמורה משקפים נכונה את עלות
השירותים לחברה אל מול היקף השירותים שסיפקה ותספק החברה לקרדן יזמות במסגרת הסכם
השירותים.

.16.5

יצוין ,כי תנאי הסכם השירותים הינם דומים לתנאי הסכמי שירותים נוספים בקבוצת קרדן לפיהם
מספקת החברה שירותים נוספים לחברות נוספות בקבוצה.

.16.6

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי ההתקשרות הינה בתנאי שוק וכי התמורה על פי
הסכם השירותים הינה הוגנת וסבירה ,וזאת בהתחשב בהיקף השירותים שניתנים על ידי החברה
והתועלת שתצמח לחברה ולקבוצה לה היא שייכת לאור קיומו של הסכם השירותים.

.16.7

לאור כל האמור לעיל ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים ,כי ההתקשרות בעסקה הינה
לטובת החברה.

.16.8

בהתאם לסעיף )275ד() (1לחוק החברות ,ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי ההחלטה לאשר
את ביצוע העסקה במסגרתה כאמור לעיל איננה מהווה ו/או כוללת חלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק
החברות(.
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 .17שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ודירקטורים העשויים
להיחשב כבעלי ענין אישי ומהות ענין זה

.17.1

בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה ביום  23ביולי  ,2012בה אושרה העסקה ,השתתפו ה"ה יהושע
נאמן ,גדעון דרמן )דירקטור חיצוני( ויצחק גרוסמן.

.17.2

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  24ביולי  ,2012בה אושרה העסקה ,השתתפו ה"ה יהושע
נאמן ,יצחק גרוסמן וגדעון דרמן )דירקטור חיצוני(.

.17.3

יצוין ,כי ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר ,הינם בעלי ענין אישי מכח כהונתם כדירקטורים הן בחברה
והן בקרדן יזמות ,אשר הינה צד להסכם השירותים ,והן למען הזהירות ,מכח החזקותיהם בקרדן
יזמות .כמו כן ,ה"ה אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' הצהירו ,למען הזהירות ,על עניינם האישי
בהתקשרות בשל היותם מועסקים על ידי חברות בשליטת בעלי השליטה בחברה .בהתאם ,ה"ה יוסף
גרינפלד ,איתן רכטר ,אמנון ליפקין שחק ואלאן איצקוביץ' לא השתתפו בדיונים ,בהצבעות
ובהחלטות בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור ההתקשרות בהסכם השירותים.

חלק ג'  -זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
 .18כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,אשר תכונס ביום ג'28 ,
באוגוסט  ,2012בשעה  11:00במשרדי החברה אשר בדרך מנחם בגין  ,154תל אביב )להלן" :משרדי
החברה"( ,טל' לבירורים.03-6083444 :
הנושאים שעל סדר יום האסיפה:
א.

התקשרות החברה בהסכם לרכישת  64%מהונה המונפק של קרדן שירותים בע"מ ,חברה הנמצאת
בשליטת קרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה ,בתמורה לסך של כ 97.8-מליון ש"ח ולהעמדת הלוואה
)או הסבתה מאת קרדן יזמות( לקרדן שירותים ,והכל כמפורט בחלק א' לעיל.

ב.

התקשרות החברה בהסכם השירותים עם קרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה ,והכל כמפורט בחלק ב'
לעיל.

 .19הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

.19.1

בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו ,2005 -יוכלו בעלי המניות בחברה
להצביע לגבי כל אחת מן ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתבי הצבעה .נוסח כתב הצבעה בגין
ההחלטות האמורות ניתן למצוא בנספח ו' המצורף לדיווח זה ,באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת  .www.tase.co.ilבעלי המניות יהיו
רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה .חבר הבורסה ישלח ,בלא תמורה,
בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה ,באתר ההפצה ,לכל בעל מניות שאיננו רשום
במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בעל המניות כי
אינו מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
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ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה ,כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א
שכתובתו רשומה לעיל וכן בנספח ו' המצורף לדיווח זה.

.19.2

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב ,יציין בטופס את אופן הצבעתו
וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום ,בצירוף צילום תעודת הזהות שלו ,או צילום
דרכונו ,או צילום תעודת ההתאגדות שלו ,לפי העניין ,כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה שבעים
ושתיים שעות ) 72שעות( לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ,כלומר עד ליום שבת 25 ,באוגוסט
 ,2012בשעה  .11:00בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ימסור או ישלח את טופס ההצבעה
לחברה כאמור ,בצירוף אישור בעלות ,כך שטופס ההצבעה יגיע למשרדי החברה במועד כאמור .את
אישור הבעלות יוכל לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,בסניף של חבר הבורסה
או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש
לחשבון ניירות ערך מסוים.

.19.3

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט בסעיף  18לעיל ,יודיע לחברה
לפני הצבעתו  -ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה  -יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום
המיועד לכך ,אם הוא נחשב בעל ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום ,אם לאו .לא הודיע בעל
מניה כאמור ,לא תבוא הצבעתו במניין.

.19.4

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כמפורט לעיל ,לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה
באסיפה הכללית ,ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ,ויימנה בסיפה הנדחית לפי אופן
ההצבעה המופיע בו.

.19.5

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ה' 9 ,באוגוסט .2012

.19.6

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה
להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג' 14 ,באוגוסט .2012

 .20המועד הקובע ,מנין חוקי ,אסיפה נדחית ויפוי כח

.20.1

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה ,כאמור בסעיף
 182לחוק החברות ,הינו תום יום המסחר של יום ב' 30 ,ביולי  2012בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ )להלן" :המועד הקובע"( ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע ,אזי ביום המסחר הראשון
שלפניו .בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית( ,התש"ס-
) 2000להלן" :התקנות"( ,בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין
המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע
באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ,ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר
אצלו רשומה זכותו למניה ,בדבר בעלותו במניה במועד הקובע ,בהתאם לטופס  1שבתוספת לתקנות.

.20.2

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע ,בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן
באמצעות חבר בורסה ,רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוחו ,אשר הוסמך
כדין על פי כתב הרשאה למינוי שלוח בהתאם להוראות תקנון החברה ,אותו יש להפקיד במשרדה
הרשום של החברה בדרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה,
קרי עד ליום שבת 25 ,באוגוסט  ,2012בשעה .11:00
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.20.3

המניין החוקי לקיום האסיפה הינו :שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו
לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם והמחזיקים או המייצגים לפחות  33%מזכויות
ההצבעה בחברה .בעל מניות או בא כוחו ,המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים ,יחשב כשני בעלי
מניות או יותר ,בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

.20.4

בהעדר מניין חוקי ,האסיפה הנדחית תתקיים ביום ג' 4 ,בספטמבר  ,2012בשעה  11:00במשרדי
החברה שבדרך מנחם בגין  ,154תל אביב .לא התקיים מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור ,יהוו שני
בעלי מניות ,לפחות ,הנוכחים בעצמם או על ידי בא כחם ,מניין חוקי.

 .21הרוב הנדרש

.21.1

הרוב שיידרש באסיפה הכללית לאישור כל אחת מההחלטות א' ו-ב' לעיל אשר על סדר יום האסיפה
הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות ,המשתתפים בהצבעה באופן אישי או באמצעות מיופה כוח
או באמצעות כתבי הצבעה ,למעט נמנעים; ובלבד שיתקיים אחד מאלה) :א( במניין קולות הרוב
באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה,
המשתתפים בהצבעה .במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים; )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן )א( לעיל לא עלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

.21.2

קודם להצבעה בכל אחת מההחלטות א' ו-ב' שעל סדר היום ,יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף
בהצבעה ,להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו .לא הודיע בעל מניה כאמור
לגבי ההחלטה האמורה ,לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

 .22סמכות רשות ניירות ערך

.22.1

בהתאם להוראות סעיף  10לתקנות עסקת בעל שליטה ,רשות ניירות ערך ,או עובד שהסמיכה לכך,
מוסמכת להורות לחברה בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח ,לתת ,בתוך מועד שתקבע,
הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בנוגע לכל אחת מההחלטות א' ו-ב' שעל סדר יומה של האסיפה
המזומנת על פי דוח זה ,וכן להורות לחברה על תיקון הדוח ,באופן ובמועד שתקבע.

.22.2

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף  20.1לעיל ,רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה
הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד
פרסום התיקון לדוח.

.22.3

החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה )2א() (1לתקנות עסקה עם בעל
שליטה ,תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח מיידי זה וכן תפרסם מודעה בעיתונים
בעניין זה ,בדרך הקבועה בתקנה )2א() (2לתקנות עסקת בעל שליטה ,והכל זולת אם הורתה הרשות
אחרת.

.22.4

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית ,תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

.22.5

בסעיף  20זה" ,הרשות"  -הרשות או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך.
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 .23עיון במסמכים
עותק של דיווח זה על נספחיו יעמוד לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות  ,09:00-16:00לאחר
תאום מראש עם מזכירת החברה ,עו"ד איילת ולר ,בטל'  ,03-6083444וזאת עד למועד כינוס האסיפה
לאישור ההחלטות שעל סדר היום ,וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת  http://magna.isa.gov.ilובאתר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת .http://maya.tase.co.il
 .24נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי
נציגי החברה לטיפול בדיווח זה הן עו"ד אדוה ביתן ו/או עו"ד יונתן אלישר ,ממשרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ממרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,תל אביב ,טל' ;03-6074464 :פקס'.03-6074422 :
בכבוד רב,
קרדן ישראל בע"מ
באמצעות :איתן רכטר ,מנכ"ל החברה
אשר אלמוזנינו ,סמנכ"ל כספים

20

נספח א'

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)להלן" :החברה" או "קרדן שירותים"(
.1

מבוא
להלן תיאור עסקי קרדן שירותים שהנה חברה פרטית המאוגדת בישראל .המתאר נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך
)עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,התשס"א 2001-ותקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף-מבנה וצורה(,
התשכ"ט .1969-נתונים המופיעים במתאר זה ,אשר לגביהם מצוין כי הם נכונים למועד הדוח מעודכנים ליום  24ביולי
 .2012מהותיות המידע הכלול במתאר זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות נבחנה מנקודת ראותה של קרדן שירותים.
קרדן שירותים פועלת בתחום מתן שירותים למגזר המוניציפאלי בישראל  1באמצעות חברה בת בשם מילגם שירותים לעיר
בע"מ )להלן" :מילגם"( ,חברה פרטית אשר התאגדה בשנת  1983על-פי חוקי מדינת ישראל .קרדן שירותים מחזיקה ב97%-
מהון המניות של מילגם .פרטים בדבר החזקה ביתרת הונה המונפק של מילגם ולפרטים בדבר הסכמים בנוגע לרכישת
ומכירת מניות מילגם ראו סעיף  21.1להלן .לקרדן שירותים אין כל פעילות עסקית למעט החזקתה במילגם ולמעט
התחייבויות שונות בגין הסכמי הלוואה .משכך ,התיאור המובא להלן מתייחס רובו ככולו לפעילות מילגם ,למעט הסכמי
הלוואה בהם קשורה קרדן שירותים.
F0

יש לקרוא מתאר זה יחד עם דוחותיה הכספיים של קרדן שירותים ליום  31במרס  2012ודוח הדירקטוריון של קרדן
שירותים ליום  31במרס  2012ודוחותיה הכספיים של קרדן שירותים ליום  31בדצמבר  2011ודוח הדירקטוריון של קרדן
שירותים ליום  31בדצמבר  2011המצורפים כנספחים ב'-ה' לדוח זימון האסיפה הכללית של קרדן ישראל בע"מ אליו
מצורף מתאר זה כנספח.

.2

כללי -תיאור פעילות קרדן שירותים והתפתחות עסקיה
קרדן שירותים הינה חברה פרטית אשר התאגדה תחת דיני ישראל בשנת  2007תחת השם תהל נכסים ישראל בע"מ .ביום 8
באוגוסט  2011שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי .בשנים  2010 ,2009ו 2011-כללה החברה פעילות מתן שירותים
למגזר המוניציפאלי באמצעות מילגם וכן פעילות של תכנון הקמה והפעלה של תחנות כח לייצור חשמל בדרך של "אגירה
שאובה"  2באמצעות חברה בת פרטית תהל אנרגיות מים בע"מ )להלן" :תהל אנרגיה"( .במהלך חודש אוגוסט  2011חתמה
החברה על הסכם עם תהל אנרגיה לפיו העמידה לתהל אנרגיה הלוואת בעלים בסך כולל של כ 20.6-מיליוני ש"ח בדרך של
העברת עלויות פיתוח ותכנון שהוצאו בקשר עם הפעילות האמורה לעיל .באותו מועד התקשרה החברה עם חברה קשורה-
תכנון המים לישראל בע"מ ,למכירת ולהעברת מניות תהל אנרגיה לרבות הזכות להחזר הלוואת הבעלים האמורה לחברה
הקשורה וזאת בתמורה לערכן הנקוב של מניות תהל אנרגיה וסך הלוואות הבעלים.
F1

כמו כן,במהלך חודש אוגוסט  2011נמכרו  100%מהונה המונפק של החברה ,מבעלת השליטה בחברה )בעקיפין( באותה עת,
) Kardan N.V.להלן" :קרדן  ,("NVלחברת קרדן יזמות בע"מ )להלן" :קרדן יזמות"( ,בעלת השליטה הנוכחית בקרדן
ישראל בע"מ בתמורה לסך של  80.5מיליון ש"ח .בעת מכירת החברה לקרדן יזמות כללה החברה רק את פעילות מילגם
והתחייבויות פיננסיות ,כאמור לעיל.

1
2

נכון למועד הדוח ,לחברה יש פעילות זניחה במתן שירותים מוניציפאליים לרשויות מקומיות בחו"ל .לאחר שבחודש אוגוסט 2010
התקשרה מילגם עם חברת תהל יועצים ומהנדסים בע"מ )חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה( בהסכם לשיתוף פעולה בפרויקט
לאספקת עבודות ניהול שירותי מים וסניטריה בעיר קאלי ,שבקולומביה.
טכניקה נקייה ויעילה לייצור חשמל על ידי מים ,באופן שהמים נשאבים ונאגרים במאגר עליון בשעות שפל בביקוש חשמל )שעות הלילה(
ומוזרמים למאגר התחתון לצורך הפעלת טורבינת חשמל בשעות שיא בביקוש לחשמל )שעות היום(.
1

להלן תרשים מבנה האחזקות בקרדן שירותים  ,נכון למועד הדוח : 3
F2

קרדן שירותים
מוניציפאליים בע"מ

מילגם שירותים לעיר
בע"מ )(97%

מילגם חניה סלולארית
בע"מ ))*(66.66%

מילגם קול-מקבוצת
תקשוב -שותפות
מוגבלת***

מטרופולי-נט בע"מ
)**(85%

מילגם סולאר בע"מ
)****(72%

* 33.33%מהונה המונפק של מילגם חניה סלולארית בע"מ מוחזק על ידי יוניסל פתרונות סלולאריים מתקדמים בע"מ-
חברה פרטית המאוגדת בישראל אשר קרדן ישראל בע"מ )חברה אחות של קרדן שירותים( מחזיקה בעקיפין בכ31.8% -
ממניותיה.
**  15%מהונה המונפק של מטרופולי-נט מוחזק על ידי חברת עשר-מט אחזקות בע"מ ,חברה פרטית המאוגדת בישראל
אשר נמצאת בשליטת מנהל העסקים הראשי של מטרופולי-נט.
***השותף המוגבל בשותפות הינו מיל-שובים בע"מ ,חברה פרטית ישראלית המוחזקת בחלקים שווים על ידי מילגם ועל ידי
חברת טימבוק  2בע"מ -חברה פרטית ישראלית שהינה צד ג' בלתי תלוי )"טימבוק  .("2השותפים הכלליים הינם מילגם
וטימבוק  ,2בחלקים שווים.
**** 20%מהונה המונפק של מילגם סולאר בע"מ מוחזקים על ידי סולארפאוור בע"מ -חברה פרטית ישראלית שהינה צד ג'
בלתי תלוי 8% .הנותרים מוחזקים על ידי חברת סוקול-שירותים בע"מ ,חברה פרטית ישראלית שהינה צד ג' בלתי תלוי.

.3

תיאור תחום הפעילות
נכון למועד הדוח מספקת מילגם ,בעצמה ובאמצעות חברות בנות ,שירותים שונים למגזר המוניציפאלי בכל רחבי הארץ,
אשר העיקריים שבהם הינם:

3

התרשים מתאר את מבנה ההחזקות בחברה כפי שהוא לפני השלמת עסקת קרן תשתיות המתוארת בסעיף  4.2להלן .כמו כן מתואר מבנה
ההחזקות במילגם .למילגם החזקה במספר חברות בת נוספות שאינן פעילות .כמו כן קיימות מספר חברות בת בבעלותה המלאה של
מילגם ) (100%דרכן מבוצעת חלק מפעילותה של מילגם בתחום הפעילות.
2

.3.1

ניהול מערכי גבייה – מתן שירותי ניהול של מערך גביית ההכנסות העצמיות של רשויות מקומיות ותאגידי מים )במיקור
חוץ( ,הכוללים טיפול בכל שרשרת הגבייה לרבות תשלומי ארנונה ,מים ,חניה ,היטלים ומסים עירוניים נוספים המהווים,
למעשה ,את מקורות ההכנסה העצמית של אותן רשויות מקומיות .מכלול השירותים שמציעה מילגם כולל ,בין היתר ביצוע
סקרים ,טיפול בשומות והגדלת בסיסי החיוב ,הפקת ומשלוח חיובים ,גבייה שוטפת ,מוקדי גבייה ובירורים וכן פעולות
אכיפה ככל שעולה הצורך.

.3.2

שירותים בקשר לצרכנות ותחזוקת המים – מתן שירותי תחזוקת רשת המים לרבות הנחת קווי ומים וביוב ברשויות
מקומיות עבור הרשויות המקומיות ותאגידי המים )לפרטים נוספים על תאגידי המים ראו סעיף  8.1להלן( וכן מתן שירותים
בקשר לצרכנות מים ,לרבות קריאת מדי מים )לרבות באמצעות קריאה מרחוק באמצעות מסופונים ייעודיים( והחלפת מדי
מים.
כמו כן מפעילה מילגם באמצעות חברות בנות )ראו מבנה החזקות לעיל( מיזמים ,אשר ,למועד הדוח ,אינם מהותיים ביחס
לפעילות מילגם ,כמפורט להלן -Pango (1) :פתרונות תשלום דמי חנייה באמצעות טלפון סלולארי -באמצעות חברת מילגם
חניה סלולארית בע"מ; ) (2מתקנים פוטו-וולטאים -התקנת מיתקנים פוטו וולטאים )מתקנים לייצור חשמל באמצעות
השמש( על גגות מבנים )בהם ניתנת למילגם זכות שימוש מהרשויות מקומיות( ומכירת החשמל המיוצר במתקנים אלו
לחברת החשמל -באמצעות חברת מילגם סולאר בע"מ; ) (3שירותי מחשוב-מתן פתרונות מחשוב כוללים למגזר
המוניציפאלי באמצעות חברת מטרופולי-נט בע"מ; ו (4) -שירותי מוקד טלפוני -מתן שירותי מוקד טלפוני באמצעות מענה
ממוחשב או אנושי עבור רשויות מקומיות -באמצעות שותפות מילגם קול מקבוצת תקשוב-שותפות מוגבלת.

.4

השקעות בהון קרדן שירותים ועסקאות במניותיה

.4.1

כאמור לעיל ,ביום  26באוגוסט  2011נחתם הסכם לפיו מכרה קרדן  ,NVבעלת השליטה בחברה )בעקיפין( באותה עת ,את
מלוא החזקותיה )באמצעות חברת בת( בחברה )אשר היוו ,באותה עת 100% ,מהונה המונפק של החברה( לקרדן יזמות
בתמורה לסך של כ 80.5-מיליון ש"ח.

.4.2

הסכם קרן תשתיות
ביום  9ביולי  2012נחתם הסכם בין קרדן יזמות לבין קרדן שירותים לבין קרן תשתיות ישראל ) IIאי .אי .אף– (2011 .
שותפות מוגבלת )להלן" :קרן תשתיות"( ,לפיו תקצה קרדן שירותים  36%מהון המניות שלה לקרן תשתיות כנגד השקעה
של  55מליון ש"ח בהונה של קרדן שירותים לפי שווי של  152.8מיליון ש"ח )אחרי הכסף( .לפרטים נוספים ראו סעיף 21.8
להלן.

.5

חלוקת דיבידנדים
במועד הדוח אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים .יצויין כי במסגרת עסקת קרן תשתיות הסכימו הצדדים כי קרדן
שירותים תאמץ מדיניות חלוקת דיבידנדים לפיה תחלק  90%מתוך הרווח הראוי לחלוקה שלה ,מידי שנה .בחודש ספטמבר
 2011חילקה קרדן שירותים דיבידנד בסך  19מיליוני ש"ח.
ביום  24באוגוסט  2011אימץ דירקטוריון מילגם מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה שיעור חלוקת הדיבידנד של מילגם לא יפחת
מ 75% -מהרווח הנקי שיצטבר במילגם בכל שנה והניתן לחלוקה בהתאם להוראות חוק החברות ,כפוף לאישור דירקטוריון
מילגם שאין בחלוקה כדי לפגוע בחסינותה ובהתפתחות פעילותה של מילגם ,לפי שיקול דעת דירקטוריון מילגם.
בשנת  2009חילקה מילגם דיבידנדים בסכום כולל של  11,351אלפי ש"ח
בשנת  2010חילקה מילגם דיבידנדים בסכום כולל של  12,000אלפי ש"ח
בשנת  2011חילקה מילגם דיבידנדים בסכום כולל של  6,000אלפי ש"ח והכריזה על חלוקה של  1,000אלפי ש"ח נוספים
אשר חולקו בפועל בתחילת שנת .2012
מעבר לכך חילקה מילגם עד למועד הדוח בשנת  2012דיבידנדים בסכום כולל של  30,000אלפי ש"ח.

.6

מידע כספי )באלפי ש"ח(
31.3.2012
הכנסות )מחיצוניים(

75,497

עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות

46,629

3

שירותים למגזר המוניציפאלי
השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2011
154,471
207,283
261,490
165,493

114,261

90,532

31.3.2012

.7
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עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות

19,304

סה"כ עלויות

שירותים למגזר המוניציפאלי
השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2011
54,988
69,653
75,314

65,933

240,807

183,914

145,520

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

470

16,403

)(100

24

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

10,034

37,086

23,269

8,975

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה

372

573

370

125

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לבעלים
של קרדן שירותים

9,662

36,513

22,899

8,850

סך הנכסים ליום

354,821

330,321

232,905

178,532

סך ההתחייבויות ליום

321,137

301,977

213,092

175,542

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קרדן שירותים
שינויים במצב הכלכלי בישראל ובעולם
במהלך שנת  2008חלה הרעה משמעותית בשווקים הפיננסיים הגלובליים אשר המשיכה בתחילת שנת  2009וגרמה למשבר
כלכלי ריאלי כלל עולמי .המשבר האמור המשיך לתת את אותותיו בשנת  ,2011כאשר במחצית השנייה של שנת 2011
נרשמה החמרה במצב השווקים הפיננסיים בעולם ,בעיקר בשל קשיי ההתמודדות עם חובות עתק של מדינות דרום אירופה
לצד חילוקי דעות פנים אירופאיים בקשר עם ההתמודדות עם אותן החובות .נכון למועד הדוח נראה כי ההשלכות
הכלכליות של המשבר טרם מוצו .המשבר האמור או משברים שכמותו השפיעו ועלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על
התוצאות העסקיות של מילגם ,על נזילותה ,שווי נכסיה ,יכולת מימוש הנכסים שלה ,מצב עסקיה ,אמות המידה הפיננסיות
שלה ,יכולתה לחלק דיבידנדים ,ויכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי
המימון.
על אף יציבות מסוימת עליה שמר המשק הישראלי במהלך תקופת המשבר הכלכלי העולמי בשנים  ,2008/2009הרי שהחל
מהחציון השני של שנת  2011חלה הרעה במגמת הצמיחה גם במשק הישראלי ובנק ישראל אף הוריד את תחזית הצמיחה
של ישראל .כמו כן ,במחצית השנייה של  2011החלו גילויי מחאה חברתית בישראל על רקע מחירי הדיור ויוקר המחייה .עם
זאת בשל אופי הפעילות של מילגם ,השפעתן של התמורות הכלכליות במשק הישראלי הינה נמוכה בהשוואה לחברות
אחרות במשק וזאת בשל מבנה התמורה לו זכאית מילגם ומשך ההסכמים שעל פיהם פועלת מילגם .בעת משבר כלכלי
תיתכן השפעה מסוימת על תנאי המימון הקיימים אולם להערכת מילגם לאור אופי ההסכמים והלקוחות וכפועל יוצא
הביטחון היחסי בקבלת התשלומים ,המוסדות הפיננסיים לא צפויים לפגוע בצורה מהותית בתנאי המימון של מילגם.

.7.2

רגולציה
שינויים רגולטורים משפיעים לרעה ולטובה על ביצועי מילגם .הוראות רגולטוריות עלולות לחייב את הרשויות
המוניציפאליות באספקת שירותים נוספים לתושבים ולצרכנים ,ובכך להרחיב את מגוון השירותים המסופקים על ידי
מילגם .מאידך הוראות דומות עלולות לפגוע בטווח הקצר בכדאיות הכלכלית של חלק מפעילות מילגם .לפרטים אודות
הוראות הרגולציה העיקריות החלות על פעילות החברה ראו סעיף  20להלן.

.7.3

שינויים בתעריפי המים והארנונה
לאור העובדה כי עיקר פעילותה של קרדן שירותים מתמקד במתן שירותים ציבוריים לרשויות ציבוריות ,ובמסגרת זו מתן
שירותי אכיפה ניהול גבייה של חשבונות ארנונה ומים ,הרי שביצוע שינוי והפחתת מחירי הארנונה או סבסוד מחירי המים
וכיוצא בזה עלול לגרום לירידה בהכנסות מילגם מענפי פעילות אלו ,בטווח הזמן המיידי שלאחר קבלת ההחלטה על שינוי
תעריפים כאמור .במסגרת תיקוני חוק המים וכן במסגרת מספר החלטות ממשלה נקבע העיקרון כי תעריפי המים והביוב
ישקפו את מלוא העלויות הנדרשות באספקת שירותים אלו .לפיכך ,לאור עליית המחירים בארץ ובעולם כדוגמת עליית
מחירי החשמל והדלק נרשמת מגמת עלייה גם במחירי המים .יוער ,כי בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת בתחילת
 2012מוענקת הטבה בחשבון המים לאוכלוסיות נזקקות המדינה תומכת במחירי המים לאוכלוסיות נזקקות ובכך סופגת
חלק מהעלויות אספקת השירותים ,אולם מימון ההטבה הינו מתקציב המדינה אשר תועבר כפיצוי לתאגידי המים
ולהערכת מילגם אין בכך כדי להשפיע על תוצאותיה.
4

.7.4

מדיניות הפרטת השירותים הציבוריים
עיקר השירותים אותם מספקת החברה באמצעות מילגם למגזר המוניציפאלי בישראל הינם שירותים אשר בוצעו בעבר על
ידי הרשויות המקומיות והופרטו במהלך השנים האחרונות כתוצאה ממדיניות משרד הפנים .שינוי במדיניות זו והפחתת
שיעור השירותים הציבוריים המופרטים עלולים לפגוע בפעילות החברה .בפועל בעשור האחרון גוברת מגמת הפרטת
השירותים המסופקים על ידי הרשויות המקומיות לתושביה לרבות בדרך של הפרטה שירותי המים לתאגידים עירוניים.
כפועל יוצא מהרחבה זו היקף לקוחות החברה גדל ובמקביל נרשמה עליה בהיקף סל השירותים המסופקים בממוצע לכל
רשות מקומית.

.7.5

תחרות
פעילות ניהול מערכי הגבייה מאופיינת ברמת תחרות גבוהה המובילה להתייעלות מתמדת בטיב השירותים המסופקים
ובשיעורי הרווח הנובעים מפעילויות אלו מחד אך עלולה לגרום לשחיקה בהיקף הפעילות לאורך זמן ובהתאם לירידה
בהכנסות מאידך .תחום המים מאופיין בריבוי מתחרים בפעילויות תחזוקת רשתות מים .לפרטים נוספים על מבנה התחרות
בתחום ועל מתחריה של מילגם ראו סעיף  12להלן.

.8
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מידע כללי על תחום הפעילות
מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
נכון למועד הדוח ,קיימות במדינת ישראל כ 256-רשויות מקומיות וכ 52-תאגידי מים וביוב )להלן" :תאגידי מים"(  .4עיקר
הכנסותיהן של הרשויות המקומיות נובע מתשלומי אגרות ,מסים עירוניים והיטלים שונים .הכנסות תאגידי המים נובעות
מתשלום על צריכת המים של בתי האב ובתי עסק המצויים בתחומי הרשות המקומית ,המקבלת שירות מתאגיד מים
מסוים וכן מתשלום על צריכת המים של הרשות המקומית עצמה .היקף ההכנסות העצמיות של כלל הרשויות המקומיות
בישראל בשנת  ,2010על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )כפי שפורסם ביום  4באפריל  (2012הינו כ 28.8-מיליארד
ש"ח בשנה .למיטב ידיעת מילגם ועל פי נתונים שרוכזו על ידי פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב בישראל ,הכנסות
תאגידי המים בישראל בשנת  2010עמדו על כ 3.7-מיליארד ש"ח .עם זאת למיטב ידיעת מילגם לא קיימים נתונים מלאים
אודות היקף הכנסות תאגידי המים ואודות היקף ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות בתקופת הדוח .בשנים
האחרונות ניכרת מגמה הולכת וגוברת של הפרטת שירותים מוניציפאליים מצד רשויות מקומיות ותאגידי מים ,מגמה
המקבלת עידוד מצד ממשלת ישראל בכלל ומשרד הפנים בפרט ,בניסיון להגיע למיצוי יכולות הגבייה ,צמצום פחת ,והגדלת
ההכנסות בגופים אלו .נכון למועד הדוח ,מעריכה הנהלת מילגם ,כי שיעור הפרטת השירותים המוניציפאליים מגיע לכ-
 40%ולפיכך היקף שוק מתן שירותים למגזר המוניציפאלי בישראל הינו כ 13-מיליארד ש"ח .יובהר ,כי נכון למועד הדוח
ולמיטב ידיעת מילגם אין בנמצא נתונים רשמיים ביחס לשיעור הפרטת השירותים והיקף תחום הפעילות ולכן ,הנתונים
אודות היקף ההפרטה והיקף השוק מקורם כאמור בהערכה בלבד.
F3

רצונן של הרשויות המקומיות ותאגידי המים לייעל את הגבייה ולהגדיל את ההכנסות בגופים אלו מחד והצורך הבסיסי )הן
של התושבים והן של הרשויות( בקיום תהליכי גבייה מסודרים ברשויות המקומיות ובתאגידי המים מאידך ,יוצרים ביקוש
קשיח לשירותים דוגמת השירותים המוצעים על ידי מילגם ומאפשרים קיומו של שוק יציב שאינו חשוף ישירות לזעזועים
אפשריים בכלכלה הישראלית או העולמית .עם זאת ניכרת עלייה חדה ברמת התחרות בתחום הפעילות ובעיקר בכל הקשור
לשירותים הניתנים בקשר עם תחזוקת תשתית רשת המים ,דבר המוביל לירידות מחירים בתחום הפעילות כולו.
היקף הפרטת השירותים אינו אחיד בכל הרשויות המקומיות ורשויות מקומיות עשויות להפריט מערך גבייה חלקי )לדוגמא
של תשלומי ארנונה בלבד( או לא להפריט כלל.
החל משנת  ,2008עם הקמתם של רוב תאגידי המים הפועלים כיום בישראל ,ובשל שני התהליכים שהחלו כתוצאה מכך:
הפניית הכספים אשר נגבים בגין צריכת המים לטיפול בתחזוקה שוטפת של מערכת המים וכן גידול בשירותים המופרטים
בכל הקשור למשקי המים במגזר המוניציפאלי ,הפכו תאגידי המים ,שהינם צרכנים פוטנציאליים לשירותים דוגמת
השירותים שמציעה מילגם ,לגורם גידול מסוים בנפח הפעילות בתחום הפעילות.
בנוסף ,בשנים האחרונות ,בין היתר עקב עדכון תעריפי המים כך שיהיו מבוססים על עקרון העלות הריאלית של אספקת
שירותי מים וביוב ,ניכרת עלייה רציפה במחירי המים לצריכה פרטית וציבורית בישראל בשיעור של עשרות אחוזים.

.8.2

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שתי המגמות העיקריות בתחום הפעילות הינן גידול בהיקף השירותים המופרטים מחד ,וגידול בתחרות מאידך .הרשויות
המקומיות מפריטות יותר שירותים אך מורידות את שיעור העמלה עליה מתמודדים נותני השירותים.

4

תאגידי מים וביוב הינם תאגידים אשר הוקמו על פי חוק תאגידי מים וביוב -התשס"א ) .(2001מטרת החוק האמור הינה הפקעת ניהול
משקי המים המוניציפאליים מידי הרשויות המקומיות והפקדתו בידי תאגידים המנוהלים על פי אמות מידה עסקיות אשר יתנו שירותים
לרשויות המקומיות ,זאת בניסיון לייעל את משקי המים המוניציפאליים.
5

שיעור הרווח הגולמי של מילגם בכל אחת מהשנים  2010 ,2009ו 2011-עמד על כ 25% ,23.3%-ו 20.1%-בהתאמה.
שיעור הרווח הגולמי של מילגם ברבעון הראשון של שנת  2011וברבעון הראשון של שנת  2012עמד על כ 26%-וכ23%-
בהתאמה.
הרווח הגולמי של מילגם בכל אחת מהשנים  2010 ,2009ו ,2011-באלפי ש"ח עמד על כ 35,964-אלפי ש"ח 51,742 ,אלפי
ש"ח ו 52,547-אלפי ש"ח בהתאמה.
הרווח הגולמי של מילגם ברבעון הראשון של שנת  2011וברבעון הראשון של שנת  2012עמד על כ 16,744-אלפי ש"ח וכ-
 17,415אלפי ש"ח בהתאמה.
הגידול בשיעורי הרווח הגולמי וברווח הגולמי בין השנים  2009ל 2010 -נובע מגידול בהיקף הפעילות )לקוחות חדשים(,
מהתייעלות במבנה עלויות ניהול אזוריות ומצמצום ההפסדים במיזמים החדשים השונים של מילגם )לפרטים אודות
המיזמים הנוספים בהם פועלת מילגם ראו סעיף  9.3להלן( .הקיטון בשיעור הרווח הגולמי וההאטה בגידול הרווח הגולמי
)לעומת  2009ו (2010-בשנת  2011וברבעון הראשון לשנת ) 2012לעומת רבעון ראשון בשנת  (2011נובעים מהשפעת תקנות
המיסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות( ,התשע"א ) 2011 -להלן" :תקנות הוצאות מרביות"( על תוצאות החציון השני של
שנת  2011והרבעון הראשון של שנת  .2012השפעתן העיקרית של תקנות אלו הינה בשורת ההכנסות של מילגם בעוד שעלות
המכר נותרה בעינה .להערכת הנהלת מילגם השפעת תקנות הוצאות מרביות על תוצאות מילגם הינה לטווח קצר בלבד.
לפרטים אודות תקנות הוצאות מרביות ראו סעיף  20.2.3להלן.

.8.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים אחרים החלים על תחום הפעילות
פעילות מילגם בתחום מתן שירותים למגזר המוניציפאלי בישראל חשופה לרגולציה רבה ,בין היתר ,בהתאם לפקודת
המסים )גבייה( ,פקודת העריות ,חוק חובת מכרזים ,חוקי עזר עירוניים וכן חוזרי מנכ"ל משרד הפנים-הגוף האחראי על
הרשויות המקומיות במדינה .לפרטים נוספים בדבר מגבלות ופיקוח בתחום מתן השירותים למגזר המוניציפאלי בישראל
ראו סעיף 20להלן.
פעילות מילגם מבוצעת בין היתר בהתאם להוראות פקודת המסים )גבייה( המאפשרת לראש רשות מקומית להסמיך גוף
פרטי לבצע את פעולות הגבייה עבור הרשות המקומית.
בתחילת שנת  2010אושרה הרפורמה במשק המים אשר קבעה שיטת תמחור שונה לצריכת מים וכן הביאה לקביעת מגבלות
על סכום ההוצאות לתחזוקת תשתיות המים ברשויות המקומיות .יישום מגבלות אלו עלול מחד להקטין את הכנסות מילגם
מפעילות תחזוקת רשתות מים ,אולם מאידך ,העלייה בתעריפי צריכת המים אשר בליבה של הרפורמה ,עשויה דווקא
להגדיל את ההכנסות מפעילות בתחום הגבייה הקשורה למים )היטלי מים( .לפרטים נוספים בדבר הרפורמה והשלכותיה על
פעילות מילגם ,ראו סעיף  20.4להלן.

.8.4

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
מרבית השירותים שמציעה מילגם מבוססים ונתמכים במערכות מחשוב מתקדמות ובתוכנות ייעודיות לפעילות במגזר
המוניציפאלי.
בשנים האחרונות התפתח מאוד תחום התשלום המאובטח והסליקה ברשת האינטרנט כאשר ניכרת מגמה מצד
צרכנים/תושבים להעדפת ביצוע תשלום באמצעות האינטרנט על פני ביצוע תשלום בקופת העירייה/הבנק /סניף הדואר
המקומי .התפתחות זו מאפשרת למילגם לבצע גבייה באמצעות רשת האינטרנט ולבצע סליקה בהיקפים גדולים מאוד עבור
לקוחותיה ובכך לשפר את השירות אותו היא מציעה.
בשנים האחרונות חדרו טכנולוגיות שידור מרחוק הן בדרך של שידור רדיו אלחוטי ) (RFוהן בדרך של שידור סלולארי
) (GSMאל תחום מדידת המים .הדבר מאפשר התקנה ,גם במשקי מים פרטיים ,של מדי מים "חכמים" אשר משדרים את
צריכת המים אל קוראים )יחידות קצה( ומאפשרים חסכון ניכר בכוח אדם וכן דיוק רב יותר במדידה ואחסון הנתונים
בצורה ממוחשבת .מילגם עושה שימוש בטכנולוגיות הקריאה מרחוק ומיישמת אותן בכל הקשור לשירותים בענף צריכת
המים.

.8.5

גורמי הצלחה קריטיים
הנהלת מילגם סבורה כי הגורמים המפורטים להלן הינם גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות :ניסיון ,מקצועיות,
מוניטין ,איתנות פיננסית והון אנושי איכותי.

.8.6

מחסומי כניסה ויציאה העיקריים
להערכת הנהלת מילגם ,חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם ניסיון ,מקצועיות ואיתנות פיננסית.
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להערכת הנהלת מילגם ,חסמי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הינם ההסכמים ארוכי הטווח הנחתמים עם הרשויות
המקומיות ותאגידי המים ,בעקבות הזכייה במכרזים השונים.

.8.7

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום הפעילות מאופיין ברמת תחרות גבוהה .ככלל בענף ניהול מערכי הגבייה קיימים שני "שחקנים" )כולל מילגם(
עיקריים וגדולים וכן מספר מתחרים נוספים המתחרים על נתח שוק קטן .ענף המים ובעיקר תשתיות המים ,מתאפיין
בתחרות עזה מצד קבלני מים קטנים וזאת בשל אופי העבודות הנדרשות בענף.
לפרטים נוספים על מבנה התחרות בתחום ועל מתחריה של מילגם ראו סעיף  12להלן.

.9

שירותים
כאמור לעיל מספקת מילגם שירותים שונים למגזר המוניציפאלי ,כאשר העיקריים בהם הינם ניהול מערכי גבייה,
ושירותים בקשר לתחזוקת וצרכנות מים .מילגם מטפלת בגבייה בהיקף של כ 6 -מיליארד ש"ח בגין חיובי ארנונה ,חנייה,
מים והכנסות עצמיות נוספות של רשויות מקומיות בישראל.

.9.1

ניהול מערכי גבייה
מילגם מציעה שירותי ניהול ותפעול מערך ההכנסות העצמיות של הלקוח .סל השירותים המוצע ללקוח כולל בתוכו טיפול
בכל שלב משלבי ניהול ההכנסות העצמיות ,החל מהגדלת בסיס השומה ,דרך הפקת חיובים וכלה בהליכי אכיפה מסוגים
שונים .כמו כן ,מספקת מילגם שירותי ייעוץ ותכנון בנוגע לחקיקת משנה בנושאי תשלומי חובה מוניציפאליים וכן ייעוץ
בנושאי אסטרטגיית גבייה.
סל השירותים בתחום ניהול מערכי הגבייה כולל בין היתר:

.9.1.1

ליווי ,ניהול וייעוץ מקצועי בתפעול מחלקת הגבייה תוך שימוש בשיטות עבודה מתקדמות.

.9.1.2

ביצוע המטלות הדרושות ליצירת חיוב תקין ואמין בכל נושאי הגבייה השונים )ארנונה ,מים ,קנסות חניה ,חינוך ,שילוט,
רווחה ,אגרות והיטלים שונים(.

.9.1.3

הגדלת בסיסי החיוב באמצעות ביצוע סקרי נכסים ,סקרי שילוט וסקרי גינות )בדיקת נתוני החיוב בשטח( וכן ניהול ופיקוח
על כל נושא מדידות הנכסים לצורך הטלת הארנונה ,על ידי חברה חיצונית ו/או על ידי עובדי הלקוח; מילגם אף פועלת
לטיוב נתוני כרטיסי הלקוחות-התושבים ,והרחבת בסיס הנתונים הרלוונטיים.

.9.1.4

טיפול בעדכוני שומה ומים תוך תיאום מלא עם מחלקת ההנדסה והפיקוח של הרשות המקומית.

.9.1.5

טיפול בהנחות על תשלומי ארנונה והשתתפות בוועדת הנחות.

.9.1.6

עדכון תעריפי הארנונה ,המים והאגרות על פי חוקי העזר התקפים בלקוח.

.9.1.7

ניהול מערכי חנייה -תפעול ואחזקת מדחנים מתקדמים וחדישים לתשלום אגרת החניה בשיטות שונות; אספקת ואחזקת
מסופונים לרישום דו"חות על ידי פקחים; גרירת רכב החונה במקומות אסורים המפריעים לתנועה או להולכי רגל.

.9.1.8

ניהול מערך הגבייה מול תושבי הרשות המקומית -קבלת קהל בשעות הפעילות הנהוגה בלקוח ומתן מענה בכתב לפניות
תושבים וגופים שונים; ניהול קופה וניהול ארכיון ממוחשב.

.9.1.9

טיפול בחובות אבודים.

.9.1.10

ליווי ויעוץ מקצועי לרשויות המקומיות בהכנת צו הארנונה וחוקי העזר.

.9.1.11

אכיפה -ביצוע אכיפה לפי פקודת העיריות ו/או פקודת המסים )גבייה( ונקיטת צעדי אכיפה שונים כגון :איתור חייבים
ומשלוח הודעות דרישה לחייבים השונים; ניתוח קובץ החובות והחייבים וקביעת סדרי עדיפות באמצעים הננקטים וכנגד
אלו חייבים :ביצוע ניתוק אספקת מים עפ"י חוקי העזר התקפים ברשות תוך התאמתם לנוהל ניתוק אספקת מים שפורסם
ע"י משרד הפנים; ביצוע עיקולי צד ג' )שכר ,בנק( ,רישומי עיקול ,עיקולי מטלטלין בפועל ,תפיסה וגרירת רכבים; משלוח
התראה לפני נקיטת הליכים ע"י עו"ד מטעם הלקוח ו/או מטעם מילגם; פתיחת הליך משפטי ,מעקב והכנת חומר לניהול
ההליך.
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.9.2

מים
מילגם מציעה שירותים בענף המים בדגש על טיפול ותחזוקת תשתית המים המוניציפאלית ברשות המקומית וכן בקשר
להיבטים שונים הקשורים בצריכת המים במשקי המים הן בבתי אב ובבתי עסק בתחומי הרשות המקומית/תאגיד מים והן
במשק המים של הרשות המקומית עצמה.
השירותים אותם מספקת מילגם בקשר לצרכנות מים מוכוונים למשקי המים ובעיקר למשקי המים של בתי אב ובתי עסק
בתחומי הרשות המקומית ומטרתם העיקרית היא שיפור הדיוק בחיוב בגין צריכת מים וצמצמום פחת מים  .5שירותים אלו
כוללים:
F4

.9.2.1

קריאות מדי מים באמצעות מסופונים )לרבות קריאות מרחוק( וביצוע קריאות חוזרות בשטח.

.9.2.2

התקנות מדי מים והחלפות תקופתיות של מדי מים.

.9.2.3

בקרה ופיקוח על מדי מים פגומים ו/או ישנים והחלפתם במועד ,לשם מניעת/צמצום פחת מים.

.9.2.4

טיוב נתוני כרטיסי הלקוחות-התושבים.

.9.2.5

איתור מוקדי נזילות והודעה על כך ללקוח.

.9.2.6

ניהול מעקב ובקרה אחר פחת המים המנהלי בלקוח.

.9.2.7

הגשת דו"חות לנציבות המים ומקורות.

.9.2.8

טיפול בחריגות מים.
השירותים אותם מספקת מילגם בקשר לתשתיות המים ,כוללים תחזוקה וניהול של משק המים המוניציפאלי בדגש על
תחזוקה בפועל של קווי המים והביוב בתחומי הרשות המקומית .שירותים אלו כוללים:

)א(

אחזקה שוטפת המלווה בטיפול בפיצוצי צנרת ,סתימות ביוב ,פתיחה וסגירת כבישים.

)ב(

תיאום פעילות חריגה עם גורמי הרשות ומשטרת ישראל.

)ג(

החלפת קווי מים וביוב וביצוע פרויקטים של הנחת תשתיות מים וביוב בשכונות חדשות והחלפת קווי מים וביוב ישנים
בשכונות ותיקות.

.9.3

בנוסף לאמור לעיל ,פועלת מילגם באמצעות חברות בנות בארבעה מיזמים נוספים הפועלים בסביבה המוניציפאלית ואינם
מהותיים ביחס לפעילותה של מילגם:

.9.3.1

מטרופולי-נט
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2011השלימה מילגם רכישה של כ 85%-מהון המניות של חברת מטרופולי-נט בע"מ )להלן:
"מטרופולי-נט"( בתמורה לסך כולל של כ 32-מיליון ש"ח.
מטרופולי-נט פועלת בתחום שירותי מחשוב ובהם הקמה ,תפעול ותחזוקה של מערכות המידע בסביבת העבודה
המוניציפאלית עבור רשויות מקומיות .מערכות המידע אותן מספקת מטרופולי-נט מספקות מענה לכלל הצרכים של הרשות
המקומית ,החל ממערכות ניהול הכנסות והנהלת חשבונות ,דרך מערכות שכר וניהול כח אדם ומערכות חניה ,פיקוח וניהול
מסמכים ועד מערכות למחלקות ייעודיות כגון רווחה ווטרינריה .מערכות מטרופולי-נט נשענות על תשתיות טכנולוגיות של
ניהול תהליכים ,מחוללי דוחות ו BI -ובסיס נתונים מרכזי ואחוד המשמש את כלל המודולים במערכת .בנוסף למערכות
המידע אותן מספקת החברה ,מטרופולי-נט מתמחה גם במתן שירותי מחשוב מקיפים ,החל מחומרה ותשתיות ,דרך תוכנה
ומערכות מידע לאיגודי ערים ,מתנ"סים עירוניים וארגונים ציבוריים הפועלים מטעמה ובחסותה של הרשות המקומית .בין
השירותים אותם מספקת מטרופולי-נט לרשות המקומית ניתן למנות :פיתוח ,התאמות ,הסבות נתונים ,הטמעה ,תמיכה
ותחזוקה ,ליווי והדרכה .לחברת מטרופולי-נט מספר שותפים עסקיים המשלימים את מכלול מערכות המידע לכדי פתרון
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פחת מים הינו אובדן המים שאינם גלויים לעין ,בתחום שבין ספק המים ועד לצרכן הסופי .גורמי הפחת מתחלקים לשניים .הגורם
המנהלתי )פחת מנהלי( הנובע מגורמים הקשורים לפערים במדידת כמות המים  -כגון מדידה לקויה ,חוסר גבייה או אי מדידה של
מוסדות צבור ,גניבת מים ע"י שיבוש וחבלה במדי מים או מדי מים לא תקינים כתוצאה מבלאי רגיל; והגורם הפיזי )פחת פיזי( הנובע
הנזילות וליקויים בתשתית המים.
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מלא ושלם עבור הרשות המקומית .ההתקשרות עם הרשות המקומית לאספקת שירותי מחשוב נעשית בדרך כלל באמצעות
התמודדות וזכייה במכרז אותו פרסמה אותה רשות מקומית .לפרטים אודות הסכם רכישת מניות מטרופולי-נט על ידי
מילגם ראו סעיף  21.3להלן.
במהלך שנת  2011זכתה מטרופולי-נט במכרז לאספקת מערכת צרכנות מים ,חיוב ,גביה ואכיפה בתאגיד המים מי אביבים
 2010בע"מ )תאגיד המים והביוב של תל אביב-יפו( אשר הינו תאגיד המים השני בגודלו בישראל .מטרת ההתקשרות הינה
השגת עצמאות תפעולית בין עיריית תל אביב -יפו לבין תאגיד המים אשר תושג בין היתר באמצעות הפרדת מערכות
המחשוב ,תוך מתן פתרונות יישומים לתהליכי העבודה הייחודיים לתאגיד.
במסגרת הסכם ההתקשרות ,התחייבה מטרופולי-נט לספק את מערכת המחשוב של החברה לאחר ביצוע פיתוח והתאמות
לצרכי התאגיד .בנוסף במסגרת המכרז נדרשת מטרופולי-נט להקמת מסד נתונים והסבת נתונים וכן אספקת רכיבי חומרה.
המערכת שתסופק לתאגיד תהיה בעלת היכולות והביצועים המתקדמים ביותר בתחום מערכות המחשוב בתאגידי מים,
אשר להערכת מילגם ,תמצב את מטרופולי-נט כמובילה טכנולוגית בתחום זה.

.9.3.2

מילגם חנייה סלולארית
מילגם ,באמצעות מילגם חנייה סלולארית בע"מ )להלן" :מח"ס"( ,חברה פרטית אשר החל מאפריל  2011מוחזקת על ידי
מילגם 66.67% -ועל ידי יוניסל פתרונות סלולאריים מתקדמים בע"מ  (33.33%-6הינה זכיינית של החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ להפעלת הסדר חניה ארצי באמצעות טלפון סלולארי בכל הרשויות בארץ המקיימות חניה מוסדרת.
מילגם מפעילה את שירות החנייה הסלולארית באמצעות רישיון בלתי חוזר לשימוש בתוכנה בשם  Pangoבכל רחבי הארץ.
השירות מאפשר לתושב לחנות במקומות החנייה המוסדרים בתחומי הרשות המקומית תוך חיוג קולי או שליחת מסרון
טקסט ) (SMSעם קוד מספרי אישי והפעלת חיוב באמצעות הטלפון הסלולארי בלבד ,למשך תקופת חנייה מוגבלת )אשר
ניתנת להארכה לתקופות נוספות לפי הצורך ,באמצעות משלוח מסרון טקסט נוסף( ובהתאם לתעריפי הרשות המקומית
שבתחומה חונה אותו תושב.
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מילגם גובה עמלה קבועה מסך הגבייה בגין חנייה באמצעות הסלולאר ברשויות המקומיות המשתתפות בהסדר.
בנוסף מציעה מילגם למנויים שירותים נוספים הכרוכים בתשלום ,כגון :תזכורת באמצעות מסרון טקסט על סיום תקופת
החנייה הראשונית ,הפעלה אוטומטית של החיוב על החנייה במקרים מסוימים וכן פתרונות לשוק המוסדי בקשר למדיניות
חנייה ברכבי הארגון .כמו כן החלה מילגם לספק פתרונות תשלום על חנייה באמצעות הטלפון הסלולארי בחניונים
מוסדרים וכן הסדרי תשלום על שטיפת רכבים באמצעות הטלפון הסלולארי.

.9.3.3

מילגם סולאר
מילגם ,באמצעות מילגם סולאר בע"מ )חברה פרטית המוחזקת על ידי מילגם ,72%-חברת סולארפאוור בע"מ  20%-וכן על
ידי חברת סוקול-שירותים בע"מ  (8%-עוסקת בייזום ,ניהול ואחזקת מתקנים פוטו וולטאים )מתקנים לייצור חשמל
מאנרגיית השמש( במגזר המוניציפאלי.
החשמל המיוצר במתקנים האמורים נמכר לחברת החשמל בתמורה לתעריפים הנקבעים בהתאם להחלטת הרשות
לשירותים ציבוריים -חשמל )להלן" :רשות החשמל"( ובהתאם למכסות של כמויות חשמל למכירה שמקצה רשות החשמל
לצורך כך .מילגם ממקמת את המתקנים הפוטו-וולטאים על גגות נכסים בתחומי רשויות מקומיות ברחבי הארץ .מילגם
מקבלת מהרשויות המקומיות זכות שימוש לטווח ארוך בנכסים האמורים ,בתמורה לדמי שכירות קבועים או בתמורה
לאחוז מסך ההכנסות ממכירת החשמל המיוצר כאמור .נכון למועד הדוח מפעילה מילגם  64מתקנים פוטו וולטאיים
המחוברים לרשת של חברת החשמל .כמו כן ,למילגם ישנה זכות להקמה והתקנה של עוד כ 100 -מתקנים ,עם זאת מתקנים
אלו אינם כלולים במכסה שפרסמה לאחרונה רשות החשמל .נכון למועד הדוח פועלת מילגם סולאר להכנסת  20-25מתקנים
ממתקנים אלו אל תוך מכסות רשות החשמל אשר פורסמו לאחרונה כאמור .לפרטים אודות הסכם עם בנק הפועלים בע"מ
בדבר מימון הקמת המתקנים הפוטו-וולטאיים לרבות העמדת ערבות מילגם בגין המימון האמור ,ראו סעיפים  18.1.6ו-
 18.1.7להלן.

.9.3.4

מילגם קול
מילגם ,באמצעות שותפות מילגם-קול מקבוצת תקשוב-שותפות מוגבלת )השותף המוגבל בשותפות הינו מיל-שובים בע"מ,
חברה פרטית המאוגדת תחת דיני ישראל המוחזקת על ידי מילגם 50%-ועל ידי חברת טימבוק  2בע"מ ,(50%-פעילה
בהספקת שירותי מוקד טלפוני למגזר המוניציפאלי בישראל.
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יוניסל פתרונות סלולאריים הינה חברה פרטית המאוגדת תחת דיני ישראל אשר קרדן ישראל מחזיקה בעקיפין בכ –  31.8%ממניותיה.
ממועד רכישת מח"ס ועד פברואר  2012החזיקה מילגם  83.33%מהון המניות של מח"ס ויוניסל החזיקה  16.66%מהון המניות ליוניסל
קיימות שתי אופציות  callבאמצעותן יכולה יוניסל להגדיל החזקותיה במילגם חנייה סלולארית עד להחזקה של  50%בהונה המונפק.
ביום  12בפברואר  2012מימשה יוניסל אופציית  callאחת לרכישת  16.66%נוספים מהון המניות של מח"ס .לפרטים אודות הסכם בין
יוניסל לבין מילגם לבין מח"ס בדבר רכישת מניות מח"ס על ידי יוניסל ראו סעיף  21.2להלן.
9

.9.4

פעילויות נוספות אשר אינן מהותיות

.9.4.1

כמו כן בוחנת מילגם מעת לעת מתן שירותים נוספים ופעילויות נוספות בסביבת העבודה המוניציפאלית באמצעות
פרויקטים שונים כדוגמת פרויקט חלוקת החסכמים )להלן" :פרויקט החסכמים"( מטעם מנהל הרשות הממשלתית למים
וביוב ,במסגרתו חולקו כ 2.8-מיליון חסכמים )אביזר חוסך מים המותקן על ברזי הבית ומסוגל להפחית בכשליש את צריכת
המים מאותו ברז( ללא תמורה ברחבי הארץ .מילגם לקחה חלק בפרויקט החסכמים כזכיינית האחראית על מחוז דרום ועל
מחוז תל אביב והמרכז.

.9.4.2

כמו כן מתמודדת מילגם במכרזים בתחום הפרדת פסולת ברשויות מקומיות ברחבי הארץ .מילגם זכתה במספר מכרזים
לרבות באשדוד ,חדרה ומועצה איזורית ברנר לביצוע הסברה על תחום הפרדת הפסולת בבתי אב בתחום הרשות המקומית
וכן חלוקת פחים ייעודיים לביצוע הפרדת הפסולת בפועל בבתי האב .מילגם מבצעת את מרבית הפרויקטים האמורים
בשיתוף עם צד ג'.

.9.4.3

בנוסף פועלת מילגם על מנת להרחיב את שירותיה גם אל המגזר הממשלתי )משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים( תוך
שהיא מזהה במגזר הממשלתי אפיק התרחבות וצמיחה בעתיד.

.9.4.4

ביום  21בנובמבר  2011זכתה מילגם במכרז של רשות המסים לטיפול בהפעלת עמדות שירות לביצוע החזרי מע"מ לתיירים
במסופי הגבול של מדינת ישראל .מילגם ניגשה למכרז זה כקבלן מוביל ,בשיתוף עם חברת דואר ישראל בע"מ )בחלקים
שווים( )להלן" :דואר ישראל"( .לפרטים נוספים אודות המכרז האמור ,הסכם עם דואר ישראל והסכמים נוספים בקשר עם
ביצוע המכרז ,ראו סעיף  21.4להלן.

.10
.10.1

פילוח הכנסות שירותים
להלן פרטים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות שירותים ,ששיעורן מהווה  10%או יותר מסך הכנסות מילגם:
2011
שיעור
מכלל
סכום
)באלפי הכנסות
תחום
ש"ח(
הפעילות

 31בדצמבר
2010
שיעור
מכלל
סכום
)באלפי הכנסות
תחום
ש"ח(
הפעילות

2009
שיעור
מכלל
סכום
)באלפי הכנסות
תחום
ש"ח(
הפעילות

ניהול
מערכי
גבייה

46,287

61%

40,571

62%

66% 171,613

68% 141,378

69% 105,010

מים

19,268

26%

19,775

30%

23%

29%

30%

שירות

 31במרס
2011
2012
שיעור
שיעור
מכלל
מכלל
סכום
סכום
)באלפי הכנסות )באלפי הכנסות
תחום
תחום
ש"ח(
ש"ח(
הפעילות
הפעילות

60,280

60,202

44,881

הגידול בהכנסות בענף ניהול מערכי הגבייה בשנים  2009עד  2011וכן ברבעון הראשון לשנת  2012לעומת הרבעון הראשון
לשנת  2011נובע בעיקר מגידול בהיקף הלקוחות ,להם מספקת מילגם שירותים בענף זה.
הגידול בהכנסות בענף המים בשנים  2009עד  2011וכן ברבעון הראשון לשנת  ,2012נובע בעיקר מגידול בהיקף הלקוחות
להם מספקת מילגם שירותים בענף זה )כאמור לעיל ,החל משנת  2008גדל נפח הפעילות בענף זה עקב כניסת רוב תאגידי
המים לפעילות( .עיקר הגידול נבע בעיקר מפעילות הקשורה בתחזוקת רשתות מים .כמו כן במהלך  2010רשמה מילגם
הכנסה חד פעמית בגין פרויקט החסכמים .בשנת  2011נרשמו הכנסות מרשת המים בערים גדולות וכן הכנסות נוספות
מפרויקט החסכמים .גם ברבעון הראשון של שנת  2012רשמה מילגם הכנסה חד פעמית מפרויקט החסכמים.

.10.2
.11

לפרטים אודות הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי של מילגם בשנים  2010 ,2009ו 2011-וברבעון הראשון של שנת 2012
ושל שנת  ,2011ראו סעיף  8.2לעיל.
לקוחות
לקוחות מילגם בענף ניהול מערכי הגבייה ,במיזם שירותי המחשוב ,במיזם ניהול ואחזקת מתקנים פוטו וולטאים ובמיזם
שירותי מוקד טלפוני הינן הרשויות המקומיות בארץ וכן משרדי ממשלה )בהיקף קטן( .ההתקשרות עם לקוחות אלו הינה
באמצעות זכייה במכרז ולאחר מכן התקשרות בחוזה על פי תנאי המכרז.
לקוחות מילגם בתחום המים הינם תאגידי המים וכן רשויות מקומיות אשר טרם הקימו תאגידי מים וכן רשות המים
ומבדקות )מכונים לבדיקת מדי מים וכיולם(.
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.11.1

למילגם אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות וכן אין לקוח אשר שיעור המכירות המיוחסות לו עולה על  10%מסך מכירות
מילגם.

.11.2

להלן פירוט אודות מספר הלקוחות עמם התקשרה מילגם וכמות המכרזים בהם זכתה מילגם ,בפילוח לפי פעילות הגבייה
ופעילות המים:

שירות
ניהול
מערכי
גבייה
מים

 31במרס
2011
2012
לקוחות מכרזים לקוחות מכרזים

2011
לקוחות מכרזים

 31בדצמבר
2010
לקוחות מכרזים

2009
לקוחות מכרזים

133

5

125

4

132

29

127

33

109

22

73

2

82

1

76

7

86

13

94
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התנודתיות במספר לקוחות בתחום המים נעוצה בשינויים הנוגעים בעיקרם להקמת תאגידי המים .הקמת תאגידים אלו
הובילה למצב בו אוגדו מספר רשויות אשר היוו בעבר לקוחות של מילגם ,כך שהקמת התאגיד הובילה לירידה במספר
הלקוחות .כמו כן ,במקרה בו מילגם פועלת ברשות מקומית תחת מספר הסכמים בתחום שירות אחד ,לא בוצעה חלוקה לפי
מספר ההסכמים והרשות המקומית הוכרה כלקוח אחד .במקום בו לקוח אחד התקשר עם מילגם לקבלת שירותי מים
ולקבלת שירותי ניהול מערכי גבייה ,נספר אותו לקוח פעמיים )כלומר פעם אחת בכל שירות(.

.11.3

ההתקשרויות עם לקוחות מתבצעות באמצעות מכרזים פומביים ומכרזים משותפים )להלן" :מכרזי מסגרת"( .מכרזים
פומביים הינם מכרזים בהם מפרסם המכרז פונה לכולי עלמא ומזמין הצעות ואילו מכרזי מסגרת בהם מילגם לוקחת חלק
הינם מכרזים הנולדים כתוצאה מפרסום מכרז מסגרת על ידי החשב הכללי או על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי בע"מ אשר במסגרתו הזכייה מתחלקת בשלב הראשון בין מספר ספקים .כאשר בשלב השני רשאיות הרשויות
הציבוריות הנצרכות לשירותים שהתפרסמו במסגרת הסכם המסגרת לפנות לאותם זוכים ולתמחר ביניהם )מחירי הספקים
אשר ניתנו בשלב הראשון במכרז המסגרת ייחשבו כמחירי מקסימום( וכתוצאה מתמחור זה לבחור את הספק בעל ההצעה
המיטבית .עם הזכייה במכרז מתקשרת מילגם עם הרשות המקומית ו/או עם תאגיד המים בהסכם מחייב לתקופת
הפרויקט.

.11.4

רוב המכרזים אליהם ניגשת מילגם דורשים תנאי סף לעצם ההשתתפות במכרז ,כאשר תנאי הסף העיקריים המצויים
ברובם של מכרזים אלו הם כדלקמן:

.11.4.1

ותק וניסיון קודם מוכח.

.11.4.2

העמדת ערבות בנקאית.

.11.4.3

היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה בנושא פיסקאלי.

.11.4.4

אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,העסקת עובדים זרים כדין ושכר
מינימום( ,התשל"ן.1976 -

.11.4.5

ככל שמדובר במכרזים למתן שירותי גבייה -היקף גבייה שנתי מוכח במהלך שנות הניסיון של החברה.

.11.4.6

ככל שמדובר במכרזים למתן שירותי תשתיות מים -אישור רישום קבלנים עבור ספקי המשנה של הקבלן המציע.

.11.5

חלק מהמכרזים משלבים יותר משירות אחד שמציעה מילגם .כך למשל יכול להתפרסם מכרז למתן שירותי גבייה בשילוב
עם שירותי קריאת מוני מים.

.11.6

ברוב המכרזים קיימים מספר שיקולים מרכזיים אותם שוקלים בועדת המכרזים )שהיא הגוף אותו ממנה הרשות המקומית
על מנת לבחור את הזוכה במכרז( לצורך בחירת הזוכה:

.11.6.1

גובה הצעת המשתתף-במכרזים למתן שירותי גבייה ,בדרך כלל ,נדרש המשתתף לתת הצעה לגובה העמלה לה יהיה זכאי
בגין שירותי הגבייה אותם יספק ,בדרך כלל ,כהנחה ביחס לעמלה המקסימאלית המוצגת במכרז .במכרזים למתן שירותים
בענף המים ולמעשה בכל מכרז שאינו מבוסס על מתן שירותי גבייה נדרשים המשתתפים להתייחס בהצעותיהם למחיר
קבוע עבור ביצוע עבודות .ככלל במכרזים בענף המים ,מקבל גורם המחיר משקל רב מאוד ולעיתים מכריע בבחירת הזוכה
במכרז.
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.11.6.2

חוסנו הכלכלי של המשתתף ,אמינותו ,כושרו המקצועי ,ניסיונו בעבר .ככלל ,במכרזי ניהול מערכי גבייה ניתן דגש גדול
יותר ,גם לפרמטרים האיכותיים המתוארים לעיל לצד התייחסות להצעת המחיר.
ברוב המכרזים אליהם ניגשת מילגם ,תקופת ההתקשרות היא בין שנה לשלוש שנים ,עם אופציה להאריך את ההתקשרות
לתקופות נוספות .נכון למועד הדוח ,תקופת ההתקשרות של מילגם בהסכמים השונים לרבות תקופות האופציות  7הינה
בחלוקה כדלקמן) :א( כ 30% -מהמכרזים בהם פועלת מילגם הינם לטווח של עד וכולל שלוש שנים; )ב( כ 45% -מהמכרזים
בהם פועלת מילגם הינם לטווח של בין שלוש לחמש שנים )כולל(; ו -כ 25% -מהמכרזים בהם פועלת מילגם הינם לטווח של
מעל לחמש שנים.
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.11.7

עם זכייה במכרז מוסדרת ההתקשרות בין מילגם ,כקבלן הראשי ,לבין הלקוח באמצעות הסכם שנוסחו מצורף מראש
למכרז אשר מתאר את היקף השירותים הנדרשים בהתאם לפירוט במכרז ,את מבנה התמורה בגין השירותים )בדרך כלל
עמלות מתוך סך הגבייה ו/או מתוך תשלומים בגין הליכי האכיפה ו/או עמלות מתוך היקף הגידול בהיקף הגבייה או מחירון
קבוע על ביצוע פעולות תחזוקת רשת מים( ,הגדרת קנסות/תמריצים למקרים של אי עמידה/עמידה ביעדי גבייה מסוימים,
הגדרת רמת השירות הנדרשת והגדרת הביטוח הנדרש מהמשתתף ,היקף כוח האדם הנדרש למתן השירות הנדרש ,תנאים
להעסקת קבלני משנה במתן השירות הנדרש וכן הסדרת העמדת הערבות הבנקאית הנדרשת במכרז.

.11.8

הפסקת התקשרות :המזמין רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו ,להפסיק את ההתקשרות לפני תום תקופת ההתקשרות,
בהודעה מוקדמת לקבלן ,במקרה של אי ביצוע של התחייבויות מסוימות של הקבלן לפי החוזה ו/או במקרה של ניגוד
עניינים ו/או במקרה של הפרת אמונים .המזמין יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת גם במקרה של חוסר שביעות
רצון מביצוע התחייבויות הקבלן ו/או ממתן השירות הניתן על ידו ,וזאת לאחר מתן התראה לקבלן על אי שביעות רצון
המזמין ודרישה לתקן את הדרוש תיקון תוך המועד שנקבע לכך.
בחלק מן המכרזים ,המזמין רשאי לסיים את ההתקשרות עם הקבלן בכל שלב וזאת ללא התראה במקום בו הקבלן לא עמד
בפרמטרים של שיעורי גבייה שנקבעו בהסכם .נכון למועד הדוח ,עומדת מילגם בפרמטרים של שיעורי גבייה הקבועים
בהסכמים בהם היא קשורה.

.12
.12.1

תחרות
שוק השירותים למגזר המוניציפאלי ,מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה .בענף ניהול מערכי הגבייה קיימים מספר מתחרים,
כאשר שניים מתוכם הינן חברות גדולות ומבוססת החולשות על נתח שוק גדול .כמו כן קיימים עוד מספר מתחרים בענף זה
המתחרים ביניהם על נתח שוק קטן .למיטב ידיעת מילגם המתחרה העיקרית שלה הינה מ.ג.ע.ר-מרכז גבייה ממוחשבת
בע"מ )להלן" :מגער"( חברה פרטית המאוגדת תחת דיני ישראל .מילגם ומגער תופסות כאמור נתח משמעותי מהשוק .ענף
המים מתאפיין בעשרות רבות של מתחרים מקומיים וארציים .כאמור לעיל ,למועד הדוח מספקת מילגם שירותים לכ114-
רשויות מקומיות ולכ 39 -תאגידי מים )לרבות אגודות מים אשר אינן עומדות בהגדרת החוק לגבי תאגידי מים( וזאת בנוסף
לשירותים המסופקים לחברות כלכליות וציבוריות וכן לרשויות ממשלתיות.
מילגם פועלת על מנת לשמר את מעמדה המוביל בשוק באמצעות שיפור הגדלת סל השירותים אותם היא מציעה וכן
באמצעות תמחור תחרותי ,גיוס והכשרה של כוח אדם איכותי תוך מתן דגש על מקצועיות ותודעת שירות גבוהה.

.12.2

הגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של מילגם הינם כדלקמן:

.12.2.1

פריסה רחבה -פריסה ארצית רחבה המאפשרת למילגם להתמודד בכל מכרז שמפרסמת רשות מקומית או תאגיד מים
ברחבי הארץ.

.12.2.2

היקף סל השירותים -למילגם סל שירותים מוניציפאליים רחב המאפשר לה להתמודד במגוון מכרזים לאספקת סוגי
שירותים שונים.

.12.2.3

נסיון -נכון למועד הדוח ,למילגם ניסיון מצטבר של למעלה מ 28-שנה במתן שירותים מוניציפאליים לרשויות מקומיות
בישראל .מרכיב הניסיון הינו גורם משמעותי בהליך בחירת הזוכים במכרזים אותם מפרסמות הרשויות המקומיות או
תאגידי המים לקבלת שירותים ולרוב מהווה תנאי סף ו/או מרכיב איכותי במכרזים אלו.

.12.2.4

מקצועיות -סביבת העבודה במגזר המוניציפאלי הינה מורכבת ודורשת ידע מקצועי רב בתחומים שונים ,כגון :הליכי גבייה
ואכיפה ומיסוי מוניציפאלי.

.12.2.5

מוניטין -מילגם צברה מוניטין רב כספק שירותים מוביל במגזר המוניציפאלי .המוניטין שצברה מילגם בתחום זה מסייע
באיתור הזדמנויות לפעילויות עסקיות חדשות בסביבה המוניציפאלית ולהמשך פעילויות קיימות.
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תקופות האופציה בהסכמים אלו הנן לרוב לתקופה נוספת בת שנה.מרבית הסכמים כוללים בין שתיים לשלוש תקופות אופציה .ברובם
המכריע של ההסכמים בהם מתקשרת מילגם ממומשת תקופת האופציה הקבועה בהסכם.
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.12.2.6

איתנות פיננסית -איתנות פיננסית הינה ,בדרך כלל ,תנאי סף בהתמודדות במכרזי הרשויות המקומיות.

.12.2.7

הון אנושי איכותי -מילגם מאופיינת בהון אנושי איכותי מקצועי ויציב ובשיעור תחלופה נמוך מאוד .כמו כן ,משפיע ההון
האנושי באופן ישיר על המוניטין שצברה מילגם.

.13

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
למילגם זכויות בנכס מקרקעין בו שוכן מטה מילגם וחברות בנות של מילגם .מטה מילגם ממקום בפארק אולימפיה
שבאזור התעשייה של פתח תקווה שם שוכרת מילגם שטח כולל של  1,601מ"ר .תקופת השכירות הינה לחמש שנים וצפויה
להסתיים במהלך שנת  .2015למילגם אופציה להארכת תקופת השכירות ל 5-שנים נוספות .נכון ליום  31במרס 2012
משלמת מילגם דמי שכירות כוללים בסך של  145אלפי ש"ח לחודש בגין משרדי המטה וחברות הבת בפארק אולימפיה.
כמו כן למילגם זכויות במספר רב של נכסי מקרקעין ,אשר אינם מהותיים כשלעצמם ,אותם היא שוכרת מהרשויות
מקומיות שונות לצורך מתן השירותים לאותה רשות מקומית )נכסים בהם מפעילה מילגם ,לדוגמא ,מוקדי קבלת קהל,
משרדים ומחסנים( .מילגם שוכרת נכסים אלו ומשלמת שכר דירה בגין כל נכס אשר נקבע בדרך כלל לפי אחת החלופות
הבאות (1) :הנכס המיועד למתן השירותים נקבע ומוסדר במסגרת המכרז -שכר הדירה נקבע במסגרת המכרז על ידי
הרשות המקומית; ) (2הנכס המיועד למתן השירותים אינו מוסדר במכרז -שכר הדירה נקבע על פי מחירי השוק בין מילגם
לבין בעל הנכס .נכון ליום  31במרס  2012משלמת מילגם בגין הנכסים שאינם מוסדרים במסגרת מכרז ,דמי שכירות בסך
כולל של כ 266 -אלפי ש"ח לחודש לפני הצמדה.

.14

נכסים לא מוחשיים
ביום  17במרס  2010התקשרו מילגם ומח"ס בהסכם רישיון והעברת בעלות עם חברת מובידום בע"מ לפיו הבעלות בתוכנת
 Pangoבתחומי ישראל )להלן" :התוכנה"( עוברת למח"ס בצרוף רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לפעול בתחומי ישראל
בהתאם לזכויות בפטנט הקשור לתוכנה .כמו כן מח"ס קיבלה לידיה את הבעלות בשם המותג  Pangoובכתובת האינטרנט
הישראלית של המותג .התמורה להעברת הנכסים האמורים לעיל ולמתן הרישיון הינה  1,650,000ש"ח מתוכם העבירה
מח"ס למובידום  650,000ש"ח בצרוף מע"מ וכן קיזזה  1,000,000ש"ח בגין הלוואה קודמת שהעמידה מח"ס למובידום.
כמו כן למילגם ,באמצעות חברת בת ,בעלות בכל התוכנות מבית מטרופולי-נט .מילגם מוכרת ללקוחותיה רישיונות לשימוש
בתוכנות מטרופולי-נט.לפרטים אודות רכישת מניות חברת מטרופולי-נט ראו סעיף  21.3להלן.

.15

הון אנושי
U

להלן התפלגות העובדים במילגם ובחברות הבנות שלה ליום  31במרס  2012וליום  31בדצמבר לשנים  2010 ,2011ו:2009 -
הנהלה ומטה
מחשוב ומערכות מידע
גבייה
מים
סה"כ

.15.1.1

 31במרס 2012
50
86
894
111
1139

 31בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 2010בדצמבר 2009
35
45
51
3
6
76
549
751
924
95
110
114
682
911
1165

הגידול בהיקף כח האדם בשנים  2010, 2009ו 2011-נובע מגידול בפעילות מילגם .הגידול החריג בכח אדם במחלקת מחשוב
בשנת  2011וברבעון הראשון לשנת  2012לעומת שנים קודמות נובע מהשלמת העסקה לרכישת מטרופולי-נט.
בחודש יוני  2012התקבלה בדירקטוריון קרדן שירותים החלטה על מינוי נושאי משרה בחברה ,כדלקמן:
למנות את מר איתן רכטר ,דירקטור בחברה ,כמנכ"ל החברה; למנות את מר אלון וולקן כמשנה למנכ"ל החברה;למנות את
מר אשר אלמוזנינו ,דירקטור בחברה ,כסמנכ"ל הכספים של החברה; ולמנות את מר עמית אביאלי כמנהל הכספים של
החברה .נושאי המשרה הנ"ל הינם עובדי קרדן ישראל המעניקים שירותים גם לקרדן יזמות  .8קרדן שירותים אינה מעסיקה
עובדים.
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.15.2
.15.2.1

8

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
ככלל ,עובדי מילגם מועסקים באמצעות הסכמי העסקה אישיים וזכאים לשכר חודשי ולהפרשות סוציאליות על פי דין.
בדרך כלל ,מועסקים עובדי מילגם )בדרגי ביניים וזוטרים( לתקופת ניסיון של מספר חודשים ולאחר מכן ,ככל שתקופת
ההתקשרות בין קרדן ישראל לבין קרדן יזמות לשם מתן שירותי ניהול לקרדן יזמות ,מובאת לאישור במסגרת דוח העסקה אליו נספח
מתאר זה.
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הניסיון צלחה ,נמשכת העסקתם במילגם .עובדי מילגם )גם בדרגים הזוטרים( מחויבים לתקופת אי תחרות קצובה ,עם
סיום העסקתם במילגם.

.15.2.2

עובדי מילגם בדרגים הבכירים ,מועסקים אף הם באמצעות הסכמי העסקה אישיים .עובדי מילגם הבכירים זכאים לביטוח
מנהלים ולקרן השתלמות .כמו כן ,מעמידה מילגם לרשות עובדיה הבכירים ,רכב לצורך מילוי תפקידם ולשימושם הפרטי
וכן נושאת מילגם בעלויות אחזקת טלפון סלולארי ובהחזרי הוצאות אש"ל על פי נוהלים הקבועים במילגם לעניין זה.

.15.2.3

למילגם מדיניות תגמול בכירים לפיה מעניקה מילגם לחברי ההנהלה הבכירה מענקים חצי שנתיים מבוססי הצלחה
)המחושבים כאחוז מהרווח לפני מס של מילגם )מאוחד( בסוף כל שנת כספים(.

.15.2.4

נכון ליום  31במרס  2012למילגם הפרשות מלאות בגין פיצויי פיטורין לעובדיה.

.15.3

תכנית אופציות
ביום  8בנובמבר  2011אישר דירקטוריון מילגם תוכנית תגמול להענקת אופציות לנושאי משרה ,עובדים ,יועצים ונותני
שירות במילגם ובחברות קשורות ,במסגרתה אושרה הקצאה של עד  10%מהונה המונפק והפרע של מילגם בכתבי אופציה,
הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה בת  0.001ש"ח ע.נ של מילגם )להלן" :תוכנית האופציות"( .תוכנית האופציות
תפקע בתום עשר ) (10שנים ממועד אימוצה על ידי דירקטוריון מילגם .משך חיי תכנית האופציות הם  10שנים.
נכון למועד הדוח הקצתה מילגם על פי תכנית האופציות  114,637אופציות הניתנות למימוש ל 114,637-מניות רגילות בנות
 0.001ש"ח ע.נ .כל אחת של מילגם .האופציות האמורות הוקצו בינואר  2012לשלושה נושאי משרה במילגם .הזכאות
לאופציות תבשיל ) (vestedבשלוש מנות שוות החל ממועד הענקת האופציות ובתום כל שנה לאחר מכן .האופציות תהיינה
ניתנות למימוש למשך  5שנים ממועד ההענקה.

.15.4

שינויים בנושאי משרה בחברה
ביום  15בדצמבר  2011אושר בדירקטוריון מילגם הסכם הפרישה של מר אריה גלבוע מתפקידו כיו"ר דירקטוריון מילגם.
החל ממועד זה החל לכהן מר איתן רכטר ,מבעלי השליטה בקרדן יזמות ,כיו"ר דירקטוריון מילגם.

.15.5

הדרכת עובדים
לצורך שמירה על רמת שירות גבוהה ואחידה וכן על רמה מקצועית גבוהה ,הן בביצוע סקרי מדידה ,הן במתן שירות
במוקדים הטלפוניים וכן ביתר פעולות הגבייה ,יוזמת מילגם תכניות הדרכה שוטפות לעובדיה בתחומים השונים.

.16

ספקים

.16.1

מערך הספקים של מילגם מורכב מספקי שירותים כגון קבלני תשתיות מים ,קבלני אכיפה וספקי שירותים משפטיים וכן
מספקי מחשוב )חומרה ותוכנה( ספקי מדחנים ובתי דפוס .חלק מספקיה של מילגם מציעים שירותים משלימים לשירותים
שמציעה מילגם ללקוחותיה )להלן" :ספקים סינרגטיים"(.

.16.2

למילגם אין תלות במי מהספקים.

.16.3

מילגם מתקשרת עם מרבית ספקיה באמצעות הסכמים והזמנות עבודה אד הוק וללא הסכמים ארוכי טווח.

.16.4

מילגם מתקשרת עם ספקים סינרגטיים באמצעות הסכמי מסגרת לתקופות המקבילות לתקופות הפרויקט לגביו מתקשרת
מילגם עם אותו ספק סינרגטי .הסכמי המסגרת אינם כוללים התחייבות להיקף עבודות כלשהו ומאפשרים למילגם לפנות
אל הספק לפי צורך במשך תקופת הפרויקט .התמורה עבור עבודות שיבצע הספק על פי הסכם המסגרת נקבעת ,בדרך כלל,
כאחוז מהחיוב שמגישה מילגם לגוף המזמין עם ביצוע העבודות.

.16.5

הסכמי המסגרת כוללים הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין מילגם לבין הספק וכוללות בין היתר התחייבות של
הספק לבטח את עצמו את עבודתו ואת חומרי הגלם שימסרו לידיו בביטוח  ,All Riskאחריות מלאה של הספק לכל נזק,
בין לגוף ובין לרכוש ,שייגרם למילגם ,לעובדיה ,לשלוחיה ,למזמין ,לכל מי מטעמם ולצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה או
ממחדל של הספק ו/או של מי מטעמו וכן לכל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שרות או מעשה אחר המבוצע על ידי
הספק ו/או מי מטעמו ,התחייבות לשיפוי של מילגם בשל נזק ,אובדן ,או פגיעה בגוף או ברכוש ,שהספק אחראי להם )על פי
הסכם המסגרת או על פי דין( וכן התחייבות של הספק להעסיק כח אדם מתאים )בין כח האדם המקצועי ובין הבלתי
מקצועי( הדרוש לביצוע העבודה ,ולקיים תנאי עבודה הוגנים לעובדיו לרבות תשלום התשלומים הסוציאליים ,המחויבים
על פי כל דין.
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.17

הון חוזר
מדיניות האשראי
בתקופת שלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2011
2012
היקף
היקף
אשראי ממוצע אשראי ממוצע
ימי
ימי
ממוצע אשראי ממוצע אשראי
מש"ח
מש"ח
123
112
130
149
לקוחות
65
12
64
12
ספקים

בתקופת שנים עשר החודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
2011
היקף
אשראי
ממוצע
מש"ח
120
12

ממוצע
ימי
אשראי
128
64

2010
היקף
אשראי
ממוצע
מש"ח
86
8

ממוצע
ימי
אשראי
125
67

2009
היקף
אשראי
ממוצע
מש"ח
68
4

ממוצע
ימי
אשראי
126
63

הגידול בהיקף האשראי בין השנים  2010ל 2011-ובין הרבעון הראשון של שנת  2011לבין הרבעון הראשון של שנת 2012
נובעים מגידול בהיקף הפעילות של מילגם.

.18
.18.1

מימון
מימון מילגם

.18.1.1

מילגם מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות מימון בנקאי ממוסדות בנקאיים המעמידים לה הלוואות וקווי אשראי ) On
 .(Callמילגם מתקשרת עם התאגידים הבנקאיים מעת לעת ולפי צרכיה .בתקופת הדוח ונכון למועד הדוח נוהגת מילגם
להתקשר עם שני תאגידים בנקאיים עיקריים.

.18.1.2

להלן נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית בגין הלוואות שהיו ליום  31במרס  2012וליום  31בדצמבר
:2011
יתרה ליום
 31במרס יתרה ליום 31
ריבית ממוצעת
ריבית אפקטיבית
בדצמבר 2011
2012
מטבע
)משוקללת(
)באלפי ש"ח(
)באלפי
ש"ח(
הלוואות לזמן ארוך )ללא חלויות שוטפות(
4.3%
4.3%
23,621
22,898
ש"ח
ממקורות בנקאיים
שאינם
ממקורות
4.35%
פריים 1%+
2,947
2,981
ש"ח
בנקאיים

.18.1.3

להלן פרטים אודות אשראי והלוואות בריבית משתנה:

.18.1.4

מנגנון
השינוי

טווח הריבית

פריים

4%-4.35%

יתרה ליום  31במרס
) 2012באלפי ש"ח(
98,961

יתרה ליום 31
בדצמבר 2011
)באלפי ש"ח(
93,438

שיעור ריבית ממוצע
בסמוך למועד הדוח
4.1%

מסגרות האשראי ויתרות אשראי
נכון למועד הדוח ,למילגם מסגרות אשראי בשני תאגידים בנקאיים בסך כולל של  232מיליון ש"ח )לרבות הלוואות,
ערבויות ו .(on call-נכון למועד הדוח ,מנוצלים  212מיליון ש"ח מתוך מסגרות האשראי האמורות.
ליום  31בדצמבר 2011
ליום  31במרס 2012
9
)באלפי ש"ח(
)באלפי ש"ח(
60,242
29,704
יתרת אשראי לא מנוצלת
117,487
115,905
יתרת חוב מובטח
2,719
9,821
יתרת חוב לא מובטח
 -יתרת הלוואות בעלים
F8

9

כולל מסגרת אשראי בתאגיד בנקאי נוסף בהיקף  10מיליון ש"ח ,אשר נפרעה במלואה במהלך חודש יוני .2012
15

.18.1.5

התחייבויות פיננסיות
כנגד קבלת מסגרות אשראי בשני תאגידים בנקאיים כמפורט לעיל התחייבה מילגם ,נכון למועד הדוח ,לעמוד באמות
המידה הפיננסיות הבאות:

.18.1.5.1

תאגיד בנקאי א':
) (1שיעור הון עצמי לעומת סך כל המאזן לא יפחת מ 15% -נכון ליום  31.12.2012ואילך לצורך תניה זו תנוכה מהמאזן
הפעילות הסולארית .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד הדוח עומד שיעור הון העצמי לעומת סך כל המאזן של מילגם על
 (2) ;29%סכום הון עצמי לא יפחת מסך של  50מיליון ש"ח .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד הדוח עומד סכום ההון העצמי
על כ 95-מיליון ש"ח; ) (3הרווח התפעולי לחלק לסך הכולל של הוצאות המימון והחלויות השוטפות של ההלוואות לז"א,
מידי שנה כפי שמופיעים בדוח"ות הכספיים המבוקרים והמאוחדים של מילגם ,לא יפחת מ ;1.3ו (4) -בסוף  2012היחס בין
החוב הפיננסי לבין  EBITDAלא יעלה על  6ובסוף שנת  2013לא יעלה על  ,5כאשר בחישוב האמור לא תילקח בחשבון
הפעילות הסולארית נכון ליום  31במרס  2012ולמועד הדוח עומד עומד היחס בין החוב הפיננסי לבין ה EBITDA-של
מילגם על .2.37

.18.1.5.2

תאגיד בנקאי ב':
) (1סך ההון עצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום השווה ל 20% -מסך המאזן של מילגם כאשר יחס זה יבחן החל
מהדוחות המבוקרים השנתיים של מילגם על בסיס מאוחד לשנת  (2) ;2012סכום הון עצמי מוחשי לא יפחת מסך של 43
מיליון ש"ח .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד הדוח עומד סכום ההון העצמי המוחשי על כ 77-מיליון ש"ח; ו (3) -יחס כיסוי
חוב לא יעלה על ) 5תוך נטרול הפעילות הסולארית מסך מאזן מילגם( .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד הדוח עומד עומד
היחס בין החוב הפיננסי לבין ה EBITDA-של מילגם על 2.37

.18.1.5.3

יצוין כי אמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל חלות על החברה החל מחודש יוני  2012לאחר תיקון שביצעה מילגם
בכתבי ההתחייבות שלה לתאגידים הבנקאיים האמורים .עד חודש יוני  2012הייתה מילגם מחויבת כלפי שני התאגידים
הבנקאיים לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות:

)א(

סכום ההון העצמי המוחשי של מילגם לשנת  2011לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה ל 15% -מסך המאזן של מילגם.
נכון ליום  31במרס  2012עומד שיעור הון העצמי המוחשי לעומת סך כל המאזן של מילגם על .23%

)ב(

החל משנת  2012ואילך ,סכום ההון העצמי המוחשי של מילגם לא יפחת בכל עת ,מסכום השווה ל 20% -מסך המאזן של
מילגם .נכון ליום  31במרס  2012עומד שיעור הון העצמי המוחשי לעומת סך כל המאזן של מילגם על ;23%

)ג(

סכום ההון העצמי המוחשי של מילגם לא יפחת בכל עת שהיא מסך של  50מיליון ש"ח .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד
הדוח עומד סכום ההון העצמי המוחשי על כ 77-מיליון ש"ח

)ד(

יחס כיסוי החוב של מילגם לא יעלה על  .5נכון ליום  31במרס  2012עומד היחס בין החוב הפיננסי לבין ה EBITDA-של
מילגם על 2.37

)ה(

היחס בין הרווח התפעולי של מילגם לבין הוצאות המימון בצרוף חלויות שוטפות של ההלוואות לזמן ארוך של מילגם לא
יפחת מ .1.3
נכון ליום  31במרס  2012ובסמוך למועד הדוח ,מילגם עומדת בכל אחד מהתנאים הפיננסיים המפורטים לעיל ולפי העניין,
לגבי ההלוואות שנטלה.

.18.1.6

מסגרות אשראי של חברת בת
נכון למועד הדוח למילגם סולאר ,חברת בת של מילגם ,מסגרות אשראי בהיקף של  60מיליון ש"ח בתאגיד בנקאי ,לטובת
ביצוע פרויקט הקמה ותפעול של כ 100-מתקנים פוטו וולטאיים חדשים )"אשראי עבור מתקנים פוטו וולטאים"( .במסגרת
האשראי עבור מתקנים פוטו וולטאים ,תוכל מילגם סולאר לקחת הלוואות פרטניות לתקופות של עד  204חודשים ממועד
העמדת הלוואה ,בריבית סיטונאית )אשר תחושב במועד העמדת ההלוואה( בתוספת  1.9%ריבית שנתית .נכון למועד הדוח
מנוצלים כ 4.3-מיליון ש"ח מתוך האשראי עבור מתקנים פוטו וולטאים .בקשר עם הלוואה זו התחייבה מילגם להעמיד
ערבויות לבנק ,כמתואר בסעיף  18.1.7להלן.
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.18.1.7

ערבויות
ערבויות במהלך עסקים שוטף
במהלך התקשרות מילגם עם לקוחותיה ,במסגרת מכרזים בהם היא זוכה ,נדרשת מילגם להציג ערבות בנקאית .נכון ליום
 31במרס  2012העמידה מילגם לטובת מכרזים בהם זכתה ,ערבויות בסך כולל של כ 46.5-מיליון ש"ח.
ערבויות עבור חברות בנות
ביום  7בנובמבר  2011העמידה מילגם ערבות להבטחת מלוא התחייבויותיה של מילגם סולאר ,במסגרת הסכם ליווי בגין 60
מיליון ש"ח מתוך האשראי עבור מתקנים פוטו וולטאים שנחתם ביום  7בנובמבר  2011בין מילגם סולאר לבין בנק הפועלים
בע"מ המתואר בסעיף  18.1.6לעיל .הערבות הינה על בסיס כל הלוואה פרטנית שתיקח מילגם סולאר מהבנק בגין מסגרת
האשראי האמורה לעיל )"ערבות מילגם לפועלים"( ,כאשר במשך השנה הראשונה ממועד נטילת כל הלוואה פרטנית תעמוד
ערבות מילגם לפועלים על שיעור של  100%מחבות מילגם סולאר ,בשנה השנייה יפחת גובה ערבות מילגם לפועלים לשיעור
של  40%מחבות מילגם סולאר והחל מהשנה השלישית תפחת ערבות מילגם לפועלים לשיעור של  25%מחבות מילגם סולאר
בגין ההלוואה הפרטנית.
ערבות במסגרת פרוייקט החזר המע"מ
כבטחון למילוי מלוא התחייבויותיה במסגרת המכרז למתן שירותי החזר מע"מ לתיירים )ראו סעיף  21.4להלן( ,מסרה
מילגם לרשות המסים )מפרסמת המכרז( במעמד חתימת הסכם ההתקשרות על פי המכרז ,ערבות בנקאית )להלן:
"הערבות"( .הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,לפקודת משרד האוצר  -רשות המסים
בישראל בגובה של  5,000,000ש"ח )חמישה מיליון ש"ח( .הערבות תהיה בתוקף עד  90יום לאחר תקופת ההסכם בין מילגם
לבין רשות המסים .בנוסף ניתנו ערבויות בהיקף לא מהותי בגין הסכמי שכירות של שטחי הפעילות בנמלי הים וברשות
שדות התעופה.

.18.1.8

בטחונות
להבטחת התחייבויות מילגם לתאגידים בנקאיים בגין מסגרות האשראי המתוארות לעיל ,שועבדו לטובת שני התאגידים
הבנקאיים )במסגרת שתי אגרות חוב נפרדות( כל מפעליה נכסיה וזכויותיה של מילגם בשעבוד שוטף .כמו כן שועבדו הון
המניות הבלתי נפרע של מילגם והמוניטין שלה בשעבוד קבוע .כמו כן בחודש יוני  2011שועבדו החזקותיה של מילגם בהון
המניות של מטרופולי-נט וזאת להבטחת הלוואות שהועמדו לטובת מילגם לצורך רכישת מטרופולי-נט.
בחודש ינואר  2009התקשרו ביניהם שני התאגידים הבנקאיים בהסכם בין בנקאי להסדרת היחסים ביניהם במקרה של
מימוש השעבודים האמורים לעיל ,לפיו יתחלקו התאגידים הבנקאים ביניהם בתמורה בגין מימוש שעבוד ,פרו-רטה.
הבחינה בקשר למימוש השעבודים השוטפים תתבצע בהתאם ליחס שבין יתרת חובות מילגם לכל אחד מהתאגידים
הבנקאיים האמורים לבין סך חובותיה של מילגם לתאגידים הבנקאיים האמורים.

.18.2
.18.2.1

מימון קרדן שירותים
להלן נתונים ,לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית בהתאם לסוג האשראי בגין הלוואות שהיו לקרדן שירותים
)לא במאוחד( ליום  31במרס :2012

הלוואה לזמן קצר
ממקורות בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך
ממקורות בנקאיים

.18.2.2

ריבית ממוצעת )משוקללת(

ריבית אפקטיבית

בריבית משתנה

4.75%

5.37%

בריבית משתנה

5.55%

5.73%

להלן פרטים ,למיטב ידיעתה של קרדן יזמות ,אודות אשראי והלוואות בריבית משתנה של קרדן שירותים:
יתרה נכון למועד הדוח
)באלפי ש"ח(

יתרה ליום  31יתרה ליום 31
בדצמבר 2011
במרס 2012
מנגנון השינוי טווח הריבית
)באלפי ש"ח( )באלפי ש"ח(
10
63,000
90,000
90,000
0.5%-1.3%
פריים
F

10

לפרטים נוספים ראה הערה ] [2בסעיף  18.2.3.3להלן.
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שיעור ריבית ממוצע בסמוך
למועד הדוח
5.05%

.18.2.3

הלוואות והתחייבויות פיננסיות של קרדן שירותים

.18.2.3.1

במהלך השנים  2007עד  ,2011התקשרה קרדן שירותים מעת לעת במספר הסכמי הלוואה עם חברת Tahal Group Assets
 ,B.Vאשר כאמור לעיל ,עד סמוך למועד הדוח הייתה חברת האם של קרדן שירותים ,הנשלטת על ידי קרדן  .NVהסכמי
ההלוואה בהן התקשרה קרדן שירותים ו Tahal Group Assets B.V -נועדו למימון פעילותה העסקית השוטפת של קרדן
שירותים .הסכמי ההלוואה הינם לתקופה של  3-5שנים ממועד החתימה )כאשר לקרדן שירותים שמורה הזכות לביצוע
פירעון מוקדם על פי הודעה מראש( .ביום  25בספטמבר  2011נפרעה ההלוואה האמורה במלואה.

.18.2.3.2

בנוסף ביום  25בספטמבר  ,2008התקשרה קרדן שירותים עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה בסכום של  40מיליון ש"ח
)להלן" :סכום ההלוואה"( .סכום ההלוואה ישא ריבית שנתית בשיעור של פריים .1.35%+תקופת ההלוואה הינה ל 8-שנים
במהלכן תשלם קרדן שירותים תשלומים רבעוניים של קרן+ריבית .ביום  22ביוני  2009התקשרה קרדן שירותים עם
התאגיד הבנקאי בתוספת להסכם ההלוואה האמור לפיה גדל סכום ההלוואה ב 5-מיליון ש"ח נוספים אשר יישאו ריבית
שנתית בשיעור של פריים.2.15%+
כנגד קבלת ההלוואה שעבדה קרדן שירותים לטובת התאגיד הבנקאי את מלוא החזקותיה במילגם ,כפי שהיו באותה עת
)ובסה"כ  1,836,831מניות המהוות נכון למועד קבלת ההלוואה 87% -מהונה המונפק של מילגם(.
כמו כן שעבדה קרדן שירותים לטובת התאגיד הבנקאי בשעבוד קבוע פיקדונות בנקאיים בסך שלא יפחת מסכום של 10%
מיתרת ההלוואה בכל עת.
בנוסף ,במועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה המתואר לעיל ,התחייבה קרדן שירותים כי מילגם תעמוד באמות מידה
פיננסיות .בחודש יוני  2011סוכם בין קרדן שירותים לבין התאגיד הבנקאי כי ,אמות המידה הפיננסיות בהם מילגם צריכה
לעמוד ,תהיינה זהות לאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים  18.1.5.1עד  18.1.5.5לעיל.
ביום  17באוגוסט  2011נפרעה במלואה ההלוואה האמורה והוסרו השעבודים האמורים.

.18.2.3.3

הסכם הלוואה של קרדן שירותים עם בנק הפועלים בע"מ )בסעיף זה" :בנק הפועלים" או "הבנק"(
ביום  28באוגוסט  2011חתמה קרדן שירותים על שני הסכמי הלוואה עם בנק הפועלים לפיהם ,ביום  12בספטמבר ,2011
הבנק העמיד לקרדן שירותים ,שתי הלוואות בסך כולל של  90מליון ש"ח )להלן בסעיף זה" :ההלוואות"( כמפורט להלן:
)(1

ההלוואה ראשונה בסך של  20מיליוני ש"ח .קרן הלוואה והריבית נפרעו ב 18 -ביוני  2012בתשלום אחד .ההלוואה
נשאה ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בתוספת .0.5%

)(2

הלוואה שנייה  -בסך של  70מליון ש"ח  -הלוואה לתקופה של כ 9 -שנים .קרן ההלוואה תפרע ב 8 -תשלומים
שנתיים שווים ,החל מיום  18בספטמבר  .2013ההלוואה נושאת ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בתוספת 1.3%
אשר תשולם בתשלומים שנתיים החל מיום  18בספטמבר  .2012ביום  28ביוני  2012פרעה החברה ,בפירעון מוקדם,
סך של כ 6.7 -מיליוני ש"ח מתוך קרן ההלוואה .נכון למועד הדוח ,עומדת יתרת ההלוואה )קרן( בסך של 63.3
מיליוני ש"ח.

להבטחת חובות קרדן שירותים לבנק בגין ההלוואות הועמדו הבטוחות הבאות:

.18.2.3.4

קרדן שירותים שעבדה לטובת הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד את כל אחזקותיה במילגם,
שעמדו במועד העמדת ההלוואה על כ 97%-מהונה המונפק של מילגם וכן את כל התקבולים בגין המניות ,לרבות ,דמי ניהול,
דיבידנדים ,מניות הטבה וכל זכות אחרת הצמודה למניות .על אף האמור לעיל ,הוסכם ,כי כל עוד לא אירע אירוע הפרה
)כמפורט להלן( ישוחררו לשימוש קרדן שירותים ו/או קרדן יזמות מתוך התקבולים בגין המניות סך של  2מיליוני ש"ח
בשנה בגין דמי ניהול.

)א(

קרדן שירותים שעבדה לטובת הבנק בשעבוד צף את כל נכסיה.

)ב(

בנוסף ,קרדן יזמות ערבה לחובה של קרדן שירותים לבנק בסכום של עד  40מיליוני ש"ח ,בערבות נדחית ונחותה לחוב של
קרדן יזמות לתאגיד בנקאי כדלקמן:

)(1

בנק הפועלים לא יהיה רשאי להיפרע ו/או לפנות לקרדן יזמות בכל צורה ואופן שהם בקשר עם הערבות ,למעט במקרה שבו
קיבל בנק הפועלים מבנק דיסקונט אישור בכתב כי חובות קרדן שירותים כלפי בנק דיסקונט סולקו ונפרעו באופן סופי
ומוחלט .במקרה בו בנק דיסקונט יפעל למימוש זכויותיו כנגד קרדן יזמות – בנק הפועלים יהא רשאי להצטרף להליכי
המימוש ,אך בכל מקרה יהיה זכאי להיפרע מתמורות מימוש הערבות אך ורק ככל שמלוא החוב לבנק דיסקונט נפרע
במלואו .ללא אישור בנק דיסקונט לא תקום לבנק הפועלים עילה ו/או זכות לדרוש מקרדן יזמות ו/או לתבוע ממנה את
תשלום הערבות ,אלא אם סוכם אחרת בין בנק הפועלים לבנק דיסקונט.
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)(2

במקרה שחובות קרדן שירותים לבנק ירדו מסך של  40מיליוני ש"ח  -תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

)ג(

קרדן יזמות התחייבה כלפי הבנק שלא לשעבד את מניות קרדן שירותים )שעבוד שלילי(.

)ד(

בנוסף ,חתמה קרדן יזמות על כתב התחייבות כלפי הבנק )להלן" :כתב התחייבות קרדן יזמות"( ,אשר רוב תנאיו עמדו
בתקפם כל עוד סכום החוב בגין ההלוואות היה גבוה מסך של  70מיליוני ש"ח ואשר יתבטל עם ירידת סכום ההלוואות
מהסך האמור ,שעיקריו כדלקמן:

)(1

לא יחול שינוי מבנה בקרדן יזמות ,קרי לא יתבצעו מיזוג בו קרדן יזמות אינה החברה השורדת והעברה וקבלה של נכסים
ו/או התחייבויות שלא במהלך העסקים הרגיל של קרדן יזמות שיש בה כדי להקטין את ההון העצמי המוחשי של קרדן
יזמות.

)(2

) (1קרדן יזמות תחזיק לפחות  51%מכל אמצעי השליטה בקרדן שירותים ו (2) -יוסף גרינפלד ו/או איתן רכטר ו/או אברהם
אבנר שנור יחזיקו בשליטה האפקטיבית וב 35%-לפחות מהון המניות של קרדן יזמות )שינוי מהאמור לעיל יכונה להלן:
"שינוי בשליטה"(.

)(3

למעט במקרים שהותרו בכתב ההתחייבות ,קרדן יזמות לא תקים ולא תחזיק בחברות בנות וקשורות אשר לא יחתמו על
כתב התחייבות בנוסח המקובל על הבנק.

)(4

קרדן יזמות לא תמכור או תעביר נכסים כלשהם שלא במהלך העסקים הרגיל ובתמורה מלאה וכן לא תבצע השקעות
כלשהן למעט מכירת מניות קרדן ישראל או מכירת נכסים וביצוע השקעות שאין בהן כדי להפחית את ההון העצמי המוחשי
של קרדן יזמות.

)(5

קרדן יזמות לא תשנה את אופי עסקיה.

)(6

קרדן יזמות תודיע לבנק על כל הליך משפטי שיתנהל מולה.

)(7

קרדן יזמות לא תפרע הלוואות בעלים ולא תעמיד הלוואות לבעלי מניותיה ו/או לחברות בנות ,למעט הלוואות לחברות בנות
אשר לא ישמשו לתשלום לבעלי העניין בחברה ולמעט הלוואות גישור שהועמדו לפרקי זמן קצרים שלא יעלו על ששה
חודשים לצורך תשלום הלוואות או הוצאות שוטפות.

)(8

קרדן יזמות לא תבצע חלוקה ולא תשלם דיבידנד.

)ה(

בקשר עם ההלוואות ,חתמה קרדן שירותים כלפי בנק הפועלים על כתב התחייבות )להלן" :כתב התחייבות קרדן
שירותים"( הכולל התחייבויות פיננסיות ואחרות ,שעיקריו כדלקמן:

)(1

קרדן שירותים הסכימה כי אם יערך שינוי כלשהו במסמכי ההתאגדות של קרדן יזמות אשר יש בו כדי לפגוע בזכויות הבנק,
יהווה הדבר אירוע הפרה.

)(2

שיעור החזקת קרדן שירותים במילגם לא יפחת בכל עת מ 88% -מהון המניות המונפק והנפרע של מילגם ומכל הזכויות
במילגם )על בסיס דילול מלא( .נכון ליון  31בדצמבר  2011ונכון למועד הסמוך למועד הדוח מחזיקה קרדן שירותים בכ-
 96.96%מהון המניות המונפק והנפרע של מילגם וכ 91.92%-מכל הזכויות במילגם )על בסיס דילול מלא(.

)(3

קרדן שירותים לא תקבל אשראי נוסף ולא תערוב לטובת צד שלישי כלשהו לפירעון חובות של אחר/ים למעט חובות
לספקים ולעובדים.

)(4

מטרתה היחידה של קרדן שירותים תהיה החזקה במניות מילגם ).(SPV

)(5

למעט פירעון הלוואות לקרדן  NVולחברה בת שלה בסך של כ 72-מיליוני ש"ח ולחלוקת דיבידנד בסך של כ 18-מיליוני ש"ח
לקרדן יזמות מתוך סכומי ההלוואות ,קרדן שירותים לא תפרע הלוואות בעלים ולא תעמיד הלוואות לבעלי מניותיה ו/או
לחברות קשורות להם ,למעט ,הלוואות גישור שהועמדו על ידי קרדן יזמות או מילגם לפרקי זמן קצרים )עד שישה חודשים(
לצורך תשלום הלוואות או הוצאות שוטפות.

)(6

מילגם לא תשלם לחברה או לקרדן יזמות דמי ניהול בסך מצטבר העולה על  2מיליוני ש"ח לשנה.

)(7

למעט דיבידנד שיחולק לקרדן יזמות כמפורט בסעיף ) ,(vקרדן שירותים לא תחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה.

)(8

התחייבות פיננסיות:
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האירועים המפורטים להלן )אשר יבחנו בהתאם לדוחות הכספיים של מילגם או של מילגם סולאר ,לפי העניין( יהוו אירוע
הפרה:
)א(

אם שיעור ההון העצמי המוחשי מסך כל המאזן ,יפחת בעת כלשהי מ ;20%-נכון ליום  31בדצמבר  ,2011ליום  31במרס
 2012ולמועד הסמוך למועד פרסום הדוח עומד השיעור האמור על .30%

)ב(

אם ההון העצמי המוחשי של מילגם ,יפחת בעת כלשהי מסכום של חמישים מליון ש"ח .נכון ליום  31במרס  2012ולמועד
הסמוך למועד פרסום הדוח עומד ההון העצמי המוחשי של מילגם לצרכי כתב התחייבות קרדן שירותים ,על כ 91-מליון
ש"ח .11

)ג(

אם היחס בין החוב פיננסי של מילגם שאינו כולל את חוב מילגם סולאר ,בניכוי מזומן ,פקדונות והשקעות סחירות( לבין ה-
 EBITDAשל מילגם בניכוי  EBITDAשל מילגם סולאר )כל עוד היא מאוחדת בדוחות מילגם( (1) :יעלה על  6בדו"חות
כספיים החל מ – ) 30.9.2011כולל( עד ) 30.9.2013כולל( ,נכון ליום  31בדצמבר  2011עומד היחס האמור על 3-וליום 31
במרס  2012עומד היחס האמור על  (2) ;3.5יעלה על  5בדו"חות כספיים החל מ) 31.12.2013 -כולל( עד ) 30.9.2015כולל(; או
) (3יעלה על  4.5בדו"חות כספיים החל מ) 31.12.2015-כולל( ואילך.

)ד(

אם הרווח הנקי לבעלי מניות מילגם )לאחר מסים ופעולות לא רגילות() ,המחושב כממוצע שנתי על בסיס שמונה )(8
רבעונים רצופים אחרונים לפני מועד הבדיקה הרלוונטי( יפחת בעת כלשהי מ 18 -מיליוני ש"ח; נכון ליום  31בדצמבר 2011
וליום  31במרס  2012עומד הרווח הנקי לבעלי מניות מילגם )לאחר מסים ופעולות לא רגילות( המחושב כאמור על 24.3
מליון ש"ח ו 24.5-מיליון ש"ח ,בהתאמה; או אם ,ביחס לדו"חות הכספיים החל מ) 31.3.2013 -כולל( עד ) 31.12.2013כולל(
בלבד – הרווח הנקי לבעלי מניות מילגם כאמור ,יפחת בעת כלשהי מ 17.5 -מיליוני ש"ח.

)ה(

אם במהלך ארבעת הרבעונים הרצופים האחרונים לפני מועד הבדיקה הרלוונטי יפחת הרווח הנקי במילגם בעת כלשהי
מסכום של עשרה מליון ש"ח .במהלך ארבעת הרבעונים הרצופים שקדמו ליום  31במרס  2012עומד הרווח הנקי במילגם על
כ 27-מיליון ש"ח.

)ו(

אם ההפסד הנקי השנתי לבעלי מניות מילגם סולאר )לאחר מסים ופעולות לא רגילות( ,יעלה בעת כלשהי על שלושה מליון
ש"ח .ליום  31בדצמבר  2011וליום  31במרס  2012הסתכם ההפסד השנתי לבעלי מניות מילגם סולאר )לאחר מסים ופעולות
לא רגילות( בכ 1-מיליון ש"ח.
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אירועים להעמדה לפירעון מיידי כוללים ,בין היתר ,לגבי קרדן שירותים ,מילגם וקרדן יזמות )כל עוד היא ערבה לפירעון
ההלוואות( או בקשר למי מהן ,גם את האירועים הבאים )שלגבי חלקם נקבעו תקופות ריפוי(:
)ז(

אם תתקבל החלטה בקשר עם שינוי מבנה )למעט הליך הרה-ארגון ,שלא יחשב שינוי מבנה ולמעט רכישות נכסים בהיקף
של עד  30מליון ש"ח בקשר עם מילגם(.

)ח(

אם יחול שינוי בשליטה.

)ט(

אם יראה לבנק כי יש חשש מהותי למצבה הכספי של מי מהחברות או לשווי הבטוחה.

)י(

אם תידרש מי מהחברות לפרוע חובותיה בפירעון מיידי בסך העולה על מליון ש"ח.

)יא(

אם תבטל מילגם או תשנה מהותית את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שאימצה .12

)יב(

אם יבוצע שינוי במסמכי ההתאגדות או בהסכם בעלי מניות של מי מהחברות שיש בו כדי לפגוע בזכויות הבנק.

)יג(

אם הופרו תנאיהם של איזה מכתבי ההתחייבות או ממסמכי ההלוואה האחרים ,כמתואר לעיל.

)יד(

אם מי מהחברות תתבע בתביעה בסכום מהותי )סכום שנתי מצטבר של  10מיליוני ש"ח ביחס לקרדן שירותים ומילגם
וסכום שנתי מצטבר של  15מיליוני ש"ח ביחס לקרדן יזמות(.

F1

בהתייחס להסכמי המימון האמורים עם הבנקים ,נכון ליום  31במרס  2012ובסמוך למועד הדוח ,למיטב ידיעתה של קרדן
שירותים ,עומדות קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם בכלל התחייבויותיהן לבנקים לרבות ההתחייבויות הפיננסיות

11
12

הפער בין ההון העצמי המוחשי של מילגם כפי שמחושב על ידי קרדן שירותים לצרכי בחינת עמידה באמות המידה הפיננסיות שלה
כמתואר לעיל ,לבין ההון העצמי המוחשי של מילגם כפי שמחושב על ידי מילגם לצרכי בחינת כמידה באמות המידה הפיננסיות של מילגם
נובע משוני בהגדרות התכולה של ההון העצמי המוחשי בין כתבי ההתחייבות השונים.
לפרטים אודות מדיניות הדיבידנדים אשר אימצה מילגם ,נכון למועד דוח זה ראו סעיף  5לעיל.
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כאמור )בהתבסס על הדוחות הכספיים של כל אחת מהחברות למועדים שצוינו או למועדים הסמוכים ככל הניתן למועדים
אלה(.
קרדן שירותים מייעדת את התמורה מעסקת קרן תשתיות לפירעון מרבית חובה של קרדן שירותים לבנק הפועלים ,כך
שלאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ,ככל שאכן תושלם ,ולאחר קבלת מלוא התמורה בגין עסקת קרן תשתיות ,יעמוד חובה
של קרדן שירותים לבנק הפועלים על  8מיליון ש"ח בלבד .בנוסף על פי תנאי ההסכם עם קרן תשתיות ,עם השלמת עסקת
קרן תשתיות יעמידו בעלי המניות של קרדן שירותים הלוואות בעלים לקרדן שירותים לצרכי פירעון יתרת חובה של קרדן
שירותים לבנק הפועלים כאמור ,כפי שתהיה באותו מועד .לפרטים אודות עסקת קרן תשתיות ופירעון הלוואה מבנק
הפועלים ,ראו סעיף  21.8להלן ובפרט סעיפים  21.8.3ו.21.8.4-

.19

מיסוי
לפרטים אודות שיעורי המס החלים על מילגם ראו ביאור  19לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2011

.20

מגבלות ופיקוח בתחום הפעילות
להלן סקירה תמציתית של חוקים ,תקנות ,צווים ,מגבלות ודרישות בהם מחויבת מילגם בתחום הפעילות:

.20.1

חובת המכרזים
רובם המכריע של לקוחות קרדן יזמות בתחום פעילות זה הינן רשויות מקומיות ותאגידי מים .ההתקשרות עם לקוחות אלו
נעשית באמצעות התמודדות וזכייה במכרזים אותם מפרסמים לקוחות אלו .מקורה של חובת המכרזים הינה דיני המינהל
הציבורי המטילים חובה על רשויות הציבור לנהוג בשוויון ולהעניק הזדמנות שווה לכל אדם ו/או גוף המעוניינים להתקשר
עמם בקשרים עסקיים  .13חובת פרסום המכרזים המוטלת על רשויות ציבוריות הינה כללית ועקרונית ,כאשר פטור מחובה
זה מצומצם למקרים המוגדרים בחוק ובתקנות על פיו .חוזה אשר נחתם ללא פרסום מכרז הינו בטל ,אלא אם הוא נופל
תחת רשימת הפטורים.
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כפועל יוצא מהמטרות העומדות מאחורי חובת המכרזים חוקקו והותקנו הוראות רבות ביחס להכנת ופרסום המכרז וכן
לאופן בחירת הזוכים במקרב המציעים ,כדלקמן:

.20.1.1

חוק חובת מכרזים ,תשנ"ב1992 -
חוק חובת מכרזים מונה את הרשויות המנהליות שחובת המכרזים חלה עליהן מכוחו ,כדלקמן :המדינה; כל תאגיד
ממשלתי ,לרבות חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית ותאגיד שהוקם על פי חוק; התאגידים העירוניים; המועצות
הדתיות; קופות החולים ומוסדות להשכלה גבוהה.

.20.1.2

תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993 -
במסגרת תקנות אלו פורטו המקרים בהם קיים פטור מחובת פרסום מכרז ,וכן הותקנו הוראות המפרטות בין היתר את
הכללים העיקריים הנוגעים לאופן עריכת המכרז ובדיקתו.

.20.1.3

.20.2

לצד חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים ישנן הוראות נוספות )הן בחקיקה ראשית והן בחקיקת משנה( המסדירות
את ענייני השלטון המקומי והמטילות את חובת המכרזים על חריגיה ופרטיה ,על גופי השלטון המקומי המנויים ,כדלקמן:
עיריות ,מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות ,איגודי ערים ,מועצות תעשייתיות ותאגידי מים וביוב.
גבייה מנהלית
גביית תשלומי החובה לרשויות המקומיות מאופיינת בחיובים הנשלחים לתושבים בתדירות של לפחות אחת לחודשיים
וזאת לצד מהימנות חשבונות הרשויות אשר מכוחן נגבים תשלומי החובה .ייחודיות זאת הובילה את המחוקק להענקת
סמכויות גבייה נרחבות לרשויות המקומיות ,תוך מתן אמון באופן בו מחשבת רשות מקומית את חובות הגבייה ,כך שחוב
הרשום בספרי הרשות מוחזק לכאורה כמוכח בשל רישומו זה ומשכך מהווה למעשה תחליף לפסק דין .גבייה זו הנקראת
גבייה מנהלית מסמיכה את הרשות לגבות חובות בגין תשלומי חובה לרשויות המקומיות וזאת מבלי להידרש להליכים
משפטיים וכן להכרעות שיפוטיות .למעשה הרשות מוסמכת להמציא הזהרות ,צווי עיקול וכדו' ללא החלטת ערכאה
שיפוטית כאשר אם הגבייה המנהלית מתבררת כלא יעילה מוקנית לרשות האפשרות להשתמש בגבייה המשפטית
המתנהלת במסגרת ערכאות שיפוטיות .להלן יפורטו עיקרי החקיקה אשר מכוחם מוסמכות הרשויות המקומיות והחברות
הפועלות בשמן ,לעשות שימוש בגבייה המנהלית.
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סוגי ההתקשרות אשר חובת המכרזים חלה עליהם הינן עסקאות בטובין ,במקרקעין ,רכישת שירותים ולביצוע עבודות.
21

.20.2.1

פקודת העיריות )נוסח חדש(
פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ופקודת המועצות המקומיות מעניקות לרשויות המקומיות סמכויות לאכיפה מנהלית של
חובות בארנונה ובמים ,וזאת כאמור לצד זכותה של רשות מקומית לתבוע תשלום חובות המגיעים לה בבית המשפט
בתביעה אזרחית רגילה.

.20.2.2

פקודת המסים )גבייה(
פקודת המסים )גבייה( הינה דבר החקיקה העיקרי המסדיר את סמכויותיהן של הרשויות לגבייה מינהלית .בשנת 2000
הוכרז על החלת פקודת המיסים )גבייה( לעניין גביית חובות מרשויות מקומיות  .14פקודת המיסים הרחיבה את סמכויותיהן
של הרשויות ובכך אפשרה להרחיב ולייעל את אמצעי האכיפה העומדים לרשות הרשויות ,בין אם בהוספת פעולות האכיפה
ובין אם בהגדלת כוחם של אמצעי האכיפה הקיימים .כך לדוגמה ,נוספה האפשרות לעקל מקרקעין ולא רק מיטלטלין.
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יובהר ,כי במסגרת תקנות הגבייה לא הוגבלו שיעורי ההוצאות שהרשות המקומית יכולה להטיל על החייבים ,למעט
ההוראה כי ההוצאות הנדרשות תהיינה באופן סביר לאמצעי האכיפה.
משנת  2002ואילך סויגה ,באכרזות שניתנו מאז ,התחולה הגורפת של פקודת המסים )גבייה( על תשלומי החובה העירוניים
וסמכות הרשות המקומית לנקוט הליכי אכיפה מינהלית הוגבלו ,באופן שהשימוש בגבייה המנהלית הוגבל לחובות שאינם
שנויים במחלוקת .בנוסף ,נקבע כי הליכי גבייה לפי הפקודה לא יחולו כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה ,ערר או ערעור
או למתן פסק דין סופי או החלטה סופית במקרים של נקיטת הליכי ערעור או תובענה אחרת.
יצוין ,כי ההלכה היא ,שרשות המקומית הבאה לגבות חוב מסוים רשאית לבחור בין שני ההליכים ,אך משפתחה בהליכי
גבייה מכוח אחד החיקוקים עליה למצותו לגבי אותו חוב.
בעקבות ביקורות רבות מצד בתי המשפט וכן גופים נוספים כדוגמת מבקר המדינה החל משרד האוצר בשנת  2004ביוזמה
להתקנת תקנות אשר תכליתן לקבוע הוצאות מרביות בעבור ביצוע פעולות אכיפה ואשר הותקנו לבסוף רק בחודש מאי
.2011

.20.2.3

תקנות המיסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות( ,התשע"א2011 -
ביום  11במאי  2011פורסמו תקנות המיסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות( אשר במסגרתם נקבעו האמצעים ופעולות
האכיפה שיינקטו לטובת גביית החובות וכן השיעור המרבי שניתן לגבות בגין בגין הפעלת אותם אמצעים .תקנות אלו
מסדירות למעשה את השוק וקובעות תעריף אחיד לכלל הרשויות ובכך גוברות על כל הסכם לרבות טבלאות מחירי פעולות
האכיפה אשר נקבעו על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ והוסדרו במכרזים המשולבים.
להערכת מילגם פרסום התקנות המגבילות את שיעור ההוצאות הנגבות בגין פעולות האכיפה המנהלתית ,עלול להשפיע על
רווחיותן של חברות הגבייה דוגמת מילגם .השפעה זו אינה ברורה ומשתנה מרשות לרשות ומהסכם להסכם .הסכמי
ההתקשרות עם חברות הגבייה כוללים תעריפים אשר לרוב שונים מתעריפי המקסימום אשר פורסמו במסגרת התקנות.
פעמים תעריפי המקסימום נמוכים מהקיימים ופעמים גבוהים משמעותית ,אולם מכיוון שהתעריפים המנויים בתקנות
הינם תעריפי מקסימום אין בהם כדי לשלול תעריפים הנמוכים מאותם תעריפים .להיפך ,יש בהם כדי להפחית את
התעריפים הנהוגים מכוח ההסכמים ואשר עולים על התעריפים הקבועים בתקנות וכתוצאה מכך לצמצם את רווחי
הרשויות ו/או חברות הגבייה.

.20.3

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים
העסקת חברות גבייה על ידי הרשויות המקומיות כפופה לנהלים אשר פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  02/2003ואשר
נועדו להסדיר את אופן העסקת חברות הגבייה על ידי הרשויות המקומיות .חוזה זה כולל הוראות להסדרת פעילות רשויות
מקומיות הפועלות בתחום הגבייה באמצעות חברות פרטיות .על פי החוזר לחברת הגבייה לא תינתן סמכות החלטה
בשאלות שבמדיניות הכוללות גם שיקול דעת ,אלא סמכויות ביצוע בלבד .כן נקבעו הוראות מגבילות את השימוש במאגרי
המידע של הרשות בנוגע לחייבים ולחובות ,וכן הוראות וכללים להעסקת עובדי גבייה ולכפיפות העסקתם לאישור הרשות
המקומית .בנוסף ,שולבו כללים המסדירים חובות דיווח מטעם חברת הגבייה לרשות המקומית ולפיקוח הרשות על
התנהלות חברת הגבייה.
הוראות חוזר המנכ"ל יצרו הסדרה ופיקוח על חברות הגבייה המעניקות שירותים לרשויות המקומיות .כאשר ההשפעה
העיקרית של ההסדרה הייתה בעיקרה על חברות הגבייה הקטנות .נכון למועד הדוח ,הטמיעה מילגם את הוראות חוזר
המנכ"ל בנהלי העבודה השוטפים שלה ,לרבות בכל הקשור לגיוס והעסקת עובדי גבייה.
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אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה( ,התש"ס ;2000-יצוין כי האכרזה ניתנה
מלכתחילה לפרק זמן של שישה חודשים ,והוארכה בכל פעם סמוך למועד פקיעתה ותוקפה הנוכחי הינו עד ליום .31.12.2012
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.20.4

הרפורמה בתעריפי המים
ביום  1בינואר  ,2010אושרה על ידי מועצת רשות המים )רשות ממשלתית המפקחת על משק המים במדינת ישראל( רפורמה
כוללת בתעריפי המים במגזר העירוני .בעקבות החלטת רשות המים ,נכנסו לתוקף כללי תעריפים ותעריפי המים המעודכנים
המבוססים על עקרון העלות .במסגרת כללי התעריפים ,הוחל תעריף אחיד )מלבד הקלות נקודתיות( הכולל את שירותי
המים ואת שירותי הביוב .בקביעת התעריף הביאה רשות המים בחשבון את כל העלויות של חברת מקורות וכן של תאגידי
המים והרשויות המקומיות .בין היתר הובאו בחשבון הוצאות ניהול והוצאות משרדיות ,וכן הוצאות תחזוקה שוטפת של
מערכת המים לרבות החלפת צנרת ובדיקות מונים וכדומה.
אחת מההשפעות הישירות של הרפורמה הייתה בהצבת מגבלות להוצאות התאגידים והרשויות בגין התחזוקה השוטפת של
מערכת המים וכפועל ישיר נרשמה השפעה שלילית על הכנסות מילגם הנובעות משירותי התחזוקה של רשתות מים עבור
רשויות מקומיות/תאגידי מים שכן תאגידי המים מבקשים להוריד את מחיר השירותים האמורים ככל הניתן על מנת שלא
ליצור חריגה תקציבית .עם זאת לרפורמה במים השפעה חיובית על תאגידים מסוגה של מילגם שכן העלאת תעריפי המים
מגדילות את נפח ההכנסות בגין צריכת מים ולפיכך את העמלה בגין שירותי הגבייה והאכיפה המסופקים בין היתר על ידי
מילגם.

.20.5

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
ביום  27בפברואר  2012פורסמה הנחייה מאת היועץ המשפטי לממשלה בדבר כללים בנושא הפעלת הליכי גביה מנהליים.
ההנחיה קובעת כללי פיקוח מחמירים על רשויות מקומיות בעת הפעלת סמכויות האכיפה שלהן לגביית ארנונה ,קנסות
ומסים אחרים ,מכח פקודת המסים )גביה( .ההנחיה מסדירה את הפעלת הליכי הגבייה וקובעת מהו המועד שממנו ואילך
ניתן לנקוט בהליכי גבייה מנהלית .העיקרון אשר בבסיס ההנחיה קובע כי רשות מקומית אינה רשאית להשתהות בגביית
חוב ועליה לפעול לשם גביית החוב ללא דיחוי .ברשויות המקומיות בהן היא פועלת ,ביצעה מילגם יישום מוקדם של הנחיה
זו.
נכון למועד הדוח וככל הידוע לקרדן שירותים ולמילגם ,פועלת מילגם בהתאם להוראות הרגולציה המהותיות החלות על
פעילותה.

.21
.21.1

הסכמים מהותיים
הסכם מכר מניות מילגם
ביום  2ביוני  2011הושלמה עסקה במסגרתה מכר מי שכיהן באותה עת כיו"ר דירקטוריון מילגם 253,080 ,מניות רגילות
בנות  0.001ש"ח ע.נ .כל אחת של מילגם )להלן" :המניות המועברות"( לקרדן שירותים ולמנהלים בקבוצת מילגם )להלן:
"המנהלים"( כמפורט להלן 189,543 :מניות לקרדן שירותים ו 63,537 -מניות למנהלים.
התמורה בגין המניות המועברות עמדה על סך כולל של כ 18 -מיליון ש"ח .עם העברת המניות המועברות חתמו הצדדים
)קרדן שירותים והמנהלים( על הסכם בעלי מניות המסדיר את זכויות וחובות בעלי המניות במילגם .מכירת המניות
המועברות שיקפה למילגם שווי של  150מיליון ש"ח .עם השלמת העסקה כאמור לעיל ,מחזיקה קרדן שירותים בכ97%-
מהונה המונפק והנפרע של מילגם ואילו המנהלים מחזיקים בכשלושה אחוזים מהונה המונפק והנפרע של מילגם.

.21.2

מכירת מניות מח"ס ליוניסל
בחודש ינואר  2011התקשרו מילגם ומח"ס ,מצד אחד ,עם יוניסל ,חברה פרטית אשר קרדן תקשורת בע"מ )חברה פרטית
בבעלות מלאה של קרדן יזמות ישראל ,חברה בת )כ (74%-של קרדן יזמות( מחזיקה ב 31.84% -מהונה המונפק והנפרע
והעוסקת באספקת שירותי נתונים וערך מוסף לטלפונים סלולריים ,מן הצד השני ,בהסכם ,לפיו תרכוש יוניסל מניות של
מח"ס.
במסגרת ההסכם האמור נקבע ,כי לאחר התקיימות כל התנאים המתלים כמפורט בהסכם ,מילגם תמכור ליוניסל 16,772
מניות של מח"ס ,בהן היא מחזיקה ,תמורת סך של כ  1,666.6 -אלפי ש"ח .בד בבד עם העברת המניות כאמור ,תקצה מח"ס
ליוניסל  4,193מניות ,תמורת סך של כ –  833.3אלפי ש"ח ,לאחר הרכישה וההקצאה כאמור ,החזיקה יוניסל ב16.66% -
ממניות מח"ס )"חבילת המניות הראשונה"(.
בחודש פברואר  2012מימשה יוניסל אופציה שהוקנתה לה בהסכם ,לפיה רכשה את חבילת המניות השנייה ,בשיעור של
 ,16.66%כנגד תשלום סך של כ 2,500 -אלפי ש"ח ,תמורה זהה לזו ששולמה עבור חבילת המניות הראשונה ,כשהיא צמודה
למדד )"חבילת המניות השנייה"(.
כמו כן ,בהתאם להסכם ,ליוניסל הוקנתה אופציה ,הניתנת למימוש החל מיום  1בפברואר  2012ועד ליום  1באוגוסט 2013
לרכישת חבילת מניות שלישית ,בשיעור  ,16.66%כנגד תשלום תמורה זהה לתמורה ששולמה עבור חבילת המניות
הראשונה ,כשהיא צמודה למדד .נכון למועד הדוח ,מחזיקה יוניסל ב 33.33% -ממניות מח"ס .אם תבחר יוניסל לממש את
האופציה השלישית שהוקנתה לה כאמור ,היא צפויה להחזיק  50%ממניות מח"ס.
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עוד נקבע בהסכם ,כי בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם ,תשלם יוניסל תוספת לתמורה ששולמה עבור המניות בסך
של עד  750אלפי ש"ח )צמוד למדד( וזאת במועדים שנקבעו לכך בהסכם.
ביום  12באפריל  ,2011הושלמה העסקה כאמור ויוניסל רכשה את חבילת המניות הראשונה וכאמור ,ביום  1בפברואר,
 2012רכשה יוניסל את חבילת המניות השנייה.

.21.3

רכישת מטרופולי-נט
ביום  28בדצמבר  2010התקשרה מילגם עם חברת מלם מערכות בע"מ )להלן" :מלם"( בהסכם לפיו רכשה מילגם ממלם
 840מניות חברת מטרופולי-נט בע"מ )להלן":מטרופולי-נט"( המהוות כ 85%-מהון המניות המונפק של מטרופולי-נט
)להלן" :הסכם הרכישה"( .מטרופולי-נט הינה חברה פרטית העוסקת באפיון ,תכנון ,פיתוח ויישום של מערכות תוכנה
בתחום הניהול המוניציפאלי של רשויות מקומיות ,חברות עירוניות ,תאגידי מים וביוב ותוכנת כספים  2000בבתי ספר .יתר
הונה המונפק של מטרופולי-נט מוחזק על ידי חברת עשר-מט אחזקות בע"מ ,חברה פרטית ישראלית בבעלות מנהל העסקים
הראשי של מטרופולי-נט.
בתמורה לרכישת המניות כאמור לעיל ,שילמה מילגם למלם במסגרת הסכם הרכישה ,סך של כ 32 -מיליון ש"ח.
הסכם הרכישה כולל מצגים מצד מלם ומצד מטרופולי-נט אודות מצבת התחייבויות החברה ,הון המניות שלה ,הסכמים
מהותיים וכן לגבי נכסי מטרופולי-נט לרבות נכסי קניין רוחני עליהם מתבססת פעילות מטרופולי-נט.
במסגרת ההסכם התחייבה מילגם לרכוש שירותים ו/או מוצרים בתחום חישוב השכר ממלם לתקופה של  36חודשים
ממועד השלמת הסכם הרכישה )למעט במקרים בהם מחירי מלם לשירותי חישוב השכר גבוהים ב  25%ומעלה ממחיר
המתחרה(.
מלם התחייבה לשפות את מילגם בגין כל נזק ישיר שיגרם לחברה עקב ) (1מצג או מידע שניתן בהסכם הרכישה או בנספחיו
ואשר נתגלה כמטעה או כבלתי נכון; ו/או ) (2כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות מלם בהסכם הרכישה
ובנספחיו; )(3דרישה לתשלום מס ומע"מ בגין שנים עברו עד לשנת המס ) 2010כולל( שתעלה במצטבר על סכום של 500
אלפי ש"ח .כמו כן התחייבה מלם לשפות את מילגם בגין נזק שנגרם כתוצאה מכך שמצג ממצגי מלם אינו שלם או אינו נכון
או אינו מדויק .בכל מקרה יהיה השיפוי כפוף לתקרה בגובה סך התמורה ששילמה מילגם בגין מניות מטרופולי-נט.

.21.4

פרויקט הגיחון
בנובמבר  2010התקשרה מילגם עם חברת הגיחון בע"מ ,תאגיד המים של ירושלים רבתי שהינו תאגיד המים הגדול בישראל
)להלן" :הגיחון"( ,בהסכם התקשרות להספקת שירותי ניהול מערך הגביה והאכיפה ,הפקת חיובים ,קריאת מדי מים,
החלפת מדי מים ניהול מערך שירות הלקוחות ,מוקד טלפוני ועוד .תחילת ההתקשרות נקבעה ל 1 -באפריל  2011ותקופת
ההתקשרות הינה לשלוש שנים בתוספת אופציה לשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כ"א.
הסכם ההתקשרות עם הגיחון הינו הגדול בתחום גביית המים במדינת ישראל ,ובמסגרתו מספקת מילגם ,שירותי גביה
בהיקף של למעלה מ 200,000 -צרכני מים ,בתחומי ירושלים רבתי ,תוך התמודדות מול מגוון אוכלוסיות שונות ,בשטחים
נרחבים תוך התמודדות עם המאפיינים הייחודים לעיר ירושלים.
תמורת השירותים שמילגם מספקת לגיחון היא זכאית לתשלום בגין הרכיבים הבאים (1) :עמלת גביה; ) (2החזר הוצאות
בגין פעולות אכיפה -בהתאם להוראות ההסכם ולהוראות החוק; ו (3) -תשלום בגין פעולות החלפת מדי מים -בהתאם
להוראות ההסכם.
עמלת הגביה מחושבת על בסיס מצטבר למשך כל תקופת ההתקשרות וזאת בהתאם לנוסחת התגמול הקבועה בהסכם,
הבנויה כך ששיעור התגמול גדל ככל ששיעור הגבייה עולה ומהווה בכך תמריץ חיובי למילגם להגדיל את שיעורי הגביה.

.21.5

פרויקט טבריה
במהלך חודש יולי  ,2012זכתה מילגם במכרז לניהול מערך הגביה בטבריה הכולל בין היתר אספקת כוח אדם למחלקת
הגביה בעיר ,ניהול מערך האכיפה ,סקר שלטים ,סקר נכסים ,מוקד טלפוני ועוד .תקופת ההסכם הינה לשלוש שנים
בתוספת אופציה לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א .במסגרת התקשרות זו עומדת לעירייה טבריה האופציה לקבלת
הלוואה ממילגם בסך מקסימאלי של  25מיליוני ש"ח ,כאשר קרן ההלוואה מוחזרת בחמישה החזרים שנתיים שווים ואילו
הריבית מגולמת בגידול בשיעור העמלה לה זכאית מילגם כמפורט להלן .יובהר ,כי קבלת ההלוואה האמורה מותנית
באישור של משרד הפנים ובמועד הדוח אין כל וודאות יתקבל אישור זה.
מבנה התמורה לה זכאית מילגם בפרויקט זה כולל את הרכיבים הבאים (1) :עמלה קבועה בגין הגבייה השוטפת מתוך סך
החיובים בגין שנת המס והשנה שקדמה לה; ) (2עמלה קבועה בגין גביית חובות שבפיגור )כל חוב שאינו נופל תחת הגדרת
חוב שוטף(; ו (3) -החזר הוצאות אכיפה.
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לפי ידיעת מילגם בכוונת חברת מגער לפנות לבית המשפט ולבקש המשך דיון בעתירה לביטול המכרז שהוגשה לפני הגשת
ההצעות במכרז .במקביל פנתה מגער לבית המשפט בקשה לצו ביניים שבמסגרתו יעוכבו פעולות מימוש תוצאות המכרז עד
למתן החלטה בעתירה המנהלית .ביום  23ביולי  2012ניתן צו ביניים כאמור ומימוש המכרז הוקפא עד להמשך ברור בבית
המשפט.

.21.6

פרויקט החזרי מע"מ לתיירים
ביום  21בנובמבר  2011זכתה מילגם במכרז של רשות המסים לטיפול בהפעלת עמדות שירות לביצוע החזרי מע"מ לתיירים
במסופי הגבול של מדינת ישראל .סעיף 43ב' לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  1975 -ותקנה  11ב לתקנות מס ערך מוסף,
התשל"ו –  1976קובעים ,כי תייר זכאי בעת יציאתו מישראל להחזר המע"מ ששילם בעת רכישת טובין בישראל ,בתנאי כי
רכשם בבית עסק שאושר ע"י שר התיירות ,כי הטובין בידיו בעת היציאה ,בידיו חשבונית מס כדין ,וכי שילם את ההוצאות
בגין החזר המע"מ.
מילגם ניגשה למכרז זה כקבלן מוביל ,בשיתוף עם חברת דואר ישראל בע"מ )בחלקים שווים( )להלן" :דואר ישראל"(.
מילגם תופקד על תפעול עמדות השירות האמורות כאשר דואר ישראל יופקד על שירותי הסליקה והמרת המט"ח הדרושים
להפעלת עמדות השירות האמורות.בתמורה לביצוע שירותי החזרי המע"מ לתיירים תהיינה מילגם ודואר ישראל זכאיות
לעמלות קבועות בגין טיפול במכסות מסוימות של מסמכי החזר מע"מ ובגין היקף החזרי מע"מ המבוצעים באמצעות
העברות בנקאיות וכן לעמלה המחושבת כשיעור מתוך היקף החזרי המע"מ לתייר .ההסכם נחתם לתקופה של שבע שנים
עם אופציה להארכה לתקופה של כעשר שנים והיקפו הכספי מוערך בכ 70 -מיליון שקלים.
בעקבות הזכייה במכרז האמור התקשרו מילגם ודואר ישראל ביום  5באפריל 2012בהסכם המעגן את אופן תפעול עמדות
השירות האמורות )"ההסכם"( כמפורט להלן:
חלקו היחסי של כל אחד מן הצדדים להסכם בפרויקט יהיה שווה לחלקו היחסי של הצד השני ) (50%ובהתאם לכך יעמוד
חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות ,בהוצאות ,בהכנסות וברווחים על סך של  .50%ניהול הפרויקט יתבצע על ידי מנהל
הפרויקט .מלבדו ,ועדת ההיגוי תהיה הסמכות הניהולית העליונה של הפרויקט והחלטותיה יחייבו את הצדדים .כל צד
ימנה שני חברים מטעמו לועדת ההיגוי .החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה ,ככל הניתן ,פה אחד ובהסכמה מלאה ובמקרה של
מחלוקת יכריע הרוב ,ככל שיהיה.בהעדר רוב ,תוכרע ההחלטה על ידי מנכ"ל דואר ישראל ומנכ"ל מילגם ובהעדר הסכמתם
ימונה פוסק מוסכם.
מילגם תספק לפרויקט את השירותים הבאים) :א( התקשרות בהסכמים עם כל נותני השירותים למיניהם ,ובכלל זאת
ספקים ומשכירים לרבות :כספות ,מכונות לספירה ובדיקת מט"ח ,נכסים וכיוצ"ב )ללא ציוד מחשוב(; )ב( הפעלת שירותי
מוקד לבירורי בתי עסק; )ג( גיוס עובדים ,ניהולם ותשלום משכורותיהם; )ד( ניהול כספי של חשבונות הפרויקט; )ה(
שכירת שירותי רואה חשבון ויועץ משפטי ,לפי הנדרש; )ו( העמדת ערבות בנקאית להצעה ולביצוע השירותים על פי הנדרש
על ידי הלקוח; )ז( עריכת הביטוחים הנדרשים על פי חוזה השירותים וחוזי רשות שימוש .מוסכם כי בגין שירות זה מילגם
תהא זכאית לקבלת החזר של סך עלות עריכת הביטוחים ,ככל שאלו יבוצעו על-ידה;)ח( רכישת הציוד של הפרויקט; )ט(
אחריות על חוסרים בכספים אשר מקורם ברשלנות ו/או בפעולות בזדון של עובדי הפרויקט; )י( פיקוח ,ניהול וקשר שוטף
עם בתי העסק המורשים; ו)-יא( הספקה וניהול מלאי הטפסים של הפרויקט.
דואר ישראל יספק לפרויקט את השירותים הבאים) :א( כל שירותי הניהול הכספי והמערך הכספי ובכלל זאת תשלומי
מט"ח ,העמדת כספים ,חליפין ,העברות בנקאיות ,תשלומים בכרטיסי אשראי וכיוצ"ב .מוסכם כי בגין שירותים אלו תהא
חברת הדואר זכאית לקבלת החזר בסך מחירי עלותם לחברת הדואר; )ב( שינוע כספים  -העברה וניוד של כספים לפי צורך
ממקום למקום .החזר בגין השירותים הללו יקבע לפי עלותם לחברת הדואר; )ג( הדרכות מקצועיות לניהול המערך הכספי,
השימוש במט"ח ומערכות המחשוב; )ד( מחשוב -העמדת מערכת לניהול קופה לרבות אפליקציה לניהול מלאי מט"ח וכן
ככל שיידרש אחריות על פיתוח מערכת ממוחשבת לטובת אספקת השירותים נשוא המכרז; )ה( ציוד מחשוב; ו)-ו( משלוח
דואר לבתי העסק ,המחאות ללקוחות .החזר בגין השירותים הללו יקבע לפי עלותם לדואר ישראל.
כמו כן בהתאם לתנאי המכרז על מילגם )ודואר ישראל( להתקשר בהסכמים )אשר נוסחם צורף למכרז( עם רשות שדות
התעופה ,חברת נמל חיפה בע"מ ,חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל אילת בע"מ להסדרת הפעילות באתרים השונים .נכון
למועד הדוח התקשרה מילגם בהסכם כאמור עם רשות שדות התעופה ,חברת נמל אילת בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ.

.21.7

הסכם הלוואה -קרדן שירותים בנק הפועלים
לפרטים אודות הסכם זה ראו סעיף  18.2.3.3לעיל.
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.21.8

הסכם קרן תשתיות

.21.8.1

ביום  9ביולי  2012נחתם הסכם בין קרדן יזמות  15לבין קרדן שירותים לבין קרן תשתיות ישראל ) IIאי .אי .אף– (2011 .
שותפות מוגבלת )להלן" :קרן תשתיות"( ,לפיו תקצה קרדן שירותים  36%מהון המניות שלה לקרן תשתיות כנגד השקעה
של  55מליון ש"ח בהונה של קרדן שירותים לפי שווי של  152.8מיליון ש"ח )אחרי הכסף( )להלן" :עסקת קרן תשתיות"(.

.21.8.2

בהסכם נקבעו מספר תנאים מתלים )כמפורט בהמשך( ונקבע כי מילוי התנאים המתלים והשלמת העסקה יתרחשו בתוך 90
ימים ממועד החתימה על ההסכם או עד מועד מאוחר יותר שיוסכם עליו בין הצדדים ,אך לא יאוחר מיום  31בדצמבר 2012
)להלן" :מועד ההשלמה"(.

.21.8.3

הצדדים הסכימו כי התמורה שתתקבל מקרן תשתיות בגין המניות המוקצות תיועד במלואה לפירעון חלק מהלוואה
שהעניק בנק הפועלים בע"מ )להלן ובהתאמה":הלוואת בנק הפועלים" ו"-בנק הפועלים"( לקרדן שירותים וכי קרדן
שירותים תשלם את הסכום האמור לבנק הפועלים מיד עם קבלת התמורה .לפרטים נוספים אודות הלוואה זו ראו סעיף
 18.2.3.3לעיל.

.21.8.4

עוד הסכימו הצדדים כי קרדן יזמות וקרן תשתיות תעמדנה לקרדן שירותים הלוואות בעלים )כל אחת לפי חלקה בהון
המניות של החברה באותה עת( בגובה היתרה הבלתי מסולקת של הלוואת בנק הפועלים ,אשר תשמשנה לפירעון סופי ומלא
של יתרת הלוואת בנק הפועלים )להלן" :הלוואות הבעלים"( .הלוואות הבעלים תשאנה ריבית בשיערו של  7%לשנה .עוד
סוכם בין הצדדים כי בשלוש השנים הראשונות ממועד ההשלמה ,תשלום דמי ניהול על פי ההסכם יקדם לפירעון הלוואות
הבעלים.

.21.8.5

קרדן יזמות וקרן תשתיות תעמדנה לרשות קרדן שירותים ,מנהלים ראויים באמצעותם יוענקו שירותי ניהול למילגם ככל
שיידרש לפיתוח עסקיה בתמורה לדמי הניהול בסך כולל של מליון וחצי ש"ח ) 1,500,000ש"ח( לשנה אשר ישולמו
בתשלומים חצי שנתיים )להלן" :דמי הניהול"( .במהלך שלוש השנים הראשונות ממועד השלמת עסקת קרן תשתיות,
יחולקו דמי הניהול ביחס של  50%/50%בין בעלי המניות בקרדן שירותים ולאחר מכן יחולקו דמי הניהול בהתאם לחלקם
היחסי )פרו ראטה ופארי פסו( של כל אחד מבעלי המניות בהונה המונפק של קרדן שירותים.

.21.8.6

ההסכם כולל הצהרות ומצגים מקובלים מצד קרדן יזמות וקרדן שירותים אשר עיקרם :הצהרה על מצבת השעבודים,
הערבויות ,הנכסים המהותיים ,ההסכמים המהותיים ועסקאות בעלי עניין של קרדן יזמות וקרדן שירותים .כמו כן ניתנו
מצגים בנוגע להסכמי הביטוח ולהסכמי המימון של החברות האמורות וכן הומצאה רשימה של הלוואות בעלים שהועמדו
למילגם או למי מחברות הבת שלה .כמו כן כולל ההסכם סעיף אחריות ושיפוי בגין המצגים כאשר קרדן יזמות וקרדן
שירותים התחייבו לשפות את קרן תשתיות בגין נזקים בסכומים סבירים )לרבות שכ"ט עו"ד( אשר עלולים להיגרם לקרן
תשתיות או לדירקטורים שימונו על ידה כתוצאה אי נכונות איזה מהמצגים .השיפוי מוגבל לתקופה שתסתיים במועד
אישור הדוחות הכספיים של קרדן שירותים לשנת  2013ולאחר מועד זה תפוג התחייבותן של קרדן שירותים וקרדן יזמות
לשיפוי בגין המצגים .עוד הוסכם כי לא תוגש דרישה לשיפוי בגין סכום הנמוך מסך של  2.5מיליון ש"ח ושבכל מקרה סכום
השיפוי לא יעלה על סכום של  55מיליון ש"ח )סכום ההשקעה בקרדן שירותים על פי ההסכם(.

.21.8.7

ההסכם כולל גם הצהרות ומצגים מקובלים מצד קרן תשתיות לרבות הצהרה כי קרן תשתיות ביצעה בדיקת נאותות
מקיפה ,משפטית כלכלית וחשבונאית של קרדן שירותים ומילגם לרבות פעילותן נכסיהן והתחייבויותיהן וכי החליטה
להתקשר בהסכם האמור בין היתר בהסתמך על בדיקות אלו.

.21.8.8

ההסכם כולל הוראות פעולה לתקופה הביניים שבין החתימה על ההסכם ועד מועד ההשלמה ,לרבות (1) :מינוי משקיף
מטעם קרן תשתיות לדירקטוריונים של קרדן שירותים ומילגם; ) (2לא ינקטו צעדים אשר יביאו להפרה של הצהרה או מצג
שניתנו בהסכם; ) (3התחייבות לניהול עסקי קרדן שירותים במהלך עסקים רגיל והימנעות מפעולה שאינה במהלך עסקים
רגיל )לרבות סיום העסקת נושאי משרה בכירים ,וויתור על חוב ,יצירת שעבודים או התחייבויות חדשות ,שינוי מבנה הון,
הקצאת ניירות ערך המירים ,שינוי מהותי בהסכם מהותי( ללא אישור בכתב מקרן תשתיות.

.21.8.9

ההסכם כולל מערך הוראות להסדרת מערכת היחסים בין בעלי המניות בקרדן שירותים לרבות ההוראות הבאות:

.21.8.9.1
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לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ,יתוקנו תקנוני קרדן שירותים ומילגם )"החברות"( כך שיכללו מנגנונים למינוי
דירקטורים .לאחר תיקון התקנונים ימנה הדירקטוריון של כל אחת מהחברות תשעה חברים ,כאשר כל בעל מניות המחזיק
במניות המהוות  10.1%מהון המניות המונפק של החברה הרלוונטית ,יהיה זכאי למנות דירקטור אחד לדירקטוריון
החברה .כח ההצבעה בדירקטוריון יהיה בהתאם לשיעור ההחזקה של בעל המניות שמינה את אותו דירקטור בהון המניות
המונפק של קרדן שירותים מחולק למספר הדירקטורים שמונו על ידי אותו בעל מניות האמור.

על פי הסכם הרכישה של מניות קרדן יזמות בקרדן שירותים המובא לאישור במסגרת דוח העסקה אשר מתאר זה הינו נספח לו ,הומחו
כל התחייבויותיה וזכויותיה של קרדן יזמות בעסקת קרן תשתיות לקרדן ישראל.
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.21.8.9.2

לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ומתוך הדירקטורים שמילגם זכאית למנות לחברות הבנות של מילגם )להלן" :החברות
הבנות"( ,תהיה לקרן תשתיות זכות למנות לפחות דירקטור אחד לכהן בדירקטוריון כל אחת מהחברות הבנות ,ובלבד
שמילגם זכאית למנות לפחות שלושה דירקטורים לדירקטוריון כל אחת מהחברות הבנות.

.21.8.9.3

יושב ראש הדירקטוריון בכל אחת מהחברות ימונה מתוך הדירקטורים שמונו על ידי קרדן יזמות .קרדן יזמות התחייבה כי
מינוי יו"ר דירקטוריון כאמור יעשה לאחר התייעצות עם קרן תשתיות.

.21.8.9.4

המניין החוקי לכינוס ישיבות דירקטוריון )קרדן יזמות או מילגם( יהיה רוב הדירקטורים ובלבד שיהיה נוכח דירקטור אחד
מטעם קרן תשתיות.

.21.8.9.5

מילגם תאמץ מדינות חלוקת דיבידנדים לפיה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ 75%-מתוך הרווח הראוי
לחלוקה של מילגם לאותה שנה )להלן" :מדיניות חלוקת הדיבידנד"( .יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כפוף להוראות כל
דין ,לרבות עמידה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות ,במועד כל חלוקה וחלוקה.

.21.8.9.6

החלוקה כאמור תהיה כפופה גם לצרכי המימון ,תוכניות ההשקעה ולתוכניות העסקיות של מילגם ,כפי שיתעוררו מעת
לעת ,באופן שחלוקה כאמור לא תמנע ממילגם את יכולת ביצוע תוכניותיה ועמידה בצרכיה המתוכננים.

.21.8.9.7

קרדן שירותים תאמץ מדינות חלוקת דיבידנדים לפיה תחלק לבעלי מניותיה ,מדי חצי שנה ובכפוף להסכמי המימון שלה
)לרבות הלוואת הפועלים ,כאמור בסעיף  18.2.3.3לעיל( ,דיבידנד בשיעור השווה ל 90%-לפחות מן הרווחים הראויים
לחלוקה של קרדן שירותים ,בכפוף להוראות כל דין ,לרבות עמידה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות ,במועד כל
חלוקה.

.21.8.9.8

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הובהר ,כי חלוקה כאמור תהיה כפופה גם לצרכי המימון ,תוכניות ההשקעה ולתוכניות
העסקיות של החברות ,כפי שיתעוררו מעת לעת ,באופן שחלוקה כאמור לא תמנע מאף אחת מהחברות את יכולת ביצוע
תוכניותיה ועמידה בצרכיה המתוכננים.

.21.8.9.9

בעלי המניות בקרדן שירותים יהיו זכאים לקבל לעיונם דוחות כספיים רבעוניים סקורים ושנתיים מבוקרים הן של מילגם
והן של קרדן שירותים( במועדים הקבועים בהסכם.

.21.8.9.10

בעלי המניות יהיו זכאים לדמי ניהול כמפורט לעיל בסעיף  21.8.5לעיל.

.21.8.9.11

עוד נקבע כי קבלת החלטות בדירקטוריון החברות או באסיפה הכללית של בעלי המניות שלהן ,ביחס לנושאים מסוימים,
תצריך אישור ברוב של  75%מהדירקטורים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בדירקטוריון החברות ,או בעלי מניות
המחזיקים במניות המהוות לפחות  75%מבעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה ,לפי העניין )להלן" :החלטות
מהותיות"( .ההחלטות המהותיות כוללות ,בין היתר ,תיקון או שינוי תקנון החברות באופן שעלול לפגוע בקרן תשתיות;
אישור תקציב שנתי או תוכנית עבודה שנתית ,כניסה לתחום פעילות חדש; סגירה או הפסקה של פעילות עסקית המהווה
חלק מהותי מכל עסקי החברות ,פירוק או חיסול החברות; מכירה או שעבוד )שלא במהלך העסקים הרגיל( של חלק מהותי
מנכסי החברות ,לרבות בדרך של מיזוג; מכירת מניות מילגם המוחזקות על ידי קרדן שירותים ו/או מניות החברות
המוחזקות על ידי מילגם; עסקאות עם בעלי עניין; התקשרות בהסכם מהותי ,או הפסקת התקשרות כאמור; קביעת שיעור
ומועד חלוקת דיבידנדים שלא בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד כמפורט בסעיפים  21.8.9.6-21.8.9.9לעיל; שינוי
בתשלום דמי ניהול על ידי קרדן שירותים שלא בהתאם לאמור בסעיף  21.8.5לעיל; שינוי מהותי בהסדרי מימון החברות;
הקצאת מניות וניירות ערך אחרים מכל סוג שהוא של החברות ו/או החברות הבנות ,באופן העשוי לדלל החזקות של מי
מבעלי המניות בחברות ,למעט הקצאה בהתאם להוראות סעיף  21.8.9.14להלן ולמעט הקצאת אופציות לעובדים של
מילגם ו/או מי מהחברות הבנות ,בהיקף של עד  10%מן ההון המונפק והנפרע של מילגם או חברת הבת הרלוונטית ,לפי
העניין; ומינוי או פיטורין של רואי החשבון המבקרים של החברות.

.21.8.9.12

כן נקבע מנגנון של מינוי פוסקים מוסכמים במקרה בו ייווצר מבוי סתום ) (Deadlockבדירקטוריון ו/או באסיפה הכללית
של החברות בנושא תקציב או התקשרות בהסכם מהותי.

.21.8.9.13

נקבע מנגנון דילול במקרה של קבלת החלטה כדין באורגנים המוסמכים של קרדן שירותים לגייס הון מבעלי המניות של
קרדן שירותים כאשר מי מבעלי המניות אינו מעמיד את חלקו פרו רטה במימון האמור .במקרה בו יוחלט על גיוס הון
מבעלי המניות של קרדן שירותים )לרבות באמצעות העמדת הלוואות בעלים או ערבויות( ,ובעל מניות לא יעמיד את המימון
הנדרש ממנו )כולו או חלקו( כאמור ,על פי חלקו היחסי במניות קרדן שירותים ,אזי ידולל חלקו של בעל המניות האמור
בהון מניות קרדן שירותים באופן שבו יוקצו מניות נוספות של קרדן שירותים לבעלי מניות אשר העמידו את המימון
הנדרש ,לרבות בגין חלקו היחסי של אותו בעל מניות במימון קרדן שירותים .דילול אמור יבוצע לפי שווי חברה של קרדן
שירותים של  155מליון ש"ח בתוספת כל שינוי בהון העצמי של קרדן שירותים ממועד השלמת העסקה ועד למועד ביצוע
הדילול בפועל ,או אם השלימה קרדן שירותים גיוס הון ,בתקופה של עד ששה חודשים לפני ההחלטה על גיוס ההון
הרלוונטי לדילול ,לפי השווי שנקבע לה בגיוס ההון שהושלם כאמור ,בשני המקרים ,בהפחתה )דיסקאונט( של . 25%
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.21.8.9.14

כל דיספוזיציה במניות קרדן שירותים שאינן לנעבר מורשה ,כהגדרתו בהסכם ,תהא כפופה לאישור דירקטוריון קרדן
שירותים ,שלא יסרב לתיתו אלא מטעמים סבירים ולאמור להלן) :א( זכות סירוב ראשון; )ב( בכפוף לזכות הסירוב
הראשון ,זכות הצטרפות ) (Tag alongבמקרה של העברה של למעלה מ 50%-מהונה המונפק והנפרע של קרדן שירותים ,פרו
רטה להחזקות בעל המניות המצטרף; )ג( בכפוף לזכות הסירוב הראשון ,זכות צירוף ) (Bring alongלבעלי המניות בקרדן
שירותים המחזיקים ומעבירים למעלה מ 50%-מהון המניות המונפק והנפרע של קרדן שירותים לצרף את כל בעלי המניות
הנותרים למכירה כאמור . 16

.21.8.9.15

במקרה של שינוי שליטה בחברה כתוצאה מהליכי חדלות פרעון של החברה ,ואם החברה תחזיק בלמעלה מ 50%-מהונה
המונפק של קרדן שירותים לפני העברת השליטה כאמור ,לקרן תשתיות תהיה האופציה להודיע לבעלי השליטה בחברה על
רצונה לרכוש את כל מניות קרדן שירותים שיוחזקו כאמור בידי בעלת השליטה של החברה ,בתמורה למחיר שיוסכם בין
הצדדים ,ובהעדר הסכמה  -במחיר שייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.
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.21.8.10

כאמור לעיל ,ההסכם כפוף להשלמת מספר תנאים מתלים וביניהם:

.21.8.10.1

קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ,ככל שיידרש.

.21.8.10.2

קבלת אישור בנק הפועלים בע"מ להקצאת מניות קרדן שירותים לקרן תשתיות.

.21.9

הסכם העברת מניות תהל אנרגיה
לפרטים אודות הסכם זה ראו סעיף  2לעיל.

.22

הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים ,ראו באור 20א ובאור  4לדוחות הכספיים של קרדן שירותים ליום  31בדצמבר
 2011וליום  31במרס  ,2012בהתאמה.

.23

יעדים ואסטרטגיה
למועד הדוח יעדיה של מילגם וכן אסטרטגיית מילגם בתקופה הקרובה הינן:

.24

מיצוב וביסוס מעמד מילגם כמובילת שוק בתחום הפעילות.

.25

התרחבות לחו"ל -שחזור ההצלחה לה זוכה מילגם בישראל בהספקת שירותי הליבה המתוארים לעיל ,גם ברשויות
מקומיות במדינות בהן שירותים אלו אינם מפותחים ,כדוגמת דרום אמריקה ומזרח אירופה .התרחבות זו מיועדת להתבצע
באמצעות שיתופי פעולה עם נציגויות מקומיות.

.26

הרחבת תחום הפעילות -כניסה והפצה של שירותים נוספים לרשויות המוניציפאליות וזאת בין היתר באמצעות פיתוח עצמי
וכן באמצעות שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים לאספקת שירותים אשר אינם בעסקי הליבה של מילגם בתחום פעילות
זה.בכוונת מילגם לשמש כOne Stop Shop-בכל הקשור לשירותים עבור המגזר המוניציפאלי ,בתחומים סינרגטיים ובעלי
זיקה לפעילות מילגם הקיימת.

.27

חדירה ומיצוב מילגם כנותנת שירותים מובילה במגזר הממשלתי )משרדי ממשלה וגופי סמך(.

.28

מימוש היעדים כאמור אינו ודאי וכרוך בין היתר ,בנסיבות ובגורמים אשר אינם בשליטת מילגם.

.29

האסטרטגיה המותווית לעיל ,מבוססת על שאיפותיה וכוונותיה של מילגם נכון למועד הדוח .אסטרטגיה זו עשויה להשתנות
בהתאם לקבלת ההחלטות במוסדות מילגם.

.30

דיון בגורמי סיכון
תחום הפעילות מתאפיין בגורמי הסיכון הבאים:
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יצוין ,כי על פי הסכם קרן תשתיות ,קרן תשתיות אינה חייבת למכור את מניותיה בקרדן שירותים על פי זכות הצירוף ,אלא במקרה
שהמחיר שישולם לקרן תשתיות בגין מניותיה האמורות ישקף לה שיעור תשואה פנימי ) (IRRעל כל השקעותיה במניות קרדן שירותים
שבהחזקתה שלא יפחת מ.20%-
28

.30.1

סיכוני מקרו:

)א(

משבר בכלכלה העולמית -תקופות ואירועים של חולשה ומשברים בכלכלה העולמית עלולים להשפיע לרעה על פעילותה של
מילגם ועל תוצאותיה .במהלך שנת  2008חלה הרעה משמעותית בשווקים הפיננסיים הגלובליים אשר המשיכה בתחילת
שנת  2009וגרמה למשבר כלכלי ריאלי כלל עולמי .המשבר האמור המשיך לתת את אותותיו בשנת  ,2011כאשר במחצית
השנייה של שנת  2011נרשמה החמרה במצב השווקים הפיננסיים בעולם ,בעיקר בשל קשיי ההתמודדות עם חובות עתק של
מדינות דרום אירופה לצד חילוקי דעות פנים אירופאיים בקשר עם ההתמודדות עם אותן החובות .נכון למועד הדוח נראה
כי ההשלכות הכלכליות של המשבר טרם מוצו .המשבר האמור או משברים שכמותו השפיעו ועלולים להשפיע באופן מהותי
לרעה על התוצאות העסקיות של מילגם ,על נזילותה ,שווי נכסיה ,יכולת מימוש הנכסים שלה ,מצב עסקיה ,אמות המידה
הפיננסיות שלה ,יכולתה לחלק דיבידנדים ,ויכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת הטווח ,כמו גם על
תנאי המימון.

)ב(

המצב הביטחוני והפוליטי בישראל ובמזרח התיכון-פעילות קרדן שירותים באמצעות מילגם מבוצעת רובה ככולה
בישראל .שנת  2011והרבעון הראשון של שנת  2012התאפיינו במגמת אי יציבות גיאופוליטית במספר מדינות במזרח
התיכון העלולה להוביל לאי יציבות פוליטית וביטחונית בישראל .אי יציבות פוליטית וביטחונית בישראל עלולה להשפיע
באופן מהותי לרעה על פעילות מילגם.

.30.2

סיכונים ענפיים:

)א(

המצב הכלכלי בישראל-במקרה שהמצב הכלכלי בישראל יורע מכל סיבה שהיא ,תורחב שכבת האוכלוסייה הנזקקת
להקלות בתשלומי החובה המוניציפאליים ולכך עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על מילגם.

)ב(

אי עמידה באמות מידה פיננסיות -במסגרת הסכמי הלוואות ,אשר מילגם צד להן ,התחייבה מילגם לקיים אמות מידה
פיננסיות שונות .אי עמידה בהתחייבויות אלו עלולה להביא את הנושים לדרוש פירעון מוקדם של הלוואות אלו ,דבר שיחייב
את מילגם או חברות בנות שלה לפעול למימוש מהיר של נכסים או לגיוס הון ,עצמי או זר ,בתנאים שמתאימים לחברה
שאיננה עומדת באמות המידה שהתחייבה להם ,דבר אשר ישפיע באופן מהותי לרעה על פעילות מילגם ותוצאותיה
הכספיות.

)ג(

מדיניות משרד הפנים בנוגע לשירותי הגבייה -הגבלות חדשות מצד משרד הפנים לגבי אופן ביצוע הגבייה והאכיפה
ברשויות המקומיות עלולות להשפיע על הכדאיות הכלכלית של פעילות מילגם.

)ד(

הפסקת הפרטת השירותים -החלטה של הרשויות הציבוריות או של משרד הפנים להפסיק להפריט שירותים או להעדיף
אספקת שירותי גבייה או ניהול משקי מים פנימית עלולה לפגוע בהכנסות קרדן יזמות הנובעות הנובעות מהספקת שירותים
לרשויות ציבוריות באמצעות מילגם.

)ה(

שינויים רגולטורים לעניין תעריפים -הורדה במחירי הארנונה או סבסוד מחירי המים וכיוצ"ב עלול לגרום לירידה
בהכנסות מילגם בטווח הזמן המיידי שלאחר קבלת ההחלטה על שינוי תעריפים כאמור.

.30.3

סיכונים יחודיים:

)א(

חדלות פירעון של רשות מקומית ו/או תאגיד מים -חדלות פירעון של רשות מקומית ו/או תאגיד מים עלולה להשפיע על
תזרים המזומנים של מילגם בשני אופנים :הן תשלום חובה של אותה רשות מקומית למילגם והן אובדן הכנסה עתידי
ואיבוד לקוח.

)ב(

תחרות -ריבוי המתחרים בתחום הפעילות ,ובמיוחד בענף המים בפעילות תחזוקת רשתות מים ,עלול לגרום לירידת מחירים
משמעותית אשר עלולה להפוך את מתן השירותים בתחום הפעילות ללא כלכלית עבור מילגם.

.30.4

להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל בטבלה המדרגת את מידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקי מילגם לפי חלוקה
לסוגי סיכונים ולפי הערכת מילגם:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה
השפעה גדולה השפעה בינונית
קטנה

גורם הסיכון
סיכוני מקרו
משבר בכלכלה העולמית
המצב הביטחוני והפוליטי בישראל ובמזה"ת
המצב הכלכלי בישראל
אי עמידה באמות מידה פיננסיות

X
X
X
X
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה
השפעה גדולה השפעה בינונית
קטנה
X
X
X

גורם הסיכון
מדיניות משרד הפנים בנוגע לשירותי גבייה
הפסקת הפרטת השירותים
שינויים רגולטורים לעניין תעריפים
סיכונים מיוחדים למילגם
תחרות
חדלות פירעון של רשות מקומית ו/או תאגיד מים

X
X
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)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים
ישראל בע"מ( )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2011ו 2010-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2010 ,2011ו .2009-דוחות
כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים
אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ4.7% -
וכ 1.5% -מכלל הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  2011ו ,2010-בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד
מהוות כ ,8.5%-כ 0%-וכ 2.6% -מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2010 ,2011ו-
 ,2009בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו
וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון
האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,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 ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר
 2011ו 2010-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו
בימים  31בדצמבר 2010 ,2011 ,ו 2009-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות
ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ה' לדוחות הכספיים בדבר גרעון
בהון החוזר בדוחות החברה ובדבר תוכניות ההנהלה לפרעון ההתחייבויות.
חוות דעת זו מבוססת על חוות דעתנו לדוחות הכספיים לשנים האמורות ,אשר האחרונה שבהן ,לגבי השנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2011ניתנה ביום  29במרס.2012 ,
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל במתאר החברה שעתיד להתפרסם בחודש יולי .2012
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 24ביולי2012 ,
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
5

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות  -רשויות מקומיות
מסים שוטפים לקבל
חייבים ויתרות חובה
מלאי

6
7

2,479
296
139,718
4,419
15,677
1,263

7,938
(* 101,217
(* 1,271
(* 12,893
1,380

163,852

124,699

נכסים לא שוטפים
נכסים בשל הטבות לעובדים
לקוחות וחייבים לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים

*(

18
8
9
10
10
19

סווג מחדש ראה באור 2כג'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

3

407
13,784
49,230
51,562
50,258
1,228

14,405
39,343
24,716
29,742
-

166,469

108,206

330,321

232,905

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
11
12

אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
אופציות למניות חברה מאוחדת
צד קשור

13
14
16

116,536
12,846
1,410
37,242
-

45,402
(* 10,837
(* 1,618
(* 30,587
9,573
3,330

168,034

101,347

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
הלוואות מהחברה האם לשעבר
התחייבות בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים

15
16
18
19

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

21

96,299
679
36,965

30,602
55,176
225
25,742

133,943

111,745

הון מניות
קרנות הון
יתרת רווח

1
11,376
10,666

1
446
18,529

זכויות שאינן מקנות שליטה

22,043
6,301

18,976
837

סה"כ הון

28,344

19,813

330,321

232,905

*(

סווג מחדש ראה באור 2כג'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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יוסף גרינפלד
יו"ר הדירקטוריון

4

איתן רכטר
מנכ"ל ודירקטור

אשר אלמוזנינו
סמנכ"ל כספים
ודירקטור

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

באור
הכנסות ממתן שירותים

23א'

261,490

(* 207,283

(* 154,471

עלות השירותים שניתנו

23ב'

211,237

(* 157,835

(* 120,801

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות

23ג'

29,570

(* 26,079

(* 24,719

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

23ד'

16,403

)(100

24

37,086

23,269

8,975

הוצאות מימון

23ו'

19,328

7,267

7,073

הכנסות מימון

23ה'

487

5,850

1,834

18,245

21,852

3,736

6,897

4,870

3,276

רווח נקי

11,348

16,982

460

סה"כ רווח כולל

11,348

16,982

460

רווח תפעולי

רווח לפני מסים על הכנסה
19ה'

מסים על הכנסה

סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

*(

11,077
271

16,945
37

332
128

11,348

16,982

460

סווג מחדש ראה באור 2כג'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה
קרנות
הון *(

הון
המניות

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

יתרת
סה"כ
רווח
אלפי ש"ח

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

1

566

1,132

1,699

978

2,677

רווח נקי

-

-

332

332

128

460

סה"כ רווח כולל

-

-

332

332

128

460

-

)(60

60

-

-

-

-

-

-

)(150

)(150

-

-

-

3

3

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

1

506

1,524

2,031

959

2,990

רווח נקי

-

-

16,945

16,945

37

16,982

סה"כ רווח כולל

-

-

16,945

16,945

37

16,982

-

)(60

60

-

-

-

-

-

-

)(159

)(159

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

1

446

18,529

18,976

837

19,813

רווח נקי

-

-

11,077

11,077

271

11,348

סה"כ רווח כולל

-

-

11,077

11,077

271

11,348

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
מחילת חוב מהחברה האם לשעבר
)ראה באור (24
עלות תשלום מבוסס מניות
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
מימוש אופציית מכר שהוענקה
לבעל זכויות שאינן מקנות
שליטה
חברה שאוחדה לראשונה
עלייה בשיעור החזקה בחברה
מאוחדת
דיבידנד לבעלי מניות החברה

-

)(60

60

-

-

-

-

11,695
-

-

11,695
-

1,767

11,695
1,767

-

-

-

-

)(464

)(464

-

)(1,349
-

-

)(1,349
-

3,091
2,173

1,742
2,173

-

644
-

)(19,000

644
)(19,000

)(1,374
-

)(730
)(19,000

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

1

11,376

10,666

22,043

6,301

28,344

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

*(

הרכב קרנות הון:
2011
עסקה עם החברה האם לשעבר
קרן הון שערוך מעסקת צרוף עסקים
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

2009

11,695
386
)(705

446
-

506
-

11,376

446

506

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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ליום  31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
11,348

רווח נקי

16,982

460

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע
פחת והפחתות
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
מסים על הכנסה
רווח ממימוש ושערוך השקעה בחברה שאוחדה בעבר
עלות תשלום מבוסס מניות
הוצאות מימון ,נטו

712
12,109
)(320
6,897
)(17,115
1,767
18,841

100
6,636
477
4,870
1,417

)(24
5,388
)(763
3,276
5,239

22,891

13,500

13,116

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עלייה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ובזכאים
ויתרות זכות

)(29,089
117

)(28,543
)(331

)(14,338
)(211

)(8,120

8,176

4,221

)(37,092

)(20,698

)(10,328

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

)(4,791
221
)(4,580
221

)(3,599
160
)(4,659
2,512

)(1,319
90
)(3,461
-

)(8,929

)(5,586

)(4,690

)(11,782

4,198

)(1,442

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת חברות שאוחדו לראשונה )א(
תמורה ממימוש ושערוך השקעה בחברות שאוחדו בעבר )ב(
תשלום בגין אי תחרות
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
השקעות לזמן קצר ,נטו
תשלום בגין תמורה מותנית
מקדמות בגין התקשרות לביצוע שירותים ,נטו
תמורה ממימוש רכוש קבוע

)(31,531
2,620
)(1,900
)(37,161
)(296
611

)(33,403
)(500
50
563

)(3,807
)(375
)(5,732
229

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(67,657

)(33,290

)(9,685

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת הלוואה מהחברה האם לשעבר
פרעון הלוואה מהחברה האם לשעבר
פרעון התחייבות בגין אופציית מכר שהוענקה לבעל זכויות שאינן
מקנות שליטה
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אחרים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו

998
)(29,135

17,859
-

16,645
)(4,900

)(13,424
)(360
)(33,852
96,708
)(131
)(19,000
72,176

)(8,286
3,553
)(159
14,571

)(4,942
)(10,212
5,417
)(150
3
14,000

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

73,980

27,538

15,861

עלייה )ירידה( ירידה במזומנים ושווי מזומנים

)(5,459

)(1,554

4,734

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

7,938

9,492

4,758

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

2,479

7,938

9,492

)א(

רכישת חברות שאוחדו לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים ,נטו
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

)(1,640
)(653
)(14,582
)(19,569
2,364
376
2,173

-

-

)(31,531

-

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
)ב(

תמורה ממימוש ושערוך השקעה בחברות שאוחדו בעבר
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים ,נטו
התחייבויות לא שוטפות
זכאים בגין עלויות עסקה
חייבים בגין מימוש השקעות בחברה שאוחדה בעבר
רווח בגין מכירת חברות מאוחדות

)ג(

)(1,809
498
)(17,666
)(947
4,119
)(9
1,619
)(300
17,115

-

-

2,620

-

-

פעילות מהותית שלא במזומן
מימוש מתקן בהקמה כנגד פרעון חוב )ראה באור (9
מחילת חוב מהחברה האם לשעבר )ראה באור (24
חייבים בגין מימוש מניות בחברה מוחזקת
רכישה עצמית של מניות חברה מאוחדת כנגד יתרת חוב
רכישת נכסים בלתי מוחשיים כנגד פרעון חוב
דיבידנד לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רכישת נכסים קבועים באשראי ספקים

20,604
11,695
600
370
333
1,290

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :1

כללי
א.

תאור החברה
קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ( )להלן  -החברה( התאגדה בסוף
שנת  2007ומחזיקה בכ) 97%-לתאריך הדיווח( ממניותיה של מילגם שירותים לעיר בע"מ )להלן  -מילגם(.
מילגם והחברות המאוחדות שלה עוסקות בגביית חובות ארנונה ומים מתושבים ובמתן שירותים
לרשויות מקומיות.

ב.

לפרטים בדבר רכישה של  9%ממניות מילגם בחודש יוני  ,2011ראה באור .14

ג.

ביום  24באוגוסט 2011 ,מכרה ) Tahal Group Assets B.V.החברה האם לשעבר של החברה( את כלל
החזקותיה במניות החברה לחברת  Kardan N.V.בתמורה לסך של כ 80.5-מליוני ש"ח.
ביום  26באוגוסט 2011 ,התקשרה  .Kardan N.V.בהסכם עם קרדן יזמות ) (2011בע"מ )להלן  -קרדן
יזמות או החברה האם( לפיו תרכוש קרדן יזמות מ Kardan N.V.-את כלל החזקותיה במניות החברה
בתמורה לסך של כ 80.5-מליוני ש"ח .ביום  18בספטמבר 2011 ,הושלמה רכישת המניות והחל ממועד
זה מחזיקה קרדן יזמות בכל מניות החברה.

ד.

בחודש יולי  2012חתמו קרדן יזמות והחברה על הסכם עם קרן תשתיות ישראל )להלן -קרן תשתיות(
לפיו יוקצו לקרן תשתיות מניות רגילות של החברה ,בכמות שתהווה  36%מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ,בתמורה לסך של  55מליוני ש"ח .סכום ההשקעה ישמש לפרעון
הלוואות של החברה מבנק .ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים ,לרבות קבלת אישור
הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור הבנק אשר העמיד לחברה הלוואות כנגד שעבוד מניות
מילגם.

ה.

ליום  31בדצמבר 2011 ,לחברה בדוחותיה המאוחדים גרעון בהון החוזר בסך של כ 4.2-מליוני ש"ח
ובדוחות החברה בלבד גרעון בהון החוזר בסך של כ 20.1-מליוני ש"ח.
הגרעון בהון החוזר בדוחות החברה נובע מאשראי בנקאי שקיבלה החברה אשר מתוכו כ 20-מליוני
ש"ח הינם לזמן קצר .לאחר תאריך המאזן בחודשים מאי ויוני  2012קיבלה החברה דיבידנדים
מחברת מילגם בסך של כ 29 -מיליוני ש"ח אשר שימשו להקטנת אשראי זה .פרעון נוסף של
האשראי צפוי מהתמורה שתתקבל מעסקת הקצאת המניות לקרן תשתיות כמתואר בסעיף ד' לעיל.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :1

כללי )המשך(
ו.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים בע"מ(.

החברה האם

 -קרדן יזמות ) (2011בע"מ.

החברה האם לשעבר

-

החברה הבת

 -מילגם שירותים לעיר בע"מ.

הקבוצה

 -החברה ,והחברות המוחזקות שלה.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן ]כהגדרתה ב (2008) IAS 27-וב- [IAS 28ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

Tahal Group Assets B.V.

חברות בשליטה משותפת  -חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה
חוזית לשליטה משותפת ,ואשר דוחותיהן מאוחדים בדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה בדרך של איחוד יחסי.

באור - :2

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות וחברות בשליטה משותפת.

חברות אחרות

 חברות שאינן חברות מוחזקות ואשר ההשקעה בהן מוצגת עלבסיס עלות.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.(2011) IAS 24-

דולר

 -דולר ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
.1

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות ,למעט:
מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים;
נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים;
התחייבויות בגין הסדרי תשלום מבוססי מניות אשר נמדדים בהתאם לשווים ההוגן.

.2

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  .(IFRS -תקנים אלו
כוללים:
א(
ב(
ג(

תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRICולתקני חשבונאות בינלאומיים ).(SIC
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
שנתיים( ,התש"ע.2010-
.3

מדיניות חשבונאית עקבית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות
המוצגות ,למעט האמור בסעיף  4להלן.

.4

שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
 - IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור
התיקון ל) IAS 24 -להלן  -התיקון( מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי
היחסים עם צד קשור ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו.
התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר.2011 ,
ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
 - IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילוי
התיקון ל) IFRS 7-להלן  -התיקון( מבהיר את דרישות הגילוי המובאות בתקן .במסגרת זו מודגש
הקשר בין הגילויים הכמותיים והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים
ממכשירים פיננסיים .כמו כן במסגרת התיקון צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה
מחזיקה ותוקנו דרישות הגילוי אודות סיכון האשראי .התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות
הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר.2011 ,
ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
.1

השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת
ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים
שהוכרו בדוחות הכספיים:
קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור
אופציות מקובל .הנחות המודל כוללות את מחיר המניה ,מחיר המימוש ,תנודתיות צפויה,
אורך החיים הצפוי ,דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.2

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות
המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים
החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי
לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
-

עבודות על פי חוזה ביצוע
בפרוייקטי עבודות שרות מתמשכות הקבוצה מיישמת את הוראות  .IAS 11ההכנסות
וההוצאות מפרוייקטים אלו נזקפות לרווח והפסד ,באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה,
כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את תוצאותיו.
הקבוצה אומדת את היקף כלל ההכנסות ,ההוצאות הצפויות ,שיעור ההשלמה ומועד
הסיום הצפוי של כל פרוייקט .בשיקול דעתה בקביעת אומדנים אלו מתבססת הקבוצה
על מצב השוק ,ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם
לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות
שלה ,הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן 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 מהערכות אלה.

-

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את
ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך
ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .ראה
מידע נוסף בסעיף יד'.

-

הטבות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש
בטכניקות הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר
לגבי שיעורי היוון ,שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי
תחלופת עובדים .קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות
לזמן ארוך .ראה מידע נוסף בבאור .18
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
-

עלויות פיתוח תוכנה
עלויות פיתוח מהוונות בהתאם למדיניות החשבונאית בסעיף יג' להלן .לקביעת
הסכומים המיועדים להיוון ,ההנהלה אומדת את ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע
מהנכס וכן כי לקבוצה ישנם מקורות מספיקים להשלמת פיתוח התוכנה.

-

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים
ניתנים לניכוי ,שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן
יהיה לנצלם .נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים
שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה
ואסטרטגיית תכנון המס .ראה מידע נוסף בסעיף טו'.

-

ירידת ערך נכסים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות
המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים .בהתקיים
סימנים לירידת ערך ,נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה
מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת הצורך נרשמת
הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה .היוון תזרימי המזומנים מחושב
לפי שיעור המתייחס לנכס .קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על
ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים ,ועל מיטב הערכת הקבוצה לגבי התנאים
הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
החל מיום  1בינואר 2010 ,מועד האימוץ המוקדם של ) IFRS 3המתוקן( ושל ) IAS 27 (2008הקבוצה
מיישמת את המדיניות החשבונאית הנדרשת על פי תקנים אלה בטיפול בצירופי עסקים ועסקאות
עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
בנות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות את המדיניות
הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך הדיווח .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת
השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו
במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה
ברווח )הפסד( הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות
הבנות .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
החל מיום  1בינואר 2010 ,רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון
בהון המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן
מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה .כאשר הפרש זה שלילי ,מוכר גידול בהון בגובה הפרש זה.
במימוש החזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר גידול או קיטון בהון בגובה ההפרש בין
התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה הבת שהתווספו להון החברה ,בהתחשב גם במימוש חלק מהמוניטין בגין החברה הבת ,אם
קיים ,וכן בהפרשי תרגום בגין פעילות חוץ שהוכרו ברווח כולל אחר ,אם קיימים ,בהתאם לירידה
בשיעור ההחזקה בחברה הבת.
עלויות עסקה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפות אף הן להון.
תזרימי מזומנים בגין עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה )ללא שינוי סטאטוס( מסווגים
בדוח על תזרימי המזומנים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,בגין רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה הוכר מוניטין נוסף או רווח
ממוניטין שלילי וההשפעה בגין מכירת זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפה לרווח או הפסד.
החל מיום  1בינואר 2010 ,הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך
יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה במאזן המאוחד הינה שלילית .עד ליום  31בדצמבר2009 ,
הפסדים יוחסו כולם לבעלי המניות של החברה ,אלא אם לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה היתה
מחויבות וביכולתם היה לבצע השקעות נוספות .הפסדים שנצברו עד ליום  31בדצמבר 2009 ,לא
הוקצו מחדש בין בעלי המניות של החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה.
בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת.
גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.
מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
לגבי אובדן שליטה החל מיום  1בינואר ,2010 ,מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי
שנותרה.
מכירה בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.
לגבי אובדן שליטה החל מיום  1בינואר ,2010 ,זוקפת את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח
)הפסד( כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את
הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת ,לגביה
קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת ,ואשר מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של
איחוד יחסי .החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים ,בהתחייבויות,
בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים .יתרות
ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה וחברות הבנות לבין
החברה בשליטה משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה המשותפת.
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במקרה של רכישת מניות נוספות בחברה המאוחדת באיחוד יחסי מחשבת החברה את הקצאת עלות
הרכישה רק בגין השכבה הנוספת שנרכשה.
כאשר הקבוצה מאבדת את השליטה או את השליטה המשותפת בחברה ,היא מודדת ומכירה
בהשקעה שנותרה לה לפי שווייה ההוגן .כל הפרש בין הערך בספרים של חברה בשליטה או בשליטה
משותפת לשעבר נכון למועד שבו נפסקה השליטה או השליטה המשותפת ,לבין השווי ההוגן של
השקעה כלשהי שנותרה ותמורה כלשהי מהמימוש מוכר ברווח או הפסד .כאשר לקבוצה נותרת
השפעה מהותית ,היא מטופלת כהשקעה בחברה כלולה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה.
ד.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה פועלת
החברה ואת עסקאותיה ,נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה
הכספי ותוצאות פעולותיה .מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד
העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ
מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער
נזקפים לרווח או הפסד.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל
)להלן  -המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי ההסכם .הפרשי
הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לרווח או הפסד.

ה.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים חלק מניהול
המזומנים של הקבוצה.

ו.

פקדונות לזמן קצר
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
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ז.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם
מוטלת בספק .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם ,ויגרעו במועד בו ייקבע שחובות אלה אינם
ניתנים לגבייה.

ח.

מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת
המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.
עלות מלאי חלקים וחלפים נמדדת לפי שיטת ממוצע משוקלל.
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

ט.

מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת
עלויות עסקה המיוחסות ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת
מארבע הקבוצות שלהלן:





נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

סיווגם של הנכסים הפיננסיים נבחן מחדש בכל סוף שנת דיווח במידת הצורך או כאשר נדרש.
.1

הלוואות וחייבים
לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( בעלי תשלומים קבועים או
הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי
תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .אשראי לזמן קצר מוצג לפי
תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי .רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד כשההלוואות
והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך ,כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטתית .באשר
להכרה בהכנסות ריבית ,ראה סעיף יח'.
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.2

שווי הוגן
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך
המאזן .בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל ,השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש
בשיטות הערכה .שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק,
התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו ,היוון תזרימי מזומנים או שיטות
הערכה אחרות.

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
הלוואות והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה
מיוחסות ישירות ,במידה שקיימות .לאחר ההכרה הראשונית ,התחייבויות נושאות ריבית מוצגות על
פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .אשראי לזמן קצר מוצג לפי
תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי .רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד בעת גריעת ההתחייבות
הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.
גריעת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או כאשר
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על
עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב
משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה
ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה
על הנכס.
כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה באופן
ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס ,מוכר נכס
חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס .מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס
המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של
התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.
התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(:



פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או
משוחרר משפטית מההתחייבות.

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכסים פיננסיים
המוצגים בעלות מופחתת.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב ,הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת
כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס
לאחר מועד ההכרה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי
נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית.
ירידת ערך נכסים פיננסיים
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם
התהוו( ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי .אם הנכס
הפיננסי נושא ריבית משתנה ,ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית .בתקופות
עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס
לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד
שהוכר.
י.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר  -חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר
באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

יא.

צירופי עסקים ומוניטין
החל מיום  1בינואר ,2010 ,לאור הרחבת הגדרת "עסק" על פי ) IFRS 3מתוקן( מטפלת החברה כעסק
גם בפעילויות ונכסים שלא מנוהלים כעסק ,כל עוד המוכר מסוגל להפעילם כעסק.
צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה .בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות
של החברה הנרכשת ונמדדים בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה .עלות הרכישה הינה השווי
ההוגן המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו ,ההתחייבויות שניטלו והזכויות ההוניות
שהונפקו על ידי הרוכש .לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר 2010 ,זכויות שאינן
מקנות שליטה נמדדות לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן
מקנות שליטה בשווי הוגן של הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת למועד הרכישה .בגין צירופי
עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר 2009 ,הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו ,במועד
הרכישה ,לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת.
לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר 2010 ,עלויות רכישה ישירות המיוחסות
לעסקת צירוף העסקים נזקפות מיידית כהוצאה ברווח או הפסד ,ולא מהוות חלק מעלות הרכישה.
בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,עלויות כאמור הוכרו כחלק מעלות
הרכישה.
במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים ,התנאים
הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה ,למעט בגין חוזי חכירה שתנאיהם לא
שונו במועד הרכישה ולפיכך סיווגם כחכירה מימונית או תפעולית אינו נבחן מחדש.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
החל מיום  1בינואר ,2010 ,בצירוף עסקים המושג בשלבים ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי
הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך
הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור ,כולל מימוש סכומים שנזקפו כרווח
כולל אחר.
בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,החברה מדדה את המוניטין ביחס לכל
רכישה בנפרד .כמו כן עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,במקרה של השגת שליטה בשלבים ,שערכה
החברה את הנכסים המזוהים נטו המיוחסים להשקעה הקודמת כאשר שינויים נזקפו לרווח כולל
אחר.
מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות ,שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על
הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד
הרכישה .אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר הזדמנותי.
לאחר ההכרה הראשונית ,נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר ,במידה
שקיים .המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי .באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין ,ראה סעיף יד'.
יב.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים הוצאות לצורך
תחזוקה שוטפת .העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות
וציוד.
עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים ,שכר עבודה ישיר ועלויות מימון וכן
כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן
שהתכוונה ההנהלה.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס ,כדלקמן:
%
10
5
15-20
6-20
20-33
לאורך תקופת השכירות
כולל תקופת האופציה

ממירים של מערכות סולאריות
קולטים של מערכות סולאריות
כלי רכב
ציוד משרדי
מחשבים ותוכנות
שיפורים במושכר

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה
להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של הנכסים ,לפי
הקצר שבהם.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו
הנכס נגרע .נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות
מהשימוש בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות
המופחתת בדוחות הכספיים( נכלל בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה נגרע הנכס.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יג.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות.
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה .לאחר
ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על-פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו.
על-פי הערכת ההנהלה ,לחלק מהנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר .הנכסים
מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת
ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס
בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע
מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא .הוצאות ההפחתה בגין נכסים
בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לרווח או הפסד.
אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן:
שנים
6-14
6
9

בסיס לקוחות והסכמים עם לקוחות
תוכנות מחשב
צבר הזמנות

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר כדוגמת סיווגי קבלן אינם מופחתים
באופן שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן
שחלה ירידת ערך )ראה גם באור  .(10אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי
לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה .אם האירועים והנסיבות אינם תומכים
עוד בהערכה כאמור ,השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן
חשבונאי מכאן ולהבא ,ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן
שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.
הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו
בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה(
או סכום בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס המוצג לפי העלות ,הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
עלויות פיתוח תוכנה
הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח; התוכנה
ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח ,ולקבוצה כוונה ומקורות
מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה .הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים ,שכר
עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד .הוצאות פיתוח
אחרות נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.
הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת
זאת ,רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים
כנכסים בלתי מוחשיים.
יד.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים
או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת-השבה .במקרים בהם
היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים
הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה ,נטו ושווי
שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע
הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים
לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת
הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור
מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר-
ההשבה של הנכס .לגבי נכס הנמדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכס הספציפי הבא:
מוניטין בגין חברות מאוחדות
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל אחת
מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים.
החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה ,עבור  31בדצמבר ,או לעיתים קרובות יותר אם
אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת המזומנים
)או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין .כאשר סכום בר-ההשבה של יחידה
מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה
מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד
מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות
עוקבות.
החל מיום  1בינואר ,2010 ,הרמה הגבוהה ביותר האפשרית להקצאת מוניטין שנרכש בצירוף עסקים,
לצורך בחינת ירידת ערכו ,הינה מגזר פעילות כהגדרתו ב - IFRS 8-מגזרי פעילות ,לפני קיבוץ לצורכי
דיווח.

טו.

מסים על הכנסה
מסים על הכנסה ברווח או הפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים .תוצאות המס בגין מסים
שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל
אחר או להון .במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס ברווח כולל אחר או בהון.
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.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך המאזן ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין שנים קודמות.

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לרווח או
הפסד ,לרווח כולל אחר או להון ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה עד לתאריך הדיווח .סכום המסים הנדחים ברווח או הפסד מבטא את השינויים ביתרות
הנ"ל בתקופות הדיווח ,למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או
להון.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים.
במקביל ,הפרשים זמניים )כגון הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים
נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים .כל הפחתה והכרה כאמור
נזקפות לסעיף מסים על הכנסה.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד
הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות
מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת ,או בשל
מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.
כל נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים לא שוטפים
והתחייבויות לא שוטפות ,בהתאמה .מסים נדחים מקוזזים במאזן אם קיימת זכות חוקית בת
אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים
לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

טז.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים של חברות הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקים במכשירים
הוניים )להלן  -עסקאות המסולקות במכשירים הוניים(
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות
מקובל ,ראה פרטים נוספים בבאור  .22התנאים היחידים המובאים בחשבון באמידת השווי ההוגן
הם תנאי שוק ותנאים שאינם תנאי הבשלה.
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עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על
פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים
הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות
המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף
תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו
בסופו של דבר .ההוצאה או ההכנסה ברווח או הפסד משקפת את השינוי בין ההוצאה שנצברה עד
לסוף התקופה המדווחת לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת.
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת הוצאה
נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול
המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם
הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה
ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה
שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.
יז.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית
להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את
הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה
מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות
לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הפקדות לתוכנית
להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית
במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
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כמו כן ,הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי
פיטורין .לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .ההתחייבות
בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת חישוב אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה .החישוב
האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים ,וזאת על בסיס הערכה
של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים,
לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות ,אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות
המתייחסת לפיצויי הפרישה.
חברות הקבוצה מפקידות כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן
שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן  -נכסי התוכנית(.
נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח
כשירות .נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ,ולא ניתן לשלמם ישירות
לקבוצה.
התיקון ל) IFRIC 14-להלן  -התיקון( מיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות
המתחילות ביום  1בינואר 2011 ,והוא מנחה כיצד להעריך את הסכום בר-ההשבה של נכס
תכנית להטבה מוגדרת .התיקון מאפשר לחברה לטפל בתשלומים מראש במסגרת דרישת
הפקדה מזערית כנכס.
ההתחייבות בגין תשלום פיצויים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות
ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת התהוותם.
יח.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה
באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
הכנסות ממתן שירותים
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווח .על-פי שיטה
זו ,ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים .במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת
למדידה באופן מהימן ,ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.
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הכנסות מעבודות על-פי חוזי הקמה
הכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה מוכרת על-פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל
התנאים הבאים :ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,גביית ההכנסות צפויה ,העלויות
הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,לא קיימת אי ודאות מהותית באשר
ליכולת הקבוצה להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן
לאומדן מהימן .שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת החזויה.
כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה ,מוכרת הכנסה
בגובה עלויות שהוצאו ,אשר השבתן צפויה )") (PROBABLEהצגת מרווח אפס"(.
כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מיידית ללא קשר לשיעור ההשלמה במסגרת עלות
המכר.
הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
הכנסות מדיבידנד
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני מוכרות במועד
הקובע לזכאות לדיבידנד.
יט.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,הכנסות מדיבידנדים ,שינויים בשווי ההוגן
של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,רווחים מהפרשי שער ורווחים ממכשירים
מגדרים המוכרים ברווח או הפסד .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית
האפקטיבית .הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירים
מגדרים המוכרים ברווח או הפסד .עלויות אשראי ,שאינן מהוונות על נכסים כשירים ,נזקפות לרווח או
הפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

כ.

הוצאות פרסום
הוצאות בגין פעילויות פרסום ,קידום מכירות ושיווק ,כגון הפקת קטלוגים ועלוני פרסום ,מוכרות
כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן
לקבוצה.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כא.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .במידה שההשפעה מהותית ,הפרשות נמדדות תוך היוון
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ,תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות
השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף ,ובמקרים מסויימים ,אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים
להתחייבות.

כב.

הצגת דוח על הרווח הכולל
החברה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל ,הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת פריטי
הרווח הכולל.

כג.

סיווג מחדש
החברה סיווגה בדוחות כספיים אלו הוצאות הפרשה לחובות מסופקים בסכומים שאינם מהותיים
אשר הוצגו בעבר במסגרת סעיפי הכנסות ממתן שירותים ועלות השירותים שניתנו ,לסעיף הוצאות
מכירה הנהלה וכלליות .בנוסף ,הציגה החברה בנפרד יתרות מיסים לקבל ומיסים לשלם אשר הוצגו
בעבר במסגרת סעיפי החייבים ויתרות חובה וזכאים ויתרות זכות .החברה סיווגה מחדש בדוחות
הכספיים את מספרי ההשוואה בגין הפריטים הנ"ל .לסיווגים כאמור לא היתה השפעה מהותית על
התוצאות המדווחות.

כד.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IAS 1הצגת דוחות כספיים
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB-תיקון ל) IAS 1-להלן  -התיקון( .התיקון עוסק בנושא הצגת רווח
כולל אחר .בהתאם לתיקון ,פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בשלב מאוחר יותר )למשל,
בעת גריעה או יישוב( יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד לעולם.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,2013 ,
או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IAS 12מסים על הכנסה
התיקון ל) IAS 12-להלן  -התיקון( חל על נדל"ן להשקעה שנמדד לפי מודל השווי ההוגן .התיקון
קובע שיש למדוד את נכס/התחייבות המס הנדחה בגין נכסים כאמור בהתבסס על ההנחה שהערך
בספרים של נכס הבסיס ייושב במלואו באמצעות מימוש )ולא באמצעות שימוש( .עם זאת ,אם
הנדל"ן להשקעה הוא בר הפחתה ומוחזק ,בהתאם למודל העסקי של החברה ,במטרה להשיב את
מרבית ) (substantially allההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של שימוש ולא בדרך של מכירה ,על
החברה ליישם את ההוראות "הרגילות" של ) IAS 12כלומר ,המסים הנדחים יימדדו לפי אופן היישוב
הצפוי של נכס הבסיס ,כפי שנקבע על ידי הנהלת החברה  -מימוש או שימוש(.
התיקון מבטל את הוראות  SIC 21הדורשות ,במקרה של נדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן ,לפצל
בין רכיב הקרקע לבין רכיב המבנה על מנת למדוד את המס הנדחה.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2012 ,
יישום מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
) IAS 19מתוקן(  -הטבות עובד
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB-את ) IAS 19מתוקן( )להלן  -התקן( .עיקרי התיקונים שנכללו בתקן
הם:
-

רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או הפסד.
שיטת "הרצועה" אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת.
תשואת נכסי התכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת
ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,ללא קשר להרכב בפועל של תיק ההשקעות.
ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד
הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית.

התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2013 ,או
לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 - IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילוי
התיקון ל) IFRS 7 -להלן  -התיקון( עוסק בדרישות גילוי חדשות ונרחבות לגבי גריעת נכסים
פיננסיים ודרישת גילוי במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח .מטרת
התיקון לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של
נכסים פיננסיים והשפעת סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה .התיקון יגביר את שקיפות
הדיווח של עסקאות העברה ,ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים .התיקון ייושם באופן של
מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר .2012 ,יישום מוקדם
אפשרי.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

בחודש נובמבר  2009פורסם החלק הראשון בשלב הראשון ) (phase 1של  - IFRS 9מכשירים
פיננסיים ,כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן
 התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסיםהפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים שבהם
החוזה המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב
בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
-

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.
למרות האמור לעיל ,חברה יכולה ,בעת ההכרה לראשונה ,לייעד מכשיר חוב אשר עונה
על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או
מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה )(accounting mismatch
שהייתה נגרמת אלמלא כן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי
כל מכשיר ומכשיר )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד(.
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .הבחירה הינה סופית ואין לשנותה .עם זאת ,כאשר חברה משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים ,עליה לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים
המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה .בכל יתר הנסיבות ,אין לבצע סיווג
מחדש של המכשירים הפיננסיים.
תאריך התחילה של התקן הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה ייעשה
למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות המצויינות
בתקן.
.2

בחודש אוקטובר  2010פורסמו תיקונים לתקן בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות.
לפי הוראות התיקונים ,יש להמשיך וליישם את הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות
פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד(.
כלומר ,הוראות הסיווג והמדידה של  IAS 39ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות
שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן
חלופת השווי ההוגן .לפי התיקונים ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס
לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו
לרווח או הפסד .אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים
בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד ,אזי גם
אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר.
כמו כן ,לפי התיקונים ,התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים
כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות ,אלא אך ורק לפי שווי הוגן.
תאריך התחילה של התיקונים הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,בתנאי שהחברה
מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב הנכסים(.
אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי
ההשוואה ,בכפוף להקלות המצויינות בתיקונים.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן
בחודש מאי  2011פרסם ה IASB -ארבעה תקנים חדשים IFRS 10 :דוחות כספיים מאוחדיםIFRS ,
 11הסדרים משותפים IFRS 12 ,גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן  -התקנים החדשים( וכן את
 IFRS 13מדידת שווי הוגן ,ותיקן שני תקנים קיימים ) IAS 27Rמתוקן  (2011דוחות כספיים נפרדים
ו) IAS 28R-מתוקן  (2011השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.

התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר ,2013 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם אם חברה בוחרת לבצעו ,עליה לאמץ את
התקנים החדשים כמכלול אחד )למעט דרישות הגילוי על פי  IFRS 12שניתן לאמצן בנפרד(.
בחודש יוני  2012פרסם ה IASB-תיקונים ל IFRS 10 -דוחות כספיים מאוחדים )להלן –  ,(IFRS 10ל-
 IFRS 11הסדרים משותפים )להלן –  (IFRS 11ול IFRS 12 -גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן
–  .(IFRS 12התיקונים מבהירים את הוראות המעבר של .IFRS 10
התיקונים כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של  IFRS 11 ,IFRS 10ו ,IFRS 12 -ומאפשרים
לתקן את מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד .תיקון מספרי השוואה לתקופות קודמות יותר הינו
אפשרי אך אינו חובה .התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע השוואתי לתקופות הקודמות
ביחס לישויות מובנות שאינן מאוחדות.
התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2013שהוא מועד התחילה של  IFRS 11 ,IFRS 10ו.IFRS 12-
להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על החברה:
 - IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים
) IFRS 10להלן  -תקן  (10מחליף את  IAS 27בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים ,וכן
כולל את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות ) (structured entitiesשטופלו בעבר בSIC 12-
איחוד  -ישויות למטרות מיוחדות.
תקן  10אינו כולל שינויים בנהלי האיחוד ,אך משנה את ההגדרה של קיומה של שליטה לצורך איחוד
וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד .על פי תקן  10על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם של כוח
) (powerוחשיפה או זכות לתשואות משתנות ) (variable returnsמהחברה המושקעת .כוח הינו היכולת
להשפיע ולכוון את הפעילויות של החברה המושקעת ,אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואה
של המשקיע.
תקן  10קובע כי בעת בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות רק
אם הן ממשיות ,לעומת  IAS 27לפני התיקון אשר קבע כי זכויות הצבעה פוטנציאליות יובאו
בחשבון רק אם הן ניתנות למימוש באופן מיידי כאשר יש להתעלם מכוונות ההנהלה והיכולת
הפיננסית למימוש זכויות אלו.
בנוסף ,תקן  10קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מ 50%-מזכויות ההצבעה בחברה
המוחזקת )שליטה אפקטיבית( ,וזאת בניגוד ל IAS 27-הקיים אשר איפשר לבחור שני מודלים לאיחוד
 מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית.תקן  10ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2013 ,או
לאחריו.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  ,10אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 - IFRS 11הסדרים משותפים
) IFRS 11להלן  -תקן  (11מחליף את  IAS 31בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות משותפות
ואת  SIC 13בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות בשליטה
משותפת.
תקן  11מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר קיימת שליטה
משותפת.
תקן  11מחלק את ההסדרים המשותפים לשני סוגים:
-

-

עסקאות משותפות ) ,(joint venturesשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים נטו של העסקה המשותפת .תקן  11דורש כי עסקאות משותפות יטופלו רק לפי
שיטת השווי המאזני וזאת בניגוד להוראות  IAS 31אשר קבעו כי חברה יכולה לבחור
כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת השווי המאזני לגבי
ישויות בשליטה משותפת.
פעילויות משותפות ) ,(joint operationsשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות
המשותפת .תקן  11דורש כי החברה המחזיקה תכיר בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות
ובהוצאות של הפעילות המשותפת על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי שנקבע בהסדר
המשותף ,בדומה לטיפול החשבונאי הקיים היום.

תקן  11ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2013 ,או
לאחריו.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  ,11אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 - IAS 28 Rהשקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות
) IAS 28 Rלהלן  -תקן  28המתוקן( מחליף את  .IAS 28השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת IAS
 28מתייחסים לטיפול החשבונאי לפי שיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקאות משותפות ,כתוצאה
מפרסום  IFRS 11והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות

אלה .תקן  28המתוקן קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת,
לרבות חלק ממנה ,יש ליישם את הוראות  IFRS 5על אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק
למכירה ,ולגבי החלק שנשאר ,יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני עד למועד המימוש
בפועל .בנוסף ,במקרה של השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה בעסקה משותפת )(joint venture
ולהיפך ,יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני ואין לבצע מדידה מחדש של ההשקעה
שנותרה.
תקן  28המתוקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,
 2013או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם אם חברה בוחרת לבצעו ,עליה לאמץ את ,IFRS 10
 IFRS 12 ,IFRS 11ו) IAS 27 R -מתוקן  (2011כמכלול אחד.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  28המתוקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 - IFRS 12גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות
) IFRS 12להלן  -תקן  (12קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה ,לרבות חברות בנות,
הסדרים משותפים ,חברות כלולות וישויות מובנות ) .(structured entitiesתקן  12מרחיב את דרישות
הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של שליטה ,שליטה משותפת
או השפעה מהותית בישויות מוחזקות ,וכן בקביעת סוג ההסדר המשותף .תקן  12כולל גם דרישות
גילוי לגבי ישויות מוחזקות מהותיות.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה.
 - IFRS 13מדידת שווי הוגן
) IFRS 13להלן  -תקן  (13קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן ,ככל שמדידה זו נדרשת
בהתאם לתקינה הבינלאומית .תקן  13מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס ,או
משולם בהעברת התחייבות ,בעסקה רגילה ) (orderlyבין משתתפי שוק במועד המדידה .בנוסף ,תקן
 13מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק ) (market participantsוקובע כי השווי ההוגן יתבסס על
ההנחות בהן היו משתמשים משתתפים בשוק .כמו כן ,קובע תקן  13כי מדידת שווי הוגן תבוסס על
ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק
המועיל ) (advantageousביותר.
תקן  13קובע כי יש למקסם את השימוש בנתונים הניתנים לצפייה מהשוק ביחס לשימוש בנתונים
שאינם ניתנים לצפייה מהשוק .כמו כן ,תקן  13קובע מדרג לשווי ההוגן בהתאם למקור הנתונים
ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או
בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

כמו כן ,תקן  13קובע דרישות גילוי מסוימות.
הגילויים החדשים ,וכן מדידה של נכסים והתחייבויות של תקן  13נדרשים מכאן ולהבא ,רק לגבי
התקופות המתחילות לאחר מועד יישומו ,החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר 2013 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי .גילויים חדשים אלו לא חלים על מספרי
השוואה.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  ,13אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה.

להלן נתוני השינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין של הדולר ושל האירו ביחס לשקל:
מדד
המחירים
לצרכן
בנקודות *(

שער החליפין
של הדולר
בש"ח

שער החליפין
היציג של
האירו
בש"ח

ליום
128.6
125.8
122.6
117.9

3.821
3.549
3.775
3.802

4.9381
4.7379
5.4417
5.2973

 31בדצמבר2011 ,
 31בדצמבר2010 ,
 31בדצמבר2009 ,
 31בדצמבר2008 ,
שיעור השינוי במשך השנה

%

%

%

2011
2010
2009

2.2
2.6
3.9

7.7
)(6.0
)(0.7

4.2
)(12.9
2.7

*(
באור - :3

המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2000

צירופי עסקים
א.

ביום  28בדצמבר 2010 ,התקשרה מילגם עם בעלי המניות של חברת מטרופולינט בע"מ )להלן -
מטרופולינט( ,חברה העוסקת במתן שירותי תוכנה ומחשוב לרשויות מקומיות ותאגידי מים ,בהסכם
לפיו תרכוש מילגם  85%מהון מניות של מטרופולינט בתמורה לכ 32-מליוני ש"ח .ביום  21בפברואר,
 2011הושלמה העסקה.
להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות למועד השלמת העסקה בהתאם להערכת השווי:
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים
רכוש קבוע
בסיס לקוחות
מערכות מחשוב
מוניטין
אשראי מתאגידים בנקאים
ספקים וזכאים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים
זכויות שאינן מקנות שליטה

349
8,216
653
3,369
11,133
19,569
)(1,645
)(4,930
)(376
)(2,285
)(2,173

סך מחיר רכישה ,נטו

31,880

קביעת השווי ההוגן ליום  21בפברואר 2011 ,הינה בהתאם להערכת השווי של מעריך שווי חיצוני
ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים והתחייבויות בבעלות מטרופולינט.
הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים שזוהו ברכישה הינם מערכות מחשוב ,בסיס לקוחות ומוניטין.
מערכות המחשוב ובסיס הלקוחות מופחתים בקו ישר על פני תקופה של כ 6-שנים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :3

צירופי עסקים )המשך(
החל ממועד הרכישה ,חברת מטרופולינט תרמה רווח בסך של כ 3.7-מליוני ש"ח שנכלל ברווח הנקי
המאוחד )ללא הפחתת עודפי עלות המיוחסים להשקעה זו( וסך של כ 20.3-מליוני ש"ח למחזור
ההכנסות המאוחד.
אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה ,הרווח הנקי המאוחד היה מסתכם לסך של כ12-
מליוני ש"ח )בפועל הסתכם לסך של  11מליוני ש"ח( ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לכ264-
מליוני ש"ח )בפועל מסתכם לסך של כ 261-מליוני ש"ח(.
ב.

.1

במהלך שנת  2008הקימה מילגם יחד עם חברת מובידום בע"מ )להלן  -השותפה( מיזם משותף
בתחום החניה הסלולארית .למילגם הוקצו  50%מהון המניות המונפק והנפרע של מילגם
חניה סלולארית בע"מ )להלן  -מח"ס( ,כאשר לשותפה הוקצו  25%מהון המניות .יתרת
המניות הוחזקו בנאמנות עבור שני הצדדים.
במהלך חודש מרס  2010חתמו מילגם ומח"ס על הסכם במסגרתו רכשה מח"ס מחברת
מובידום בע"מ )בעלת זכויות שאינן מקנות שליטה במח"ס( את הבעלות והקניין הרוחני של
תוכנת "פנגו" בישראל בתמורה לסך של  1,650אלפי ש"ח.
כמו כן ,במסגרת ההסכם העבירה מובידום למילגם ,ללא תמורה ,את מלוא זכויותיה במח"ס.

.2

ביום  27בינואר 2011 ,נחתמה עסקה עם חברת יוניסל בע"מ )להלן  -יוניסל( ,חברה כלולה של
החברה האם ,המתמחה בעולם התוכן של מכשירי הסלולאר ,לפיו תשלם יוניסל למילגם סך
של  1,667אלפי ש"ח ובנוסף תזרים יוניסל להון מח"ס סך של  833אלפי ש"ח וזאת בתמורה ל-
 16.67%מהון המניות של חברת מח"ס )להלן  -השלב הראשון בהסכם(.
מיום השלמת ההסכם יהיו מילגם ויוניסל בעלות שליטה משותפת בכל הקשור בניהול מח"ס.
על פי ההסכם ,ליוניסל שתי אופציות לרכישת ) 16.67%כל אחת( ממניות חברת מח"ס
בתנאים דומים לשלב הראשון בהסכם.
במידה שיוניסל לא תממש את האופציות שברשותה ,יחדל להתקיים הסכם השליטה
המשותפת והשליטה במח"ס תחזור לידי מילגם )כאשר כל צד ישמור על שיעור החזקותיו
במח"ס בהתאם לרכישת המניות שבוצעה בפועל(.
ביום  12באפריל 2011 ,הושלמה העסקה וזאת לאחר שהצדדים להסכם עמדו בכל התנאים
המתלים לביצועה .כתוצאה מחתימת הסכם השליטה המשותפת ,בשלב הראשון של ההסכם,
לאור העובדה כי לאחר המכירה למילגם אין בעקיפין שליטה במח"ס ולאור הוראות IAS 27
לגבי איבוד שליטה בחברה מאוחדת ,הכירה מילגם ברבעון השני של שנת  2011ברווח בניכוי
עלויות עסקה ממכירה ושערוך יתרת ההשקעה במניות מח"ס בסך של כ 14.8-מליוני ש"ח
)חלק החברה כ 14.6 -מליוני ש"ח(.
להלן פירוט הרכב הרווח בגין העסקה
אלפי ש"ח
16,266
1,667
)(2,205

שערוך יתרת ההשקעה
מזומן שהתקבל
עלויות עסקה

15,728
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :3

צירופי עסקים )המשך(
בגין עסקה זו שיערכה מילגם את הנכסים והתחייבויות של מח"ס לשווי הוגן וזאת בהתאם
לשיעור ההחזקה במניות מח"ס לאחר השלב הראשון בהסכם.
להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות למועד השלמת העסקה בהתאם להערכת שווי שהתקבלה
ממעריך שווי חיצוני:
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים
הסכם עם המשכ"ל
בסיס לקוחות
טכנולוגיה
מוניטין
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ספקים וזכאים
מסים נדחים

697
1,546
17,758
397
2,558
208
)(177
)(1,015
)(4,119

סה"כ

17,853

הנכסים הבלתי מוחשים העיקריים שזוהו בגין השערוך הינם הסכם עם המשכ"ל וטכנולוגיה,
אשר מופחתים בקו ישר על פני תקופה של כ 10 -שנים.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  1בפברואר ,2012 ,מימשה חברת יוניסל את האופציה הראשונה
לרכישת  16.67%ממניות חברת מח"ס בתנאים דומים לשלב הראשון בהסכם .כתוצאה
ממימוש האופציה רשמה מילגם בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  2012רווח בסך
של כ 0.6-מליוני ש"ח.
באור - :4

השקעות בחברות מוחזקות
א .השקעות בחברות בשליטה משותפת
.1

מילגם חנייה סלולארית בע"מ )להלן -מח"ס(
מח"ס ,עוסקת במתן שירותי תשלום דמי חנייה ברשויות מקומיות באמצעות טלפון סלולארי
וזאת במסגרת הסכם עם החברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן  -החברה
למשק ולכלכלה( .במסגרת ההסכם זכאית מח"ס לעמלות בשיעור מתוך תקבולי דמי החנייה
הנגבים על ידי החברה למשק ולכלכלה) .ראה גם באור 3ב'(.

.2

מילגם קול )שותפות מוגבלת(
ביום  1במרס 2011 ,נחתמה עסקה בין חברת מילגם לבין חברת תקשוב בע"מ המתמחה
בהפעלת מוקדים טלפוניים .במסגרת עסקה זו יופעל מוקד טלפוני מקצועי בבעלות משותפת
של שתי החברות )מילגם קול(.
כתוצאה מהעסקה האמורה ולאור הוראות תקן  IAS 27הכירה מילגם ברווח ממימוש השקעה
בפעילות המוקד )הכולל רווח בגין יתרת השקעה בשותפות( בסך של  1.5מליוני ש"ח.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :4

השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
להלן תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות המאוחדות באיחוד יחסי כפי שנכללו
בדוחות המאוחדים:
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח

2010

במאזנים
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים *(
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות *(

2,860
5,569
)(1,772
)(179

-

נכסים ,נטו

6,478

-

*( כולל יתרות עודפי עלות ומוניטין

4,279

-

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

בדוחות רווח והפסד
הכנסות
הוצאות
הוצאות מימון ,נטו
הטבת מס

9,448
)(9,454
)(454
608

-

-

רווח נקי

148

-

-

ב .חברות המוחזקות במישרין
 31בדצמבר
מניות
המקנות
זכויות
הצבעה
שם החברה
מילגם שירותים
לעיר בע"מ

96.96

2011
היקף
מניות
ההשקעה
המקנות
בחברה
מדינת
זכויות
מוחזקת
לרווחים התאגדות
אלפי ש"ח
%

96.96

ישראל
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111,952

מניות
המקנות
זכויות
הצבעה

98.68

2010
היקף
מניות
ההשקעה
המקנות
בחברה
מדינת
זכויות
מוחזקת
לרווחים התאגדות
אלפי ש"ח
%

98.68

ישראל

95,747

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :5

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית *(
*(

באור - :6

2,479

7,938

היתרה ליום  31בדצמבר 2011 ,כוללת פקדונות למשיכה מיידית בסך של  510אלפי ש"ח,
הנושאים ריבית בשיעור שנתי משוקלל של כ.2.4%-

לקוחות  -רשויות מקומיות
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
94,058
7,626
5,206

85,651
4,611
1,934

חובות פתוחים )(1
המחאות לגבייה
חלויות שוטפות של חובות לקוחות זמן ארוך

106,890

92,196

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

14,580

14,443

הכנסות לקבל

92,310
47,408

77,753
23,464

139,718

101,217

ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
)(1

חובות לקוחות אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי לקוחות בשנת  2011הינו  128ימים
)בשנת  125 - 2010ימים(.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים )כולל חובות מסופקים שנוכו מיתרת לקוחות לזמן ארוך(:
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

17,490

הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

4,753
)(4,585
)(1,280

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

(* 16,378

הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
חברה שאוחדה לראשונה

2,143
)(2,640
)(1,745
2,518

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

(** 16,654

*(
**(

כולל יתרות חובות מסופקים שמוינו ללקוחות וחייבים לזמן ארוך )ראה באור  (8בסך של
 1,935אלפי ש"ח.
כולל יתרות חובות מסופקים שמוינו ללקוחות וחייבים לזמן ארוך )ראה באור  (8בסך של
 2,074אלפי ש"ח.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :6

לקוחות  -רשויות מקומיות )המשך(
להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים( ,לקוחות נטו,
לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:
לקוחות שטרם
הגיע מועד
פרעונם )ללא
פיגור בגבייה(

באור - :7

לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו
מעל 120
90-120
60-90
30-60
יום
יום
יום
יום
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2011 ,

98,958

9,828

7,222

10,928

12,782

139,718

 31בדצמבר2010 ,

64,961

3,896

9,090

11,793

11,477

101,217

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
הוצאות מראש
מקדמות והלוואות לרשויות מקומיות  -חלויות שוטפות
מוסדות ממשלתיים
חברות בשליטה משותפת
אחרים

באור - :8

2,524
6,816
2,764
2,582
991

2,386
7,676
1,153
1,678

15,677

12,893

לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח
הוצאות מראש
לקוחות ושטרות לגבייה
מקדמות והלוואות לרשויות מקומיות )(1

4,528
7,358
3,972

3,027
9,384
3,929

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

15,858
2,074

16,340
1,935

13,784

14,405

)(1

ראה באור 20ב'.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :9

רכוש קבוע
שנת 2011
מערכות מערכות
סולאריות סולאריות
קולטים
ממירים

מחשבים
ציוד
ותוכנות
משרדי
אלפי ש"ח

כלי
רכב

שיפורים מתקן *(
במושכר בהקמה

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר,
2011
רכישות במשך השנה
מימוש השקעה
בחברה שאוחדה
בעבר ,נטו
חברה שאוחדה
לראשונה
גריעות במשך השנה

716
2,104

6,532
27,523

8,751
1,173

5,973
930

12,351
1,945

3,659
839

18,729
1,875

56,711
36,389

-

-

-

-

)(676

)(81

-

)(757

-

-

)(2,893

128
)(61

1,022
)(21

176
-

)(20,604

1,326
)(23,579

יתרה ליום 31
בדצמבר2011 ,

2,820

34,055

7,031

6,970

14,621

4,593

-

70,090

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר,
2011
תוספות במשך השנה
מימוש השקעה
בחברה שאוחדה
בעבר ,נטו
חברה שאוחדה
לראשונה
גריעות במשך השנה

7
140

54
693

3,750
1,053

3,531
371

8,535
1,735

1,491
734

-

17,368
4,726

-

-

-

-

)(221

)(38

-

)(259

-

-

)(1,606

25
)(27

519
)(15

129
-

-

673
)(1,648

יתרה ליום 31
בדצמבר2011 ,

147

747

3,197

3,900

10,553

2,316

-

20,860

עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2011 ,

2,673

*(

33,308

3,834

3,070

4,068

2,277

-

49,230

ביום  24באוגוסט 2011 ,חתמה החברה על הסכם עם חברה בת המוחזקת בשיעור של 81%
תה"ל אנרגיות מים בע"מ )להלן  -תה"ל אנרגיה( להעמדת הלוואת בעלים בדרך של העברת
עלויות פיתוח ותכנון שהוצאו בקשר עם מתקן בהקמה בסך כולל של כ 20,604-אלפי ש"ח.
באותו מועד ,התקשרה החברה בהסכם עם חברה קשורה  -תכנון המים לישראל בע"מ
למכירת ולהעברת מניות תה"ל אנרגיה לרבות הזכות להחזר הלוואת הבעלים לחברה הקשורה
בתמורה לערכן הנקוב של המניות וסך הלוואות הבעלים .כתוצאה מהעסקה לא נבע לחברה
רווח או הפסד.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :9

רכוש קבוע )המשך(
שנת 2010
מערכות מערכות
סולאריות סולאריות
קולטים
ממירים

כלי
רכב

מחשבים
ציוד
ותוכנות
משרדי
אלפי ש"ח

מתקן
בהקמה

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר,
2010
רכישות במשך השנה
גריעות במשך השנה

716
-

6,532
-

9,043
2,250
)(2,542

4,576
1,437
)(40

9,284
3,082
)(15

1,901
1,942
)(184

2,756
15,973
-

27,560
31,932
)(2,781

יתרה ליום 31
בדצמבר2010 ,

716

6,532

8,751

5,973

12,351

3,659

18,729

56,711

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר,
2010
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

7
-

54
-

4,720
1,030
)(2,000

3,256
300
)(25

7,252
1,285
)(2

1,358
224
)(91

-

16,586
2,900
)(2,118

יתרה ליום 31
בדצמבר2010 ,

7

54

3,750

3,531

8,535

1,491

-

17,368

עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2010 ,

709

6,478

5,001

2,442

3,816

2,168

18,729

39,343
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :10

נכסים בלתי מוחשיים
א.

ההרכב:
קשרי
לקוחות

הסכם
עם לקוח
אלפי ש"ח

תוכנות
מחשב

צבר
הזמנות

מוניטין

סה''כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

18,110

1,361

-

13,895

29,742

63,108

תוספות

-

2,471

-

-

-

2,471

יתרה ליום  31בדצמבר,
2010

18,110

3,832

-

13,895

29,742

65,579

תוספת בגין שערוך נכסים
בחברה כתוצאה ממעבר
משליטה לשליטה
משותפת )ראה באור
3ב')((2
חברה שאוחדה לראשונה
תוספות

397
3,369
-

)(653
11,133
2,062

17,758
-

-

947
19,569
-

18,449
34,071
2,062

יתרה ליום  31בדצמבר,
2011

21,876

16,374

17,758

13,895

50,258

120,161

הפחתה שנצברה והפסדים
מירידת ערך שנצברו
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

3,578

334

-

3,473

-

7,385

הפחתה שהוכרה במהלך
השנה

1,702

490

-

1,544

-

3,736

יתרה ליום  31בדצמבר,
2010

5,280

824

-

5,017

-

11,121

הפחתה שהוכרה במהלך
השנה
תוספת בגין שערוך נכסים
בחברה כתוצאה ממעבר
משליטה לשליטה
משותפת )ראה באור
3ב')((2

2,310

2,218

1,312

1,545

-

7,385

-

)(165

-

-

-

)(165

יתרה ליום  31בדצמבר,
2011

7,590

2,877

1,312

6,562

-

18,341

יתרה נטו
יתרה ליום  31בדצמבר,
2011

14,286

13,497

16,446

7,333

50,258

101,820

יתרה ליום  31בדצמבר,
2010

12,830

3,008

-

8,878

29,742

54,458
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :10

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
ב.

הוצאות הפחתה
הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים אחרים מסווגות בדוח על הרווח הכולל בסעיף עלות
השירותים שניתנו.

ג.

ירידת ערך מוניטין
ירידת ערך המוניטין נבחנת לפחות אחת לשנה בהתאם לסכום בר ההשבה של היחידות
המניבות מזומנים אליהן מיוחס המוניטין .סכום בר ההשבה נקבע לפי הגבוה מבין שווי
שימוש או שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.
.1

לחברה קיים מוניטין בספריה בסך של כ 17-מליוני ש"ח המיוחס להשקעה במילגם
בכללותה .ליום  31בדצמבר 2011 ,נבחן המוניטין לירידת ערך בהתבסס על עסקאות
שבוצעו במהלך שנת  2011במניות מילגם ואשר שיקפו שווי למילגם הגבוה מערכה
בספרים של היחידה מניבת המזומנים הכוללת את המוניטין.

.2

לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין שרשמה מילגם בגין חברות מאוחדות שלה הוקצה
מוניטין בסך של כ 12.8 -מיליוני ש"ח ,אשר נבע מרכישת מ.ת.א.ר מחשוב תכנון וארגון
בע"מ ליחידת שירותי הגבייה במילגם .מוניטין בסך של כ 19.6 -מיליוני ש"ח אשר נבע
מרכישת מניות חברת מטרופולינט בע"מ מיוחס לחברת מטרופולינט.
הסכום בר השבה של המוניטין בספרים נקבע על בסיס שווי השימוש ,המחושב לפי
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס ,אשר נקבע לפי תקציב לחמש
השנים הקרובות .שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו כ 16%-לגבי
יחידת שירות הגבייה וכ 16.7%-לגבי מטרופולינט .תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה
העולה על חמש שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע.
הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש
החישוב של שווי השימוש ליחידת שירותי הגבייה ,נתון לשינויים בהנחות הבאות:





רווח מפעולות רגילות.
שיעור ניכיון.
נתח שוק במהלך תקופת התקציב.
שיעור הצמיחה לתקופה מעל  5שנות התקציב.

רווח מפעולות רגילות  -הרווח מפעולות רגילות מחושב על בסיס ערכים שהושגו
במהלך שלוש השנים שקדמו לתקופת התקציב .רווחים אלו עלו במהלך תקופת
התקציב על בסיס תחזית לשיפור בתוצאות התפעוליות .שיעור הצמיחה ששימש
ליחידת שירותי הגבייה הינו  2%לשנה ,שיעור הצמיחה ששימש למוניטין מטרופולינט
הינו  3%לשנה.
שיעור הניכיון  -שיעור הניכיון משקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של כל
יחידה .שיעור ניכיון זה מהווה בסיס מקובל המשמש את ההנהלה לאמוד את ביצועיה
התפעוליים ולהעריך הצעות השקעה עתידיות.
נתח שוק  -להנחות אלה חשיבות רבה משום שבנוסף לשימוש בשיעור צמיחה
)כמתואר להלן( ,הנחות ההנהלה בנוגע לתפקוד כל יחידה ביחס למתחרים עשויות
להשתנות לאורך תקופת התקציב.
- 43 -

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :10

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
שיעור הצמיחה  -שיעורי הצמיחה מבוססים על מידע ענפי קיים.
ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
בהתייחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של יחידת שירותי הגבייה ,ההנהלה
סבורה כי אין שינויים אפשריים בהנחות המפתח שפורטו לעיל אשר עלולים לגרום
ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה לעלות באופן משמעותי על הסכום בר ההשבה.
.3

באור - :11

בנוסף ביצעה מילגם בחינת ירידת ערך לגבי יתרות מוניטין הקיימות במאזן שלה
בהיקף כולל של כ 950-אלפי ש"ח ולגביהן סבורה מילגם כי היתרה של המוניטין
בדוחות הכספיים אינה עולה על סכום בר ההשבה שלו.

אשראי מתאגידים בנקאיים
א.

ההרכב:
שיעור
ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2011
%
הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ללא
הצמדה
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך )ראה
באור (15

באור - :12

ב.

לגבי שעבודים ,ראה באור 20ז'.

ג.

לגבי אמות מידה פיננסיות ,ראה באור 20ח'.

 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

4.42

113,389

39,573

4.3

3,147

5,829

116,536

45,402

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 31בדצמבר
2010

2011
אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים *(
המחאות לפרעון

*(

11,091
1,755

8,459
2,378

12,846

10,837

החובות לספקים ולנותני שירותים אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי ספקים בשנת
 2011הינו  64ימים )בשנת  67 - 2010ימים(.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :13

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגין שכר
הוצאות לשלם
ריבית שנצברה
מוסדות )(1
אגרות גבייה
דיבידנד לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
אחרים

)(1

באור - :14

8,860
9,062
1,891
14,227
1,202
333
1,667

8,042
6,465
13,874
1,072
1,134

37,242

30,587

כולל יתרת מס ערך מוסף נדחה לתשלום בסך של כ 11.9-מליוני ש"ח )בשנת 11.8 - 2010
מליוני ש"ח( אשר החל מיום  1בספטמבר 2007 ,ובתיאום עם רשויות המס ,החיוב במס ערך
מוסף יחול על בסיס מזומן לגבי פעילותה של החברה הבת בתחומים ובסייגים שנקבעו
בהסדר.

אופציות למניות חברה מאוחדת
במסגרת עסקת רכישת מילגם )החברה הבת( בסוף הרבעון השלישי של שנת  ,2007העניקה החברה
הבת ליו"ר הדירקטוריון שלה אופציית רכש ) (CALLלרכישת  11.95%ממניות החברה הבת בתמורה
לסך של  8.59ש"ח לכל מניה .במהלך חודש דצמבר  2008מימש יו"ר דירקטוריון החברה הבת את
אופציית הרכש כאמור.
כמו כן ,העניקה החברה ליו"ר דירקטוריון החברה הבת אופציית מכר ) ,(PUTלמכור לה את אותן
מניות בסך של  37.826ש"ח לכל מניה .בהתאם לכך הכירה החברה בהתחייבות פיננסית הנמדדת על
בסיס השווי ההוגן של התמורה כאמור כנגד רישום מוניטין החברה הבת ,כאשר במקביל טופלה
החזקת יו"ר דירקטוריון החברה הבת כאילו היא בידי החברה.
ביום  2ביוני  2011הושלמה עסקה ,במסגרתה רכשו החברה ושלושה מנהלים בחברת מילגם  9%ו-
 ,3%בהתאמה ,ממניות מילגם מיו"ר דירקטוריון החברה הבת .התמורה בגין המניות המועברות
הסתכמה לסך של כ 18-מליוני ש"ח )חלק החברה כ 13-מליוני ש"ח( .הרכישה שיקפה למילגם שווי
של כ 150-מליוני ש"ח .עם השלמת העסקה מחזיקה החברה בכ 97%-ממניות מילגם.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :15

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
א.

ההרכב:
שיעור
ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2011
%

 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

מבנקים
בשקלים בהצמדה למדד המחירים לצרכן
בשקלים ללא הצמדה )ראה סעיף ג' להלן(

4.3
5.55

בניכוי  -חלויות שוטפות

הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

ב.

5.25

26,768
69,731

2,440
32,742

3,147

5,829

93,352

29,353

2,947

1,249

96,299

30,602

מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן הינם כדלקמן:
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
3,147
11,729
11,694
11,762
61,114

שנה ראשונה )חלויות שוטפות(
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך

99,446
ג.

ביום  12בספטמבר 2011 ,העמיד בנק הפועלים לחברה שתי הלוואות בסך כולל של  90מליוני
ש"ח כמפורט להלן:
 .1ההלוואה בסך של  20מליוני ש"ח .קרן הלוואה והריבית ייפרעו ביום  18ביוני2012 ,
בתשלום אחד .ההלוואה נשאה ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בתוספת .0.5%
יתרת ההלוואה כלולה בסעיף אשראי מתאגידים בנקאיים.
לאחר תאריך המאזן ,בחודש מאי  ,2012פרעה החברה בפרעון מוקדם קרן בסך של 7
מיליוני ש"ח .בחודש יוני  2012פרעה החברה את יתרת ההלוואה.
.2

הלוואה בסך של  70מליוני ש"ח לתקופה של כ 9 -שנים החל מיום העמדת ההלוואה .קרן
ההלוואה תיפרע ב 8-תשלומים שנתיים שווים ,החל מיום  18בספטמבר .2013 ,ההלוואה
נושאת ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בתוספת .1.3%
לאחר תאריך המאזן ,בחודש יוני  ,2012פרעה החברה בפרעון מוקדם קרן וריבית בסך של
כ 9.8-מיליוני ש"ח.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :15

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך(
ד.

באור - :16

לגבי שעבודים ואמות מידה פיננסיות ,ראה באור 20ז' ו20-ח'.

הלוואות מהחברה האם לשעבר ויתרה של צד קשור
א.

הלוואות מהחברה האם לשעבר
ההרכב:
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
באירו או בהצמדה לו )(1
בדולר או בהצמדה לו )(2

ב.

2010

-

47,915
7,261

-

55,176

)(1

הלוואות שקיבלה החברה מהחברה האם לשעבר ,נושאת ריבית שנתית בשעור של
יוריבור .3.125% +ההלוואות הועמדו לתקופות של  3עד  5שנים .בעקבות השלמת
עסקת הרכישה ביום  18בספטמבר 2011 ,של החברה מ ,Kardan N.V-נפרעו ההלוואות
)ראה באור 1ג'( .לפרטים בדבר מחילה על ריבית שנצברה ראה באור 24ג'.

)(2

הלוואה שקיבלה החברה מהחברה האם לשעבר ,נושאת ריבית שנתית בשיעור של
ליבור  .3.125% +ההלוואה הועמדה לתקופה של  4שנים )נובמבר  .(2014בעקבות
השלמת עסקת הרכישה ביום  18בספטמבר 2011 ,של החברה מ ,Kardan N.V-נפרעה
ההלוואה )ראה באור 1ג'( .לפרטים בדבר מחילה על ריבית שנצברה ראה באור 24ג'.

צד קשור
היתרה אינה צמודה ואינה נושאת ריבית.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :17

מכשירים פיננסיים
א.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון ריבית וסיכון אשראי.
תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות
שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים בחברה הוא מנכ"ל החברה .ניהול הסיכונים בחברה
הבת מבוצע על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה הבת בהתאם למדיניות שאושרה על ידי
דירקטוריון החברה הבת.
סיכון מדד המחירים לצרכן
לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים הצמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל.
הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמוד למדד המחירים לצרכן ובגינו קיימת לקבוצה
חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ,הינו כ 26,868-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר31) 2011 ,
בדצמבר - 2010 ,כ 2,440-אלפי ש"ח(.
סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן קצר שהתקבלו
ונושאות ריבית משתנה .מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית
תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין הלוואות לזמן ארוך של
הקבוצה.
להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה:
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
מכשירים בריבית קבועה
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

10,638
26,768

7,307
2,440

37,406

9,747

מכשירים בריבית משתנה
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות
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172
186,067

265
73,564

186,239

73,829

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :17

מכשירים פיננסיים )המשך(
סיכון אשראי
סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד
או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים ,שיכולתם
לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או
אחרים .תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים
החייבים ,כגון הענף שבו הם פועלים ,האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת
איתנותם הפיננסית .בענף שירותי הגבייה והמים לרשויות המקומיות בישראל קיים סיכון
אשראי לעומת תחומים אחרים במשק.
החברה הבת נותנת אשראי של כ 128-יום ללקוחותיה .החברה הבת מבצעת באופן שוטף
הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה ,תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם ,אך
אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה .החברה הבת מבצעת הפרשה לחובות מסופקים,
בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים ,ניסיון עבר ומידע
אחר.
החברה הבת מחזיקה במזומנים ושווי מזומנים במוסדות פיננסיים שונים .בהתאם למדיניות
החברה ,מבוצעות באופן שוטף הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוסדות
הפיננסיים השונים.
ב.

ניהול ההון בחברה
החברה פועלת על מנת להבטיח שמירה על מבנה הון אשר יאפשר לה לתמוך בעסקיה
ובמטרה למקסם ערך לבעלי המניות שלה.

ג.

סיכון נזילות
הקבוצה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויומיים.
מטרת הקבוצה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר
מהבנק ,הלוואות מהבנק.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :17

מכשירים פיננסיים )המשך(
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים
החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
ליום  31בדצמבר2011 ,
עד
שנה

מ3-
משנתיים
שנים עד
עד 3
משנה עד
 4שנים
שנים
שנתיים
אלפי ש"ח

מ4-
שנים עד
 5שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

אשראי מתאגידים
בנקאיים
התחייביות לספקים
ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
*(
הלוואות מתאגידים
בנקאיים לזמן
ארוך
הלוואות מבעלי
זכויות שאינן
מקנות שליטה

114,185

-

-

-

-

-

114,185

12,846

-

-

-

-

-

12,846

36,761

-

-

-

-

-

36,761

12,452

16,546

16,010

15,461

15,055

52,966

128,490

-

100

-

-

-

2,850

2,950

סה"כ

176,244

16,646

16,010

15,461

15,055

55,816

295,232

*(

בניכוי ריבית לשלם.

ליום  31בדצמבר2010 ,
עד
שנה

מ3-
משנתיים
שנים עד
עד 3
משנה עד
 4שנים
שנים
שנתיים
אלפי ש"ח

מ4-
שנים עד
 5שנים

מעל 5
שנים

סה"כ

אשראי מתאגידים
בנקאיים
התחייבות לספקים
ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
וצד קשור
הלוואות מתאגידים
בנקאיים לזמן
ארוך
אופציות למניות
חברה מאוחדת
הלוואות מבעלי
זכויות שאינן
מקנות שליטה

39,573

-

-

-

-

-

39,573

10,837

-

-

-

-

-

10,837

35,536

-

-

-

-

-

35,536

7,500

7,222

6,937

6,655

6,374

6,407

41,095

9,573

-

-

-

-

-

9,573

-

-

-

-

-

1,556

1,556

סה"כ

103,019

7,222

6,937

6,655

6,374

7,963

138,170
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :17

מכשירים פיננסיים )המשך(
ד.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
.1

שנת 2011

.2

שנת 2010

מבחן רגישות לשינויים בשיעור ריבית שקלית
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת ריבית של
עליית ריבית של
20%
10%
10%
20%
)(1,583

)(792

792

1,583

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת מדד של
עליית מדד של
3%
2%
2%
3%
)(803

)(535

535

803

מבחן רגישות לשינויים בשיעור ריבית
שקלית
רווח )הפסד(
מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת
ריבית של
עליית ריבית של
10%
40%
70%
)(2,302

)(1,316

328

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת מדד של
עליית מדד של
3%
2%
2%
3%
)(73

)(49

49

73

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין ש"ח לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת שער חליפין של
עליית שער חליפין של
10%
5%
5%
10%
אלפי ש"ח
)(4,548
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)(2,274

2,274

4,548

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :17

מכשירים פיננסיים )המשך(
ה.

תנאי הצמדה של יתרות כספיות
 31בדצמבר 2010
בהצמדה
במטבע
למדד
חוץ או
ללא
בהצמדה המחירים
הצמדה שווי הוגן
לצרכן
אליו
אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2011
בהצמדה
למדד
ללא
המחירים
הצמדה
סה"כ
לצרכן

סה"כ

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך

-

2,479
296
139,718
17,572
9,256

2,479
296
139,718
17,572
9,256

2,434
-

-

5,504
101,217
11,778
11,378

-

7,938
101,217
11,778
11,378

-

169,321

169,321

2,434

-

129,877

-

132,311

התחייבויות
אשראי מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות לספקים
ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
אופציות למניות חברה
מאוחדת
צד קשור
הלוואות מהחברה האם
לשעבר
הלוואות מתאגידים
בנקאיים ואחרים

3,147

113,389

116,536

-

115

45,287

-

45,402

-

12,846
38,652

12,846
38,652

-

-

10,837
32,205

-

10,837
32,205

-

-

-

-

-

3,330

9,573
-

9,573
3,330

-

-

-

55,176

-

-

-

55,176

23,721

72,578

96,299

-

2,325

28,277

-

30,602

26,868

237,465

264,333

55,176

2,440

119,936

9,573

187,125

- 52 -

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :18

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
א.

הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה הבת לשלם פיצויים לעובד
בעת פיטורין או פרישה .חישוב התחייבות החברה הבת בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי
הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו היוצרות את הזכות
לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות
כתוכנית להטבה מוגדרת.

ב.

תוכניות להטבה מוגדרת
.1

הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
עלות שירות שוטף
הוצאות הריבית בגין ההתחייבות
להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
רווח אקטוארי ,נטו שהוכר השנה
העברת תשואה מרכיב הפיצויים לרכיב
התגמולים

4,134

3,315

2,849

1,483
)(1,338
)(725

1,250
)(1,340
)(267

989
)(1,038
)(917

217

200

192

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

3,771

3,158

2,075

ההוצאות הוצגו בדוח על הרווח הכולל
כדלקמן:
עלות השירותים שניתנו
הוצאות הנהלה וכלליות

.2

3,266
505

2,849
309

1,872
203

3,771

3,158

2,075

נכסי )התחייבויות( התוכנית ,נטו
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

)(30,750
30,478

)(27,715
27,490

סה"כ התחייבות ,נטו

)(272

)(225
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :18

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו )המשך(
.3

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2010
2011
אלפי ש"ח

.4

יתרה ליום  1בינואר

27,715

23,259

הוצאות הריבית
חברה שאוחדה לראשונה
מימוש השקעה בחברה שאוחדה לשעבר ,נטו
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
הפסד )רווח( אקטוארי ,נטו

1,483
2,535
)(25
4,134
)(1,798
)(3,294

1,250
3,315
)(1,148
1,039

יתרה ליום  31בדצמבר

30,750

27,715

נכסי התוכנית
א(

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך
וכן פוליסות ביטוח מתאימות.

ב(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2010

2011
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

27,490

23,511

תשואה צפויה
חברה שאוחדה לראשונה
מימוש השקעה בחברה שאוחדה בעבר ,נטו
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו
העברת תשואה מרכיב הפיצויים לרכיב
התגמולים

1,549
2,157
)(15
3,238
)(1,128
)(2,596

1,340
2,364
)(831
1,306

)(217

)(200

יתרה ליום  31בדצמבר

30,478

27,490
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :18

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו )המשך(
.5

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2011

באור - :19

2010
%

2009

שיעור ההיוון

4.5-4.88

5.13

5.52

שיעור התשואה הצפויה על נכסי
התוכנית

4.5-4.88

5.52

5.03

שיעור עליית שכר צפויה

3.4-5.25

2.75

2.75

מסים על הכנסה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ"ה 1985-המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת ,2008
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד
המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון
בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל
בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני
פחת שנרכשו לאחר שנת המס  (2007החל משנת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על הקבוצה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2010היה  25%ובשנת .24% - 2011
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב2011-
)להלן  -החוק( .במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של שיעורי
מס החברות .במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של  25%החל משנת  .2012לאור
העלאת שיעור מס החברות ל ,25%-כאמור לעיל ,הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון
ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי.
השפעת השינוי כאמור על יתרות המסים הנדחים הביאה לגידול ביתרת התחייבויות בגין
מסים נדחים ולקיטון ברווח הנקי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011 ,בסך של כ2.3-
מליוני ש"ח.

ג.

שומות מס
החברה טרם נישומה מיום היווסדה .לחברה הבת הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת
המס .2009
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :19

מסים על הכנסה )המשך(
ד.

מסים נדחים
ההרכב:
דוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

מאזנים
 31בדצמבר
2010
2011
נכסי מסים נדחים
הפסדים מועברים
הפרשה לחובות
מסופקים
הטבות לעובדים

3,866

-

3,866

-

-

523
97

-

)(142
)(58

-

-

4,486

-

3,666

-

-

התחייבויות מסים נדחים
הון חוזר
נכסים בלתי מוחשיים

28,457
11,766

21,138
4,604

7,319
55

2,888
)(912

2,134
)(1,541

40,223

25,742

7,374

1,976

593

3,708

1,976

593

הוצאות מסים נדחים

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של  (23.2% - 2010) 25%בהתבסס על שיעורי המס
הצפויים לחול בעת המימוש.
לא הוכרו התחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים להשקעות בחברות
מוחזקות בשל העדר צפי למימוש השקעות אלה בעתיד הנראה לעין.
ה.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים בגין שנים קודמות
מסים נדחים
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1,438
1,751
3,708

3,394
)(500
1,976

3,168
)(485
593

6,897

4,870

3,276

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :19

מסים על הכנסה )המשך(
ו.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים
וההפסדים ברווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים
על הכנסה שנזקף לרווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על הכנסה

18,245

21,852

3,736

שיעור המס הסטטוטורי

24%

25%

26%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

4,379

5,463

971

עלייה )ירידה( במסים על הכנסה הנובעת
מהגורמים הבאים:
רווחים פטורים או בשיעור מס מופחת
הפסדים והפרשים זמניים בגינם לא נזקפו
2,193
מסים נדחים
1,751
מסים בגין שנים קודמות
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים
בשיעורי המס ומסים נדחים המחושבים לפי
2,323
שיעור מס שונה משיעור המס הסטטוטורי
ניצול הפסדי עבר בגינם לא נוצרו מסים נדחים )(692
1,454
הוצאות לא מוכרות והפרשים אחרים ,נטו

-

)(166

)(4,511

539
)(500

3,888
)(485

)(1,109
477

)(1,075
143

מסים על הכנסה

6,897

4,870

3,276

שיעור מס אפקטיבי ממוצע

38%

22%

87.7%

ז.

החברה הבת מדווחת על הכנסותיה לצורכי מס על בסיס מזומן.

ח.

הפסדים מועברים לצורכי מס
לחברה הפסדים והפרשי עיתוי להעברה בסך של כ 19.8-מליוני ש"ח אשר לא הוכרו בגינם
נכסי מסים נדחים בגין העדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין .לחברות הבנות נכס מס בסך
של כ 3.8 -מליוני ש"ח בגין הפסדים להעברה המסתכמים לסך של כ 52.8-מליוני ש"ח )מתוכם
הפסדי הון להעברה בסך של כ 28-מליוני ש"ח(.
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א.

התחייבויות תלויות
בחודש ינואר  2012הוגשה נגד חברה בשליטה משותפת ,מח"ס ,בקשה לאישור תביעה ייצוגית
בגין הפרת התחייבות חוזית ,בסך  18.4מליוני ש"ח .קדם משפט קבוע ליום  12בספטמבר,
 .2012בשלב זה ,נוכח העובדה כי ההליך מצוי בשלב מקדמי ביותר ,טרם הוגשה תגובת מח"ס
וטרם התקיים דיון מקדמי כלשהו .להערכת מח"ס אשר מבוססת על חוות דעת יועציה
המשפטיים לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה והתובענה.

ב.

התקשרויות לביצוע שירותי גבייה
.1

החברה הבת מתקשרת בהסכמים ארוכי טווח עם רשויות מקומיות )להלן  -הרשויות(
למתן שירותי גבייה של חובות התושבים בגין ארנונה ומים.
ישנם הסכמים בהם החברה הבת מעבירה לרשויות מקדמה או הלוואה בגין קבלת
בלעדיות בגביית חובות התושבים .במסגרת ההסכמים נקבעת עמלה בשיעור קבוע
מראש וכן מנגנון להחזר המקדמה או ההלוואה במידה שניתנה.

.2

מח"ס ,חברה בשליטה משותפת ,עוסקת במתן שירותי תשלום דמיי חנייה ברשויות
מקומיות באמצעות טלפון סלולארי וזאת במסגרת הסכם עם החברה למשק ולכלכלה
של השלטון המקומי בע"מ .במסגרת ההסכם זכאית מח"ס לעמלות בשיעור מתוך
תקבולי דמי החנייה אשר נגבים על ידי החברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי
בע"מ.

.3

חברה מאוחדת ,מילגם סולאר בע"מ )להלן  -סולאר( ,מתקשרת בהסכמים ארוכי טווח
עם רשויות מקומיות )להלן  -הרשויות( להתקנה ותפעול של מערכות סולאריות
במבנים אשר נמצאים בשטחה ובבעלותה של הרשות .על פי ההסכמים ,בחלק מן
ההסכמים תקבולי החשמל המופק על ידי המערכות הסולאריות מתקבלים ברשות
וזאת מעבירה את חלקה של סולאר על פי התנאים המפורטים בהסכמים .במקרים
אחרים המונים עוברים לרשות סולאר והתקבולים אף הם מגיעים לידיה במלואם.

.4

במהלך שנת  2011התקשרה החברה הבת בהסכם ל 3-שנים עם תאגיד מים "הגיחון"
למתן שירותי גבייה של חובות תושבים עבור צריכת מים וביוב ברשות מקומית.
לתאגיד "הגיחון" קיימות שתי אופציות להארכת הסכם ההתקשרות בשנתיים כל אחת.
על-פי ההסכם ,תשלם החברה הבת לתאגיד המים דמי זיכיון חודשיים בסך של 888
אלפי ש"ח עבור הזכות לגביית חובות התושבים.

.5

במהלך חודש יולי  2010זכתה החברה הבת במכרז של נציבות המים ליישום פרויקט
ארצי של חסכון במים במחוזות המרכז והדרום )להלן  -שלב א'( .ההכנסות במכרז
מבוססות על תגמול בגין עמידה ביעדי התקנת חסכמים .רווחי הפרוייקט מחולקים בין
החברה הבת )כ (60%-וחברת " "ManPowerהשותפה בפרוייקט )כ .(40%-במהלך חודש
דצמבר  2010הסתיים שלב א' של הפרוייקט .החל מחודש ינואר  2011פועלת החברה
הבת במסגרת שלב ב' של הפרוייקט בתנאים זהים לאלו של שלב א'.

.6

ביום  30בנובמבר 2011 ,התקשרה מילגם בהסכם עם רשות המסים בישראל למתן
שירות החזר מע"מ לתיירים באתרי היציאה מישראל.
לשם הפעלת פרויקט זה התקשרה מילגם בהסכם שיתוף פעולה עם חברת דואר ישראל
בע"מ אשר במסגרתו ,מימון הפרויקט ,הקמתו ,תפעולו והרווחים בגינו יחולקו באופן
שווה בין חברת מילגם לבין חברת דואר ישראל בע"מ.
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ג.

התקשרויות עם בעלי עניין ונושאי משרה
.1

ביום  25במרס 2004 ,נחתם הסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון מילגם )להלן  -יו"ר
דירקטוריון החברה הבת( .במסגרת ההסכם תשלם החברה הבת ליו"ר הדירקטוריון שלה
שכר קבוע וכן מענקי הצלחה לפי מדרגות אשר נקבעו בהסכם.
לפרטים בדבר מימוש אופציות שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה הבת ,ראה באור .14
במהלך שנת  2011נחתם הסכם להפסקת ההתקשרות בין יו"ר דירקטוריון החברה הבת
לבין החברה הבת .במסגרת ההסכם נקבע מנגנון גמר חשבון עם יו"ר דירקטוריון
החברה הבת.
כמו כן במסגרת ההסכם להפסקת ההתקשרות ,שילמה החברה הבת ליו"ר הדירקטוריון
שלה מענק בגין אי תחרות לתקופה של  50חודשים בסכום של  1.9מליוני ש"ח.

ד.

.2

ביום  2ביוני 2011 ,מימשה החברה הבת אופציה לרכישת  1.32%מהון מניותיה כפי
שנקבע בהסכם מחודש מאי  2006עם בעל מניות שלה בסכום של כ 726-אלפי ש"ח.

.3

לנושאי המשרה הבכירים בחברה הבת קיימים הסכמים על-פיהם הם זכאים לבונוס שנתי
המחושב על בסיס תוצאות פעילות החברה הבת.

התקשרויות לצירופי עסקים והקמת מיזמים משותפים
ביום  11באוגוסט 2009 ,חתמה החברה הבת על הסכם מייסדים להקמה והחזקה של 72%
מהון המניות של חברה משותפת שנרשמה בישראל ופועלת בתחום האנרגיה הסולארית
במגזר המוניציפלי.

ה.

התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית
הקבוצה נכנסה להסכמי חכירה תפעוליים על כלי רכב מסחריים .לחכירות אורך חיים ממוצע
של  3שנים ,מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה .לא הוטלו הגבלות מסוימות על חוכר
שנכנס להסכם חכירה זה.
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לשלם ליום  31בדצמבר 2011 ,הינם:
אלפי ש"ח
6,083
6,772

שנה ראשונה *(
שנה שנייה ושלישית **(

12,855
*(
**(

מתוכם סך של כ 3,200-אלפי ש"ח לצד קשור
מתוכם סך של כ 5,100-אלפי ש"ח לצד קשור
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ו.

ערבויות
החברה הבת העמידה ערבויות בנקאיות ללקוחותיה ,למועד חתימת הדוחות הכספיים ,בגין
התחייבויות ביצוע ,ערבויות מכרז ,ערבויות בית משפט וערבויות טיב בסך כולל של כ 49-מליוני
ש"ח.

ז.

ח.

שעבודים
.1

להבטחת התחייבויות החברה הבת לבנק הפועלים ובנק לאומי נרשמו שעבודים על
נכסיה וזכויותיה של החברה הבת ,על הון מניותיה ועל המוניטין.

.2

ביום  30ביוני 2011 ,שיעבדה החברה הבת את מניות חברה מאוחדת מטרופולינט
לטובת מוסדות בנקאיים ,וזאת לצורך קבלת הלוואה למימון רכישת מטרופולינט.

.3

להבטחת חובות החברה לבנק ,כאמור בבאור 15ג' ,בגין ההלוואות הועמדו הבטוחות
הבאות:
א(

החברה שיעבדה לטובת הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך
השעבוד את כל החזקותיה במילגם ,המהוות כ 97%-מהונה המונפק של מילגם
וכן את כל התקבולים בגין המניות ,לרבות ,דמי ניהול ,דיבידנדים ,מניות הטבה
וכל זכות אחרת הצמודה למניות .על אף האמור לעיל ,הוסכם ,כי כל עוד לא
אירע אירוע הפרה )כמפורט להלן( ישוחררו לשימוש החברה ו/או החברה האם
מתוך התקבולים בגין המניות סך של  2מליוני ש"ח בשנה בגין דמי ניהול.

ב(

החברה שיעבדה לטובת הבנק בשעבוד צף את כל נכסיה.

ג(

החברה האם העמידה ערבות לחובה של החברה לבנק בסכום של עד  40מליוני
ש"ח.

ד(

החברה האם התחייבה כלפי הבנק שלא לשעבד את מניות החברה )שעבוד
שלילי(.

אמות מידה פיננסיות
.1

בקשר עם ההלוואות )כאמור בבאור 15ג'( ,חתמה החברה כלפי בנק הפועלים על כתב
התחייבות )להלן  -כתב התחייבות החברה( הכולל התחייבויות פיננסיות ואחרות,
שעיקריו כדלקמן:
א(

לא יערך שינוי כלשהו במסמכי ההתאגדות של החברה אשר יש בו כדי לפגוע
בזכויות הבנק.

ב(

שיעור החזקת החברה במילגם לא יפחת בכל עת מ 88% -מהון המניות המונפק
והנפרע של מילגם ומכל הזכויות במילגם )על בסיס דילול מלא(.

ג(

החברה לא תקבל אשראי נוסף ולא תערוב לטובת צד שלישי כלשהו לפרעון
חובות של אחר/ים למעט חובות לספקים ולעובדים.

ד(

מטרתה היחידה של החברה תהיה החזקה במניות מילגם ).(SPV
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ה(

למעט פרעון הלוואות לחברה האם לשעבר ול Kardan N.V.-בסך של כ 72 -מליוני
ש"ח ולחלוקת דיבידנד בסך של כ 18 -מליוני ש"ח לחברה האם מתוך סכומי
ההלוואות ,החברה לא תפרע הלוואות בעלים ולא תעמיד הלוואות לבעלי
מניותיה ו/או לחברות קשורות להם ,למעט הלוואות גישור שהועמדו על ידי
החברה או מילגם לפרקי זמן קצרים )עד שישה חודשים( לצורך תשלום הלוואות
או הוצאות שוטפות.

ו(

מילגם לא תשלם לחברה או לחברה האם דמי ניהול בסך מצטבר העולה על 2
מליוני ש"ח לשנה.

ז(

למעט דיבידנד שיחולק לחברה האם כמפורט בסעיף )ה( ,החברה לא תחלק
דיבידנדים לבעלי מניותיה.

ח(

התחייבות פיננסיות
האירועים המפורטים להלן )אשר יבחנו בהתאם לדוחות הכספיים של מילגם או
של מילגם סולאר ,לפי העניין( יהוו אירוע הפרה שבקרותם הבנק רשאי להעמיד
לפרעון מיידי את סכומי ההלוואות או כל חלק מהם:
(1

אם שיעור ההון העצמי המוחשי של מילגם מסך כל המאזן ,יפחת בעת
כלשהי מ.20% -

(2

אם ההון העצמי המוחשי של מילגם ,יפחת בעת כלשהי מסכום של
חמישים מליוני ש"ח.

(3

אם היחס בין החוב פיננסי של מילגם שאינו כולל את חוב מילגם סולאר,
בניכוי מזומן ,פקדונות והשקעות סחירות לבין ה EBITDA -של מילגם
בניכוי  EBITDAשל מילגם סולאר )כל עוד היא מאוחדת בדוחות מילגם(:
) (1יעלה על  6בדוחות כספיים החל מ) 30.9.2011-כולל( עד 30.9.2013
)כולל( (2) ,יעלה על  5בדוחות כספיים החל מ) 31.12.2013 -כולל( עד
) 30.9.2015כולל( ,או ) (3יעלה על  4.5בדוחות כספיים החל מ31.12.2015-
)כולל( ואילך.

(4

אם הרווח הנקי לבעלי מניות מילגם )לאחר מסים ופעולות לא רגילות(,
)המחושב כממוצע שנתי על בסיס שמונה ) (8רבעונים רצופים אחרונים
לפני מועד הבדיקה הרלוונטי( יפחת בעת כלשהי מ 18 -מליוני ש"ח או
אם ,ביחס לדוחות הכספיים החל מ) 31.3.2013-כולל( עד 31.12.2013
)כולל( בלבד  -הרווח הנקי לבעלי מניות מילגם כאמור ,יפחת בעת כלשהי
מ 17.5 -מליוני ש"ח.

(5

אם במהלך ארבעת הרבעונים הרצופים האחרונים לפני מועד הבדיקה
הרלוונטי יפחת הרווח הנקי במילגם בעת כלשהי מסכום של  10מליוני
ש"ח.

(6

אם ההפסד הנקי השנתי לבעלי מניות מילגם סולאר )לאחר מסים
ופעולות לא רגילות( ,יעלה בעת כלשהי על  3מליוני ש"ח.

אירועים להעמדה לפרעון מיידי כוללים ,בין היתר ,לגבי החברה ,מילגם והחברה
האם )כל עוד היא ערבה לפרעון ההלוואות( או בקשר למי מהן ,את האירועים
הבאים )שלגבי חלקם נקבעו תקופות ריפוי(:
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :20

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים ,בטוחות ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות )המשך(
(1

אם תתקבל החלטה בקשר עם שינוי מבנה )למעט הליך הרה -ארגון ,שלא
יחשב שינוי מבנה ולמעט רכישות נכסים בהיקף של עד  30מליוני ש"ח
בקשר עם מילגם(.

(2

אם יחול שינוי בשליטה.

(3

אם יראה לבנק כי יש חשש מהותי למצבה הכספי של מי מהחברות או
לשווי הבטוחה.

(4

אם תדרש מי מהחברות לפרוע חובותיה בפרעון מיידי בסך העולה על
מליוני ש"ח.

(5

אם תבטל מילגם או תשנה מהותית את מדיניות חלוקת הדיבידנדים
שאימצה .ביום  24באוגוסט  2011אימץ דירקטוריון מילגם מדיניות
חלוקת דיבידנד לפיה שיעור חלוקת הדיבידנד של מילגם לא יפחת מ-
 75%מהרווח הנקי שיצטבר במילגם בכל שנה והניתן לחלוקה בהתאם
להוראות חוק החברות ,כפוף לאישור דירקטוריון מילגם שאין בחלוקה
כדי לפגוע בחסינותה ובהתפתחות פעילותה של מילגם ,לפי שיקול דעת
דירקטוריון מילגם.

(6

אם יבוצע שינוי במסמכי ההתאגדות של מי מהחברות או בהסכם בעלי
המניות שיש בו כדי לפגוע בזכויות הבנק.

(7

אם הופרו תנאיהם של איזה מכתבי ההתחייבות או ממסמכי ההלוואה
האחרים ,כמתואר לעיל.

(8

אם מי מהחברות תתבע בתביעה בסכום מהותי )סכום שנתי מצטבר של
 10מליוני ש"ח ביחס לחברה ומילגם וסכום שנתי מצטבר של  15מליוני
ש"ח ביחס לחברה האם(.

ליום  31בדצמבר 2011 ,מתקיימות אמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל.
.2

מילגם התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר לאשראי שהתקבל מעת לעת
מתאגידים בנקאיים כמפורט להלן:
א(

ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסך של  50מליוני ש"ח .לאחר תאריך
המאזן ,בחודש יוני  ,2012עודכן ההון העצמי המוחשי לסך של  43מליוני ש"ח
באחד מהתאגידים הבנקאיים ובשאר התאגידים הבנקאיים שונתה ההתניה
הפיננסית לסך ההון העצמי לא יפחת בכל עת מסך של  50מליוני ש"ח.

ב(

היחס בין ההון העצמי המוחשי לסך המאזן לא יפחת מ 15%-בשנת  .2011לאחר
תאריך המאזן ,בחודש יוני  ,2012עודכן היחס ל 20%-באחד מהתאגידים
הבנקאיים מתום שנת  2012ואילך.

ג(

היחס בן הרווח התפעולי לסך הכולל של הוצאות מימון והחלויות השוטפות של
הלוואות לזמן ארוך לא יפחת מ.1.3-

ד(

היחס בין יתרת ההתחייבויות כלפי תאגידים בנקאיים ומלווים אחרים לבין ה-
 EBITDAלא יעלה על  .5לאחר תאריך המאזן ,בחודש יוני  ,2012עודכן היחס ל6-
מתום שנת  2012ו 5-מתום שנת  2013ואילך בנטרול הפעילות הסולארית.

ליום  31בדצמבר 2011 ,עומדת מילגם באמות המידה הפיננסיות הנ"ל.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :21

הון
א.

הרכב הון המניות:
 31בדצמבר  2011ו2010-
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

ב.

10,000

1,000

דיבידנד
בשנת  2011הכריזה ושילמה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  19,000אלפי ש"ח.

באור - :22

עסקאות תשלום מבוסס מניות
א.

הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה
שלהלן:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות
במכשירים הוניים של החברה הבת )נכללה
בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות(

1,767

-

-

עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו על ידי החברה הבת לעובדיה מתוארות בסעיף ב'
להלן.
ב.

תוכנית תשלום מבוסס מניות למנהלים בכירים של החברה הבת
ביום  8בנובמבר 2011 ,אישר דירקטוריון מילגם תוכנית לפיה הוענקו  114,636אופציות
למנהלים בכירים במילגם .מחיר המימוש של האופציות למניות הינו  44.6ש"ח למניה.
הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של  3שנים 1/3 .מכמות האופציות
ניתנות למימוש החל מיום  1בינואר 1/3 ,2012 ,מכמות האופציות החל מיום  1בינואר2013 ,
ו 1/3-נוסף החל מיום  1בינואר.2014 ,
משך החיים החוזי של האופציות למניות ,במידה שהבשילו ,הינו  5.21שנים מיום ההענקה.
עסקת תשלום מבוסס מניות זו ניתנת לסילוק אך ורק באמצעות מניות מילגם )אין חלופת
סילוק במזומן( ,כאשר כל אופציה ניתנת למימוש למניה בת  0.001ש"ח ערך נקוב.
השווי ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי ,בהתאם לתנאים
ולנתונים על-פיהם מכשירים אלו הוענקו.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :22

עסקאות תשלום מבוסס מניות )המשך(
להלן טבלה המציגה את הנתונים )בממוצע( אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות
למניות המסולקות במכשיריה ההוניים של מילגם ,בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות,
לגבי התוכנית הנ"ל:
49.27
1.51
5.21
68.3

תשואת הדיבידנד בגין המניה )(%
תנודתיות צפויה במחירי המניה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים(
מחיר המניה )ש"ח(

בהתאם לנתונים לעיל ,השווי ההוגן של האופציות נקבע ל 4,346-אלפי ש"ח במועד ההענקה.
באור - :23

פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
(* 2009
(* 2010
2011
אלפי ש"ח
א.

הכנסות ממתן שירותים
מפעילות אגף המים
מפעילות גבייה
אחרות

ב.

60,280
171,613
29,597

60,201
142,119
4,963

44,901
108,172
1,398

261,490

207,283

154,471

עלות השירותים שניתנו
שכר ומשכורות
קניית חומרים
קבלני משנה
פחת והפחתות
דמי זיכיון
אחזקת סניפים
אחזקת רכב

*( סווג מחדש ראה באור 2כג'.
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90,459
8,983
56,306
11,516
14,235
17,083
12,655

64,826
7,113
49,345
6,269
5,458
16,137
8,687

51,279
4,158
36,639
5,190
4,365
12,248
6,922

211,237

157,835

120,801

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :23

פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
ג.

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
שכר עבודה ונלוות
פחת
פרסום ,מכירה ושיווק
הפרשה לחובות מסופקים
השתתפות בהוצאות צד קשור
דמי ניהול ,נטו
אחזקת משרדים
שירותים מקצועיים
אחרות

14,555
593
3,514
190
1,340
830
3,364
3,142
2,042

11,604
367
511
(* 2,918
2,589
1,625
1,812
3,117
1,536

8,996
198
1,188
(* 2,512
3,400
1,350
1,735
1,402
3,938

29,570

26,079

24,719

*( סווג מחדש ראה באור 2כג'.
ד.

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
רווח )הפסד( ממימוש רכוש קבוע
רווח ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

ה.

16,403

)(100

24

הכנסות מימון
הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין חיוב לקוחות
הכנסות הפרשי שער בגין הלוואה מהחברה
האם ואחרים
הכנסות ריבית מס הכנסה
דיבידנד מהשקעה פיננסית

ו.

)(712
17,115

)(100
-

24
-

199
150

275
190

123
198

138
-

5,385
-

1,513

487

5,850

1,834

הוצאות מימון
אשראי לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואה מהחברה האם לשעבר
הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות מהחברה
האם לשעבר ואחרים
עמלות וערבויות
דיבידנד לבעל זכויות שאינן מקנות שליטה
אחרות
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3,636
3,080
1,751

1,167
1,753
2,011

270
1,859
-

3,353
810
5,952
746

494
1,434
408

2,671
350
1,357
566

19,328

7,267

7,073

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :24

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
.1

ההרכב:
ליום  31בדצמבר2011 ,
חברות
בשליטה
משותפת
אלפי ש"ח
2,582

חייבים ויתרות חובה
ליום  31בדצמבר2010 ,
בעל
זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

בדבר
תנאים
ראה באור
אופציות למניות חברה
מאוחדת
הלוואות לזמן ארוך )כולל
חלויות שוטפות(

14
16

נושאי
משרה
בכירים
ואנשי
החברה
מפתח
האם
בהנהלה
לשעבר
אלפי ש"ח

-

צדדים
קשורים
אחרים

-

)(9,573

-

)(55,176

-

)(3,330

.2

עד למועד העסקה המתוארת בבאור 1ג' קיבלה החברה שרותי ניהול ושרותים
מקצועיים שונים מחברה בשליטת החברה האם לשעבר .החל ממועד המכירה מקבלת
החברה שרותים שונים מהחברה האם אשר שווים נאמד בסכומים לא מהותיים.

.3

במהלך שנת  2008חתמה החברה על הסכם דמי ניהול עם החברה הבת לפיו תשלם
החברה הבת לחברה דמי ניהול שנתיים בגובה  1,500אלפי ש"ח.

.4

במהלך שנת  2010נתנה החברה הלוואה לחברה הבת בסך  7,805אלפי ש"ח נושאת
ריבית שנתית בשיעור של  .4%ליום  31בדצמבר 2010 ,פרעה החברה הבת את מלוא
יתרת ההלוואה כאמור.

.5

בנוגע להתקשרות החברה הבת עם צד קשור בגין עסקאות חכירה תפעולית של כלי
רכב ,ראה באור 20ה'.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :24

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( בחברה הבת והטבות לבעלי
עניין
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
הטבות לעובדים לטווח קצר )(1
הטבות לאחר סיום העסקה

דמי ניהול לחברה האם לשעבר
)(1
ג.

5,198
324

5,471
185

5,783
)(247

5,522

5,656

5,536

830

1,350

1,350

בשנת  2011רשמה מילגם הוצאה בסך  1,156אלפי ש"ח בגין תשלום מבוסס מניות ל2-
אנשי מפתח ניהוליים במילגם ,ראה גם באור .22

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
בעל שליטה
צדדים
)החברה
קשורים
האם
אחרים
לשעבר(
אלפי ש"ח
קרן הון בגין מחילת חוב לחברה האם לשעבר )(1
הוצאות הנהלה וכלליות )כולל דמי ניהול כמפורט בסעיף ב'
לעיל(
הוצאות מימון

)(1

11,695

-

5,260

2,170
-

16,955

2,170

בחודש אוגוסט  2011הוסכם בין החברה לבין החברה האם לשעבר כי החברה האם
לשעבר תמחל לחברה על ריבית בסך של כ 11.7-מלוני ש"ח אשר נצברה בקשר עם
הלוואות שהועמדו לחברה על ידי החברה האם לשעבר )ראה באור .(16

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
בעל שליטה
צדדים
)החברה
קשורים
האם
אחרים
לשעבר(
אלפי ש"ח
הוצאות הנהלה וכלליות )כולל דמי ניהול כמפורט בסעיף ב'
לעיל(
הכנסות מימון ,נטו

- 67 -

3,939

)(3,374

-

)(3,374

3,939

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :24

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
בעל שליטה
צדדים
)החברה
קשורים
האם
אחרים
לשעבר(
אלפי ש"ח
הוצאות הנהלה וכלליות )כולל דמי ניהול כמפורט בסעיף ב'
לעיל(
הכנסות מימון ,נטו

באור - :25

7,644

)(2,671

-

)(2,671

7,644

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .בחודשים מאי ויוני  2012חילקה מילגם דיבידנדים בסך של כ 30 -מיליוני ש"ח )חלק החברה כ-
 29מיליוני ש"ח( .הדיבידנדים שימשו את החברה בפרעון מוקדם חלק מהלוואותיה הבנקאיות.
ב .לאחר תאריך המאזן ,בחודש מאי  ,2012הוגשה נגד מח"ס ,בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין
הפרת התחייבות חוזית ,בסך  9.3מליוני ש"ח .קדם משפט קבוע ליום  3בדצמבר .2012 ,בשלב
זה ,נוכח העובדה כי ההליך מצוי בשלב מקדמי ביותר ,טרם הוגשה תגובת מח"ס וטרם התקיים
דיון מקדמי כלשהו ,להערכת מח"ס ויועציה המשפטיים לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה
והתובענה ,אם זאת הערכה הינה כי גם במידה וייגרם נזק כלכלי ,מדובר יהיה בנזק מזערי.
ג .לאחר תאריך המאזן ,ביום  3ביולי  ,2012אישר דירקטוריון מח"ס ,חברה בשליטה משותפת,
תוכנית תשלום מבוסס מניות למנכ"ל חברת מח"ס לפיה הוענקו  3,340אופציות הניתנות
למימוש ל 3,340 -מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב .מחיר המימוש של כל אופציה נקבע
לסך של  107.46ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן( .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות
שנתיות שוות החל מיום  31בדצמבר.2012 ,
מועד פקיעת האופציות הינו  5שנים ממועד ההקצאה .עסקת תשלום מבוסס מניות זו ניתנת
לסילוק אך ורק באמצעות מניות מח"ס )אין חלופת סילוק במזומן( .במידה ומנכ"ל מח"ס יממש
את מלוא האופציות האמורות יעמוד שיעור ההחזקה בידי מנכ"ל מח"ס בשיעור של  2.5%מהון
המניות של מח"ס בדילול מלא.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :26

תמצית נתונים לצורכי מס
להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד.
הנתונים נערכו בהתאם לתקינה ישראלית ) (ISRAELI GAAPולא בהתאם לתקני  ,IFRSבערכים
נומינליים ,על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי
של המטבע הישראלי.
א.

מאזני החברה
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

41
296
971

5,296
24

1,308

5,320

השקעות לזמן ארוך
השקעה בחברה מוחזקת

111,952

95,748

רכוש קבוע ,נטו

-

18,729

113,260

119,797

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים ויתרות זכות
אופציות למניות חברה מאוחדת
צד קשור

19,951
1,535
-

5,714
9,573
3,330

21,486

18,617

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מהחברה האם לשעבר

הון עצמי
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69,731
-

27,028
55,176

69,731

82,204

22,043

18,976

113,260

119,797

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :26

תמצית נתונים לצורכי מס )המשך(
ב.

דוחות רווח והפסד של החברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
הכנסות דמי ניהול
הוצאות הנהלה וכלליות

1,500
2,172

1,500
3,939

1,500
7,644

הפסד מפעולות רגילות

)(672

)(2,439

)(6,144

הוצאות ריבית בגין הלוואות מהחברה האם
לשעבר

1,751

2,011

1,869

הוצאות ריבית בגין הלוואות מתאגידים
בנקאיים

2,702

1,653

1,425

הוצאות )הכנסות( הפרשי שער בגין הלוואה
מהחברה האם לשעבר ואחרים

3,509

)(5,385

802

הוצאות מימון אחרות ,נטו

5,782

1,196

1,577

הפסד לפני חלק החברה ברווחי חברה מוחזקת

)(14,416

)(1,914

)(11,817

חלק החברה ברווחי חברה מוחזקת

25,493

18,859

12,149

רווח נקי

11,077

16,945

332
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :26

תמצית נתונים לצורכי מס )המשך(
ג.

דוחות על השינויים בהון
יתרת
רווח
אלפי ש"ח

הון
המניות

קרן
הון

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

1

1,132

566

1,699

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת צרוף
עסקים

-

60

)(60

-

רווח נקי

-

332

-

332

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

1

1,524

506

2,031

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת צרוף
עסקים

-

60

)(60

-

רווח נקי

-

16,945

-

16,945

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

1

18,529

446

18,976

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת צרוף
עסקים
מחילת חוב מהחברה האם לשעבר
עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת
מימוש אופציות מכר שהוענקה לבעל
זכויות שאינן מקנות שליטה
דיבידנד ששולם
רווח נקי

-

60
-

)(60
11,695
644

11,695
644

-

)(19,000
11,077

)(1,349
-

)(1,349
)(19,000
11,077

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

1

10,666

11,376

22,043
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים

רשימת חברות מאוחדות
שיעורי בעלות
ושליטה על
ידי החברה
המחזיקה
%
קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ  -מילגם שירותים לעיר בע"מ
מילגם שירותים לעיר בע"מ -

96.96

מילאון בע"מ

100

אל-קרא חברה למתן שירותים לעיר בע"מ )לא פעילה(

100

אל-קרא מילגם משק מים וביוב ) (1998בע"מ )לא פעילה(

100

ת.מ.מ .תפעול מערכות מוניציפאליות בע"מ )לא פעילה(

100

דור מערכות מים וביוב בע"מ

100

מילדן שירותי אכיפה בע"מ

100

מ.ת.א.ר מחשוב תכנון וארגון בע"מ

100

מילגם חניה סלולארית בע"מ *(

83.33

מילגם סולאר בע"מ

72

מטרופולינט בע"מ

85

מילגם קול )שותפות מוגבלת(
מילשובים בע"מ

49.5
50

*( חברה מאוחדת באיחוד יחסי.
-----------------
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נספח ג'

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרס2012 ,
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

עמוד
סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
מאזנים מאוחדים

2
3-4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

6-7

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

8-10

באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

11-12

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

שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
)לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
וחברות בנות שלה )להלן  -הקבוצה( ,הכולל את המאזן התמציתי המאוחד ליום  31במרס  2012ואת הדוחות
התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של המידע הכספי לתקופת ביניים זו
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי
לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970-אחריותנו היא
להביע מסקנה על המידע הכספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ5.5%-
מכלל הנכסים המאוחדים ליום  31במרס  2012והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 8%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים
של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא
מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מיישום נוהלי סקירה אנליטיים
ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג בטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות
מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות
הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים בדבר גרעון בהון
החוזר בדוחות החברה ובדבר תוכנית ההנהלה לפירעון ההתחייבות.
אנו מסכימים כי דוח סקירה זה יכלל במתאר החברה שעתיד להתפרסם בחודש יולי .2012

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 24ביולי2012 ,
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
מאזנים מאוחדים

ליום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות  -רשויות מקומיות
מסים שוטפים לקבל
חייבים ויתרות חובה
מלאי

3,741
1,290
158,316
4,883
24,962
1,263

18,862
123,427
3,321
19,724
1,380

2,479
296
139,718
4,419
15,677
1,263

194,455

166,714

163,852

נכסים לא שוטפים
נכסים בשל הטבות לעובדים
לקוחות וחייבים לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים

326
12,114
50,140
46,456
50,217
1,113

16,987
47,072
23,956
59,604
730

407
13,784
49,230
51,562
50,258
1,228

160,366

148,349

166,469

354,821

315,063

330,321

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
מאזנים מאוחדים

ליום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
אופציות למניות חברה מאוחדת
צד קשור

122,805
12,069
759
51,211
-

90,230
12,379
1,567
58,042
9,573
1,315

116,536
12,846
1,410
37,242
-

186,844

173,106

168,034

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
הלוואות מהחברה האם לשעבר
התחייבויות לא שוטפות אחרות
התחייבות בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים

95,620
231
645
37,797

30,308
58,805
935
28,183

96,299
679
36,965

134,293

118,231

133,943

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
קרנות הון
יתרת רווח

1
11,361
15,515

1
431
21,894

1
11,376
10,666

זכויות שאינן מקנות שליטה

26,877
6,807

22,326
1,400

22,043
6,301

סה"כ הון

33,684

23,726

28,344

354,821

315,063

330,321

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 24ביולי2012 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

יוסף גרינפלד
יו"ר הדירקטוריון
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איתן רכטר
מנכ"ל ודירקטור

אשר אלמוזנינו
סמנכ"ל כספים
ודירקטור

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

הכנסות ממתן שירותים

75,497

65,134

261,490

עלות השירותים שניתנו

58,655

48,964

211,237

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות

7,278

8,297

29,570

הכנסות אחרות ,נטו

470

1,575

16,403

רווח תפעולי

10,034

9,448

37,086

הוצאות מימון

2,794

4,210

19,328

הכנסות מימון

89

91

487

רווח לפני מסים על הכנסה

7,329

5,329

18,245

מסים על הכנסה

2,467

1,862

6,897

רווח נקי

4,862

3,467

11,348

סה"כ רווח כולל

4,862

3,467

11,348

סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

4,834
28

3,350
117

11,077
271

4,862

3,467

11,348

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת
רווח

הון
המניות

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

קרנות
סה"כ
הון *(
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2012 ,
)מבוקר(

1

10,666

11,376

22,043

6,301

28,344

רווח נקי

-

4,834

-

4,834

28

4,862

סה"כ רווח כולל

-

4,834

-

4,834

28

4,862

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
עלות תשלום מבוסס מניות

-

15
-

)(15
-

-

478

478

יתרה ליום  31במרס2012 ,

1

15,515

11,361

26,877

6,807

33,684

מיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת
רווח

הון
המניות

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

קרנות
סה"כ
הון *(
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2011 ,
)מבוקר(

1

18,529

446

18,976

837

19,813

רווח נקי

-

3,350

-

3,350

117

3,467

סה"כ רווח כולל

-

3,350

-

3,350

117

3,467

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
חברה שאוחדה לראשונה

-

15

)(15

-

-

-

-

-

-

-

)(40
486

)(40
486

יתרה ליום  31במרס2011 ,

1

21,894

431

22,326

1,400

23,726

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מיוחס לבעלי מניות החברה
הון
המניות

קרנות
הון *(

יתרת
רווח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ

סה"כ
הון

מבוקר
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר2011 ,

1

18,529

446

18,976

837

19,813

רווח נקי

-

11,077

-

11,077

271

11,348

סה"כ רווח כולל

-

11,077

-

11,077

271

11,348

הפחתת קרן הון שערוך מעסקת
צרוף עסקים
מחילת חוב מהחברה האם
לשעבר
עלות תשלום מבוסס מניות
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
מימוש אופציית מכר שהוענקה
לבעל זכויות שאינן מקנות
שליטה
חברה שאוחדה לראשונה
עלייה בשיעור החזקה בחברה
מאוחדת
דיבידנד לבעלי מניות החברה

-

60

)(60

-

-

-

-

-

11,695
-

11,695
-

1,767

11,695
1,767

-

-

-

-

)(464

)(464

-

-

)(1,349
-

)(1,349
-

3,091
2,173

1,742
2,173

-

)(19,000

644
-

644
)(19,000

)(1,374
-

)(730
)(19,000

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

1

10,666

11,376

22,043

6,301

28,344

*(

הרכב קרנות הון:
ליום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
עסקה עם החברה האם לשעבר
שערוך קרן הון מעסקת צירוף עסקים
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

11,695
371
)(705

431
-

11,695
386
)(705

11,361

431

11,376

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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ליום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
4,862

רווח נקי

3,467

11,348

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע
פחת והפחתות
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
מסים על הכנסה
רווח ממימוש ושערוך השקעה בחברה שאוחדה בעבר
עלות תשלום מבוסס מניות
הוצאות מימון ,נטו

140
3,536
56
2,467
)(575
478
2,705

)(23
2,063
334
1,862
)(1,552
4,119

712
12,109
)(320
6,897
)(17,115
1,767
18,841

8,807

6,803

22,891

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עלייה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
ירידה במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ובזכאים
ויתרות זכות

)(24,859
-

)(24,273
-

)(29,089
117

10,185

6,688

)(8,120

)(14,674

)(17,585

)(37,092

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(1,444
19
)(985
425

)(947
97
)(792
-

)(4,791
221
)(4,580
221

)(1,985

)(1,642

)(8,929

)(2,990

)(8,957

)(11,782

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת חברות שאוחדו לראשונה )א(
תמורה ממימוש השקעות בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר
ובחברה מאוחדת באיחוד יחסי )ב(
תשלום בגין אי תחרות
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
השקעות לזמן קצר ,נטו
תמורה ממכירת רכוש קבוע

-

)(15,591

)(31,531

2,043
)(2,735
)(990
565

)(7,504
67

2,620
)(1,900
)(37,161
)(296
611

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(1,117

)(23,028

)(67,657

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת הלוואה מהחברה האם לשעבר
פרעון הלוואה מהחברה האם לשעבר
פרעון התחייבות בגין אופציית מכר שהוענקה לבעל זכויות
שאינן מקנות שליטה
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אחרים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו

-

-

998
)(29,135

)(700
)(182
6,251

)(1,443
1,216
)(40
43,176

)(13,424
)(360
)(33,852
96,708
)(131
)(19,000
72,176

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

5,369

42,909

73,980

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

1,262

10,924

)(5,459

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

2,479

7,938

7,938

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

3,741

18,862

2,479

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2011
2012
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
)א(

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2011
מבוקר

רכישת חברות שאוחדו לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום
הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
זכאים בגין רכישת חברה שאוחדה לראשונה
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים ,נטו
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

)ב(

-

)(1,640
15,940
)(653
)(974
)(29,125
376
485

)(1,640
)(653
)(14,582
)(19,569
2,364
376
2,173

-

)(15,591

)(31,531

תמורה ממימוש השקעות בחברה מאוחדת שאוחדה
בעבר ובחברה מאוחדת באיחוד יחסי
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום
הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים קבועים
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסים נדחים ,נטו
התחייבויות לא שוטפות
זכאים בגין עלויות עסקה
חייבים בגין מימוש השקעות בחברה שאוחדה בעבר
רווח ממימוש השקעה ,נטו

)ג(

)(1,909
722
3,335
41
)(712
)(9
575

-

)(1,809
498
)(17,666
)(947
4,119
)(9
1,619
)(300
17,115

2,043

-

2,620

פעילות מהותית שלא במזומן
מימוש מתקן בהקמה כנגד פרעון חוב
מחילת חוב מהחברה האם לשעבר
חייבים בגין מימוש מניות בחברה מוחזקת
רכישה עצמית של מניות חברה מאוחדת כנגד יתרת חוב
דיבידנד לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רכישת נכסים קבועים באשראי ספקים
זכאים בגין חברה שאוחדה לראשונה

1,245
-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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2,400
15,940

20,604
11,695
600
370
333
1,290
-

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

באור - :1

כללי
א.

דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  31במרס 2012 ,ולתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  -דוחות כספיים ביניים מאוחדים( .יש לעיין בדוחות
אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר 2011 ,ולשנה
שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים(.

ב.

בחודש יולי  2012חתמו קרדן יזמות ) (2011בע"מ )להלן  -קרדן יזמות או החברה האם(
והחברה על הסכם עם קרן תשתיות ישראל )להלן -קרן תשתיות( לפיו יוקצו לקרן תשתיות
מניות רגילות של החברה ,בכמות שתהווה  36%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
לאחר ההקצאה ,בתמורה לסך של  55מליוני ש"ח .סכום ההשקעה ישמש לפרעון הלוואות של
החברה מבנק .ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים ,לרבות קבלת אישור
הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור הבנק אשר העמיד לחברה הלוואות כנגד שעבוד
מניות מילגם.

ג.

ליום  31במרס 2012 ,לחברה גרעון בהון החוזר )בדוחות החברה " -סולו"( בסך של כ 21-מליוני
ש"ח.
הגרעון בהון החוזר בדוחות החברה נובע מאשראי בנקאי שקיבלה החברה אשר מתוכו כ20-
מליוני ש"ח הינם לזמן קצר .לאחר תאריך המאזן בחודשים מאי ויוני  2012קיבלה החברה
דיבידנדים מחברת מילגם בסך של כ 29 -מיליוני ש"ח אשר שימשו להקטנת אשראי זה .פרעון
נוסף של האשראי צפוי מהתמורה שתתקבל מעסקת הקצאת המניות לקרן תשתיות כמתואר
בסעיף ב' לעיל.

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות
כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " - 34דיווח כספי לתקופות
ביניים" ,וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

באור - :3

השקעה בחברות מוחזקות
בהמשך לאמור בבאור 3ב') (2לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  1בפברואר 2012 ,מימשה חברת
יוניסל את האופציה הראשונה לרכישת  16.67%ממניות חברת מילגם חניה סלולרית ,בתנאים דומים
לשלב הראשון בהסכם.
כתוצאה מכך ירד שיעור ההחזקה של מילגם בחברת מילגם חניה סלולרית מ 83.3%-ל 67.7%-ועל כן
הכירה מילגם במהלך תקופת הדוח ברווח בסך של כ 575-אלפי ש"ח ,בעקבות מימוש האופציה.
לאחר מימוש האופציה נותרה למילגם שליטה משותפת במילגם חניה סלולרית וזאת לאור קיומו של
הסכם לשליטה משותפת בין הצדדים.
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קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ )לשעבר :תהל נכסים ישראל בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

באור - :4

אירועים לאחר תאריך הדיווח
א.

בחודשים מאי ויוני  2012חילקה מילגם דיבידנדים בסך של כ 30 -מיליוני ש"ח )חלק החברה כ-
 29מיליוני ש"ח( .הדיבידנדים שימשו את החברה בפרעון מוקדם חלק מהלוואותיה הבנקאיות.

ב.

לאחר תאריך המאזן ,בחודש מאי 2012 ,הוגשה נגד חברה בשליטה משותפת ,מילגם חניה
סלולרית בע"מ )להלן  -מח"ס( ,בקשה לאישור תביעה ייצוגית בגין הפרת התחייבות חוזית,
בסך  9.3מליון ש"ח .קדם משפט קבוע ליום  3בדצמבר .2012 ,בשלב זה ,נוכח העובדה כי
ההליך מצוי בשלב מקדמי ביותר ,טרם הוגשה תגובת מח"ס וטרם התקיים דיון מקדמי
כלשהו ,להערכת מח"ס ויועציה המשפטיים לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה והתובענה,
אם זאת הערכה הינה כי גם במידה וייגרם נזק כלכלי ,מדובר יהיה בנזק מזערי.

ג.

לאחר תאריך המאזן ,ביום  3ביולי 2012 ,אישר דירקטוריון מח"ס ,חברה בשליטה משותפת,
תוכנית תשלום מבוסס מניות למנכ"ל חברת מח"ס לפיה הוענקו  3,340אופציות הניתנות
למימוש ל 3,340 -מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב .מחיר המימוש של כל אופציה נקבע
לסך של  107.46ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן( .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות
שנתיות שוות החל מיום  31בדצמבר.2012 ,
מועד פקיעת האופציות הינו  5שנים ממועד ההקצאה .עסקת תשלום מבוסס מניות זו ניתנת
לסילוק אך ורק באמצעות מניות מח"ס )אין חלופת סילוק במזומן( .במידה ומנכ"ל מח"ס
יממש את מלוא האופציות האמורות יעמוד שיעור ההחזקה בידי מנכ"ל מח"ס בשיעור של
 2.5%מהון המניות של מח"ס בדילול מלא.
-----------------
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נספח ד'

קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 1111
קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ (להלן בדוח דירקטוריון זה " :החברה") הינה חברה בבעלות
מלאה של קרדן יזמות ( )1122בע"מ (להלן "קרדן יזמות").
החברה מחזיקה בכ 79%-בחברת מילגם שירותים לעיר בע"מ (להלן "מילגם") המספקת בעצמה
ובאמצעות חברות בנות ,שירותים שונים למגזר המוניציפאלי בכל רחבי הארץ לרבות ניהול מערכי
גבייה ושירותים בקשר לצרכנות ותחזוקת המים.
כמו כן פעילה מילגם באמצעות חברות בנות במיזמים נוספים הפועלים בסביבה המוניציפאלית,
כגון מתן פתרונות תשלום דמי חנייה באמצעות טלפון סלולארי ,בעלות על מתקנים פוטו-וולטאים
על גגות מבנים בבעלות הרשויות מקומיות ,מתן פתרונות מחשוב כוללים למגזר המוניציפאלי ומתן
שירותי מוקד טלפוני עבור רשויות מקומיות.

בחודש יולי  1121חתמו קרדן יזמות והחברה על הסכם עם קרן תשתיות ישראל (להלן "קרן
תשתיות") לפי יוקצו לקרן תשתיות מניות ,בכמות שתהווה  63%מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה לאחר ההקצאה ,כנגד השקעה של  55מליוני ש"ח בהונה של החברה .סכום ההשקעה
ישמש לפרעון הלוואות של החברה מבנק .ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים ,לרבות
קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור הבנק אשר העמיד לחברה הלוואות כנגד
שעבוד מניות מילגם.
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א.

המצב הכספי ותוצאות הפעילות העסקית

 .1להלן סקירת המאזנים המאוחדים של החברה (באלפי ש"ח) :

31.11.11

31.11.11

נכסים שוטפים

236,251

211,377

נכסים לא שוטפים

233,137

212,113

התחייבויות שוטפות

232,161

212,619

התחייבויות לא שוטפות

266,716

222,915

הון מיוחס לבעלי מניות
החברה וזכויות שאינן
מקנות שליטה

12,611

27,226

הערות
הגידול בדצמבר  1122בהשוואה לדצמבר  1121נובע
מאיחודה

לראשונה

של

חברת

מטרופולינט

בחודש

פברואר ( 1122ראה גם ביאור 6א' לדוחות הכספיים ליום
 62בדצמבר  )1122וכן מגידול בפעילותה של חברת מילגם.
הגידול בדצמבר  1122בהשוואה לדצמבר  1121נובע
בעיקר מגידול של כ 51-מיליוני ש"ח בנכסים הבלתי
מוחשיים בחברת מילגם אשר נובע מאיחודה לראשונה
של חברת מטרופולינט וכן משערוך הנכסים בחברת מילגם
חניה סלולארית בעקבות השלמת העסקה למכירת חלק
ממניות מילגם חניה סלולארית לחברת יוניסל אשר
בעקבותיה הפכה מילגם חניה סלולארית להיות בשליטה
משותפת של מילגם ויוניסל (ראה גם ביאור 6ב' 1לדוחות
הכספיים ליום  62בדצמבר  )1122בנוסף ,מגידול של כ61-
מיליוני ש"ח ברכוש הקבוע הנובע מהקמת מערכות
סולאריות חדשות על ידי מילגם סולאר.
הגידול בדצמבר  1122בהשוואה לדצמבר  1121נובע
בעיקר מאשראי בנקאי שנלקח לצורך הקמת מערכות
סולאריות חדשות וכן מאשראי בקשר עם כניסתה של
מילגם לפעילות שירותי גביה עבור תאגיד מים "הגיחון".

הגידול בדצמבר  1122בהשוואה לדצמבר  1121נובע
בעיקר מגידול בהלוואות מתאגידים בנקאיים בעיקר בקשר
עם רכישת מניות מטרופולינט (ראה ביאור 6א' לדוחות
הכספיים ליום  62בדצמבר  )1122וכן מגידול באשראי
בחברה .
הגידול בהון העצמי בדצמבר  1122בהשוואה לדצמבר
 1121נובע בעיקר מרווח שרשמה החברה בסך של כ22-
מיליוני ש"ח וכן מקרן הון שנרשמה בגין מחילת חוב על
ידי החברה האם לשעבר בסך של כ 21-מיליוני ש"ח.
מנגד ,נרשם קיטון בהון בסך של כ 27-מיליוני ש"ח הנובע
מדיבידנד שחילקה החברה.
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 .1תוצאות הפעילות העסקית (באלפי ש"ח) :
שנת
1111

שנת
1111

שנת
1112

הערות

הכנסות ממתן שירותים

132,171

119,126

251,192

הגידול בהכנסות בשנת  1121בהשוואה לשנת  1117נובע

עלות השירותים שניתנו

122,169

259,265

211,212

הוצאות מכירה ,הנהלה
וכלליות

17,591

13,197

11,927

23,116

()211

11

הוצאות מימון

27,612

9,139

9,196

הכנסות מימון

129

5,251

2,261

מסים על הכנסה

3,279

1,291

6,193

רווח נקי

22,612

23,721

131

רווח נקי מיוחס לבעלי
מניות החברה

22,199

23,715

661

רווח נקי מיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה

192

69

212

בעיקר מגידול בפעילותה של מילגם בתחום הגביה והמים וכן
מגידול בפעילותה של מילגם חניה סלולארית .גידול זה עקבי
עם המגמה של הרשויות המקומיות להפריט יותר שירותים.
הגידול בהכנסות בשנת  1122בהשוואה לשנת  1121נובע
בעיקר מאיחודה לראשונה של חברת מטרופולינט (ראה ביאור
6א' לדוחות הכספיים ליום  62בדצמבר  )1122וכן מגידול
בפעילות הגביה במילגם.
ראה הסבר להכנסות ממתן שירותים וכן הסבר לרווח הגולמי
בפרק ניתוח תוצאות החברה.

הגידול בהוצאות בשנת  1121בהשוואה לשנת  1117נובע
בעיקר מגידול בהוצאות שירותים מקצועיים בחברת מילגם
הנובע מעסקת רכישת מניות מטרופולינט וכן מגידול בהוצאות
השכר בחברת מילגם עקב הגידול בפעילותה.
הגידול בהוצאות בשנת  1122בהשוואה לשנת  1121נובע
בעיקר מגידול בהוצאות השירותים המקצועיים בחברת מילגם
הנובע מכניסתה של מילגם לפעילות שרותי גביה עבור תאגיד
המים "הגיחון" וכן מגידול בהוצאות הפרסום והשיווק בחברת
מילגם חניה סלולארית.

הכנסות
אחרות ,נטו

(הוצאות)

בשנת  1122נובע בעיקר מרווח אותו רשמה חברת מילגם
בעקבות מכירת חלק מהחזקתה בחברת מילגם חניה סלולארית
ומשערוך יתרת השקעתה (ראה ביאור 6ב' 1לדוחות הכספיים
ליום  62בדצמבר .)1122
הגידול בהוצאות המימון בשנת  1122בהשוואה לשנת 1121
עקבי עם הגידול באשראי הבנקאי בחברה ובחברת מילגם
(ראה הסבר לגידול בהתחייבויות השוטפות ובהתחייבויות הלא
שוטפות) .בנוסף בשנת  1122נבעו לחברה הוצאות הפרשי שער
בגין הלוואה מהחברה האם לשעבר לעומת הכנסות הפרשי
שער בשנת .1121
בשנת  1121נובע בעיקר מהכנסות הפרשי שער בגין הלוואה
מהחברה האם לשעבר.
הגידול בהוצאות המיסים בשנת  1122בהשוואה לשנת 1121
נובע מקבלת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב
 .1122במסגרת החוק הועלה שיעור מס החברות לשיעור של 15%החל משנת  .1121השינוי האמור הביא לגידול של כ1-
מיליון ש"ח ביתרת עתודות המיסים הנדחים בחברת מילגם.
הגידול בהוצאות המיסים בשנת  1121בהשוואה לשנת 1117
נובע בעיקר מגידול ברווח של חברת מילגם.
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 .3ניתוח התוצאה של החברה
חלק החברה ברווחי מילגם הסתכם בכ 26-מיליוני ש"ח בשנת  ,1117כ 11-מיליוני ש"ח בשנת
 1121וכ 12-מיליוני ש"ח בשנת  .1122הגידול ברווחיות בשנת  1121בהשוואה לשנת  1117נובע
בעיקר מגידול בפעילות החברה בתחומי הגביה והמים .הגידול ברווחיות בשנת  1122בהשוואה
לשנת  1121נובע בעיקר מרווח בסך של כ 23-מיליוני ש"ח שנרשם במהלך הרבעון השני של
שנת  1122בקשר עם מכירת  23.39%ממניות מילגם חניה סלולארית בע"מ ושערוך יתרת
ההשקעה (ראה גם באור 6ב' 1בדוחות הכספיים ליום  62בדצמבר  .)1122מנגד ,בשנת 1122
נרשם במגזר זה גידול בהוצאות המימון הנובע בעיקר מהלוואות צמודות אירו שקיבלה החברה
ואשר גרמו בשנת  1122להוצאה של כ 5.1-מיליוני ש"ח לעומת הכנסה של כ 1-מיליוני ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי של מילגם בשנת  1117היה  16.6%לעומת  11.7%בשנת  1121ו 11.2%-בשנת .1122
השיפור ברווח הגולמי בשנת  1121בהשוואה לשנת  1117נובע מגידול בהיקף הפעילות של
מילגם ,מהתייעלות במבנה העלויות ומכניסתה לעסקאות בעלות שיעורי רווחיות גולמית גבוהה
יותר.
הקיטון ברווח הגולמי בשנת  1122בהשוואה לשנת  1121נובע מכניסתה של מילגם לפעילות
אשר בשנים הראשונות שיעור הרווחיות הגולמית בה נמוכה ,מהשפעת תקנות המיסים (גביה)
(קביעת הוצאות מרביות) אשר השפעתן הייתה הקטנת הכנסותיה של מילגם בעוד שעלות
המכר נותרה בעינה וכן מסיום עסקה בעלת שיעור רווחיות גבוהה.
 .4נזילות ומקורות מימון
באלפי ש"ח
שנת
1111
תזרימי מזומנים נטו
שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות)
שוטפת

שנת
1111

שנת
1112

()22,921

1,272

()2,111

()39,359

()66,171

()7,325

96,721

19,562

25,232

הערות

בשנת  1122כ 61-מיליון ש"ח שימשו לרכישת חברות
שאוחדו לראשונה וכ 69-מיליוני ש"ח שימשו לרכישת
רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

בשנת  1121כ 66-מיליוני ש"ח שימשו לרכישת רכוש
קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
בשנת  1117כ 3-מיליוני ש"ח שימשו לתשלום מקדמות
בגין התקשרות לביצוע שירותים וכ 1-מיליוני ש"ח
שימשו לרכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
בשנת  1122כ 79-מיליוני ש"ח נבעו מקבלת הלוואות
לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים וכ 27-מיליוני ש"ח
שימשו לתשלום דיבידנד לבעלי מניות החברה.

תזרימי מזומנים נטו
שנבעו מפעילות
מימון

בשנת  1121כ 22-מיליוני ש"ח נבעו מקבלת הלוואות
מהחברה האם לשעבר וכ 25-מיליוני ש"ח נבעו מקבלת
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו.
בשנת  1117כ 29-מיליוני ש"ח נבעו מקבלת הלוואה
מהחברה האם לשעבר.
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א .ליום  62בדצמבר 1122 ,לחברה בדוחותיה המאוחדים גרעון בהון החוזר בסך של כ1.1-
מליוני ש"ח ובדוחות החברה בלבד גרעון בהון החוזר בסך של כ 11.2-מליוני ש"ח .הגרעון
בהון החוזר בדוחות החברה נובע מאשראי בנקאי שקיבלה החברה אשר מתוכו כ 11-מליוני
ש"ח הינם לזמן קצר.
לאחר תאריך המאזן בחודשים מאי ויוני קיבלה החברה דיבידנדים מחברת מילגם בסך של
כ 17-מיליוני ש"ח אשר שימשו להקטנת אשראי זה .פרעון נוסף של האשראי צפוי מהתמורה
שתתקבל מעסקת הקצאת המניות לקרן תשתיות כמתואר בביאור 2ד' בדוחות הכספיים
ליום  62בדצמבר.1122 ,
רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב בדוח רואה חשבון המבקר בדבר גרעון
בהון החוזר בדוחות החברה ובדבר תוכניות ההנהלה לפרעון ההתחייבויות.
ב .לפרטים בדבר בטוחות שהעמידה החברה להבטחת הלוואות מתאגיד בנקאי ראה באור 11ז'
לדוחות הכספיים ליום  62בדצמבר.1122 ,

 .5אירועים עיקריים לאחר תאריך המאזן :
א .בחודשים מאי ויוני  1121חילקה מילגם דיבידנדים בסך של כ 61 -מיליוני ש"ח (חלק החברה
כ 17 -מיליוני ש"ח) .הדיבידנדים שימשו את החברה בפרעון מוקדם חלק מהלוואותיה
הבנקאיות.
ב .בחודש מאי 1121 ,הוגשה נגד חברה בשליטה משותפת ,מילגם חניה סלולרית בע"מ ,בקשה
לאישור תביעה ייצוגית בגין הפרת התחייבות חוזית ,בסך  7.6מליון ש"ח .לפרטים נוספים
ראה באור 15ב' לדוחות הכספיים ליום  62בדצמבר.1122 ,
 .6אומדנים חשבונאיים קריטים
הדוחות הכספיים של קרדן שירותים מוניצפאליים ערוכים על-פי תקני חשבונאות בינלאומיים.
עיקרי המדיניות החשבונאית מפורטים בביאור  1לדוחות הכספיים השנתיים .יישום כללי
החשבונאות על-ידי ההנהלה בעת עריכת הדוחות הכספיים כרוך לעיתים בהנחות ,בהערכות
ואומדנים שונים ,המשפיעים על הסכומים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות ועל התוצאות
העסקיות המדווחים במסגרת הדוחות הכספיים .ייתכן שאופן התממשותם בעתיד של ההערכות
והאומדנים כאמור ,יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים .חלק מההנחות,
ההערכות והאומדנים הינם קריטיים למצב הכספי או לתוצאות הפעולות המשתקפים בדוחות
הכספיים של החברה ,וזאת עקב מהותיות הנושא ,מורכבות החישובים או מידת ההיתכנות של
התממשות נושאים השרויים בחוסר ודאות.
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להלן פירוט האומדנים החשבונאיים אשר לדעת הנהלת קרדן שירותים מוניצפאליים הינם
קריטיים בקשר לדוחותיה הכספיים:
א .עבודות על פי חוזה ביצוע
בפרוייקטי עבודות שרות מתמשכות הקבוצה מיישמת את הוראות  .IAS 11ההכנסות
וההוצאות מפרוייקטים אלו נזקפות לרווח והפסד ,באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה,
כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את תוצאותיו.
הקבוצה אומדת את היקף כלל ההכנסות ,ההוצאות הצפויות ,שיעור ההשלמה ומועד
הסיום הצפוי של כל פרוייקט .בשיקול דעתה בקביעת אומדנים אלו מתבססת הקבוצה על
מצב השוק ,ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות
המתאימות לכל אומדן.
ב .תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן 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 מהערכות אלה.
ג .ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת
המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.
ד .הטבות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי
היוון ,שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים.
קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך.
ה .עלויות פיתוח תוכנה
עלויות פיתוח מהוונות בהתאם לאומדן ההנהלה של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע
מהתוכנה וכן כי לקבוצה ישנם מקורות מספיקים להשלמת פיתוח התוכנה.
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ו.

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים
לניכוי ,שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה
לנצלם .נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן
להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית
תכנון המס.

ז.

ירידת ערך נכסים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים
על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים .בהתקיים סימנים לירידת
ערך ,נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי
המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד
גובה הסכום שהינו בר השבה .היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי שיעור המתייחס לנכס.
קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים
דומים ,ועל מיטב הערכת הקבוצה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך
החיים השימושיים של הנכס.
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ב.

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה הוא מנכ"ל החברה ,מר איתן רכטר.
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים בחברת מילגם הוא סמנכ"ל הכספים ,מר שלומי
אברשטרק.
הנהלת החברה מתכנסת על פי הצורך לשם בחינה והערכה של סיכוני השוק הרלוונטיים
לפעילות של החברה.
כללי
פעילותה של החברה מושפעת ממצבו של המשק הישראלי ,המושפע ממצב הכלכלה
הגלובלית ,ומהמצב הביטחוני והפוליטי-מדיני בישראל ובמזרח התיכון .שנת  1122נפתחה
במגמת אי יציבות גיאופוליטית במספר מדינות במזרח התיכון .הימשכותה של מגמת אי
היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון וכן הימשכותו של משבר החובות הממשלתיים
באירופה עשויים ,בתרחישים מסוימים ,להשפיע לשלילה על מצבו של המשק הישראלי.
במחצית השנייה של שנת  ,1122החלה מחאה חברתית בישראל בנוגע ליוקר המחיה בכלל
ומחירי הדיור בפרט .בעקבות גילויי המחאה החברתית מונתה בחודש אוגוסט  1122על-ידי
ראש הממשלה הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' טרכטנברג ("ועדת טרכטנברג").
בחודש ספטמבר  1122הגישה הוועדה האמורה לממשלה את המלצותיה ,אשר כללו ,בין
היתר :שינויים במדיניות המיסוי וכלים רגולטוריים לפיקוח על מונופולים וגורמים בעלי כוח
שוק בענפי משק מסוימים .בחודש אוקטובר  1122הממשלה אימצה את עיקרי המלצות ועדת
טרכטנברג והחליטה לפעול ליישומן .למעט תיקוני החקיקה שכבר הושלמו ,אין ודאות במועד
הדוח אלו מהמלצות הוועדה תיושמנה ,באיזה אופן ובאילו לוחות זמנים ,ולפיכך לא ניתן
להעריך את מידת ההשפעה של האמור על עסקיה של החברה.
מאזני הצמדה
ראה ביאור 29ה' לדוחות הכספיים לשנת .1122

ג.

אמות מידה פיננסיות
נכון ליום  62בדצמבר 1122 ,החברה עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות כלפי תאגיד בנקאי
כאמור בבאור 11ח' לדוחות הכספיים לשנת .1122

ד.

מצבת התחייבויות החברה
פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פרעון נכללים בבאור 29ג' לדוחות
הכספיים לשנת .1122
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ה.

מידע נוסף
 .1הערך הרשום בספרים של חברה מוחזקת נכון ליום ( 31.11.1111באלפי ש"ח)

חברה מחזיקה

חברה מוחזקת

קרדן שירותים
מוניציפאליים

מילגם שירותים לעיר בע"מ

יוסף גרינפלד
יו"ר הדירקטוריון

שיעור
החזקה

ערך בדוחות
החברה
המחזיקה

79%

222,751

איתן רכטר
מנכ"ל ודירקטור

תאריך החתימה 14 :ביולי1111 ,
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נספח ה'

קרדן שירותים מוניציפאליים בע״מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס 2012
קרדן שירותים מוניציפאליים בע״מ )להלן בדוח דירקטוריון זה  :״החברה״( הינה חברה בבעלות
מלאה של קרדן יזמות ) (2011בע״מ )להלן ״קרדן יזמות״(.
החברה מחזיקה בכ 97%-בחברת מילגם שירותים לעיר בע״מ )להלן ״מילגם״( המספקת בעצמה
ובאמצעות חברות בנות ,שירותים שונים למגזר המוניציפאלי בכל רחבי הארץ לרבות ניהול מערכי
גבייה ושירותים בקשר לצרכנות ותחזוקת המים.
כמו כן פעילה מילגם באמצעות חברות בנות במיזמים נוספים הפועלים בסביבה המוניציפאלית,
כגון מתן פתרונות תשלום דמי חנייה באמצעות טלפון סלולארי ,בעלות על מתקנים פוטו-וולטאים
על גגות מבנים בבעלות הרשויות מקומיות ,מתן פתרונות מחשוב כוללים למגזר המוניציפאלי ומתן
שירותי מוקד טלפוני עבור רשויות מקומיות.

בחודש יולי  2012חתמו קרדן יזמות והחברה על הסכם עם קרן תשתיות ישראל )להלן ״קרן
תשתיות״( לפי יוקצו לקרן תשתיות מניות ,בכמות שתהווה  36%מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה לאחר ההקצאה ,כנגד השקעה של  55מליוני ש״ח בהונה של החברה .סכום ההשקעה
ישמש לפרעון הלוואות של החברה מבנק .ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים ,לרבות
קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור הבנק אשר העמיד לחברה הלוואות כנגד
שעבוד מניות מילגם.
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א.

המצב הכספי ותוצאות הפעילות העסקית

 .1להלן סקירת המאזנים המאוחדים של החברה )באלפי ש״ח( :

31.3.12

31.3.11

31.12.11

נכסים שוטפים

194,455

166,714

163,852

נכסים לא שוטפים

160,366

148,349

166,469

התחייבויות שוטפות

186,844

173,106

168,034

התחייבויות לא שוטפות

134,293

118,231

133,943

הון מיוחס לבעלי מניות
החברה וזכויות שאינן
מקנות שליטה

33,684

23,726

28,344

0B

הערות
הגידול במרס  2012בהשוואה לדצמבר  2011נובע בעיקר

מגידול בלקוחות בחברת מילגם אשר נובע מגידול
בפעילותה וכן מגידול ביתרת החייבים בחברת מילגם
הנובע מהשקעתה בפעילות החזרי המע״מ לתיירים.
הקיטון במרס  2012בהשוואה לדצמבר  2011נובע בעיקר
מקיטון בנכסים הבלתי מוחשיים בחברת מילגם הנובע
מירידה בשיעור ההחזקה של מילגם בחברת מילגם חניה
סלולארית )ראה גם באור  3לדוחות הכספיים ליום 31
במרס .(2012
הגידול במרס  2012בהשוואה לדצמבר  2011נובע בעיקר
מגידול באשראי מתאגידים בנקאיים בחברת מילגם
הנדרש לצורך הגידול בפעילות וכן מגידול ביתרת הזכאים
בחברת מילגם.
הגידול בדצמבר  2011בהשוואה למרס  2011נובע מגידול
באשראי בחברת מילגם אשר שימש לרכישת מניות
מטרופולינט וכן גידול בעתודות המיסים הנדחים בחברת
מילגם בשל עדכון שיעור מס החברות ל.25%-

הגידול בהון העצמי במרס  2012בהשוואה לדצמבר 2011
נובע בעיקר מרווח שרשמה החברה בסך של כ 5-מיליון
ש״ח.
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 .2תוצאות הפעילות העסקית )באלפי ש״ח( :
 3חודשים
2012

 3חודשים
2011

שנת
2011

הכנסות ממתן
שירותים

75,497

65,134

261,490

הגידול במרס  2012בהשוואה למרס  2011נובע מגידול
בפעילות הגביה בחברת מילגם ,מהכנסות חברת
מטרופולינט אשר מאוחדת כל הרבעון המדווח לעומת
כחודש אחד בו אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד וכן
משיפור בפעילותה של מילגם חניה סלולארית.

עלות השירותים
שניתנו

58,655

48,964

211,237

ראה הסבר להכנסות ממתן שירותים וכן הסבר לרווח
הגולמי בפרק ניתוח תוצאות החברה.

הוצאות מכירה,
הנהלה וכלליות

7,278

8,297

29,570

הקיטון במרס  2012בהשוואה למרס  2011נובע בעיקר
מקיטון בהוצאות הפרסום והשיווק בחברת מילגם חניה
סלולארית.

470

1,575

16,403

ברבעון הראשון של שנת  2011נובע בעיקר מרווח
שרשמה חברת מילגם בעקבות מכירת חלק מהחזקתה
בחברת מילגם קול ומשערוך יתרת השקעתה.

הוצאות מימון

2,794

4,210

19,328

הכנסות מימון

89

91

487

מסים על הכנסה

2,467

1,862

6,897

רווח נקי

4,862

3,467

11,348

רווח נקי מיוחס
לבעלי מניות החברה

4,834

3,350

11,077

רווח נקי מיוחס
לזכויות שאינן מקנות
שליטה

28

117

271

הכנסות אחרות ,נטו

הערות

בשנת  2011נובע בעיקר מרווח שרשמה חברת מילגם
בעקבות מכירת חלק מהחזקתה בשותפות מילגם חניה
סלולארית ומשערוך יתרת השקעתה.
ברבעון הראשון של שנת  2012נובע מרווח שרשמה חברת
מילגם על מכירת חלק נוסף מהחזקתה בחברת מילגם
חניה סלולארית )ראה גם באור  3לדוחות הכספיים ליום
 31במרס .(2012
בשנת  2011וברבעון הראשון של שנת  2011נובע בעיקר
מאשראי בנקאי בחברה ובחברת מילגם וכן מהוצאות
הפרשי שער בגין הלוואות צמודות אירו שקיבלה החברה
מהחברה האם לשעבר.
ברבעון הראשון של שנת  2012נובע בעיקר מאשראי
בנקאי בחברה ובחברת מילגם.
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 .3ניתוח התוצאה של החברה
בתקופה המדווחת הסתכמו ההכנסות של מילגם בכ 75-מליוני ש״ח לעומת כ 65-מליוני ש״ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהרחבת הפעילות בניהול מערכי
הגביה עם לקוחות קיימים וחדשים ,מהכנסות חברת מטרופולינט אשר מאוחדות כל הרבעון
המדווח לעומת כחודש אחד בו אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד וכן משיפור בפעילותה של
מילגם חניה סלולארית.
שיעור הרווח הגולמי בתקופה המדווחת היה כ 23.1%-ובתקופה המקבילה אשתקד כ.25.7%-
הקיטון ברווחיות הגולמית ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר
מפרסום תקנות המסים )גביה( )קביעת הוצאות מרביות( אשר פורסמו במאי  2011והגבילו את
שיעור ההוצאות הנגבות בגין פעולות האכיפה המנהלתית וכן מכניסתה של מילגם לפעילות
אשר בשנים הראשונות שיעור הרווחיות הגולמית בה נמוכה.
הרווח הנקי של מילגם בתקופה המדווחת הסתכם לסך של כ 6-מליוני ש״ח לעומת סך של כ8-
מליוני ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד .בתקופה המקבילה אשתקד נכלל רווח בסך של כ1.6-
מיליון ש״ח אשר נבע ממכירת חלק מההשקעה במילגם קול .בתקופה המדווחת נכלל רווח בסך
של כחצי מיליון ש״ח הנובע מירידה בשיעור החזקתה של מילגם בחברת מילגם חניה
סלולארית.
 .4נזילות ומקורות מימון
באלפי ש״ח

 3חודשים
2012

 3חודשים
2011

תזרימי מזומנים נטו
ששימשו לפעילות
שוטפת

)(2,990

)(8,957

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

)(1,117

)(23,028

5,369

42,909

הערות

ברבעון הראשון של שנת  2012כ 2-מיליוני ש״ח
נבעו

ממימוש

השקעות

בחברה

מאוחדת

שאוחדה בעבר ובחברה מאוחדת באיחוד יחסי.
כ 0.6-מיליוני ש״ח נבעו ממכירת רכוש קבוע.
ברבעון הראשון של שנת  2011כ 16-מיליוני ש״ח
שימשו לרכישת חברה שאוחדה לראשונה וכ8-
מיליוני ש״ח שימשו לרכישת רכוש קבוע ונכסים
בלתי מוחשיים.
ברבעון הראשון של שנת  2012כ 6-מיליוני ש״ח
נבעו
תזרימי מזומנים נטו
שנבעו מפעילות
מימון

מקבלת

אשראי

לזמן

קצר

מתאגידים

בנקאיים ואחרים  ,נטו.
ברבעון הראשון של שנת  2011כ 43-מיליוני ש״ח
נבעו

מקבלת

אשראי

בנקאיים ואחרים ,נטו.
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לזמן

קצר

מתאגידים

ליום  31במרס 2012 ,בדוחות החברה בלבד גרעון בהון החוזר בסך של כ 21-מליוני ש״ח .הגרעון
בהון החוזר בדוחות החברה נובע מאשראי בנקאי שקיבלה החברה אשר מתוכו כ 20-מליוני
ש״ח הינם לזמן קצר.
לאחר תאריך המאזן בחודשים מאי ויוני קיבלה החברה דיבידנדים מחברת מילגם בסך של כ29-
מיליוני ש״ח אשר שימשו להקטנת אשראי זה .פרעון נוסף של האשראי צפוי מהתמורה
שתתקבל מעסקת הקצאת המניות לקרן תשתיות כמתואר בבאור 1ב׳ בדוחות הכספיים ליום 31
במרס .2012
רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב בדוח רואה חשבון המבקר בדבר גרעון בהון
החוזר בדוחות החברה ובדבר תוכניות ההנהלה לפרעון ההתחייבויות.

 .5אירועים עיקריים לאחר תאריך המאזן :
א .בחודשים מאי ויוני  2012חילקה מילגם דיבידנדים בסך של כ 30 -מיליוני ש״ח )חלק החברה
כ 29 -מיליוני ש״ח( .הדיבידנדים שימשו את החברה בפרעון מוקדם חלק מהלוואותיה
הבנקאיות.
ב .בחודש מאי 2012 ,הוגשה נגד חברה בשליטה משותפת ,מילגם חניה סלולרית בע״מ ,בקשה
לאישור תביעה ייצוגית בגין הפרת התחייבות חוזית ,בסך  9.3מליון ש״ח .לפרטים נוספים
ראה באור 4ב׳ לדוחות הכספיים ביניים ליום  31במרס.2012 ,
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ב.

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה הוא מנכ״ל החברה ,מר איתן רכטר.
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים בחברת מילגם הוא סמנכ״ל הכספים ,מר שלומי
אברשטרק.
הנהלת החברה מתכנסת על פי הצורך לשם בחינה והערכה של סיכוני השוק הרלוונטיים
לפעילות של החברה.
כללי
פעילותה של החברה מושפעת ממצבו של המשק הישראלי ,המושפע ממצב הכלכלה
הגלובלית ,ומהמצב הביטחוני והפוליטי-מדיני בישראל ובמזרח התיכון .שנת  2011נפתחה
במגמת אי יציבות גיאופוליטית במספר מדינות במזרח התיכון .הימשכותה של מגמת אי
היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון וכן הימשכותו של משבר החובות הממשלתיים
באירופה עשויים ,בתרחישים מסוימים ,להשפיע לשלילה על מצבו של המשק הישראלי.
במחצית השנייה של שנת  ,2011החלה מחאה חברתית בישראל בנוגע ליוקר המחיה בכלל
ומחירי הדיור בפרט .בעקבות גילויי המחאה החברתית מונתה בחודש אוגוסט  2011על-ידי
ראש הממשלה הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ׳ טרכטנברג )״ועדת טרכטנברג״(.
בחודש ספטמבר  2011הגישה הוועדה האמורה לממשלה את המלצותיה ,אשר כללו ,בין
היתר :שינויים במדיניות המיסוי וכלים רגולטוריים לפיקוח על מונופולים וגורמים בעלי כוח
שוק בענפי משק מסוימים .בחודש אוקטובר  2011הממשלה אימצה את עיקרי המלצות ועדת
טרכטנברג והחליטה לפעול ליישומן .למעט תיקוני החקיקה שכבר הושלמו ,אין ודאות במועד
הדוח אלו מהמלצות הוועדה תיושמנה ,באיזה אופן ובאילו לוחות זמנים ,ולפיכך לא ניתן
להעריך את מידת ההשפעה של האמור על עסקיה של החברה.
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מאזן הצמדה מאוחד ליום  31במרס ) 2012באלפי ש״ח(

בדולר או
בהצמדה
אליו

במטבע
חוץ אחר
או
בהצמדה
לו

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

ללא
הצמדה

לא כספי

סה״כ

נכסים
1B

מזומנים ושווי מזומנים

-

5

-

3,736

-

3,741

השקעות לזמן קצר

-

-

-

1,290

-

1,290

לקוחות – רשויות מקומיות

-

-

-

158,316

-

158,316

301

126

181

24,882

4,355

29,845

מלאי

-

-

-

-

1,263

1,263

נכסים בשל הטבות לעובדים

-

-

-

-

326

326

לקוחות וחייבים לזמן ארוך

-

-

-

7,295

4,819

12,114

רכוש קבוע ,נטו

-

-

-

-

50,140

50,140

נכסים בלתי מוחשיים

-

-

-

-

46,456

46,456

מוניטין

-

-

-

-

50,217

50,217

מסים נדחים

-

-

-

-

1,113

1,113

301

131

181

195,519

158,689

354,821

חייבים ויתרות חובה

2B

3B

4B

5B

סך הכל נכסים
6B

7B

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים

-

-

3,165

119,640

-

122,805

התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים

-

-

-

12,069

-

12,069

זכאים ויתרות זכות

-

-

-

51,659

311

51,970

הלוואות מתאגידים בנקאיים
ואחרים

-

-

22,998

72,622

-

95,620

התחייבויות לא שוטפות
אחרות

-

-

-

231

-

231

התחייבויות בשל הטבות
לעובדים

-

-

-

-

645

645

מסים נדחים

-

-

-

-

37,797

37,797

סך הכל התחייבויות

-

-

26,163

256,221

38,753

321,137

היתרה המאזנית נטו

301

131

)(25,982

)(60,702

119,936

33,684
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ג.

מידע נוסף
 .1הערך הרשום בספרים של חברה מוחזקת נכון ליום ) 31.3.2012באלפי ש״ח(

חברה מחזיקה

חברה מוחזקת

קרדן שירותים
מוניציפאליים

מילגם שירותים לעיר בע״מ

יוסף גרינפלד
יו״ר הדירקטוריון

שיעור
החזקה

ערך בדוחות
החברה
המחזיקה

97%

117,610

איתן רכטר
מנכ״ל ודירקטור

תאריך החתימה 24 :ביולי2012 ,
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נספח ו'

קרדן ישראל בע"מ
)"החברה"(
כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו") 2005-התקנות"(

חלק ראשון
 .1שם החברה :קרדן ישראל בע"מ.
 .2סוג האסיפה הכללית ,המועד והמקום לכינוסה :אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,אשר
תתכנס ביום ג' 28 ,באוגוסט  ,2012בשעה  11:00במשרדי החברה אשר בדרך מנחם בגין  ,154תל אביב
)"האסיפה"(.
 .3פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

.3.1

החלטה א'
 .3.1.1אישור התקשרות החברה וקרדן יזמות ) (2011בע"מ )להלן" :קרדן יזמות"( בהסכם לרכישת
 6,400מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כל אחת ,המהוות  64%מהונה המונפק של קרדן
שירותים מוניציפאליים בע"מ )להלן" :קרדן שירותים"( ,חברה בשליטת קרדן יזמות ,אשר
האחרונה הינה בעלת השליטה בחברה ,בתמורה לסך של כ 97.8-מליון ש"ח ,המשקף לקרדן
שירותים שווי של כ 152.8-מיליוני ש"ח ,וכן העמדת הלוואה לקרדן שירותים )או הסבתה
מקרדן יזמות לחברה ,ככל שקרדן יזמות תעמיד את ההלוואה כאמור( ,והכל כמפורט בחלק
א' לדיווח המיידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה )להלן" :הדיווח המיידי"(.
 .3.1.2על פי ההסכם ,החברה תיכנס בנעלי קרדן יזמות בנוגע לכל זכויותיה והתחייבויותיה של
קרדן יזמות תחת ההסכם שנחתם בין קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם שירותים לעיר
בע"מ )להלן" :מילגם"( לבין קרן תשתיות ישראל ) IIאי.אי.אף (2011 .שותפות מוגבלת ,על
ידי השותף הכללי שלה  -חברת שותף כללי קרן תשתיות ישראל  2בע"מ )להלן" :קרן
תשתיות" ו"-הסכם קרן תשתיות" בהתאמה( ,לרבות בקשר עם העמדת הלוואת הבעלים או
הסבתה כמפורט בסעיף  3.1.3להלן.
 .3.1.3בנוסף ,אם קרדן יזמות לא תעמיד לקרדן שירותים את הלוואת הבעלים כהגדרתה להלן,
תיקח על עצמה החברה את התחייבות קרדן יזמות בהתאם להסכם קרן תשתיות לפיה עד
יום  31בדצמבר  2012קרדן יזמות וקרן תשתיות תעמדנה לקרדן שירותים הלוואות בעלים
)להלן" :הלוואת הבעלים"( ,שתשמשנה את קרדן שירותים לפירעון מלא וסופי של כל היתרה
הבלתי מסולקת של הלוואה שנטלה קרדן שירותים מבנק הפועלים בע"מ ,שיתרתה צפויה
להיות באותו מועד כ 8-מליון ש"ח .כן סוכם ,כי אם תעמיד קרדן יזמות את חלקה בהלוואת
הבעלים )להלן" :הלוואת הבעלים של יזמות"( יומחו במועד השלמת העסקה הזכויות להחזר
הלוואת הבעלים של יזמות לחברה כנגד תשלום של החברה לקרדן יזמות בגובה היתרה
הבלתי מסולקת של הלוואת הבעלים של יזמות כפי שתהיה במועד השלמת העסקה.
 .3.1.4ההסכם כולל הצהרות ,התחייבויות ומצגים של הצדדים להסכם ושיפוי בגין מצגים אלה.

1

 .3.1.5קרדן יזמות ,קרדן שירותים ומילגם התחייבו כי במהלך התקופה שממועד החתימה ועד
למועד השלמת ההסכם הן תימנענה מכל מעשה או מחדל העלולים להשפיע באופן מהותי
לרעה על הפעילות של החברות או הנכסים המהותיים ו/או לסכן את השלמת העסקה.
 .3.1.6לאחר השלמת עסקת קרן תשתיות ,יתוקנו תקנוני החברות כך שיכללו מנגנונים למינוי
דירקטורים בקרדן שירותים ומילגם )להלן יחד" :החברות"(.
 .3.1.7בין הצדדים הוסכם לפעול לאימוץ מדיניות של חלוקת דיבידנד במילגם אשר תהא בשיעור
שלא יפחת מ 75%-מתוך הרווח הראוי לחלוקה של החברה לאותה שנה ,וכן לפעול לאימוץ
מדיניות חלוקת דיבידנד בקרדן שירותים ,שעיקרה חלוקת דיבידנד בשיעור השווה ל90%-
לפחות מן הרווחים הראויים לחלוקה מדי חצי שנה ובכפוף להסכמי המימון של קרדן
שירותים.
 .3.1.8החברה וקרן תשתיות תעמדנה לרשות קרדן שירותים מנהלים ראויים באמצעותם יוענקו
שירותי ניהול למילגם ככל שיידרש לפיתוח עסקיה בתמורה לדמי הניהול בסך כולל של מליון
וחצי ש"ח ) 1,500,000ש"ח( לשנה אשר ישולמו בתשלומים חצי שנתיים.
 .3.1.9הצדדים הסכימו כי קבלת החלטות בדירקטוריון החברות או באסיפה הכללית של בעלי
המניות שלהן ,ביחס לנושאים מסוימים ,תצריך אישור ברוב של  75%מהדירקטורים
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בדירקטוריון החברות ,או בעלי מניות המחזיקים במניות
המהוות לפחות  75%מבעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה ,לפי העניין .כן נקבע
בהסכם מנגנון של מינוי פוסקים מוסכמים במקרה בו ייווצר מבוי סתום )(Deadlock
בדירקטוריון ו/או באסיפה הכללית של החברות בנושא תקציב או התקשרות בהסכם
מהותי.
 .3.1.10ההסכם כולל מנגנון דילול שיופעל במקרה בו יוחלט על גיוס הון מבעלי המניות של קרדן
שירותים )לרבות באמצעות העמדת הלוואות בעלים או ערבויות( ,ובעל מניות לא יעמיד את
המימון הנדרש ממנו על פי חלקו היחסי במניות קרדן שירותים.
 .3.1.11ההסכם כולל מגבלות על עבירות מניות קרדן שירותים שאינן לנעבר מורשה ,לרבות זכות
סירוב ראשון ,זכות הצטרפות וזכות צירוף.
 .3.1.12בנוסף כולל ההסכם אופציה לרכישת מניות קרדן שירותים מאת החברה במקרה של שינוי
שליטה בחברה כתוצאה מהליכי חדלות פרעון של החברה ,וכן התחייבות של החברה לאי
ביצוע השקעה בגופים מתחרים.
 .3.1.13תוקפו של ההסכם והתחייבויות הצדדים הותנו בהתמלאותם של תנאים מתלים ,הכוללים,
בין היתר ,השלמת עסקת קרן תשתיות ,קבלת מימון לצורך העסקה ,אישורי בנקים ואישור
האסיפה הכללית של החברה.
לפרטים נוספים בדבר תיאור עיקרי ההסכם ראו חלק א' לדיווח המיידי.
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.3.2

אישור התקשרות החברה וקרדן יזמות ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם )להלן" :הסכם השירותים"(,
אשר בהתאם לו מעמידה החברה לקרדן יזמות שירותים ,באופן ובהיקף ,כפי שמתבקש על-ידי קרדן
יזמות .לפירוט השירותים הכלולים בהסכם השירותים ראו סעיף  10לדיווח המיידי .השירותים
במסגרת הסכם השירותים יינתנו בהתאם להנחיות המתקבלות מעת לעת על ידי קרדן יזמות .כמו כן,
במסגרת הסכם השירותים מכהנים בקרדן יזמות יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל ,יועצת
משפטית ,סמנכ"ל כספים ומנהל כספים שהינם עובדי החברה ,המכהנים בתפקידים אלה גם בחברה.
בתמורה לשירותים שבמסגרת הסכם השירותים ,תשלם קרדן יזמות לחברה סך של  325אלפי ש"ח
לרבעון )ובסה"כ כ 1,300-אלפי ש"ח לשנה( ,צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  .2012הסכם
השירותים יחול רטרואקטיבית בגין שירותים שניתנו על ידי החברה לקרדן יזמות החל מיום 5
באוקטובר  2011ולמשך שלוש שנים ממועד זה .לפרטים נוספים בדבר תיאור עיקרי הסכם השירותים
ראו חלק ב' לדיווח המיידי.

 .4המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
עותק של ההחלטות המוצעות ושל הדוח המיידי על כינוס האסיפה ,על נספחיו ,יעמדו לעיון במשרדי החברה
אשר בדרך מנחם בגין  ,154תל אביב ,בימים א'-ה' בין השעות  ,09:00-16:00לאחר תיאום מראש עם מזכירת
החברה ,עו"ד איילת ולר ,בטל'  ,03-6083444וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר
היום ,וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת  http://magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ בכתובת .http://maya.tase.co.il

 .5הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום ,אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:
הרוב הנדרש לאישור כל אחד מהנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיף  3לעיל ,הינו רוב רגיל מכלל קולות
בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח אשר הוסמך כדין על פי כתב הרשאה למינוי שלוח
בהתאם להוראות תקנון החברה ,או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם ,הזכאים להצביע
והצביעו בה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
)(1

במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושאינם
בעלי עניין אישי באישור העסקה ,המשתתפים בהצבעה .במניין כלל הקולות של בעלי המניות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

)(2

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה ) (1לעיל לא יעלה על שיעור
של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 .6ציון אופן ההצבעה :בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא וההחלטה שעל סדר היום אשר לגביה ניתן
להצביע באמצעות כתב הצבעה ,בטופס שהוא חלק ב' של כתב הצבעה זה ,בו מוקצה ,בנוסף ,מקום למענה על
השאלה האם המצביע הינו בעל עניין אישי בהחלטה שלעיל ,ואת תיאור מהות הזיקה הרלוונטית .בעל מניות
שלא יענה על השאלה האם הוא בעל עניין אישי בהחלטה זו או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית כאמור,
לא תבוא הצבעתו במניין לגבי אותה החלטה.
 .7תוקף כתב ההצבעה :לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ,ואם הוא הומצא
לחברה )לרבות באמצעות דואר רשום( עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד האסיפה:
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אם בעל המניות אינו רשום :צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום;
אם בעל המניות רשום בספרי החברה :צורף לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד
בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.
 .8המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :משרדה הרשום של החברה ,אשר בדרך מנחם בגין  ,154תל
אביב.
 .9מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה :המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות
לחברה הינו יום ה' 9 ,באוגוסט  .2012המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ליום שבת 25 ,באוגוסט
 ,2012בשעה  .11:00המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון
החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג' 14 ,באוגוסט .2012
 .10כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
 www.magna.isa.gov.ilו –  http://maya.tase.co.ilבהתאמה.
 .11קבלת אישור בעלות :בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר
)תמורת דמי משלוח בלבד( ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 .12קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה :בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני )לכתובת המצויה
בידי חבר הבורסה( בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה ,מאת חבר
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל
קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה
תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
 .13עיון בכתבי הצבעה :בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים
) (5%או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה
שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,תשנ"ט) 1999-בסעיף זה:
"בעל השליטה"( ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס האסיפה ,לעיין במשרדה של החברה
)שמענה מצוין בסעיף  8לעיל( ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה )10א( לתקנות.
כמות מניות המהוות  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה  4,058,374מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של החברה.
כמות המניות המהוות  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ,שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה
 1,068,628מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים הרלוונטיים שעל סדר היום בחלקו השני של
כתב ההצבעה.
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כתב הצבעה  -חלק שני
שם החברה :קרדן ישראל בע"מ.
מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה( :דרך מנחם בגין  ,154תל אביב.
מס' החברה.52-003345-7 :
מועד האסיפה :יום ג' 28 ,באוגוסט  ,2012בשעה .11:00
סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית :יום ב' 30 ,ביולי .2012

פרטי בעל המניות
שם בעל המניות:
מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת
זהות ישראלית -
מס' דרכון:
המדינה שבה הוצא:
בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד:
מדינת ההתאגדות:

1

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה
שעל

הנושא
היום

1

האם הנך בעל
עניין אישי
2
בהחלטה

סדר

בעד

נמנע

נגד

לא

כן *

האם הינך בעל
3
עניין בחברה?

כן*

לא

האם הינך
נושא משרה
בכירה
4
בחברה?

האם הינך
משקיע
5
מוסדי?

לא

לא

כן*

כן*

 .1אישור התקשרות
החברה בעסקת רכישת
מניות קרדן שירותים
מאת קרדן יזמות
והעמדת הלוואה )או
הסבתה מאת קרדן
יזמות( לקרדן שירותים
 .2אישור התקשרות
החברה בהסכם למתן
שירותים לקרדן יזמות

*

פרט לגבי הזיקות הרלוונטיות ,אחת או יותר ,לפי העניין )היותך בעל עניין אישי בהחלטתך ו/או בעל
עניין בחברה ו/או נושא משרה בחברה ו/או משקיע מוסדי(:
לעניין ההחלטה שבנושא מס'  1לעיל:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
לעניין ההחלטה שבנושא מס'  2לעיל:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1

יש לסמן  Xאו  Vאו סימון ברור אחר בטור המתאים בהתאם להחלטת ההצבעה.
אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2

יש לסמן  Xאו  Vאו סימון ברור אחר בטור המתאים .בעל מניות שלא יימלא טור זה ,או שייסמן "כן" ולא
ייפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין.

3

כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח .1968 -

4

כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח .1968 -

5

כהגדרתו בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה
כללית( ,תשס"ט  ; 2009וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כהגדרתו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד .1994 -

חתימה

תאריך

2

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  (1)177לחוק החברות ,התשנ"ט –
 – (1999כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת
הזהות /דרכון /תעודת התאגדות.

***
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