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פרק א' -תיאור עסקי החברה
.1

חלק ראשון -תיאור ההתפתחות הכלכלית של החברה

. 1.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

. 1.1.1

כללי
בית הזהב בע"מ )להלן  " -החברה "( נתאגדה בישראל כחברה מוגבלת במניות ביום  9ביוני
 . 1982ביום  27במרץ  1983הפכה החברה לחברה ציבורית וביום  31באוגוסט  1989נרשמו
לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל א ביב בע"מ )להלן  " -הבורסה "(.

. 1.1.2

למועד פרסום הדוח החברה עוסקת בשני תחומי פעילות )המוצגים כמג ז רי פעילות בדוחותיה
הכספיים(  ( 1 ) :ניהול ותפעול בתי דיור מוגן – שהינו תחום פעילותה העיקרי של החברה וזאת
במישרין ובאמצעות חברות בת בבעלות מלאה ; ו ( 2 ) -תחום המוכר בדוחותיה הכספיים של
החברה כמגזר "אחר"  -התחום כולל את השקעות החברה בחברות כלולות  ,אשר לאור היקפן
נכון למועד הגשת הדוח ,אינן עולות ל כדי תחום פעילות.
למידע אודות הכרה בדוחות הכספיים של החברה בבתי הדיור המוגן  -בית גיל הזהב ,בתל
אביב ובית שבעת הכוכבים ,בהרצליה ,כנדל "ן להשקעה וההשלכות הנובעות מכך ,לרבות הצגה
מחדש לתקופות קודמות ,ראו באור  2כ' לדוחות הכספיים.
יצוין כי לאור הצגת בתי הדיור המוגן כנדל"ן להשקעה הכירה החברה בגידול בסך של כ-
 63,689אלפי ש"ח בהון העצמי .מרבית ההשפעה על ההון העצמי הינה ליום  1בינואר . 2011
למיד ע נוסף ראו באור  2כ' ל דוח ות ה כספיים .

. 1.1.3

במסגרת פעילותה בתחום "אחר" נכלל ו ת הפעיל וי ות כדלהלן:
א  .הרפז זהב בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה )להלן  " -הרפז "(  ,מחזיקה בכ42% -
משותפות אשר הינה הבעלים של  50%מפרויקט בפראג שבצ'כיה  ,כמפורט בסעיף 4.2.1
להלן וכן ב כ ) 5.3% -ב עקיפין  ,בדרך של החזקה ב כ 31% -בחברה קפריסאית שהינה הבעלים
של  17%בשותפות גרמנית הרשומה בגרמניה ( ,ב שותפות אשר רכשה זכויות בנכס מניב
בעיר קלן שב גרמניה כמפו רט בסעיף  4.2.2להלן  .החזקות הרפז כאמור מסווגות בדוחות
הכספיים כהשקעות בחברה ושותפות כלולות .
ב  .יצלף חברה למפעלי בנין בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של החברה )להלן  " -יצלף "( ,
מחזיקה בשטחי ם מסחריים במרכז המסחרי בית גיל הזהב ,המיועדים להשכרה לצדדים
שלישיים.
ג  .חברה כלולה ,הרשומה בלוקסמבורג ,בבעלות ,בחלקים שווים  ,של החברה ו רבד בע"מ,
הינה בעלת הזכויות בנכס ופעילות בית א בות סיעודי בעיר  , Henley on Thamesאנגליה,
בהתאם ל עסקה אשר הושלמה במהלך תקופת הדוח )להלן " :עסקת הנלי " ו " -בית האבות
ב הנלי "  ,בהתאמה ( .
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למידע נוסף ראו סעיף  4.3.1להלן וכן דיווחים מיידיים בדבר ההתקשרות בעסק ת הנלי
מיום  21באוגוסט ) 2013אסמכתא ( 2013-01-122424 :ומ יום  1בדצמבר ) 2013אסמכתא:
 . ( 2013-01-210111יצוין כי בשנת  2012הוכר מגזר "אחר" כ" השקעה בתחום הנדל"ן" אולם
החל מדוחותיה הכספיים לשנת  2013המצורפים לדוח תקופתי זה הוכר מגזר זה כ"אחר".
יובהר כי למעט הכללת הפעילות והחזקת בבית הא בות ב הנלי  ,לא נגרעו או נוספו פעיל ות
ו/או השקעה נוספת הנכללת בתחום זה.
למידע בדבר הצגה לראשונה של בתי הדיור המוגן של החברה כנדל"ן להשקעה ראו ביאור
 2ב' לדוחות הכספיים.
החברה וחברות הבנות יכונו להלן יחדיו " הקבוצה ".
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. 1.1.4

תרשים מבנה אחזקות הקבוצה
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פירוט לגבי התרש ים:
*

כמפורט בסעיף  3.2.1להלן ,הבעלות בבנין בית גיל הזהב הינה ביחד עם חברת שלום קופטש חברה לבניין בע"מ )להלן " :קופטש "( ;

**

חברה הרשומה בלוקסמבורג ,אשר יתרת החזקות בה )  ( 50%הינה בבעלות רבד בע"מ שהינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה .
למועד זה המניות של חברה זו מוחזקות בנאמנות עבור החברה ורבד כנהנות .כמפורט בסעיף  4.3.1להלן ,החברה ורבד פועלות לשינוי מבנה ההחזקות באופן
שההחזקה תתבצע באמצעות שותפות מוגבלת בישראל אשר השותף הכללי בו יהיה חברה בבעלות ובשליטה בחלקים שווים ) (50%של החברה ורבד ;

*** חברה הרשומה באנגליה ;
**** בית גיל הזהב ב.ל )  ( 2009בע"מ חברה שטרם החלה לפעול כמפורט בסעיף  1.2.3להלן.
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. 1.2

תיאור התפתחות עסקי החברה

. 1.2.1

החברה נוסדה במטרה לנהל ולתפעל מרכזי מגורים מוגנים לאוכלוסיית הגיל השלישי )מעל גיל
 .( 65סמוך לאחר הקמתה ,החלה החברה לנהל ול תפעל את הבנין הידוע בשם "בית גיל הזהב
תל אביב" ,ברח' משה דיין  , 66תל אביב ,המשמש לדיור מוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי )להלן
 " בנין בית גיל הזהב " או " הבנין "(.החברה הייתה חלוצה בהחדרת תפיסת הדיור המוגן במתכונתו הקיימת בישראל  ,קרי:
השכרת יחידות דיור לאוכלוסיה מבוגרת המתפקדת באופן עצמאי ,בבנין אשר בו ניתנים
שירותים שונים המתאימים לצרכיהם המיוחדים של דיירים אלה ,לרבות שירותי שמ ירה,
תחזוקה ,קהילה ,מזון ,תרבות וסיעוד )להלן " :דיור מוגן "( .תפיסה זו החליפה את התפיסה
שהייתה נהוגה עד לאותה עת של דיור אוכלוסיה מבוגרת בב תי אבות .הדיור המוגן
לאוכלוסייה מבוגרת עצמאית מאפשר לדייר לשמור על חיים עצמאיים ופרטיים בדירתו
הפרטית תוך קבלת סל שירותים המותאם לצרכיו המיוחדים.
למועד הגשת הדוח עיקר פעילותה של החברה הינה בניהול ותפעול בתי דיור מוגן.

. 1.2.2

בחודש אוגוסט  , 2012הושלמה עסקת רכישת מ לוא הון המניות )  ( 100%של חברת שבעת
הכוכבים דיור מוגן בע" מ )להלן " :חברת שבעת הכוכבים "(  ,שבבעלותה בית דיור מוגן הידוע
כ " -בית שבעת הכוכבים " בהרצליה פיתוח )להלן " :בית שבעת הכוכבים "( וזאת בתמורה לסך
כולל של  13.6מליוני ש"ח .בנוסף ,נטלה שבעת הכוכבים הלוואה בנקאי ת בסך כולל של כ27 -
מיליון ש"ח אשר ש י מש ה לפירעון הלוואות הבעלים אשר היו קיימות נכון למועד החתימה על
ההסכם המקורי לרכישת חברת שבעת הכוכבים )ראה סעיף ) 3.12ח( להלן( .
פעילות החברה בתחום ניהול ותפעול בתי דיור מוגן מתבצעת בשני בתי דיור מוגן :האחד -בנין
בית גיל הזהב ו השני  -ב ית שבעת הכוכבים  ,באמצעות שתי חברות בת )ר' תרשים מבנה
אחזקות הקבוצה בסעיף  1.1.4לעיל(.

. 1.2.3

החברה  ,באמצעות חברה בת בית גיל הזהב ב.ל )  ( 2009בע"מ ,נבחרה במהלך יוני  2009להיות
אחת מהחברות הנמצאות ב מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגמלת סיעוד בהתאם לק בוע
בחוק הביטוח הלאומי במסגרת מכרז שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי  .ל מועד פרסום
הדוח  ,החברה טרם החלה לפעול בתחום זה.

 . 1.2.4כמפורט לעיל ,במהלך תקופת הדוח הושלמה עסקת הנלי .למידע נוסף ר' סעי ף  4.3.1ל הלן.
. 1.3

תחומי פעילות
לקבוצה שני תחומי פעילות  ,המוכרים כמגזרי פעילו ת בדוחותיה הכספיים  ,שתוארו בתמצית
לעיל .
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. 1.4

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
לא בוצעו השקעות בהון התאגיד בשנתיים שקדמו למועד הגשת הדוח .יצוין כי יצלף מכרה
במהלך בחודש דצמבר  16,000 , 2012מ מניות החברה שהיו בהחזקתה ,בעסקה ב מהלך המסחר
ב בורסה.
עוד יצוין כי ל אחר תקופת הדוח ,ביום  25במרץ  2014התקבלה החלטת דירקטוריון יצלף לפיה
יצלף ויתרה באופן בלתי חוזר על זכויות ההצבעה והזכויות בהון המניות )לרבות זכויות
לקבלת דיבידנד( מכוח החזקתה ב 2,384,452 -מניות ,זאת כל עוד המניות תהיינה בבעלותה
)להלן " :מניות יצלף "( .
החברה מת ייחסת למניות יצלף לפי כל דין כמניות רדומות )כהגדרת המונח בסעיף  308לחוק
החברות תשנ"ט ,( 1999 -כאילו היו בבעלותה של החברה.
הסכם עשיית שוק
החברה התקשרה בהסכם עשיית שוק שענינו עשיית שוק במניות החברה על ידי עושה השוק,
במסגרתו נחתם גם כתב השאלת ניירות ערך עם מר מרדכי רובינשטין .

. 1.5
. 1.5.1

חלוקת דיבידנדים
במהלך השנתיים שקדמו לפרסום הדוח חילקה החברה דיבידנדים ,כמפורט להלן:
תאריך הכרזה/החלטה

תאריך חלוקה

01.11.2012
09.07.2013
27.08.2013
28.11.2013

25.11.2012
31.07.2013
23.09.2013
23.12.2013

למניה סכום
סכום
ש"ח
בש"ח
7,055
0.4395094
2,348
0.1463316
2,348
0.1463316
1,174
0.0731658

כולל

באלפי

. 1.5.2

על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום  29.8.1989אימצה החברה מדיניות חלוקת
דיבידנדים ,הכפופה להחלטה של דירקטוריון החברה מידי שנה ,להמליץ מדי שנה ,על
חלוקת דיבידנד במזומן ,בשיעור של לפחות  30%מהרווח של החברה לאותה שנה לאחר מס
חברות )לא כולל רווחי הון ורווחים מסעיפים מיוחדים( ,והכל בהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה וכפוף להוראות הדין .בפועל ,סכומי הדיבידנד שחלקה החברה עד
למועד הגשת דוח זה היו בשיעור של לפחות  30%מהרווחים הראויים לחלוקה כאמור לעיל.

. 1.5.3

בהתאם לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2013לחברה יתרת עודפים בסך של כ157,798 -
אלפי ש"ח.

. 1.5.4

לאור ניצול מלוא מסגרת אשראי שהועמדה לחברה על ידי תאגיד בנקאי נכנסה לתוקפה
התחייבות החברה לעמוד בתניות פיננסיות מסוימות על מנת ש תהא רשאית לחלק דיבידנד .
לפרט ים נוספים ר' סעיף ) 3.12ו( להלן.
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.2
. 2.1

פרק שני  -מידע אחר
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה )הסכומים באלפי ש"ח(
להלן יוצגו נתונים כספיים אודות תחומי הפעילות של החברה :
בכל אחת מהשנים

2011

תחום הדיור המוגן

34,470
סה"כ הכנסות
12,511
עלי ית ערך נדל"ן להשקעה
27,225
עלויות קבועות לתחום הפעילות
11,712
עלויות משתנות לתחום הפעילות
961
עלויות המהוות הכנסה של תחום פעילות אחר
39,898
סך העלויות לתחום הדיור המוגן
רווח )הפ סד(מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של 7,083
החברה האם
רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן 0
מקנות שליטה
212,545
סך הנכסים ***
77,407
סך ההתחייבויות

2013

2012
42,228
8,836
29,789
12,591
1,345
43,725
7,339

52,744
15,149
22,124
11,926
1,321
35,371
32,522

0

0

420,437
211,351

423,671
218,867

110
סה"כ הכנסות
0
עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות
עלויות משתנות המיוחסות לפעילות )עליית או ) ( 8
ירידת ערך נדל"ן להשקעה(  -נטו
0
עלויות המהוות הכנסה של תחום אחר
סך עלויות המיוחסות למגזר )עליית ערך נדל"ן ) (( 8
להשקעה(  -נטו
רווח מפע ולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה 102
האם
רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן 0
מקנות שליטה
18,412
סך הנכסים
792
סך ההתחייבויות

112
0
)( 4

115
0
)( 2

0
)( 4

0
)( 2

108

113

0

0

12,522
69

30,038
68

17,375
32,788

30,992
86,782

36,491
84,192

תחום פעילות "אחר" * -השקעה בחברות כלולות

נכסים אשר אינם ניתנים לייחוס**
התחייבויות אשר אינן ניתנות ליי חוס**

בשנת  2012ובשנת  2011הוגדר מגזר זה כ"השקעה בתחום הנדל"ן" .תחום זה כולל את הפעילות ואת ההשקעה
*
ב בית האבות בהנלי .לפרטים נוספים אודות מגזר זה ראו סעיף  1.1.1לעיל.
** ר' ביאור  22לדוחות הכספיים.
כאמור במהלך שנת  2012רכשה החברה את חברת שבעת הכוכבים דבר אשר היתה לו השפעה על תחום
הדיור המוגן.
*** למידע אודות השפעת סיווג בתי הדיור המוגן כנדל"ן להשקעה ראו באור  2כ' לדוחות הכספיים.
למידע נוסף אודות התפתחויות שחלו בנתונים דלעיל ר' סעי פים  3ו 4 -לדוח הדירקטוריון )המצב הכספי
ותוצאות הפעיל ות( .
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה

. 2.2

להלן הערכותיה של החברה באשר למגמות ,האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרו -כלכלית
של החברה בכללותה ,אשר למיטב ידיעת החב רה והערכתה ,יש להם או צפויה להיות להם
השפעה מהותית מיוחדת על התוצאות העסקיות של פעילות החברה או על ההתפתחויות
בתחומי הפעילות של החברה .כל ההתייחסות המופיעה בסעיף זה ,באשר להערכות החברה על
השפעת גורמים חיצוניים על החברה ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד ,אשר אינו בשליטתה
של החברה ואשר אינו ודאי .
. 2.2.1

שוק הנדל"ן בישראל  -השפעה על תחום הדיור המ וגן
ההשפעה של שוק הנדל"ן בישראל על תחום הדיור המוגן נובעת מכך שלגבי מרבית לקוחות
הקבוצה ,המעבר לדיור המוגן שמציעה הקבוצה כרוך במכירת או השכרת דירותיהם ,כאשר
ירידת מחירי הדירות ושכר הדירה פוגעת ביכולת הפיננסית ומקשה על המעבר לדיור המוגן.
שינויים שחלו בשוק הדירות למגורים:
)  ( 1ביקוש לדיור

1

הביקוש לדיור מושפע מהמצב הסוציו-אקונומי של התושבים )שיעור האבטלה ,רמת השכר וכד'(,
מהיקף השקעות משקיעים מחו"ל בשוק הדירות בישראל ,עידוד המדינה לרוכשי דירות )מענקים
לזכאים ,מענקים לאזורי פיתוח ועוד( ,מהיקף העלייה לארץ ,משיעורי הריבית למשכנתאות
ושיעור רוכשי הדירות להשקעה ביחס לכלל רוכשי הדירות .בחודשים ינואר–אוקטובר 2013
נרשם גידול של כ 10%-בעסקות רכישת דירות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד .הגידול
הושפע מהגורמים האלה) :א( היקף עסקות גבוה ברבעון השני לאור הקדמת עסקות עקב עליית
המע"מ; )ב( גידול בעסקות בדירות חדשות לקראת סיום מבצע הסיוע בפריפריה; )ג( ושינויים
במיסוי  -תוספת מס רכישה על דירות יוקרה ובייחוד כוונת הממשלה ,שלא יושמה ,להגדלת מס
הרכישה על משפרי דיור.
בינואר  -אוקטובר  2013עמד שיעורן של העסקות בדירות חדשות )ללא בנייה עצמית( ע ל
 24%מסך העסקות במשק ,לעומת  22%בשנת . 2012
)  ( 2מחירי דירות
מבדיקת היחס בין מחירי הדירות לשכר דירה עולה כי ,החל משנת  2005ועד אמצע  2009שיעורי
השינוי היו דומים .מאז עלו מחירי הדירות בשיעור נומינלי של כ 32% -לעומת כ 13% -בלבד
בשכר הדירה ונוצר פער של כ 18% -בין שני המדדים תוך ירידה בשיעור התשואה הממוצעת

1

הנתונים מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת:

http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/habikush_beshuk_hadiyur/Pages/iskot_bedirot_bames
hek.aspx
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מהשכרת דירה .עליה יחסית במחירי הדירות צפויה להגביר ביקוש לדירות להשכרה מצד שוכרים
פוטנציאליים תוך ירידה בביקוש לרכישת דירות גם עקב ירידת התשואות ,באופן שיוצר לחץ
לחזרה לשווי משקל.2
לשיעור הריבית במשק השפעה משמ עותית על מחירי הדירות לאור השפעתה על ריבית
ה משכנתאות וכפועל יוצא מכך על כלל הביקושים לדירות בשוק  .שיעור הריבית לחודש
דצמבר  , 2013עומד על  1%בלבד  .עם זאת  ,לסביבת הריבית הנמוכה כאמור השפעה
חיובית על היקף הביקוש לדירות לאור הוזלת האשראי ב משק  ,וכנגזרת מכך ירי דה
בשיעור תעריפי המשכנתא  .ירידת הריבית כאמור מעלה את כדאיות ההשקעה בדיור
לנוכח האלטרנטיבות ו היוותה זרז לרוכשי הדירות .השנה עלו מחירי הדירות בשיעור
ריאלי של  , 2.3%ב דומה לתקופה המקבילה אשתקד .בחישוב שנתי ,מאוקטובר  2012עד
ספטמבר  , 2013הגיע קצב עליית מחירי הד ירות הריאלי ל . 6.9% -קצב זה יציב ברמה של
כ 8% -החל בדצמבר  . 2012מחירה החציוני של דירה חדשה הוא  1.41מיליון ש"ח ברבעון
השלישי של שנת  , 2013גבוה ב 1.7% -ריאלית ,בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,אך
בכ 6.5% -ריאלית בהשוואה לרבעון קודם שבו נרשמו רמות מחירים נמוכות במיו חד. 3

. 2.2.2

סביבת האינפלציה -חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן
עליה חדה בשיעור מדד המחירים לצרכן עשויה לפגוע בתוצאות העסקיות של החברה ,זאת
לאור התחייבויות כספיות צמודות מדד של החברה ) הנובעות בעיקרן מ פקדונ ו ת דיירים
בתחום הדיור המוגן  ,כמפ ורט בסעיף  3.5להלן (  ,יחד עם זאת דמי השכירות ודמי ניהול שגובה
החברה מדייר י בתי הדיור המוגן )להלן בסעיף זה " :התקבולים "( הינם צמודי מדד כמו גם
מחירון החברה לרבות פיקדונות לדיירים חדשים .
בנוסף יצוין כי ל הצמד ת התקבולים למדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על ה שערוך של בתי
הדיור המוגן המוצגים כנדל"ן להשקעה  ,שכן השווי ההוגן של נכסים אלו מושפע מהתקבולים
שהינם כאמור צמודי מדד ולכן לעלייה או לירידה במדד המחירים לצרכן תהיה השפעה על
שווי נכסי הדיור המוגן ומשכך גם על התוצאות הכספיות של החברה .
שיעור האינפלציה ב 2012 -היה כ , 1.6% -שיעור האינפלציה בשנ ת  2013היה  1.8%ועל פי
הערכות בנק ישראל ,שיעור האינפלציה בשנת  2014יהיה כ. 41.8% -

 2התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון ,מרץ  , " 2012משרד הבינוי והשיכון ,האגף למ ידע וניתוח
כלכלי ,ירושלים , ,פורסם בכתובת:
/ pdf.חוברת  %20מידעhttp://www.chamber.org.il/images/Files/16643 .
3

http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/Pages/sikkum_rivon.aspx

4

מתוך אתר בנק ישראל בכתובתhttp://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/23 - :

12 - 2013 - Interest.aspx
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החברה לא אמדה ולא כימתה את ההשפעה של הגורמים המתוארים לעיל על פעילות הקבוצה ,הואיל
והגורמים האמורים מעצם טבעם כרוכים באי ודאות גבוהה אשר לא מאפשרת לקבוצה לאמוד ולכמת
את השפעתם עליה.
הערכות החברה באשר למגמות וההתפתחויות בסביבה הכלכלית בה היא פועלת ,הינן בגדר מידע
הצופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך תשכ"ח ,1968-אשר אינו וודאי בהיותו מושפע ממכלול
גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ,והשפעתו על החברה נתונה בין היתר ,להשלכות שיש
לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  3.19להלן.
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פרק שלישי  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
 . 3תחום הדיור המוגן
 . 3.1מידע כללי על תחום הדיור המוגן
 . 3.1.1מבוא
כאמור ,הקבוצה פועלת בתחום מרכזי מגורים בתי דיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת .עיקר
פעילות הקבוצה היא בהשכרת יחידות דיור לאוכלוסיה מבוגרת ומתן שירותים נלווים
לאוכלוסיה זו והכל תחת אותה קורת גג.
 . 3.1.2מבנה תחום הדיור המוגן והשינויים שחלו בו
ענף מרכזי המגורים לאוכלוסיה מבוגרת )דיור מוגן( מחולק לשוק הציבורי ולשוק הפרטי.
השוק הציבורי  -שוק זה מיועד בעיקרו לאוכלוסיה מבוגרת שזכאי ת לסיוע מהמדינה
ובולטות בו חברות ממשלתיות כגון עמיגור ועמידר .להערכת החברה ,השוק הציבורי כולל
כ 10,000 -יחידות דיור מוגן )הוסטלים( .החברה אינה פעילה בשוק זה ושוק זה אינו
מהווה שוק תחליפי לשוק בו פועלת החברה וזאת ,בין השאר ,נוכח קהל היעד השונה.
השוק הפרטי  -שוק זה מיועד בעיקרו לאוכלוסיה מבוגרת מבוססת כלכלית ומטרתו מתן
פתרון דיור נח ,ושיפור איכות החיים של האדם בגיל השלישי .ענף הדיור המוגן הפרטי
התפתח החל מתחילת שנות השמונים והתעצם בתחילת שנות התשעים .התפתחות הענף
נבעה מעלייה ברמת החיים הכוללת בארץ ועלייה בשי עור האוכלוסייה המבוגרת בעלת
היכולות מכלל האוכלוסייה .נכון למועד פרסום הדוח  ,להערכת החברה ,ענף הדיור המוגן
הפרטי כולל כ 10,000 -יחידות דיור ,כאשר להערכת החברה מרביתם באזור גוש דן ,אזור
השרון ואזורים נוספים במרכז הארץ עד לגבול דרום ראשון לציון.
הבחנה בין השו ק הציבורי לשוק הפרטי  -ההבדל בין השוק הציבורי לפרטי הוא בסל
השירותים ,בסטנדרט המבנה ויחידות הדיור ובגורם המממן .בעוד שהדיור המוגן
הציבורי מיועד בראש ובראשונה לתת פתרון דיור הכולל סל שירותים מינימאלי
ומצומצם ,הרי הדיור המוגן הפרטי הפונה אל לקוחות פרטיים ,מי ועד לתת מסגרת
סביבתית שלמה ,נוחה ומקלה לאדם המבוגר ,הכוללת סל שירותים מגוון ורחב .בהתאם
לכך ,הדיור המוגן הפרטי מציע לדייריו לגור בקומפלקסים מפוארים עם שטחים
ציבוריים נרחבים ,כאשר הדייר נהנה ממכלול שירותי נוחות כלליים ,משירותים רפואיים
מסוימים ,מחיי חברה ות רבות עשירים וממתקנים כגון בריכת שחיה ,ספא וחדרי כושר.
הבחנה בין בתי האבות לשוק הדיור המוגן הפרטי  -יש להבחין בין הדיור המוגן הפרטי
לבין בתי אבות ישנים ומסורתיים המיועדים בעיקר לאוכלוסייה פחות עצמאית הזקוקה
יותר לשירותים סיעודיים ורפואיים צמודים .בעוד שבדי ור המוגן הפרטי הדייר גר
ביחידת דיור עצמאית ופרטית בקומפלקס חדיש ,בהרבה מאוד מהמסגרות של בתי האבות
המסורתיים הדיירים חולקים חדר אחד .סדר היום של הדייר בבתי האבות המסורתיים
מוכתב והוא כולל שירותי מזון ופעילויות מרוכזות ,בעוד שבדיור המוגן הפרטי קיימת
חשיבות ר בה לשמירה על פרטיות ועצמאות ועל חופש הבחירה .להערכת הנהלת החברה,
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בענף בתי האבות מתגוררים כ 30,000 -דיירים שמרביתם תשושים וסיעודיים.

לאור

השינויים בשוק ,בשנים האחרונות חלק מבתי האבות המסורתיים עובר הסבה למגורים
עצמאיים ומתחרה בשוק הדיור המוגן הפרטי המתפתח.
כמו כן ,בשנים האחרונות חל שינוי במכלול השירותים הרפואיים והסיעודיים המוצעים
לדיירי הדיור המוגן הפרטי ,וזאת במטרה להציע פתרון מגורים לדיירים במצב תפקודי
משתנה .שינוי נוסף בענף הינו הקמה של כפרי גמלאים עם יחידות מגורים נפרדות
צמודות קרקע וזאת בהשוואה למודל המקובל של מרכזי המגורים לאוכלוסיה הבנויים
כקומפלקס מגורים במבנים רב קומתיים.
השינויים המצוינים לעיל מלווים בשינוי מרכזי נוסף הנוגע לסטנדרט ורמת הבנייה
המודרנית של בתי הדיור המוגן החדשים ,המספקים דיור ברמת מלונות פאר .בעקבות
סטנדרט הבניה ההולך וגובר בענף ,החברה קבלה החלטה אסטרטגית לפעול להתאמת
בנין בית גיל הזהב וסביבתו לסטנדרט ולנורמות שנקבעו בשוק .יצוין כי במהלך תקופת
הדוח הסתיים חלקו העיקרי של השיפוץ בבנין בית גיל הזהב שנערך ב שנים האחרונות
מתוך מטרה לשפר ולשפץ באופן אינטנסיבי את בנין בית גיל הזהב ואת רמת והיצע
השירותים הניתנים .
בנוסף לאמור ,מתאפיין שוק הדיור המוגן הפרטי במבנה בעלויות מבוזר עם מספר רב של
חברות שפעילות בשוק ללא גוף מוביל מבחינת פלח שוק או מותג.
החברה מעריכה כי בעשור הקרוב הענף יעבור תהליך של ריכוזיות באמצעות מיזוגים
ורכישות והדבר יגרום לצמצ ום מספר הגופים הפעילים בענף.
שינוי משמעותי נוסף שחל בתחום במהלך תקופת הדוח הינו כניסתו לתוקף של חוק
הדיור המוגן אשר מסדיר את הפעילות של בתי דיור מוגן בישראל ,כמפורט בס "ק )ג(
להלן.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד :הערכת החברה בדבר אפשרות של תהליך עתידי בדבר
ריכוזיות שוק הדיור המוגן הינה בגדר מידע צופה פני עתיד אשר אינה ודאית ואינה
בשליטת החברה .הערכה זו מבוססת ,בין היתר ,על הערכות כלכליות וניתוחי שוק .הערכות
וניתוחים אלה עשויים שלא להתממש ,בין היתר ,כתוצאה מהתרחשויות של אירועים
כלכליים ,פוליטיים וביטחוניים.
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 . 3.1.3מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הדיור המוגן
חוק הדיור המוגן
ביום  3.6.2012פורסם ברשומות חוק הדיור המוגן ,התשע"ב ) 2012 -להלן" :חוק הדיור המוגן" או
"החוק"( ,שעיקרו הסדרת רישוי בתי דיור מוגן ,בין היתר ,באופן שבו הפעלת בית דיור מוגן תחייב
קבלת רישיון הפעלה אשר יינתן על ידי ממונה )כהגדרתו בחוק הדיור המוגן( לפי תנאים אשר נקבעו
בחוק ,לרבות תנאים לעניין זכויות המפעיל במקרקעין בהם מצוי בית הדיור המוגן ,תנאים
בטיחותיים ,פיזיים וכשירות מנהלים.
כמו כן ,מסדיר החוק מנגנוני אחריות ,פיקוח ,אכיפה וענישה וכן מסדיר נושאים והוראות אשר יש
לכלול אותם במסגרת חוזה ההתקשרות עם הדייר ,דוגמת העמדת בטוחות לדיירים להבטחת
השבת כספי פיקדון לפי מספר חלופות שנקבעו בחוק ,תנאים לפינוי דייר וכיו"ב.
תחילתו של החוק  6חודשים ממועד פרסומו ברשומות ) ,(3.6.2012אולם חלק מהוראות החוק )בהן,
בין היתר ,הדרישה לרישיון הפעלה והעמדת בטוחה לדיירים להבטחת כספי יתרת הפיקדון( יחולו
בחלוף  30חודשים מיום התחילה וחובת הקמת מחלקה סיעודית )במקרים הקבועים על פי החוק(
בתוך  5שנים מיום התחילה.
הוראות חוק הדיור המוגן יחולו ,ברובן ,גם על הסכמים אשר נכרתו ערב כניסתו לתוקף.
החברה נערכה ליישום חוק הדיור המוגן ולהשפעות וההשלכות אשר עשויות להיות לחוק הדיור
המוגן וליישומו על הקבוצה.
בסמוך למועד הגשת הדוח טרם תוקנו תקנות מכוח חוק הדיור המוגן.
הצעת חוק לתיקון חוק הדיור המוגן
ביום  25בנובמבר  ,2013הוגשה הצעת חוק הדיור המוגן )תיקון – הבטחת כספי הפיקדון(,
התשע"ד– 2013בקשר עם הבטוחות להבטחת כספי הפקדון של הדיירים )להלן" :הצעת החוק"(.
מטרת הצעת החוק היא להבטיח הגנה ראויה על כספי הפיקדון אותם מפקידים הדיירים בכניסתם
לבתי הדיור המוגן ,וזאת על ידי תמהיל הבטוחות המוצע במסגרתה של הצעת החוק.
מגבלות ,חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מחלקות למגורי דיירים תשושים וסיעודיים
מחלקות למגורי דיירים תשושים וסיעודיים כפופות לפיקוח מוסדות ממשלתיים דוגמת משרד
הבריאות ומשרד העבודה והרווחה ודורשות קבלת רישיון .פיקוח זה כולל תקנות בדבר המבנה
הפיזי ,תקינות הציוד ,תקני כח אדם והכשרתו ותקנות המסדירות את אופן הניהול וזכויות
הדיירים .לחברה רישיון ממשרד הבריאות להפעלת המחלקה הסיעודית בבנין בית גיל הזהב
ובהפעלת מחלקות אלו החברה כפופה לפיקוחו .המחלקה הסיעודית בבית שבעת הכוכבים מופעלת
על ידי גורם חיצוני אשר למיטב ידיעת החברה הינו בעל רישיון ממשרד הבריאות להפעלתה.
לפרטים בעניין זה ר' סעיף  3.14להלן.
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הדינים הנוגעים להעסקת עובדי קבלן
בנוסף לנוכח העסקת עובדי קבלן בבית שבעת הכוכבים )כמפורט בסעיף  - 3.9הון אנושי(
כפופה פעילות שבעת הכוכבי ם לדינים החלים בקשר לכך ובכלל זה להוראות חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו. 1996 -
 . 3.1.4שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
היקף הפעילות בתחום נמצא בגידול מתמיד יחד עם הגידול באוכלוסיה המהווה את קהל
היעד וכן מעליה ברמת החיים והעמקת המודעות של קהל היעד ליתרונות הדיור המוגן.
להלן מספר גורמים שלדעת החברה יש בהם כדי להשפיע על היקף הפעילות בתחום הדיור
המוגן:
)  ( 1עלייה בתוחלת החיים וגידול באוכלוסיה המבוגרת
בשנים האחרונות הצליחה הרפואה להתגבר על שורה ארוכה של גורמי תמותה
וה ביאה לעלייה מתמדת ורצופה בתוחלת החי ים .העלייה בתוחלת החיים מלווה
בתופעות הזקנה למיניהן :קשיים גופניים ,שכליים ונפשיים הנובעים מגילו המבוגר
של האדם ,אשר מקשים עליו לתפקד בגפו וגורמים לו לפנות למסגרות המתאימות
לצרכיו .בעקבות העלייה בתוחלת החיים מספר הפונים ל תחום הדיור המוגן נמצא
במגמת עליה מת מדת.
על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון לסוף שנת  2013מספר הקשישים
בגילאי  + 65בישראל היה כ 833,000 -שמהווים כ 10.4% -מכלל האוכלוסייה בישראל.
חלקם של בני  75ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים:
 4.8%בשנת  2012לעומת  3.8%בראשית שנו ת התשעים .בקרב האוכלוסייה היהודית,
חלקם של בני  75ומעלה גבוה יחסית )  5.8%בשנת  2012בהשוואה ל 4.4% -בראשית
שנות התשעים( .מכלל בני  65ומעלה ,בסוף שנת  2012היהודים היוו כ . 88% -חלקם
5
של בני  65ומעלה באוכלוסייה היהודית בשנת  2012היה . 12.2%
התחזית הצפויה לשנת  2030היא שמספרם של הקשישים בגילאי  65ומעלה עתיד
לגדול לכ 1.4 -מיליון 6חלקם היחסי באוכלוסיה יגדל מכ 10% -כיום ל13.1% -
בהתאמה .הגידול המשמעותי בשיעור האוכלוסייה המבוגרת בישראל יגדיל את הצורך
במציאת פתרונות בשוק השירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי.

 5נלק ח מאת ר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311267
 6התחזית מבוססת על משאב  -מאגר ארצי לתכנון בתחום הזקנה ,קשישים בישראל שנתון סטטיסטי  , 2011וכן על
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הודעה לעיתונות לרגל יום הקשיש הבין לאומי ביום  1באוקטובר
. 2012
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)  ( 2העמקת המודעות של מבוגרים ליתרונות שמציע הדיור המוגן
אם בעבר האוכלוסייה המבוגרת נרתעה ממעבר לבתי אבות בשל התדמית השלילית
ורמת השירותים הירודה ,נראה כי כיום לחלק הולך וגדל של האוכלוסייה ברור כי
מסגרת הדיור המוגן מעניקה מסגרת בטוחה ובריאותית ומאפשרת מחיה ברמת נוחות
גבוהה במר כזים מפוארים.
)  ( 3התפתחויות בשווקים של תחום הדיור המוגן ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
ההתפתחויות כמפורט לעיל הביאו עימן דרישות שוק חדשות להרחבת השירותים
המוצעים במסגרת הדיור המוגן .אוכלוסיית היעד של הדיור המוגן חיפשה ועודנה
מחפשת מענה לדיור מוגן המבטיח רצף טיפולי לאורך חיי המבוגר בהתאם למצב
תפקו דו .מגמה זו הובילה את שוק הדיור המוגן להציע מוצרים נוספים כגון :מחלקה
סיעודית ומחלקת תשושים ושירותי דיור תומך .שירותים אלו גוררים שינוי במאפייני
הלקוחות בהתאם למצב תפקודם ומצב בריאותם )עצמאי /עצמאי הזקוק לתמיכה/
תשוש  /סיעודי(.
 . 3.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הדיור המוגן
לעמדת הנהלת החברה קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ,אשר
המהותיים שביניהם מפורטים להלן:
)  ( 1מבנה בית הדיור המוגן  ,יחידות הדיור וסביבתו  -הואיל ותחום הדיור המוגן נמצא
במגמת התפתחות מתמדת ,הן מבחינת איכות המבנים והדירות והן מבחינת רמת
ומגוון השירותים ,יש צורך לשמור על סטנדרט גבוה מבחינת כל הגורמים דלעיל,
דבר המהווה גורם הצלחה קריטי בתחום .לצורך כך הקבוצה משקיעה בשיפור
יחידות הדיור ,השטחים הציבוריים ומגוון השירותים שהיא מעניקה.
)  ( 2המיקום  -מיקום מרכז המג ורים מהווה גורם הצלחה קריטי ,ולפיכך קיימת עדיפות
למיקום מרכזי ונגיש.
)  ( 3גודל מרכז המגורים  -גורם הצלחה קריטי נוסף הינו גודלו של מרכז המגורים.
למרכז מגורים גדול הכולל מאות יחידות דיור יתרונות לגודל וזאת נוכח כמות ומגוון
הדיירים המתגוררים בו ,דבר שמאפשר ויוצר שפע של פעילויות וחיי חברה וקהילה
תוססים.
)  ( 4מוניטין ומיתוג  -קיימת חשיבות לוותק מרכז המגורים ולנאמנות הלקוחות ,דבר
שיוצר שם מותג מוביל .לשם כך ,קיימת חשיבות לשמירה על רמת שירות גבוהה
ואיכותית ,החל משלב הקליטה של הדייר ביחידת הדיור וכלה בחייו היומיומיים,
וזאת בין השאר ,באמצעות העסקת צוות מנוסה ומקצועי.
) א ( מחס ומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הדיור המוגן
להערכת החברה לא קיימים מחסומי כניסה ויציאה מהותיים לענף בו היא פועלת ,למעט:
)  ( 1הצורך בהשקעות הוניות מהותיות ,וזאת בין השאר לצורך הקמת מרכז מגורים חדש.
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)  ( 2הידע והמוני טין בהפעלת מרכזים כאמור .
)  ( 3מחסומי כניסה ויציאה הקיימים מכוח חוק ה דיור ה מוגן .
)  ( 4מחסום היציאה המרכזי העיקרי נוצר כתוצאה מהתחייבויות חוזיות ארוכות טווח עם
הדיירים.
 . 3.1.6תחליפים למוצרי תחום הדיור המוגן ושינויים החלים בהם
הגידול במכלול השירותים המוצעים בשוק לאדם המבו גר המעוניין להישאר בדירתו,
מהווה את המוצר התחליפי המרכזי לתחום פעילות הקבוצה .בעשור האחרון ,חל גידול
ניכר בשירותים שונים המוצעים לאדם המבוגר בביתו וסביבתו .הטיפול במבוגרים
בקהילה קיבל תאוצה בשנת  1988עם חקיקת פרק י' לחוק הביטוח הלאומי המסדיר את
זכאותם של מ בוגרים המתקשים בתפקוד לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי .גמלת
הסיעוד מאפשרת להישאר בבית על ידי מתן עזרה אישית בבית המבוגר .במקביל קיימת
פעילות ממשלתית ועירונית ענפה ב עשרות מועדוני יום לפעילויות תרבותיות ולחיי חברה
בקרבת ביתו של המבוגר .באופן דומה ,האפשרות ל העסקת עובד זר וכן לקבלת שירותים
אחרים הכוללים כפתורי מצוקה ומוקדי חירום אשר נותנים מענה לצורך בביטחון,
מהווים אף הם תחליף למעבר לדיור מוגן ומאפשרים למבוגר להישאר בביתו .שירותים
מתקדמים יותר כוללים שירות למוקד לב ,שירותי רופא בית או שירותי מזון המגיעים
לבית המבוגר .מסגרות חד שות של קהילה תומכת מהווה סוג של מוצר חליפי לדיור המוגן
אם כי נכון להיום המסגרות הינן בסיסיות ביותר ומוצעות לקהל ברמה סוציו אקונומית
נמוכה יותר .כיום ישנם ניסיונות של גופים להקים מערך שירותים נרחב וכולל לטיפול
במבוגר בביתו הפרטי .לפרטים נו ספים בעניין התחרות ר' סעיף  3.1.7להלן וסעיף 3.7
להלן.
 . 3.1.7מבנה התחרות בתחום הדיור המוגן ושינויים החלים בו
מרכזי המגורים מתחרים זה בזה בעיקר על בסיס גיאוגרפי ורמת מרכז המגורים מבחינת
סטנדרט הבניה ומגוון השירותים .כל מרכז פונה לקהל יעד באזורי ביקוש מסוימים
ותח רות נוצרת בעת שקהל היעד של שני מרכזים או יותר הינו דומה .התחרות באה לידי
ביטוי גם בסטנדרט הבנייה הגבוה שבתי הדיור המוגן החדשים הציבו .קיימת תחרות בין
גופים המנסים לבנות רשת מרכזים בכל הנוגע לפריסת המרכזים ולמהירות התפתחות
הרשת .בכל הנוגע לתחרות בענף ר' גם סעיף  3.7להלן .החברה מעריכה שמבנה התחרות
עשוי להשתנות בעתיד כחלק מתהליך ה מעבר החזוי משוק מבוזר לשוק ריכוזי יותר.
 . 3.2מוצרים ושירותים בתחום הדיור המוגן
 . 3.2.1כללי
כאמור פעי לות הקבוצה בתחום נעשתה עד לשנת  2012ב בית דיור מוגן אחד  -בניין בית
גיל הזהב ,בתל אביב והחל מ ח ודש אוגוסט  , 2012עם השלמת רכישת חברת שבעת
הכוכבים ,פעילות הקבוצה נעשית בשני מבני דיור מוגן ,האחד בית גיל הזהב ,בתל אביב
והשני בית שבעת הכוכבים ,בהרצליה פיתוח )להלן יחד  " :בתי הדיור המוגן "(
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כמפורט בבאור  2כ' לדוחות הכספיים נכסי בתי הדיור המוגן מוצגים כנדל"ן להשקעה לפי
מודל השווי ההוגן .למידע אודות בתי הדיור המוגן על פי הנחיית נדל"ן להשקעה ראו
סעיף  3.20להלן.

בניין בית גיל הזהב-
בנין בית גיל הזהב הינו בנין בן  13קומות מגורים והוא מהווה חלק מקומפלקס בניה שלם
אשר כולל שתי קומות מסחר )להלן  " -הקומפלקס "( .מרבי ת השטחים המסחריים
בקומפלקס נמכרו לצדדים שלישיים והבעלות בשטחים הנותרים בבנין למועד הגשת דוח
זה מחולקת  80%ל חברת הבת יצלף ו 20% -לקופטש כאשר בפועל נעשתה חלוקה של
דירות מסוימות לכל צד )  312חדרים מסוימים ליצלף ו 78 -חדרים לקופטש( )לפרטים
נוספים בעניין זה ר' ס עיף  3.15.1להלן(.
יצלף שוכרת מקופטש  78חדר ים בבנין ,אשר כאמור נותרו בבעלותו  ,וכן  20%מהשטחים
הציבוריים בבנין בית גיל הזהב ,וזאת על פי הסכם שכירות ש ה סתיים ביום 31.5.2013
והוארך מעת לעת לתקופת קצרות  ,וביום  20.3.2014נחתם הסכם שכירות חדש לתקופה
של כ 20 -שנה .כמפורט בסעיף  3.15.1להלן.
כמו כן ,מוחזקים בבעלותם המשותפת של הקבוצה וקופטש שטחים מסחריים אחרים
בקומפלקס הכוללים חניון ,מחסנים וחנויות ,אשר מושכרים לגורמים שונים.
ההתקשרות בין הקבוצה לדיירי הבנין מתבצעת באמצעות השכרת היחידות בבנין ,לרבות
אלו אשר מושכרות מק ופטש ,לדיירים בחוזי שכירות בלתי מוגנים עם יצלף ,וכן
בהתקשרות מקבילה לתקופה בחוזה ניהול עם החברה.
בבנין בי ת גיל הזהב  12קומות דיור מוגן לעצמאיים ,מתוכן קומה אחת בה ניתנים גם
שירותי דיור תומך וקומה סיעודית .בנוסף ,בבנין שטחים ציבוריים הכוללים :קומת
מרתף ובה מועדון ,משרדים ,שטחים טכניים ושטחי חניה; קומת קרקע ובה לובי כניסה
ראשי ולובי קומתי; קומה ראשונה ובה חדר אוכל ,לובי קומתי ושטחים טכניים וקומה
שניה ובה חדרי חוגים ,תחזוקה ,מרפאה ,משרדים וגג ובו מרפסת וגן .
רישום מבנה בית גיל הזהב כבית משותף
הבניין ממוקם על שתי חלקות  560ו 561 -בגוש  6134בתל -אביב .קומפלקס הבניה
בכללותו נבנה בשלבים ,תחילה נבנה חלק מפרויקט הבניה על חלקה  561בלבד ,חלק זה
נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים .רישום זה אינו כולל את הבניה שנבנתה
מאוחר יותר על חלקה . 561
לאור האמור ,הקומפלקס בכללותו ,המשתרע על  2החלקות כאמור ,טרם נרשם כבית
משותף .יצלף פועלת לקידום הרישום כאמור ,בדרך של ביטול צו הבתים המשותפים
שנרשם ביחס לחלקה  561בלבד ,ורישום צו בתים משותפים שיתייחס לקומפלקס כולו.
נכון למועד הגשת דוח זה ,הוכנו בהליך משותף עם עוזרת המפקחת על הרישום במש רדי
הטאבו ,תשריט בית משותף וכל המסמכים הנדרשים לביטול הבית הרשום ורישום בית
משותף חדש וכן התקבלו הסכמות של כלל בעלי הזכויות בקומפלקס לרישום הבית
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המשותף .לאור מספר שינויים שנדרשו לביצוע ,הוגשה בתחילת שנת  2013ורסיה אחרונה
וסופית של תשריט לאישור המפקחת והתבק שו מחדש אישורים למסמכים הסופיים
מבעלי זכויות עיקריים מהם אין לחברה ייפוי כח .להערכת החברה משך הזמן שיידרש
להשלמת הרישום הינו כ 12 -חודשים.
אי רישום כאמור עשוי להכביד על החברה בפעולות כגון מכירה ,השכרה ושעבוד ,וכן
מעמיד את החברה בסיכון לגבי שטחים שטרם נרשמו בשם החברה.
למידע בדבר הליך משפטי שהתנהל בעניין רישום צו בית המשותף בבית גיל הזהב ר' באור
 18לדוחות הכספיים להלן.
החלת תוכנית בנין עיר ת"א  2616 /על בנין בית גיל הזהב
יצלף ,קופטש ובית החולים נאות לה גרדיה המצוי בקומה השנייה של המרכז המסחרי
בקומפלקס ואינו בבעלות הקבוצה )להלן  " -ביה"ח נאות לה גרדיה "( ,פעלו לאישור תב"ע
חדשה מספר תא 2616 /לגוש  6134חלקות  560ו 561 -עליהם בנוי הקומפלקס של בנין בית
גיל הזהב והמרכז המסחרי )להלן  " -תב"ע  ,(" 2616וזו פורסמה למתן תוקף.
מטרת תב"ע  2616היא להסדיר את התכליות בקומפלקס ,ל הקנות זכויות בניה נוספות
ולהסדיר את מאזן שטחי השירות והשטחים העיקריים שבקומפלקס .העירייה ,יצלף
וקופטש מינו שמאי מוסכם )להלן  " -השמאי המוסכם "( לקביעת היטל ההשבחה שעליהם
לשאת בגין תב"ע . 2616
ביום  4.10.2010התקבלה השמאות של השמאי המוסכם לפיה הוא קבע השבחה בגי ן
התב"ע  2616בעבור יצלף וקופטש הינו  7.4מיליון ש " ח והיטל השבחה בסך  3.7מיליון
ש"ח  .הסכומים צמודים למועד הקבוע משנת . 2008
יצלף החלה בעבר גם בהליכים ראשונים להכנת תוכנית שתאפשר הוספה של כ 6,200 -מ"ר
מבנה הכוללים תוספת יחידות דיור ושטחים ציבוריים ,כאשר חלקה ש ל יצלף בזכויות
אלה יעמוד על  , 75%כמפורט לעיל )להלן בסעיף זה  " -תוכנית ההרחבה "( .בהתאם
לסיכום דיון בפורום תכנון משנת  1997המליץ מהנדס העיר לקדם את תוכנית ההרחבה
לדיון בוועדה מקומית בכפוף לבדיקות שונות .תוכנית ההרחבה לא קודמה עקב עיכובים
באישור תב"ע  2616אש ר כאמור אושרה בשנת  2009ובכוונת החברה לקדם תוכנית
הרחבה חלופית.
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בית שבעת הכוכבים-
מתחם בית שבעת הכוכבים בנוי על חלקות  1403ו 1048 -בגוש  6668בהרצליה פיתוח
והינו בבעלותה המלאה של חברת שבעת הכוכבים.
בית שבעת הכוכבים כולל מבנה מרכזי בן  4קומות מעל קומות מרתף ובו יחידות דיור מסוגים
שונים ומחלקה סיעודית הממוקמת בקומת הקרקע )להלן" :המחלקה הסיעודית של בית שבעת
הכוכבים"( .בנוסף כולל המבנה המרכזי כאמור שטחים ציבוריים ובהם לובי כניסה ,אולמות
פעילות ,מסעדה חדר כושר ,מרפאה ,בריכה ,משרדים ,שטחים טכניים וחניון.
המחלקה הסיעודית של בית שבעת הכוכבים מושכרת למפעיל חיצוני.
על אחד משני המבנים בבית שבעת הכוכבים ישנו צו בית משותף ועל המבנה השני טרם
ניתן צו בית משותף .החברה פועלת לתיקון רישום הבית המשותף כך שיכלול את שני
אגפי הבית ,כאשר קודם לתיקון הרישום כאמור על החברה להשל ים רישום איחוד
וחלוקה בין החלקות הנ"ל .לשם ביצוע הפעולות האמורות ,יש לקבל הסכמת דיירים להם
רשומות משכנתאות ו/או הערות אזהרה ,והחברה פועלת על מנת להסדיר קבלת הסכמות
ו/או ייפויי הכח הנדרשים מהדיירים לצורך ביצוע האמור.
על אחד משני המבנים בבית שבעת הכוכבים ישנ ו צו בית משותף ועל המבנה השני טרם
ניתן צו בית משותף .החברה פועלת לתיקון רישום הבית המשותף כך שיכלול את שני אגפי
הבית ,כאשר קודם לתיקון הרישום כאמור על החברה להשלים רישום איחוד וחלוקה בין
החלקות הנ"ל .לשם ביצוע הפעולות האמורות ,יש לקבל הסכמת דיירים להם רשומ ות
משכנתאות ו/או הערות אזהרה ,והחברה פועלת על מנת להסדיר קבלת הסכמות ו/או
ייפויי הכח הנדרשים מהדיירים לצורך ביצוע האמור.
להבטחת התחייבות שבעת הכוכבים להשבת יתרת הפיקדון לדיירים בבית שבעת הכוכבים רושמת
שבעת הכוכבים לטובת הדיירים בלשכת רישום המקרקעין משכנתא ראשונה בדרגה ,מוגבלת
בסכום יתרת הפיקדון ,על זכויות שבעת הכוכבים ביחידה העומדת לרשות הדיירים ,או במקרה של
יחידות המצויות בחלק מבית רושמת החברה לטובת הדיירים משכון ברשם החברות על זכויות
שבעת הכוכבים ביחידה העומדת לרשות הדיירים.
בידי החברה ייפוי כוח מהדיירים המאפשרים מחיקת המשכנתאות ו/או המשכונות בהתאם
להוראות הסכמי ההתקשרות בין החברה לבין הדיירים.
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דיירים בדיור המוגן שוכרים את יחידות הדיור ובנוסף משלמים בעבור חבילות שירתים
כמפורט להלן .יחידת דיור הינה יחידת דיור פרטית ,מרווחת ומפוארת המכילה :מטבח,
חדר י שיר ותים ומקלחת ,ארונות קיר ,ומערכות מיזוג ,מים חמים ולחצני מצוקה .יחידות
הדיור שונות במספר החדרים ובשטח ם ,בנוף ובקומה ו בקיומן של מרפסות וגינות .
הדיור המוגן מאפשר ללקוחות הקבוצה  -דיירי שני בתי הדיור המוגן ,להמשיך ולנהל חיים פרטיים
ועצמאיים ,בדירה נוחה ומרווחת ,תוך הנאה מסביבה תומכת ,המכילה את כל שירותי הקהילה
הדרושים ,תחת קורת גג אחת.
 . 3.2.2חבילת שירותים בסיסית
סל שירותים בתשלום בסיסי שאינו מהווה שירותים הכפופים לחוק הדיור המוגן והוכלל
שירותי שמירה ניקיון ואחזקה בלבד.
 . 3.2.3חבילת שירותי דיור מוגן
הקבוצה מציעה מתן סל שי רותים בתשלום דמי אחזקה וניהול המתאים לצרכיו של
המבוגר ,הכוללים:
 . 1שירותי תרבות וחברה :ה דיירי ם נהנים מקהילת חברים ומ שימוש ב שטחים ציבוריים
מרווחים הכוללים :לובי ,מועדון ,חדרי חוגים והרצאות ,חדר כושר ,ספריה ,בית
כנסת ומרפסת גן .בבית שבעת הכוכבים קיימים גם בריכ ה וספא .הדיירים נהנים
מחברות במועדון הכוללת מגוון פעילויות לרבות חוגים ,הרצאות ,הופעות אומנים,
פעילויות גופניות ומגוון פעילויות אחרות המשתנות בהתאם לבקשות הדיירים ולכמות
המשתתפים בהן.
 . 2שירותים רפואיים :לרשות הדיירים עומדת מרפאה בחלק מ שעות היום ושירותי עזר ה
ראשונה דחופה  24שעות ביממה.
 . 3בכל יחידות הדיור ובשטחים הציבוריים מותקנת מערכת אינטרקום המקשרת את
הדייר מיידית למוקד הקבלה .
 . 4שירותים כלליים :שירותי קבלה ,מודיעין ,דואר ושליחויות קטנות ,שירותי בקרת
כניסה  24שעות ביממה ומצלמות טלוויזיה במעגל סגור ,שירותי אחזק ה של הדירה
ושל המבנה ,שירותי ניקיון שבועיים ,ושירותי מרכזיית טלפונים .ביצוע חלק
מ תשלומי ארנונה ומים חודשיים ,וכן הוצאות חשמל וביטוח המבנה והציוד המותקן
בו.
 . 5שירותי רווחה לדייר :שירות עובדת סוציאלית ,אמהות בית ועובדות רווחה שנותנות
שירותי רווחה לדיירי הבניי ן ומתן עזרה וייעוץ כלליים.
 . 6שירותים נוספים בתשלום :שירותי מסעדה ובית קפה ,שירותי מספרה ומכון יופי
ושירותי פיזיוטרפיה המופעלים על ידי צד ג' ,שירותי כביסה וגיהוץ ושירותי ם נוספים
לפי דרישה  ,המופעלים עצמאית .
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 . 3.2.4חבילת שירותי דיור מוגן תומך  -נכון להיום לדיירי בנין בית גיל הזהב בלבד
שירותי דיור מוגן תומך מיועדים לדיירים עצמאיים חלקית המעוניינים ומסוגלים
להמשיך ולהתגורר בדירתם ולשמור על אורח חיים עצמאי תוך קבלת סל שירותי תמיכה
לעזרה בביצוע פעילויות יומיומיות.
חבילת שירותי הדיור התומך כוללת שירותים נוספים על אלו הכלו לים בדיור המוגן,
הכוללים:
.1

שירותי בריאות מוגברים :השגחה ועזרה בפעולות יומיומיות ,מעקב רפואי מוגבר,
תוכנית טיפול אישית ,סידור וחלוקה של תרופות ומערכת קריאת מצוקה ממוחשבת.

.2

שירותי תרבות ייעודיים וייחודיים .

.3

שירותי נוחות מוגברים  :שירותי ניקיון וכביסה אישית מוגבר ים שירותי מזון
הכלולים בחבילה.

.4

שירותי מזון .הכלולים בחבילה.

 . 3.2.5מחלקה סיעודית
מחלקה סיעודית מיועדת לטפל בדיירים סיעודיים שאינם יכולים לבצע פעולות יומיומיות
באופן עצמאי ולדיירים הזקוקים לשירותי אישפוז קצר לאחר אשפוז רפואי בבית חולים .
מחלקה סיעודית פועלת ברישיון משרד הבריאות.
בבית גיל הזהב במחלקה הסיעודית מנוהלת באופן עצמאי ובבית שבעה כוכבים המחלקה
מושכרת לצד שלישי שמפעיל אותה )למידע אודות ההתקשרות כאמור ר' סעיף 3.15.2
להלן -הסכמים מהותיים( .
המנהל הרפואי של המחלקה בבית גיל הזהב המופעלת עצמאית הינו פרופ'
א דונסקי ,רופא מומחה בכיר בתחום הרפואה הפנימית והגריאטריה .

אברהם

כל דייר במחלקה הסעודית נמצא במעקב רפואי אישי של רופאי המחלקה ,צוותי אחיות
ומטפלים מקצועיים בניהול אחות ראשית מוסמכת .במחלקה יש חדר פיזיותרפיה עם
ציוד טיפולי מיוחד ומיטות אישיות משוכללות המתאימות לצרכ י הדייר הסיעודי.
שירותי הסיעוד כוללים:
 . 1שירותים רפואיים :פיקוח וניהול רפואי על ידי צוות רפואי מקצועי לרבות רופא זמין
מידי יום ,השגחה רפואית של  24שעות ביממה ,שירותי פיזיותרפיה ושירותי ריפוי
בעיסוק.
 . 2שירותים סיעודיים וסיוע בפעילות יומיומית :היגיינה אישית ,רחצה ,הלבשה ,האכלה
ועזרה בכל פעילות אחרת שהדייר מתקשה לעשותה בגפו.
 . 3שירותי מזון :שירותי מזון מלאים לרבות מזון דיאטטי בפיקוח דיאטנית.
 . 4שירותי נוחות :שירותי ניקיון ואחזקה על בסיס יומיומי  ,שירותי כביסה אישיים,
שירותי יעוץ סוציאלי ושירותי תרבות ותעסוקה.
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 . 3.3שינו יים בביקוש ובהיצע בתחום הדיור המוגן
שיעור התפוסה הממוצע בבתי הדיור המוגן )ללא המחלקה הסיעודית( של הקבוצה בשנת 2013
עמד על כ , 96.7% -ובשנים  2012ו 2011 -על כ 97.8 -וכ , 98.9% -בהתאמה.
לפרטים נוספים אודות התפוסה ראו סעיף ) 3.20.1ז( להלן.
לפרטים אודות תחרות בתח ום הפעילות ראו סעיף  3.7להלן.
 . 3.4פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום הדיור המוגן
להלן יוצגו נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה על פי השירו תים העיקריים ,המהווים
 10%או יותר מסך הכנסות הקבוצה בשנים ) 2011-2013באלפי ש"ח ובאחוז מכלל הכנסות
הקבוצה(:
שיר ותי דיור מוגן,7
הכנסות
שיעור מכלל הכנסות הקבוצה
סך הרווח הגולמי
שיעור הרווח גולמי

שירותי סיעוד

2011

* 2012

2013

2011

2012

2013

24,415
73%
9,993
64%

30,976
77%
12,349
64%

43,768
83%
18,143
71%

5,821
17%
1,966
13%

5,849
15%
1,528
8%

5,503
10%
1,329
5%

* כולל ביחס לבית שבעת הכוכבים לתקופה של כ חמישה חודשים ,מיום  6באוגוסט 2012
ועד ליום  31בדצמבר  , 2012כדלהלן 6,534 :אלפי ש"ח הכנסות;  16%שיעור מכלל
הכנסות הקבוצה;  2,287אלפי ש"ח רווח גולמי;  35%שיעור רווח גולמי.

7

לא כולל שירותי דיור מוגן תומך.
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. 3.5

לקוחות הדיור המוגן

. 3.5.1

כללי
דיירי בתי הדי ור המוגן הם לקוחות פרטיים של הקבוצה ואין לחבר ה תלות בלקוח בודד
כלשהו כמו גם לקוח שההכנסות ממנו מהוות  10%או יותר מסך הכנסות הקבוצה .קהל היעד
של הקבוצה הינו מבוגרים בגילאי ה + 75 -בעיקר מאזורים גיאוגרפיים המקורבים לב תי
הדיור המוגן.

. 3.5.2

מאפייני לקוחות הקבוצה
החב רה מעריכה כי עם מאפייניהם העיקריים של לקוחותיה נמנים ( 1 ) :מעמד סוציו -
אקונומי גבוה מ הממוצע ביחס לכלל האוכלוסיי ה ; )  ( 2על פי רוב מקום המגורים של לקוחות
הקבוצה טרם המעבר לבתי הדיור המוגן הינו באזור המרכז.

. 3.5.3

ההתקשרויות עם דיירי בתי הדיור המוגן
להלן יתוארו בתמ צית מאפייני סוגי ההתקשרות העיקריים בסמוך ל מועד הגשת הדוח עם
הדיירים בבתי הדיור המוגן  ,בין היתר ,בהתאם להוראות החלות על ההתקשרויות כאמור
מכוח חוק הדיור המוגן :

. 3.5.4

מאפייני סוגי ההתקשרויות העיקריים עם דיירי בנין בית גיל הזהב
ההתקשרות עם דייר י בניין בית גיל הזהב מ בוצעת בשני חוזים נפרדים  ,האחד ,הסכם שכירות
בין הדייר לבין יצלף ,בעלת הזכויות ביחידות הדיור )הסכם זה מתואר בסעיף  ) 3.5.4א ( להלן(
והשני הסכם ניהול בין הדייר לבין החברה לפיו הוא מקבל שירותי ניהול )הסכם זה מתואר
בסעיף  ) 3.5.4ב ( להלן( .במחלקה הסיעודית ,מתקשר הדי יר בחוזה לאשפוז סיעודי מול
החברה.
) א ( חוזה שכירות
כאמור ,בין הדייר ליצלף ,נחתם חוזה שכירות ,לפיו שוכר הדייר את יחידת הדיור ,אשר
עיקריו כדלקמן:
באפשרות כל דייר מדיירי הדיור המוגן לבחור באחד מבין ארבעה מסלולי תשלום:
)  ( 1מסלול דמי כניסה  -הדייר משלם דמי כניסה  ,אשר ב תחילת כל חודש שכירות מחולט
מתוכם סך השווה ל 3% -מסך דמי הכניסה ה מהווה חלק מדמי השכירות עד לחילוט
מלא של מלוא דמי הכניסה .יתרת דמי הכניסה ,במידה ותהיה ,מוחזרת לדייר
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן 8במועד השבת יתרת דמי הכניסה ,בכפוף

 8עד למועד כניסתו לתוקף של חוק הדיור המוגן  ,נהוג היה כי סכומי יתרת דמי הכניסה  /הפקדון  /הפיקדון
המיוחד הוצמדו לדולר ארה"ב ,אולם בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן נקבע כי השבת פקדון לדייר ,ככל שדייר
זכאי לה  ,תעשה בתוספת שיעור עליית המדד שפורסם ביום הפקדת הפקדון ביחס למדד המחירים לצרכן שפורסם
לפני יום השבת הפקדון ,וההוראה חלה גם על התקשרויות עם דיירים שנחתמו קודם לכניסת החוק לתוקפו ,וזאת
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לעמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם השכירות על נספחיו.
)  ( 2מסלול פיקדון  -הדייר מפקיד סכום פיקדון ,כאשר בתחילת כל שנת שכירות מחולט
סך של  3%מתוך סכום זה ה מהווה חלק מדמי השכירות .עד לחילוט מקסימאלי של
 36%מתוך סכום הפיקדון הכולל ,גם אם הדייר יתגורר ביחידה במשך תקופה של
יותר מ 12 -שנים .הסכם השכירות קובע כי סכום החילוט לא יהיה נמוך מס ך
השווה ל 9% -מתוך סכום הפיקדון הכולל .הדייר זכאי להחזר של יתרת הפיקדון,
כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן במועד השבת הפיקדון , 9בכפוף לעמידה
בהתחייבויותיו על פי הסכם השכירות על נספחיו.
)  ( 3מסלול פיקדון מיוחד  -הדייר מפקי ד סכום פיקדון ,אשר עם תחילת שנת השכירות
הראשונה מחולט מתוכו סך השווה ל 10% -וסכום זה מהווה חלק מדמי השכירות.
הדייר זכאי להחזר של יתרת הפיקדון כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן במועד
השבת הפיקדון ,10בכפוף לעמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם השכירות על נספחיו.
)  ( 4מסלול דמי שכירות חודשיים  -תשלומים חודשיים של דמי שכירות ,ללא חילוט
מפיקדון.
בשלושת המסלולים )  ( 3 ) - ( 1כאמור לעיל ,משלם הדייר בנוסף על לחילוט דמי
הכניסה  /הפיקדון  /הפיקדון המיוחד ,דמי שכירות בסיסיים בסכומים זה ים בכל
המסלולים  ,ואילו שכר הדירה במסלול דמי שכירות חודשיים )מסלול )  (( 4גבוה יותר
מאשר בשלושת ה מסלולים .דמי השכירות הינם בנוסף לתשלום דמי ניהול השווים
בכל אחד מהמסלולים כמפורט בסעיף ) 3.5.4ב( להלן.
בשלושת המסלולים )  ( 3 ) - ( 1סכומי דמי הכניסה  /הפיקדון המיוחד  ,למועד זה,
אינם מובטחים בבטוחה כלשהי לדייר .יחד עם זאת  ,יצוין כי בהתאם להוראות חו ק
הדיור המוגן קיימת הוראה אשר תיכנס לתוקפה בחודש יוני  2015ולפיה תידרש
העמדת בטוחה להפקדת פקדון באחת הדרכים המנויות בחוק וזאת לכלל הדיירים
)לרבות כאלה עמם נחתמו חוזי ההתקשרות קודם לכניסת החוק לתוקף(  ,כאשר על
הדייר לשאת ב 80% -מעלות העמדת הבטוחה .המפעיל יהיה פטור מהעמדת בטוחה
כאמור ,במקרה בו ויתר הדייר על העמדת בטוחה .
במקרים מיוחדים וחריגים מעניקה החברה ערבות בנקאית בסכום השווה לסכום
הפיקדון או חלקו ,וזאת להבטחת החזר הפיקדון ,כאשר הדייר נושא בעלויות
הוצאת הערבות הבנקאית כאמור .

גם אם הוראות ההצמדה על פי ההסכמים הנ"ל הינן לדולר ארה"ב ,כאשר ביחס להתקש רויות אלה ,יהיה מדד
הבסיס לצורך חישוב ההצמדה מדד יום . 3.12.2012
 9ר' האמור בה"ש  6לעיל ,הנכון גם לגבי מסלול זה.
10

ר' האמור בה"ש  6לעיל ,הנכון גם לגבי מסלול זה.
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) ב ( חוזה ניהול
כל דייר ב חבילת שירותי דיור המוגן בבנין בית גיל הזהב מתקשר בחוזה ניהול עם החברה
לקבלת שירותי ניהול הכוללים שירותים אשר חובה על החברה להעניק לדייר בהתאם
להוראות חוק הדיור המוגן )כדוגמת שירותי אחזקה לבניין בית גיל הזהב ,לדירות
ולשטחים הציבוריים  ,כניסה מבוקרת לבניין בית גיל הזהב ,שירותי בריאות לדיירים
בידי אחות ושירותי עזרה ראשונה ,פעילויות תרבות ופנאי וכיו"ב( המהווים סל שירותים
בסיסי ה כלול בתשלום דמי הניהול המשולמים על ידי הדיירים ואשר החברה אינה יכולה
לגרוע מטיבם ו/או מהיקפם .בנוסף החברה מציעה לדיירים מגוון שירותי רשות ,לבחירת
הדיירים ,כדוגמת שירותי מזון וארוחות ,כביסה ,טיפולים רפואיים ופרה רפואיים,
פעילויות חברה ותרבות נוספות וכיו"ב שירותי רשות אלו ניתנים לדיירים ,על פי בחירתם
בתשלום נוסף והחברה רשאית לשנות מעת לעת את סוגם ,טיבם והיקפם .שירותי הדיור
המוגן התומך ניתנים בכפוף לחתימת הדייר על תוספת לחוזה הניהול הסטנדרטי
ובתמורה לתוספת דמי ניהול .שירותים אלו כוללים ,בנוסף לשירותי הניהול ה רגילים ,את
השירותים כאמור בסעיף ) 3.5.4א( לעיל.
בנוסף קובעים הסכמי הניהול את ההוראות הבאות :
לדייר מוקנית זכות לסיו ם מוקדם של ה ה סכם ,בין השאר בהודעה מראש של  90ימים.
כמו כן ,החברה רשאית להביא את ה ה סכם לסיום מוקדם ,בין השאר במקרה שהנהלת
החברה מצאה בהתבסס על הצוות הרב מקצועי כי הדייר מצבו של הדייר כזה שהוא אינו
כשיר להמשיך להתגורר בבית ו/או כי המשך שהותו בבית פוגע בשאר ה דיירים ,לרבות
מחמת שינוי במצבו התפקודי ו/או הרפואי ו/או הנפשי ו/או מחמת חשש לשלומו ו/או
לרווחתו ו/או מחשש לשלומם ו/או דאגה לרווחתם של מי מן הדיירים להמשך שהות
בבנין בית גיל הזהב .יובהר כי על פי חוק הדיור המוגן ישנה רשימה סגורה של מקרים
בהם רשאית החברה לפנו ת דייר מדירתו לרבות ( 1 ) :בשל הפרה יסודית של הדייר ,לאחר
שהדייר לא תיקן בתוך זמן סביר את ההפרה ,והסכם ההתקשרות עמו כולל תנאי לגבי
פינוי בנסיבות אלה; )  ( 2הצוות הרב -מקצועי קבע כי בשל מצבו הבריאותי של הדייר,
טובתו של הדייר מחייבת את העברתו מדירתו או שבשל מצבו הבריאותי של הדייר,
המשך שהותו בדירתו פוגע בשאר הדיירים בבית הדיור המוגן .
) ג ( חוזה לאשפוז סיעודי
דייר במחלקה הסיעודית בבנין בית גיל הזהב מתקשר עם החברה בחוזה לאשפוז סיעודי,
הכולל את השירותים כאמור בסעיף  ) 3.5.4ב ( לעיל .להבדיל מהדיור המוגן הדייר אינו
שוכר דירה ואינו חותם על חוזה שכירות אלא על חוזה לאשפוז בלבד .התשלום במחלקה
הסיעודית הינו תשלום חודשי והדייר נדרש להפקיד פיקדון בגובה שני חודשי שכירות
שמוחזר לו כשהוא צמוד למדד בתום החוזה ,בכפוף לעמידה בהתחייבויותיו על פי
ההסכם על נספחיו.
במקרה של מעבר דייר מהדיור ה מוגן למחלקה הסיעודית ,יבואו לסיומם הסכם השכירות
והסכם הניהול ,והדייר יחתום על חוזה לאשפוז סיעודי .במקרה כזה תוחזר לדייר יתרת
הפיקדון בהתאם לאמור בס"ק  ) 3.1.6א (  1לעיל.
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. 3.5.5

מאפייני סוגי ההתקשרויות העיקריים עם דיירי בית שבעת הכוכבים
ההתקשרות עם דיירי בניין שבעת הכוכבים הינה בהסכם אחד ל זכות שימוש וקבלת שירותים .
להלן יפורטו בתמצית עיקרי מאפייני ההתקשרות בהסכמים עם דיירי בית שבעת הכוכבים .
שבעת הכוכבים מציעה לדיירים חבילת שירותי דיור מוגן כנגד הפקדת פיקדון כספי שקלי
ממנו מחולט כל שנה )ובחלק מהמקרים גם בחלק משנה( סך של  3%מהפיקדון בתוספת
מע"מ  ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן .הסכום הכולל הניתן לחילוט הינו  36%מסכום
הפיקדון ,גם אם הדייר יתגורר ביחידה תקופה העולה על  12שנים ,ובחלק מהמקרים לא נמוך
מ 6% -אף אם הדייר יתגורר ביחידה לתקופה קצרה משנתיים.
ישנם חוזים רבים בהם יש חילוט נוסף בשיעור של בין  0.3%מהפיקדון בתוספת מע"מ לבין
 8.0%מהפיקדון בתוספת מע"מ שבמרבית המקרים גם אינו מוגבל בתקופה וזאת חלף הקטנת
דמי השימוש החודשיים.
הדייר זכאי להחזר של יתרת הפיקדון כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן במועד השבת
הפיקדון ,11בכפוף לעמידה בהתח ייבויותיו על פי הסכם השכ ירות על נספחיו.
להבטחת התחייבות שבעת הכוכבים להשבת יתרת הפיקדון לדיירים רושמת שבעת הכוכבים לטובת
הדיירים בלשכת רישום המקרקעין משכנתא ראשונה בדרגה ,מוגבלת בסכום יתרת הפיקדון ,על זכויות
שבעת הכוכבים ביחידה העומדת לרשות הדיירים ,או במקרה של יחידות המצויות באגף הנוסף ,שטרם
נרשם כחלק מהבית המשותף ,נרשם לטובת הדיירים שעבוד ברשם החברות על זכויות שבעת הכוכבים
ביחידה העומדת לרשות הדיירים.
בידי חברת שבעת הכוכבים ייפוי כוח מהדיירים המאפשרים מחיקת המשכנתאות ו/או המשכונות
בהתאם להוראות הסכמי ההתקשרות בין החברה לבין הדיירים.
המחלקה הסיעודית בבית שבעה כוכבים
המחלקה הסיעודית הפועלת בבית שבעת הכוכבים כוללת כ 40 -מיטות.
המחלקה הסיעודית אינה מופעלת על ידי חברת שבעת הכוכבים ,אלא מושכרת לצד שלישי ,באופן
שהמאושפזים במחלקה הסיעודית מתקשרים ישירות עמו.
כמפורט בסעיף  3.15.2להלן שבעת הכוכבים התקשרה עם מפעיל המחלקה הסיעודית בהסכם שכירות
בשנת  2000לתקופה העתידה להסתיים )כולל אופציות ,ככל שתמומשנה( בשנת .2018
לדיירי בית שבעת הכוכבים עדיפות בקבלה למחלקה הסיעודית על פני מתאשפזים חיצוניים ,על בסיס
מיטה פנויה.

11

ר' האמור בה"ש  7לעיל ,הנכון גם לגבי מסלול זה.
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להלן תוצג טבלה המפרטת את התפלגות הסכמי השכירות

12

שנחתמו מכל סוג כאמור לעיל,

לרבות הסכמי שכירות ישנים בשני בתי הדיור המוגן( ליום : 31.12 . 2013
מסלול
דמי
כניסה

מסלול
פיקדון
מיוחד

מסלול
פיקדון *

מסלול
חודשי

סה"כ

הסכמים לתק ופה של עד  8שנים

25

7

-

3
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הסכמים לל א הגבלת תקופת זמן

174

147

18

56

395

36%

4%

14%

100%

סה"כ באחוזים מתוך סך כל המסלולים 46%

*כולל הסכמי שכירות ושירותים ביחס לבית שבעת הכוכבים.

להלן נתונים בדבר טווחי הפיקדונות והתשלום החודשי על פי מחירון החברה נכון למועד
הגשת דוח זה ,בכל אחד מהמסלולים בשנ י בתי הדיור המוגן :
מסלול דמי
כניסה

מסלול פיקדון**
שבעת הכוכבים

תשלום חד
פעמי בעת
הכניסה
תשלום
שכירות עודף
חלף תשלום
חד פעמי
תשלום
13
חודשי
תדירות
החילוט
סכום חילוט
שנתי*

 275,342ש"ח
 550,684 -ש"ח

 864,000ש"ח -
 4,200,000ש"ח

--

--

מסלול פיקדון
מיוחד

מסלול חודשי

בית הזהב
 611,871ש"ח  832,145 -ש"ח  29,987 -ש"ח -
 1,223,743ש"ח  1,664,290ש"ח  51,250ש"ח
--

 3,919ש"ח -
 7,448ש"ח
כל חודש

 6,296ש"ח –
 16,520ש "ח
אחת לשנה

 3,919ש"ח -
 7,448ש"ח
אחת לשנה

 99,123ש"ח -
 198,246ש"ח

 30,586ש"ח -
 148,680ש"ח

 18,356ש"ח -
 36,712ש"ח

--

 6,077ש " ח -
 9,635ש " ח

 3,919ש"ח -
 3,919ש"ח -
 7,448ש"ח
 7,448ש"ח
ח ילוט חד פעמי - - -
במועד הכניסה
-- 83,216ש"ח -
 166,429ש"ח

* יובהר כי המדובר בסכום החילוט בהתאם להתחייבות החוזית וזאת במהלך  12החודשים
הראשונים ו כי מרכיב החילוט שונה בין המסלולים ונבחר בהתאם להחלטת הדייר ,אשר
יש להניח כי במסגרת שיקוליו מתבסס על נזילות נכסיו ,מצבו הפיננסי והצפי שלו למשך
השהייה בבית הדיור המוגן .

12

יצוין כי בבית שבעת הכוכבים המדובר בהסכם שכירות הכולל הוראות לגבי מתן שירותים וכי כל ההסכמים הינם

ללא הגבלת זמן.

 13מסלול הקיים כאמור בבית גיל הזהב בלבד ,כאשר התשלום החודשי כולל את דמי הניהול ולאחר מע"מ בגינם .
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 . 3.6שיווק ומכירות של תחום הדיור המוגן
הקבוצה משווקת את בתי הדיור המוגן בערוצי המדיה הבאים :פרסום בעיתונות ,כתבי עת
וחוברות מידע ,דיוור ישיר ,תשדירי חסות ,פרסום חוצות ,פרסום ברדיו ,אינטרנט ומדריכי
מידע.
הקבוצה מקיימת ימי שיווק לועדים ומועדונים של גמלאים ואירועי שיווק לקהל הרחב
המתקיימים ב בתי דיור מוגן  .כמו כן ,הקבוצה הקימה מועדון חברים חיצוני על מנת לקרב
קהל יע ד להכרת הבתים והפעילות .
בנוסף ,הקבוצה מפעילה מערך טלמרקטינג ואנשי מכירות לאיתור לקוחות ושמירה על קשר
עם לקוחות מתעניינים .כמו כן ,הקבוצה קשורה בהסכמים עם סוכנים חיצוניים ,בתמורה
לעמלות .בנוסף ,הקבוצה מפעילה תוכנית עידוד ותמרוץ לדיירים שנכנסו לבית מסוג "חבר
מביא חבר".
לקבוצה אין תלות בצינורות השיווק שלה ואין לה הסכמי בלעדיות עם גורם כלשהו.
 . 3.7תחרות בתחום הדיור המוגן
) א ( כללי
בתחום מרכזי המגורים הפרטיים לאוכלוסייה המבוגרת פועלים כמה עשרות גופים.
התחום מבוזר כך שפועלים בו באופן יחסי מספר רב של גופים מבלי שניתן להצבי ע על
מותג מוביל דומיננטי .למיטב ידיעת החברה ,הגוף הגדול ביותר הפעיל בתחום הינו רשת
משען לה  2,586יחידות דיור בהם משתכנים כ 2,729 -דיירים  .בנוסף ,קיימות רשתות דיור
מוגן נוספות הנחשבות למותגים מוביל י ם בתחום ו ב הן רשת מגדלי הים התיכון לה 1,353
יחידות דיור בהם משתכנים כ 1,351 -דיירים ,רשת אחוזות רובינשטיין לה  1,249יחידות
דיור בהם משתכנים כ 1,507 -דיירים ו רשת בית בכפר לה  830יחידות דיור בהם משתכנים
כ 890 -דיירים.14
למועד הדוח ,שוק הדיור המוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי כולל כ 12,500 -יחידות דיור
כאשר רובן באזורי גוש דן והשרון.
להערכת החברה חלקה בשוק הדיור המוגן הפרטי הינו כ. 4% -

14

מבוסס על פרסומי דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ בכתובת . . http://duns100.globes.co.il/rating
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) ב ( מתחרים עיקריים
להערכת החברה ,רשת משען המפעילה סניפים הממוקמים באזור גיאוגרפי קרוב לבנין בית
גיל הזהב הינה המתחרה העיקרית של הקבוצה .רשת משען מפעילה בתי דיור מוגן ,בין
השאר ,בגבעתיים ,רמת אפע ל ,חולון ו 3 -בתים בתל אביב ,אשר מהווים את התחרות
העיקרית לקבוצה ,בעיקר בשל הקרבה הגיאוגרפית .מתחרים נוספים הינם| :מגדלי הים
התיכון בבת ים ,אחוזת ראשונים בראשון לציון ,אחוזת נווה חוף בראשון לציון ,בית בלב -
תל אביב הקטנה.
להערכת החברה ,המתחרה העיקרית של ב ית שבעת הכוכבים הי נם פאלאס תל -אביב  ,עד
מאה ועשרים רמת החייל  ,אחוזת בית טופ רעננה ואחוזת צהלה בתל -אביב.
) ג ( השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות ע ם התחרות ומעמדה התחרותי של הקבוצה
להלן יפורטו השיטות העיקריות בהן נוקטת הקבוצה על מנת להתמודד עם התחרות
בתחום בו הי א פועלת:
 . 1הקבוצה מייחסת חשיבות רבה לכך שיינתן שירות איכותי ומקצועי במהלך תקופת
ההתקשרות עם הדייר ,דבר אשר בא לידי ביטוי בעיקר במגוון השירותים שמציעה
הקבוצה ,וזאת ,בין השאר על מנת לשמר את נאמנות לקוחותיה ולטפח את מוניטין
הקבוצה בתחום.
 . 2הקבוצה משתדלת ל גוון את סוג ואופי הפעילויות החברתיות אשר עומדות לרשות
לקוחותיה ,וזאת בין השאר בהפעלת מועדון תרבותי מוביל לדיירים ולחברים חיצוניים
וחיזוק הקשר עם הקהילה.
 . 3בבית גיל הזהב הקבוצה ייחודית בכך שהיא בעצמה ולא דרך קבלני משנה מפעילה
ומנהלת את כל מערך השירותים שמ עניקה ללקוחותיה ,לרבות השירותים הסיעודיים,
ובכך יוצרת רצף אחריות טיפולית לאוכלוסיית הגיל השלישי ,וזאת כאמור באמצעות
מתן חבילות שירותים רחבות המיועדות ללקוחות עצמאיים ,לקוחות עצמאיים
הזקוקים לתמיכה ו ל לקוחות סיעודיים.
 . 4החברה משמרת את בתי הדיור המוגן כך שי עמדו בסטנדרט גבוה ועל מנת להתחרות
בסטנדרט של מרכזי דיור מוגן חדשים  .הקבוצה ביצעה השקעות אגרסיביות לצורך
שדרוג בניין בית גיל הזהב ויחידות הדיור.
 . 5הקבוצה מפעילה מערך שיווק ומחלקת מכירות אקטיביים וייחודיים ,כמפורט בסעיף
 3.6לעיל .
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 . 6בנוסף לאמור יצוין כ י מיקום בנין בית גיל הזהב בצומת הערים תל -אביב ,גבעתיים
ורמת גן מהווה יתרון תחרותי ביחס למרכזים מתחרים בפריפריה ,ו חסם כניסה ביחס
להקמת מרכזי דיור מוגן חדשים באזור בנין בית גיל הזהב .מיקומו של בית שבעת
הכוכבים הינו ייחודי ויוקרתי ביותר ומהווה יתרון משמעותי ל תושבי האזור על פני
בתים אחרים .
 . 7רכישת בית שבעת הכוכבים הנו מהלך המהווה חלק מאסטרטגיית החברה לפעול בשוק
אשר ל הערכתה צפוי להמשיך ולצמוח עם העלייה בכמות האוכלוסיה המבוגרת והעלייה
ברמת החיים וכן לאור הליך צפוי של ריכוזיות בשנים הקרובות.
 . 3.8רכוש קבוע  ,מקרקעין ו מתקנים בתחום הדיור המוגן
למידע נוסף אודות בתי הדיור המוגן  -בניין בית גיל הזהב ובית שבעת הכוכבים ראו האמור
בסעיף  3.20להלן וכן הערכות השווי המצורפות לדוח תקופתי זה.
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. 3.9

הון אנושי – מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה

. 3.9.1

להלן תרשים המבנה הארגוני ש ל הקבוצה * :

* למידע אודות מינוי מר ארנון רובינשטין למנהל מקומי באנגליה ראו סעיף  4.3להלן.
)  ( 1מנכ"ל בית גיל הזהב אמונה על ניהול מחלקות שונות הקיימות בבית גיל הזהב ובכללן מחלקת
מכירות ,מחלקת שיווק ,מחלקת תרבות ,מחלקת אחזקה ,מ חלקת משק ,המחלקה הסיעודית,
מחלקת רווח ה מחלקת הנהלת חשבונות וגבייה מדיירים ועוד.
)  ( 2מנכ"ל בית שבעת הכוכבים אמונה על ניהול מחלקות שונות הקיימות בבית שבעת הכוכבים
ובכללן מחלקת מכירות ו שיווק ,מחלקת תרבות ,מחלקת אחזקה ,מחלקת רווח ה  ,מחלקת הנהלת
חשבונות וגבייה מ דיירים ועוד.
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. 3.9.2

מבנה ארגוני
בהנהלה הבכירה של הקבוצה מכהנים יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"ל ,מנהלת בניין בית גיל
הזהב ,מנהלת בנית שבעת הכוכבים  ,מנהל פעילות מקומי באנגליה )פעילות המשויכת
לפעילות כמפורט בסעיף  4.3להלן( וחשב החברה  .הנושאים בתפקידים אלו הינם מקבלי
החלט ות לגבי מדיניותה של הקבוצה וכלל פעילותה ברמת ההנהלה ובכפיפות לדירקטוריון.
לקבוצה אין תלות מהותית בעובד מסוים.

. 3.9.3

להלן מצבת העובדים של הקבוצה נכון ליום  31בדצמבר של כל אחת מן השנים  , 2013ו-
 2012ובסמוך למועד הגשת הדוח :

הנהלה
שיווק ומכירות
תפעול
סה"כ

. 3.9.4

בסמוך למועד
פרסום הדוח
10
6
128
144

31.12.2013
10
7
131
148

31.12.2012
10
7
127
143

השקעות התאגיד בהכשרות והדרכות
הקבוצה מקיימת הכשרות והדרכות לעובדיה בהתאם לתפקיד העובד וצרכי הקבוצה.

. 3.9.5

תכניות תגמול עובדים
הקבוצה נוהגת מידי שנה לחלק מענקים לעובדים כתגמול יש יר למאמץ או פרויקט מיוחד
שעשו .המענקים אינם ניתנים במועד קבוע ואינם חלק מתנאי העסקה של העובדים.
המענקים ניתנים בהתאם לתפקיד ולדרגת העובד ומגיעים במקרה הגבוה ביותר לסכום
השווה לעד שתי משכורות חודשיות לעובד .כמו כן ,הקבוצה נוהגת לתמרץ את עובדיה ולתת
עמלה לעו בד שמפנה דייר לבתי הדיור המוגן  .אנשי המכירות של הקבוצה מקבלים עמלות
בגין מכירות בנוסף לשכר הבסיס ,כאשר עמלות אלה נחשבות לחלק מהשכר.

. 3.9.6

הסכמי העסקה
עובדי הקבוצה שאינם עובדי הנהלה הבכירה ,אינם קשורים בחוזי העסקה ותנאי העבודה
שלהם כוללים את מרכיבי השכר ברוטו לש עת עבודה )לעובדים שעתיים( או לחודש
)לעובדים חודשיים( ,בכפוף לתוספות היוקר .העובדים זכאים לתשלום בגין שעות נוספות
)להוציא עובדים בכירים בתפקידי ניהול אשר שכרם גלובלי( ,ימי מחלה וחופשה ודמי
הבראה כקבוע בחוק .בנוסף מופרשים לעובדים תגמולים בשיעור של  , 6%אבדן כ ושר עבודה
עד שיעור של ) 1.5%מותנה בניכוי של  5.5%תגמולים משכר העובד( ופיצויים בשיעור הקבוע
בחוק פנסיה )בשנת  2008הופרשו  , 0.83%בשנת  2009הופרשו  , 1.66%בשנת  2010הופרשו
 , 2.5%בשנת  2011הופרשו  , 3.33%בשנת  2012הופרשו  , 4.18%בשנת  2013הופרשו 5%
ומתחילת שנת  2014מופרשים .(( 6%
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עובדים המועסקים במשמרות זכאים לתוספות בהתאם לסוג המשמרת והתפקיד .עובדי
המכירות מקבלים מדי חודש עמלות משתנות התלויות בהיקף המכירות וזאת בנוסף לשכרם
החודשי ולתוספות ומפורטות לעיל ,ועמלות אלה נחשבות לחלק מהשכר לצורך פיצויים.
על עובדי הקבוצה לא חלים הסכמים קיבוציים ,למעט הוראות הסכמים קיבוציים החלים
על התאגיד ועובדיו מכוח צווי הרחבה החלים על כלל העובדים והמעבידים בישראל.
. 3.9.7

עובדי ההנהלה הבכירה
עובדי ההנהלה הבכירה של הקבוצה מועסקים בחוזים אישיים הכוללים ביטוח מנהלים,
קרן השתלמות ,החזר הוצאות ורכ ב צמוד או בהסכמי ניהול  .למידע בדבר תנאי הסכמים
וגמול נושאי המשרה הבכירה של החברה ר' הפרק הרביעי )פרטים נוספים על החברה( לדוח
תקופתי זה ,לעניין ההתייחסות הנדרשת על פי תקנה . 21

. 3.10

הון חוזר  -מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה

. 3.10.1

הרכב ההון החוזר של החברה וגרעון בהון החוזר
הרכב ההון החוזר של החברה כולל:
נכסים שוטפים הכוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות דיירים המופקדים בידי
נאמן והשקעות בניירות ערך סחירים הנכסים השוטפים מסתכמים למועד הדוח בסך כולל
של  36,189אלפי ש"ח.
התחייבויות שוטפות  -בסך של כ 165,875 -אלפי ש"ח אשר כ 85% -מהן הינן פקדונות
מדיירים.
יתרת הפיקדונות לדיירים מוצגת כהתחייבויות שוטפת בסך של  141,374אלפי ש " ח ליום 31
בדצמבר . 2013
לאור האמור לעיל לחברה הון חוזר שלילי המסתכם ליום  31בדצמבר  2013לסך של
 129,686אלפי ש " ח.
בעבר נהגה החברה לרשום את ההתחייבו יות בגין פיקדונות דיירים על בסיס אקטוארי בערך
נוכחי ולסווג חלק מהן לטווח השוטף על בסיס אקטוארי כהתחייבות לפירעון  ,זאת מאחר
והמודל העסקי בו פועלת החברה מבוסס על אקטואריה של משך שהות הדיירים ולא תחת
ההנחה שמשיכת כל הפיקדונות תתרחש ברגע אחד .ניסיונה רב השנים של החברה מצביע על
קצב תחלופת דיירים דומה מידי שנה ושנה הנגזר מתוחלת שהיית הדיירים בדיור המוגן.
לדעת החברה כללי ה  IFRSבקשר להצגת הפיקדונות כהתחייבות שוטפת אינה משקפת את
המודל הכלכלי והמציאות בה פועלת החברה ומעוותת את הצגת ההון החוזר.
בהתאם להערכות כלליות של החברה ,המתבססות על הנחה של שיעור תחלופה של בין 10- -
 14%בשנה ועל ההנחה שתמהיל מסלולי החוזים של ה דיירים העוזבים יהיה דומה לתמהיל
הממוצע של כלל הדיירים ו כן דומה ליתר ת הפיקדו ן הממוצע ת בכל סוג מסלול ,החברה
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מעריכה כי בשנת  2014היא תצטרך להשיב פיקדונות לדיירים וליורשיהם בסך של כ17 -
מליוני ש"ח.
יודגש כי המספרים על פיהם בוצעו הערכות אינם מבוקרים ומדובר בהערכות כלליות בלבד.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד :ה ה ערכ ו ת שביצעה החברה עליהן התבסס שיעור
העזיבה  /התחלופה של הדיירים בבית גיל הזהב ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהג דרתו
בחוק ניירות ערך .שיעור העזיבה  /התחלופה של הדיירים בבית גיל הזהב בפועל ,עשוי
להיות שונה וההערכה עשויה לא להתקיים אם יתקיים מי מגורמי הסיכון המנויים בסעיף
 3.19להלן ,וככל ש יחול שינוי מהותי בתמהיל המסלולים ,בתוחלת השהייה של הדיירים
ו /או במצב הבריאותי של הדיירים.
. 3.10.2

ההון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים אינו שונה מההון החוזר המוצג על פי דוחותיה
הכספיים של החברה.

. 3.11

השקעות כספי החברה – מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
להלן פרטים בדבר תיק ניירות הערך של החברה:

אג " ח קונצרני צמוד
אג " ח ממשלתי ש"ח
אג " ח ממשלתי צמוד
מניות
סה"כ

נכון ליום )באלפי ש"ח(
31.12 . 2012
31.12 . 2013
6,827
5,575
11,019
8,386
3,954
3,069
8,140
6,204
29,940
23,234

למידע אודות השקעות בחברות כלולות ר' סעיף  4להלן לע נ יין מגזר פעילות "אחר" אשר בו
נכלל תיאור לגבי השקעות בחברות כלולות.
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. 3.12

מימון  -מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
מקורות המימון של הקבוצה מתבססים בעיקר הלוואות מתאגיד בנקאי ו פיקדונות
מדיירים .בפעילותה השוטפת מקורות המימון העיקריים של הקבוצה הם הרווחיות
התפעולית בתוספת ההפרש שבין סכומי הפיקדונות שנתקבלו לסכומי הפיקדונות שנפרעו.
) א ( שיעורי הריבית הממוצעת והריבית האפקטיבית
ריבית
הלוואות לזמן קצר

מקורות בנקאיים

אין

מקורות בנקאיים

ריבית
הלוואות לזמ ן קצר
4.85%

מקורו ת בנקאיים
אגרות חוב

ריבית
הלוואות לזמן קצר
4.85%
אין

בשנת 2013
ממוצעת
הלוואות לזמן ארוך
/ 4.25%
פריים 1%-1.52% +
בשנת 2012
ממוצעת
הלוואות לזמן ארוך
/ 4.25%
פריים 1%-1.52% +
בשנת 2011
ממוצעת
הלוואות לזמן ארוך
/ 4.25%פריים 1% +
3%

ריבית אפקטיבית
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן קצר
אין

4.30%

ריבית אפקטיבית
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן קצר
/ 4.25%
4.85%
פריים 1%-1.52% +
ריבית אפקטיבית
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן קצר
/ 4.25%פריים 1% +
4.85%
6.1%
אין

) ב ( מגבלות אשראי
למעט כמפורט בסעיף )ו( להלן לעניין התקשרות עם בנק הפועלים בע"מ ,לקבוצה לא
נקבעו מגבלות בקבלת אשראי.
) ג ( אשראי שנתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ועד לתאריך הדוח פרס ום הדוח
בתקופה שבין ה 31 -בדצמבר  2013ועד לתאריך הגשת הדוח  ,לא נתקבל אשראי נוסף .
) ד ( מסגרות אשראי
לקבוצה מסגרת אשראי מאושר ת בבנק הפועלים בע"מ )להלן – " בנה"פ "( העומדת על
סך בש"ח השווה ל) $ 1,250,000 -להלן  " -מסגרת האשראי "( .לא נקבעו תנאים למסגרת
האשראי והיא נ קבעה בערכים דולריים .תנאי האשראי נקבעים באופן שוטף בעת ניצול
מסגרת האשראי והם בדרך כלל שקליים .נכון ליום  31.12.2013החברה לא ניצלה את
מסגרת האשראי שלה .מסגרת האשראי מובטחת כלפי בנה"פ ב) :א( ערבות ללא הגבלה
בסכום של החברה הבת יצלף 1וכן בשעבוד שוטף מדרגה ראש ונה ללא הגבלה בסכום על
כל הנכסים והרכוש של יצלף ובשעבוד קבוע על הון המניות של יצלף שטרם נד רש ו/או
נפרע והמוניטין; וכן )ב( בשעבוד שלילי של החברה ,לפיו התחייבה החברה שלא לשעבד

1

הבנ ק התחייב כלפי יצלף כי למרות הוראות כתב הערבות ,הוא לא ידרוש מיצלף בעת מימוש הערבות סכום

שיעלה על סך של .$ 3,250,000
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ו/או למשכן את נכסיה לטובת צדדים שלישיים וכן שלא להיות ערבה להבטחת חובות
של צדדים ש לישיים וכן שלא למכור ,פרט למכירה במהלך העסקים הרגיל של החברה,
נכסים של החברה ,כל עוד יהיו לחברה חובות והתחייבויות כלשהן כלפי בנה"פ .
) ה ( דירוג אשראי
הקבוצה לא ביצעה או קיבלה דירוג אשראי.
) ו ( מסגרת אשראי שהועמדה על ידי בנה"פ ונו צ לה במלואה
ביום  6.5.2009אישר בנ ה"פ את הסכמתו להקצאת מסגרת אשראי בסך של  65מיליון
ש"ח בתקופה ) 2009-2012להלן " :ההלוואה "( ,בפריסה לתקופה ארוכה )  12שנה מיום
המשיכה( כך שמועד פירעון ההלוואה האחרונה יחול בשנת . 2024
ההלוואה תישא ריבית בשיעור השווה ל ריבית הסיטונאית הנקבעת ע"י בנה"פ מפעם
לפעם ומשמ שת בסיס לקביעת הריבית באותו סוג לתקופות דומות ולסכומים בסדר גודל
זהה בצרוף  . 2%ההלוואה תילקח בריבית משתנה על בסיס ריבית פריים .החברה תהיה
רשאית בכל שלב או לפני או אחרי לקיחת ההלוואה להמיר אותה להלוואה צמודה למדד
על בסיס אותו המרווח מהריבית הסיטונאית שצמודה למדד.
החברה העמידה בטחונות הכוללים שעבוד שוטף כללי ללא הגבלה בסכום על נכסי יצלף
והחברה ,שעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על ה זכויות בבניין בית גיל הזהב
ת"א ,לרבות מתן התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום
לטובת הבנק מייד עם רישום בית גיל הזהב כבית משותף שעבוד זכויות חוזיות על פי
הסכם השכירות עם קופטש )ר' סעיף  3.15.1להלן ( הסכמי שכירות והסכמים אחרים,
ערבויות הדדיות בין יצלף לבין החברה והתחייבות בלתי חוזרת לעמידה בהתניות
פיננסיות והתחייבויות נוספות ,בקשר עם החלפת שליטה בחברה ,איסור על יצירת
ש עבודים ומתן ערבויות  ,שמירה על הנכסים המשועבדים ועריכת ביטוח וכיוצא באלה.
בהתאם לכתב התחייבות שנחתם על ידי החברה לטובת בנה"פ  ,התחייבה החברה ,בין
היתר ,כי אם וככל שסכום ההלוואה שנמשכה בפועל על ידי החברה ביחד עם ה ה לווא ה
שניטלה בפועל ,יעמדו על  20מיליון ש"ח ו יותר ,יחולו על החברה תניות פיננסיות
שיפורטו להלן.
למועד הגשת הדוח והחל משנת  2012נמשך מלוא סכום מסגרת האשראי. .
לאור זאת חלות על החברה התניות הפיננסיות כדלקמן:
.1

יתרת ההלוואה הבנקא ית ביחד עם קרן אג רות החוב )סדרה א'( במאזן מאוחד
לא תעלה על סך של  65מיליון ש"ח .

.2

ה ון עצמי מוחשי )הון עצמי בניכוי השקעה בחו"ל( לא יפחת מ 20 -מיליון ש"ח או
משיעור של  15%מסך ה מאזן )סך המאזן בניכוי השקעה בחו"ל(
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.3

יחס תזרים שוטף לשרות החוב הבנקאי הנובע מפעילות " בית גיל הזהב תל אביב"
לא יפחת מ ) 1.2פטור לשנה בודדת( ובכל מקרה לא יפחת מ. 1.05 -

.4

בקרן מזומנים ונכסים פיננסים של החברה יהא כדי לכסות חלויות חוב בנקאי
לשנה מראש.

החברה התחייבה  ,בין היתר ,כי רק אם תעמוד בתניות הפיננסיות ובהתחייבויות כלפי
בנה"פ תהא רשאית לחלק ו/או לשלם דיבידנדים לבעלי המניות )להלן " :התניות
הפיננסיות "( .
למועד זה הקבוצה ע ומדת בהתחייבויותיה דלעיל וב ה תניות הפיננסיות.
) ז ( בטב לה להלן יובאו פרטים אודות ניצול מסגרת האשראי שהועמדה על ידי בנה"פ
לחברה:
הלווה

מועד נטילת
ההלוואה

סכום ההלוואה

ריבית ,הצמדה ומועדי פרעון

ספטמבר 2011

יצלף

 10מליוני ש"ח

צמודה למדד המחירים לצרכן
ונושאת ריבית שנתית בשיעור
 . 4.25%ההלוואה עומדת לפירעון
החל מחודש דצמבר  2011ב40 -
תשלומים רבעוניים בסך של כ308 -
אלפי ש"ח כל אחד.

נובמבר 2011

בית הזהב
)עד לחודש
נובמבר 2013
יצלף ,בחודש
זה הועברה
ההלו ואה לבית
הזהב(

 5מליוני ש"ח

נושאת ריבית שנתית בשיעור של
פריים בתוספת מרווח בשיעור של
) 1.00%נכון ליום - 31.12.2013
שיעור ריבית  ( 3.5%ועומדת לפירעון
החל מחודש פברואר  2012ב48 -
בסכומים
רבעוניים
תשלומים
משתנים שנעים סביב כ 143 -אלפי
ש"ח כל אחד.

יוני 2 012

בית הזהב

 8מליוני ש"ח

ספטמבר 2012

בית הזהב

 42מליוני ש"ח

נושאת ריבית שנתית בשיעור של אין
פריים בתוספת מרווח בשיעור של
) 1.12%נכון ליום - 31.12.2013
שיעור ריבית  ( 3.62%ועומדת לפרעון
החל מחודש דצמבר  2012ב24 -
תשלומים רבעוניים.
נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים אין
בתוספת מרווח בשיעור של ) 1.05%נכון
ליום  - 31.12.2013שיעור ריבית (3.55%
ועומדת לפרעון החל מחודש מרס 2013
ב 24-תשלומים רבעוניים.
---

סה"כ

 65מליוני ש"ח

התחייבויות/
בטוחות נוספות
מעבר לאלו
הקבועות על פי
מסגרת האשראי
אין

אין
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) ח ( הלוואה חברת שבעת הכוכבים-
להלן יתוארו תנאי ההלוואה שנטלה חברת שבעת הכוכבים מבנה"פ במסגרת עסקת רכישת שבעת
הכוכבים על ידי החברה:
מועד נטילת
ההלוואה
1
אוגוסט 2012

ריבית ,הצמדה ומועדי
סכום
הלווה
פרעון
ההלוואה
חברת שבעת  27מליוני ההלוואה נושאת ריבית
שנתית בשיעור של פריים
ש"ח
הכוכבים
בתוספת מרווח בשיעור
של ) 1.52%נכ ון ליום
שיעור
31.12.2013
ריבית  ( 4.02%אשר תפרע
בתשלומים חצי שנ תיים
למשך  10שנים

התחייבויות /בטוחות
שעבוד על מלוא הון המניות של
חברת שבעת הכוכבים; ) (2שעבוד
צף על חברת שבעת הכוכבים ועל
החברה הבת באמצעותה רכשה
החברה את חברת שבעת הכוכבים
)בית הזהב שבעה כוכבים בע"מ(;
) (3שעבוד על חלק מקרקעין
שבבעלות חברת שבעת הכוכבים
)המשמש למחלקה הסיעודית(;
) (4שעבוד קבוע והמחאת זכות על
דרך השעבוד על זכויות חברת
שבעת הכוכבים מכוח הסכם
השכירות עם מפעיל המחלקה
הסיעודית.
חברת שבעת הכוכבים נטלה על
עצמה התחייבויות שונות שפורטו
בכתב התחייבות כלפי בנה"פ.
למועד הגשת הדוח עומדת חברת
שבעת הכוכבים בהתחייבויות
שנטלה על עצמה כמפורט לעיל.
החברה ערבה ל 50%-מסכום
ההלוואה ,כאשר נקבע מנגנון
להפחתת הערבות לסך של
 5,000,000ש"ח בחלוף  4שנים
ממועד העמדת ההלוואה ,זאת
בכפוף לעמידת חברת שבעת
פיננסיות
בתניות
הכוכבים
המפורטות בכתב ההתחייבות
כאמור.

 1כאמור ההלוואה ניטלה במסגרת עסקת רכישת שבעת הכוכבים לצורך פרעון הלוואות בעלים בחברת
שבעת הכוכבים )לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום ) 07.08.2012אסמכתא.( 2012-01-203847 :
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. 3.13

מיסוי  -מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
. 3.13.1

למידע אודות המס החל על פעילות הקבוצה ר' בא ור  20לדו חות הכספיים של
החברה.

. 3.13.2

פסיקת בית המשפט העליון לעניין אי תחולת פטור ממע" מ על שכירות בבתי
דיור מוגן
בחודש מרץ  , 2012ניתנה החלטת בית ה משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה
לצדק )להלן בסעיף זה " :בית המשפט "( בעתירה שהוגשה על ידי עמותת דיירי
הדיור המוגן בישראל שעניינה בשאלה האם שירותי דיור מוגן חייבים במס
ערך מוסף או זכאים לפטור כעסקת שכירות )להלן " :העתירה "( .בית המשפט
דחה את העתירה וקבע כי התשל ומים המשתלמים על ידי הדייר מחוייבים
במלואם במע"מ.
חוות דעת שנערכה לבקשת החברה ואשר על פיה נבחנה סוגיית הטיפול לצורכי
מס ערך נוסף בהכנסות מדמי שכירות שמקבלת יצלף מהשכרת יחידות
למגורים בבית גיל הזהב ,קבעה  ,בין היתר ,כי ניתן ויש לאבחן את מקרה יצלף
ובית הזהב מהדיון הכללי בעתירה וכי הכנסות יצלף הינן הכנסות מהשכרה
למגורים הפטורות ממס ערך מוסף.

. 3.14

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
. 3.14.1

לעניין זה ר' גם האמור בסעיף  3.2.1לעיל .

. 3.14.2

רישיון עסק
לחברה היה בעבר רישיון עסק לפריט רישוי השכרת חדרים אשר לטענתה אינו
קיים יותר בצו רישוי עסקים כאשר מדובר בעסק המשכיר יחידות דיור
בשכירות לתקופות ארוכ ות .בהתאם לזאת ,החברה פנתה בשנת  2006לאגף
רישוי עסקים בעיריית ת"א במטרה לקבל את אישור האגף כי פעילות החברה
בבית גיל הזהב אינו טעון רישיון עסק בכללותו אלא לרישיונות נקודתיים
בלבד כגון הפעלת חדר או כל בתשלום לדיירים .
בעקבות פניית החברה לאגף רישוי עסקים כאמור לעיל ,ביום  19.3.06התקבל
מענה ממנהל אגף רישוי כי פריט רישוי השכרת חדרים אינו קיים כיום בצו
רישוי עסקים כאשר מדובר בעסק המשכיר יחידות דיור בשכירות שעולה על
מספר חודשים וכי לכאורה עסק מסוג בית גיל הזהב אינו טעון רישיון .כן
נכתב ,כי לצורך מתן תשובה סופית והחלטות האגף מכין חוות דעת משפטית
שתבחן את הסוגיה בצורה מקיפה לרבות התאמת ההגדרות לאלו הקיימות
בחקיקה של משרד העבודה והרווחה .עד למועד הגשת דוח זה  ,טרם נתקבל כל
מענה נוסף מטעם אגף רישוי עסקים בדבר תו צאות חוות הדעת המשפטית ככל
שנעשתה.
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יצוין ,כי בתנאי רישיון העסק שהוצא בעבר להשכרת חדרים ,שתוקפו חל עד
ליום  , 31.12.97נקבע כי במידה ולא יוצא היתר בניה לחריגות הבניה ולתוספת
השטח 1עד לתאריך  20.5.97יבוטל הרישיון לעסק בתום התקופה .כאמור
בסעיף  3.2לעיל  ,החברה פ עלה לאישור תב"ע שתסדיר את זכויות הבניה בבית
גיל הזהב )וזו פורסמה למתן תוקף( ,אולם טרם הוצא היתר בניה כאמור.
לחברה רישיון עסק בתוקף להפעלת חדר אוכל/מסעדה בבית גיל הזהב עד ליום
. 31.12.2014
למיטב ידיעת החברה ,למועד הדוח לא קיימים בתי עסק נוספים בבית גיל
הזהב  ,אשר לשם הפעלתם נדרש רישיון עסק.
. 3.14.3

תעודת רישום בית חולים
החברה קבלה ,בהתאם לקבוע בסעיף  24א' לתקנות בריאות העם )רישום בית
חולים( תשכ"ו 1966 -תעודת רישום בית חולים ממשרד הבריאות בישראל
להפעלת בית חולים מסוג פרטי ,בבנין בית גיל הזהב .המחלקה הסיעודית
נרשמה בפנק ס בתי החולים ביום  1.7.2012לתקופה של שנ תיים עד ליום
 . 1.7.2014ענפי הרפואה שהחברה מורשה לעסוק בהם הינם ,אשפוז -
גריאטריה סיעודית בהיקף של  36מיטות .מנהל המחלקה הינו פרופ' אברהם
אדונסקי מומחה ברפואה פנימית וגריאטריה .במסגרת הפעלת המחלקה
הסיעודית ,החברה נתונה לפיקוח וביקורת שוטפת מטעם משרד הבריאות.
כאמור ,הרישיון מחודש בכל פעם לתקופה נוספת בכפוף לעמידת החבר ה
בקריטריונים שנקבעו בתקנות כאמור .

. 3.14.4

אישור שירותי כבאות והצלה
לבית גיל הזהב קיים אישור מהמחלקה לכיבוי אש בעיריית ת"א לשנת . 2014

1

המדובר בחריגות בניה בהיקפים לא מהותיים.

45
רישיון מפעיל בהתאם להוראות חו ק הדיור המוגן
על החברה יהיה לפעול לקבלת רישיון מפעיל בהתאם לחוק הדיור המוגן ,החל
משנת . 2015
. 3.14.5

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
להערכת החברה ,נכון למועד הדוח אין סיכונים סביבתיים אשר יש להם או
צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה  .כמו כן מעריכה החברה  ,כי אין
לה וראות הדין בתחום איכות הסביבה השלכות מהותיות על החברה לרבות על
ההשקעות ההוניות ,הרווח והמעמד התחרותי של החברה ולא ידוע על כל
הגבלות החלות על פעילותה בשל הוראות הדין בתחום איכות הסביבה  .לפיכך ,
להערכת החברה לא קיימת לה חשיפה מהותית בהקשר זה ו נכון למועד הדוח
אין לחברה מדיניות מוגדרת לניהול סיכונים סביבתיים ,ככל ויהיו .

. 3.15

הסכמים מהותיים
. 3.15.1

הסכם שכירות קופטש
ביום  20.3.2014נחתם הסכם שכירות חדש בין יצלף לקופטש אשר מחליף
הסכם שכירות קודם שנסתיים )להלן" :הסכם השכירות" ו/או "ההסכם
החדש" (  ,על -פיו שכרה יצלף מקופטש את חלקה של קופטש בשטחים בבנין
בית גיל הזהב המהווה  78חדרים ו 20% -מהשטחים הציבוריים )להלן-
" המושכר "( .תקופת השכירות על פי ההסכם החדש הינה  20שנים ו7 -
חודשים  ,שתחילתה ביום  31.5.2013וסיומה ביום ) 31.12.2033להלן  " -תקופת
השכירות "(.
עם זאת ,לאור הוראות חוק הדיור ה מוגן אשר אינן מאפשרות פינוי דיירים
מחדריהם )אלא בהתאם להוראות יו( עלה הצורך לקבוע מנגנון חדש בין
הצדדים אשר י אפשר הישארותם של דיירים בדירות קופטש עד לתום תקופת
ההתקשרות בי ן הדיירים ולבין יצלף  ,ולפיכך נקבע בהסכם ה חדש כי החל מיום
) 31.12.2023להלן " :מועד החתך " ( ,יצלף לא תתקשר בהסכמי שכירות עם
דיירים חדשים ביחס לחדרי קופטש שיהיו פנויים או שיתפנו  .בחלוף  3שנים
ממועד החתך או בד בבד עם פינויים של  60חדרים מחדרים קופטש ,לפי
המאוחר ,תושב החזקה ב חדרים הפנויים לקופטש.
דמי השכירות החודשיים שישולמו על ידי יצלף לקופטש ב תקופה ש עד למועד
החתך ,יעמדו על סך של כ 200 -אלפי ש " ח  ,צמוד למדד ,אשר יעלה בנוסף ב-
 1%כל שנה החל מיום  . 1.6.2015לאחר מועד החתך ,יופחתו דמי השכירות
החודשיים ויחושבו בהתאם למספר החדרים שיהיו תפוסים בפועל על ידי
דיירים בכל עת  ,בתוספת סכומי תוספת שהוסכמו בין ה צדדים במסגרת הסכם
השכירות .
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עוד נקבע בהסכם השכירות כי בנסיבות מסוימות יוקדם מועד החתך ,כגון:
במקרה של אי קבלת רישיון הפעלה במושכר בהתאם להוראות חוק הדיור
המוגן ,במקרה של הפרה יסודית של הסכם השכירות על ידי יצלף ,ובמקרה של
החלת חובת תשלום מע"מ על קופט ש בגין ד מי השכירות .במקרים הנ"ל נקבעו
בנוסף הסדרים שונים בין הצדדים לעניין תשלום דמי השכירות וסיום ההסכם.
כמו כן ,נקבע בהסכם השכירות כי מדמי השכירות יופחתו סכומים בגין
השתתפות קופטש בהשקעות שביצעה ו/או תבצע יצלף בחלק קופטש בנכס
)לרבות כאלה שבוצעו קודם לחתימת ההסכם החדש( בסך של כ 200 -אלפי
ש " ח בשנה וזאת במהלך  15שנות השכירות הראשונות  ,ולאחר  15שנה ישולמו
כ 2,000 -ש " ח בשנה )או בגין חלק ממנה( עבור כל חדר תפוס .
בהסכם החדש נשמר ו ההסדרים שהיו קיימים בהתאם להוראות הסכם
השכירות הקודם שנסתיים  ,ביחס ל זכות קדימה הדדית לרכישת המניות ביצלף
ו/או בקופטש במקרה של העברת שליטה )למעט במקרים של העברה לבעלי
שליטה או לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,ושל העברה חוזרת מהנעברים הנ"ל
למעביר( .כן נקבעה בהסכם זכות קדימה הדדית לרכישת זכויותיו של כל צד
במקרקעין עליהם בנוי בנין בית גיל הזהב תל אביב ,וכן זכות .Tag Along
על -פי הסכם השכירות  ,התחייבה יצלף )בהתחייבות זהה לזו שהיתה קיימת
לה ב התאם להוראות הסכם השכירות הקודם ( כי החברה תמשכן לטובת
קופטש )במשכנתא מדרגה ר אשונה( שטחים בבנין בית גיל הזהב להבטחת
התחייבויות יצלף כלפי קופטש ) שלוש חנויות בקומת הקרקע של ב נין בית גיל
הזהב וכן מחסנים מסוימים (  .כמו כן ,התחייבה יצלף לגרום לכך שהחברה
תרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין וכן שעבוד ברשם החברות בגין
ההתחייבות לרישום המשכנתא כאמור ,וזאת עד לרישום המשכנתא.
בהסכם השכירות נקבע מנגנון בוררות לפתרון חילוקי דעות ,ככל ש יתעוררו בין
הצדדים.
. 3.15.2

הסכם עם מפעיל המחלקה הסיעודית בבית שבעת הכוכבים
חברת שבעת הכוכבים התקשרה עם חברה מ פעילה )להלן " :החברה
המפעילה "( בהסכם ל מתן זכות ל הפעלת המחלקה הסיעודית אשר במתחם בית
שבעת הכוכבים ,הכוללת  40מיטות.
ההסכם נחתם בשנת  2000והינו לתקופה של של וש שנים  ,כאשר ניתנה לחברה
המפעילה זכות להארכתו בחמש תקופות נוספות בנות שלוש שנים  ,כל אחת,
בהתקיים תנאים מסוימים .בהנחה שהחברה המפעילה תממש את כל זכויותיה
להארכת ההסכם יסתיים בשנת . 2018
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ההסכם כולל התחייבויות שונות של חברת שבעת הכוכבים כלפי החברה
המפעילה והו ראות בדבר יחסי הגומלין בין המחלקה הסיעודית לבין בית
שבעת הכוכבים.
על פי ההסכם נקבע כי קבלת מאושפז תהא כפופה לאישורו מראש של המנהל
הרפואי של שבעת הכוכבים.
ההסכם כולל התחייבויות שונות מצד החברה המפעילה ובכלל זה לאיכות מתן
השירותים השונים והפעלתה ותחזוקתה של המחלקה הסיעודית.
עלויות מכל ס וג להפעלת המחלקה חלות על החברה המפעילה.
החברה המפעילה נושאת בתשלום חודשי בגין הפעלת המחלקה הסיעודית
הצמוד למדד המחירים לצרכן.
על פי ההסכם קיימת זכות קדימה לאשפוז דייר מדיירי שבעת הכוכבים
במחלקה הסיעודית והתחייבות החברה המפעיל ה למ תן הנחה מסוימת לדייר
כאמור .
ההסכם קובע מפורשות כי לא מתקיימים על פיו יחסי עובד מעביד בין הצדדים
לרבות עובדי החברה המפעילה וחברת שבעת הכוכבים.

. 3.16

הליכים משפטיים  -מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
למידע אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר החברה צד להם ר' באו ר  18לדוחות
הכספיים.

. 3.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית  -מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
) א ( האסטרטגיה וכוונת התאגיד לעתיד בתחום הדיור המוגן בישראל
ענף מרכזי הדיור המוגן לאוכלוסיה מבוגרת מתאפיין בביזור של בעלויות .הענף
התפתח במהירות תוך כניסה של גופים רבים לתחום .ברכישת חברת בית שבעת
הכוכבים במהלך תקופת הדוח ניצלה החברה חלון הזדמנויות בענף לרכוש או
להתמזג עם בתים/גופים אחרים הפועלים בתחום .כמו כן ,החברה בוחנת על בסיס
שוטף מיזמים להקמת מרכזים חדשים בעיקר באזור מרכז הארץ.
יעדי החברה הם להתרחב בתחום הדיור המוגן על ידי ייזום והקמה של בתים חדשים
לצד המשך בחינה של רכישה או מיזוג עם בתים קיימים .החברה בוחנת על בסיס
שוטף פרויקטים בתחום הדיור המוגן רכישת בית שבעת הכוכבים עומד באסטרטגיה
כאמור להרחיב את פעילותה בתחום הדיור המוגן.
האסטרטגיה של החברה הינה לקדם תב"עות שיאפשרו הגדלת זכו יות בניה והוספת
יחידות דיור בבתי הדיור המוגן שבבעלותה .

48
) ב ( אסטרטגיה וכוונת התאגיד בתחום בתי האבות באנגליה
בשנת  2013נכנסה החברה לפעילות בתי האבות באנגליה )בעלות והפעלה( במיזם
משותף בבעלות שווה יחד עם חברת רבד בע"מ חברה ציבורית  ,אשר ניירות הערך
שלה נסחרים בבורס ה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בשליטת מר יגאל אהובי.
האסטרטגיה הינה להקים במהלך השנתיים שלוש הקרובות רשת בתי אבות של כ 5-
 10בתים בהיקף השקעה של  50-100מיליון ליש"ט .לעניין זה ראה גם סעיף 4.3.2
להלן .
) ג ( כמו כן ,החברה בוחנת כניסה לתחומי פעילות אחרים בתחום מתן שירו תים
לאוכלוסיה מבוגרת ,לרבות ענף שירותי הסיעוד הן בשוק המוסדות לאשפוז והן בשוק
שירותי כח אדם על פי חוק סיעוד ,ולרבות שירותים אחרים כגון מוקדי חירום,
שירותים רפואיים ועוד .במסגרת זו ,החברה ,באמצעות חברה בת בית גיל הזהב ב.ל
)  ( 2009בע"מ ,נבחרה במהלך יוני  2009כאחת מהחברות אשר במאגר של נותני שירותי
סיעוד לזכאים לגמלת סיעוד בהתאם לקבוע בחוק הביטוח הלאומי במסגרת מכרז
שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי .כאמור בסעיף  1.2.3לעיל ,למועד זה החברה
טרם החלה לפעול בתחום זה לאור סדרי עדיפויות בפיתוח עסקי ולאור הקשיים
והסיכוני ם ותשומות הניהול הכרוכים בהקמת מערך לצורך מתן השירותים כאמור.
) ד ( מגמות הפיתוח בבנין בית גיל הזהב
הקבוצה בחרה במדיניות השקעה אגרסיבית בבנין במהלך מספר שנים לפי תוכנית
השקעה כוללת בהיקף של כ 12 -מיליון דולר בשיפוץ יחי דות הדיור והשטחים
הציבוריים בבנין ,ובהקמת מ ערך השירותים .עד למועד הגשת הדוח ביצעה הקבוצה
את מרבית היקף התוכנית והמשך ביצועה יחול במהלך השנים הקרובות.
שופצו מרבית יחידות הדיור וכן חלק ניכר מהשטחים הציבוריים .שיפו ץ המרכז
המסחרי והחזית החיצונית של הב ניין מתוכנן לשנים הקרובות לצד גמר השיפוץ
הפנימי.
ב תוכנית העבודה הרב שנתית של בית גיל הזהב מתוכננים הוספת קומה ,הסבת
קומה ,הוספת מעליות ושינויים פנימיים והכל במסגרת תב"ע  2616שאושרה בשנת
 . 2008שינוים אלו בבניין יצריכו השקעות ניכרות נוספות ומנגד הגדלת כמות
היחידות והתקבולים מדיירים .החברה טרם גמרה את התכנון וטרם גיבשה את
התוכנית העסקית ובהתאם טרם קיבלה החלטה בדבר כדאיות ביצוע שינויים אלו.
)ה (

מגמות הפיתוח בבית שבעת הכוכבים
בפרויקט בית שבעה כוכבים התקשרה החברה עם שני משרדי האדריכלים שתכננו
את הבית במקור לצ ורך קידום תב"ע מקומית חדשה להוספת שטחים ויחדות דיור
ושינוי ים פנימיים בבנייני.
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)ו (

פרויקטים עיקריים שהתאגיד מתכנן לבצע
במסגרת תוכנית ההשקעות הרב שנתית בבנין בית גיל הזהב ,כאמור בסעיף 3.1.2
לעיל ,הקבוצה מתכננת להמשיך בשיפוץ השטחים הציבוריים בבנין ובשיפוץ יחידות
הדיור על פי קצב תחלופת הדיירים וזאת בקצב שנתי של כ  1.5 - 1 -מיליון דולר
למשך  3עד  4השנים הבאות ובהיקף כולל של כ 5 -מיליון דולר .לאחר גמר ביצוע
השקעות אלו החברה מאמינה כי היקף השקעות הקבוצה בבנין יקטן באופן ניכר
מאחר ומרבית שטחיו יהיו משופצים לחלוטין ו יתאימו לשנים ארוכות קדימה.

. 3.18

צפי להתפתחות בשנה הקרובה – מידע ה נוגע לפעילות החברה בכללותה
) א ( בית גיל הזהב תל אביב ובית שבעת הכוכבים ,הרצליה פיתוח
כחלק מתוכנית ההשקעות הרב שנתית כאמור בסעיף  3.2.1לעיל ,בכוונת החברה לבצע
במהלך השנה הקרובה את הפרויקטים הבאים בבנין בית גיל הזהב :המשך שיפוץ
יחידות הדיור על פי קצב תחלופת הדייר ים ,התארגנות לקראת שיפוץ המרכז המסחרי
ואחרות .להערכת החברה גמר ביצוע השקעות אלו יגביר את הביקוש והאטרקטיביות
של בנין בית גיל הזהב ביחס לבתים מתחרים ובכך ניתן יהיה להמשיך במגמת העלאת
מחירי המכירה ושיפור שיעור הרווחיות מפעילות.
) ב ( הרחבת בסיס הפעילות בתחום הדיו ר המוגן
בכוונת החברה לאתר מקרקעין למטרת הקמת פרויקט דיור מוגן חדש ולצורך כך היא
בוחנת קרקעות שיכולות להתאים בעיקר באזור גוש דן ,השרון וירושלים .כמו כן,
החברה פועלת לאתר בתי דיור מוגן פעילים אותם ניתן לרכוש במטרה להרחיב את בסיס
פעילותה בתחום.
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. 3.19

דיון בגורמי סיכון – מידע הנוגע לפעילות החברה בכללותה
גורמי סיכון הנובעים מסביבתו הכללית של התאגיד
) א ( האטה בשוק הנדל"ן
כמפורט בסעיף  2.2.1לעיל האטה בשוק הנדל"ן ובפרט האטה בשוק דירות יד
שנייה המלווה בירידת מחירי הדירות ושכר הדירה עלולה להביא לירידה בביקוש
לדיור מוגן ,זאת לאור הצורך של דיירים הנכנסים להתגורר בדיור המוגן למכור
או להשכיר את דירתם הקודמת.
) ב ( חשיפה לעלייה במדד המחירים לצרכן
כמפורט בסעיף  2.2.2לעיל החברה חשופה לעלייה במדד המחירים לצרכן מאחר
וחלק ניכר מהתחייבויותיה צמודות למדד המחירים לצרכן.
גורמי סיכון הנובעים מ הענף בו פועלת החברה
) ג ( התגברות ההיצע והביקוש למוצרים חליפיים
בשנים האחרונות קיימת עליה במגוון השירותים ומתן פתרונות המוצעים לאדם
המבוגר במסגרת דירתו הפרטית .מגמת ההתפתחות בשוק השירותים לגיל
השלישי עלולה להביא לירידה בביקוש לדיור המוגן.
) ד ( תחרות
ההתעוררות בשוק הד יור המוגן הגדילה את כמות המתחרים בסביבתה העסקית
של הקבוצה .פתיחת מרכזי מגורים לדיור מוגן חדשים וגידול בהיצע באזור
גאוגרפי בו פועל בנין בית גיל הזהב ,עלולה לגרום לירידה בביקוש לדירות בבנין
ולתחרות מחירים בין המרכזים השונים.
גורמי סיכון הייחודיים לקבוצה
) ה ( שינו יים בדינים החלים על הקבוצה
יישומן של הוראות חוק הדיור המוגן ו/או יישומן של הלכות שנפסקו ו/או ייפסקו
על ידי בתי המשפט בקשר עם דיור מוגן ו/או שינויים בהחלת דיני המס המיוחדים
החלים על החברה ,עלולים להשפיע הן על פעילות הקבוצה ורווחיותה והן על
הביקוש לדיור המוג ן ושירותיו.
) ו ( אי רישום בית משותף
לעניין זה ר' האמור בסעיף  3.2לעיל.
) ז ( פגיעה במוניטין
העיסוק באוכלוסיה המבוגרת מעצם טבעו חושף את הקבוצה לסיכונים
משפטיים ולפגיעה במוניטין .בחלק מפעילותיה ,הקבוצה נותנת שירותי רפואה
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לאוכלוסיית הגיל השלישי ,אשר מעצם טבעה רגישה יו תר למחלות ופגיעות
גופניות .העיסוק בשירותי רפואה לגיל השלישי חושף את הקבוצה לסיכונים
כתוצאה מטיפול רפואי שגוי .הקבוצה מכוסה כנגד סיכונים אלו בפוליסת ביטוח
אח ריות מקצועית רפואית .יחד עם זאת ,החשש הוא מפגיעות גופניות מכל סוג
במי מדיירי הבתים כתוצאה ישירה או ע קיפה משימוש במתקני הבית ,או
כתוצאה מפעילות הדייר בתחום הבנין ,אשר תביא לחשיפה תקשורתית ותפגע
במוניטין שצברה החברה ,כמו גם ,לתגובה קשה בקרב הדיירים.
) ח ( סיום מוקדם של הסכמי שכירות
הואיל והסכמי השכירות ניתנים לסיום מוקדם בהודעה קצרה של  90ימים ,עשוי
סיום מוקדם של חלק מהותי מהסכמי השכירות ,לגרום לפגיעה מהותית
בתוצאות הכספיות של הקבוצה ,הן בגלל הפסקת תשלומי דמי שכירות ודמי
ניהול והן בגלל החזר פיקדונות דיירים בסכומים מהותיים.
טבלת גורמי סיכון
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכוני מקרו,
סיכ ונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה ,אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת
החברה ,על פי השפעתם על עסקי התאגיד בכללותו :
גורמי סיכון

טיב הסיכון

מידת ההשפעה של גורם
הסיכון על עסקי החברה
גדולה בינונית קטנה

האטה בשוק הנדל"ן

סיכון מקרו

+

חשיפה לעלייה במדד המחירים לצרכן

סיכון מקרו

+

התגברות ההיצע והביקוש חליפיים

סיכון ענפי

+

תחרות

סיכון ענפי

+

שינויים בדינים החלים על הקבוצה

סיכון מיוחד לקבוצה

+

פגיעה ב מוניטין

סיכון מיוחד לקבוצה

+

סיום מוקדם של הסכמי השכירות

סיכון מיוחד לקבוצה

+

אי רישום בית משותף

ס יכון מיוחד לקבוצה

+

זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על הקבוצה הינם על סמך הערכה של החברה
בלבד ויתכן כי בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה
מהאמור לעיל.
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. 3.20

גילוי בהתאם להנחיית נדל"ן להשקעה
 .3.20.1חלק א'  -גילוי מצרפי
)א( תמצית התוצאות
להלן תמצית תוצאות תחום הפעילות )באלפי ש"ח(:

פרמטר

31.12.2013

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2012
באלפי ש"ח

31.12.2011

סך הכנסות הפעילות )מאוחד(
רווח גולמי )מאוחד(
רווחים משעורכים )מאוחד(
 NOIמנכסים זהים )(Same Property NOI
 NOIמנכסים זהים )(Same Property NOI
)חלק התאגיד(
סה"כ ) NOIמאוחד(
סה"כ ) NOIחלק התאגיד(

52,859
25,349
15,149
20,536
20,536

41,055
19,191
8,836
14,491
14,491

33,619
15,598
12,511
11,218
11,218

20,536
20,536

14,491
14,491

11,218
11,218

)ב( אזורים גיאוגרפיים
לתאריך הדוח ,פעילות החברה בתחום פעילות זה מתבצעת בישראל בלבד .בטבלה שלהלן יובאו
נתונים בקשר עם המאפיינים הכלכליים העיקריים של מדינית ישראל:

תוצר מקומי גולמי במיליוני ש"ח ) *( PPP
תוצר לנפש ) *( PPP
שיעור צמיחה בתוצר המקומי ) *( PPP
שיעור צמיחה בתוצר לנפש ) *( PPP
שיעור אינפלציה*
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לא צמוד
לטווח ארוך )  10שנים(*
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך**
שע"ח מטבע מקומ י ביחס לדולר ליום
האחרון של השנה
*
**

31.12.2013

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2012

31.12.2011

967,400
120,084
3.33%
1.4%
1.8%
3.7%

936,209
118,422
3.4%
1.5%
2.1%
3.9%

905,847
116,686
4.6%
2.7%
2.17%
5%

A+
3.47

A+
3.73

A+
3.82

הנתונים לקוחים :מהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; עפ"י פרסום של האגף למידע וניתוח כלכלי ,משרד
הבינוי והשיכון; עפ"י פרסום של חטיבת המחקר ,בנק ישראל ,אתר הבורסה לניירות ערך בת"א.
לפי נתוני .S&P
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)ג( פילוח שטחי נדל"ן מניב

שטחי נדל"ן מניב )מ"ר(
כמות יחידות דיור בנכסים המניבים
אחוז מסך שטח הנכסים

במאוחד
חלק התאגיד
במאוחד
חלק התאגיד
במאוחד
חלק התאגיד

ליום 31
בדצמבר

ליום 31
בדצמבר

ליום 31
בדצמבר

2013
30,930
30,930
399
399
100%
100%

2012
30,930
30,930
402
402
100%
100%

2011
16,400
16,400
296
296
100%
100%

)ד( פילוח שווי נדל"ן מניב )באלפי ש"ח(

במאוחד
שווי נדל"ן מניב*
חלק
התאגיד
אחוז מסך שטח
הנכסים

שווי הנכסים המניבים
בניכוי  -יתרת פיקדונות
דיירים
שווי נטו ,נכסים מניבים
שווי הנכסים המניבים
בניכוי  -יתרת פיקדונות
דיירים
שווי נטו ,נכסים מניבים

במאוחד
חלק התאגיד

ליום 31
בדצמבר

ליום 31
בדצמבר

ליום 31
בדצמבר

2013
414,000
)(141,374

2012
396,870
)(134,525

2011
195,370
)(34,136

272,626
414,000
)(141,374

262,345
396,870
)(134,525

161,234
195,370
)(34,136

272,626
100%
100%

262,345
100%
100%

161,234
100%
100%

*הנתונים הוצגו בהתאם להערכות השווי לבתי הדיור המוגן של הקבוצה.
)ה( פילוח ) NOIבאלפי ש"ח(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

NOI
 NOIמותאם
 NOIמותאם מיוחד )*(
אחוז מסך  NOIו NOI -מותאם של
הנכסים

)*(

במאוחד

2013
20,536

2012
14,491

2011
11,218

חלק התאגיד

20,536

14,491

11,218

במאוחד

20,536

19,253

11,218

חלק התאגיד

20,536

19,253

11,218

במאוחד

27,931

26,715

14,906

חלק התאגיד

27,931

26,715

14,906

במאוחד

100%

100%

100%

חלק התאגיד

100%

100%

100%

 NOIמותאם מיוחד  -כולל התאמות בהתאם לשמאויות בכל הנוגע לרווח
התפעולי ולפקדונות בהתאם למחירי מכירה מעודכנים.
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)ו( פילוח רווחי שערוך )באלפי ש"ח(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

רווחי שערוך
אחוז מסך רווחי השערוך

במאוחד

2013
15,149

2012
8,836

2011
12,511

חלק התאגיד

15,149

8,836

12,511

במאוחד

100%

100%

100%

חלק התאגיד

100%

100%

100%

)ז( פילוח תשלומי דיירים ממוצעים ,שיעורי תפוסה ותשואה ממוצעים בפועל )לפי
שווי נטו בסוף שנה ,במאוחד(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

2012

2011

תשלומי דיירים ממוצעים לחודש ליחידות דיור
)ש"ח(

7,988

7,781

7,773

תשלומי דיירים ממוצעים לחודש ליחידות דיור
מחוזים שנחתמו בתקופה )ש"ח(

12,604

11,737

10,488

שיעורי תפוסה ממוצעים

97.4%

97.3%

97.4%

2

2

1

שיעורי תשואה מניבים בפועל

7.53%

5.52%

6.96%

שיעורי תשואה מותאמים )*(

7.53%

7.35%

6.96%

שיעורי תשואה מותאמים מיוחדים )**(

10.25%

10.18%

9.24%

מספר נכסים מניבים

)*( שיעור תשואה מותאם  NOI -מותאם מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.
)**( שיעור תשואה מותאם מיוחד  NOI -מותאם מיוחד מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.
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)ח( הכנסות צפויות בגין חוזים חתומים:

בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים
הכנסות מדיירים
)באלפי ש"ח(

הכנסות
משוכרים
)אומדן(
)באלפי
ש"ח(

אומדן מספר
הסכמי משתכן
עם דיירים
שיסתיימו

5,271
5,271
5,271
5,271
17,116
10,215
6,355
2,977
2,304
60,048

594
594
594
594
2,376
2,376
2,376
1,714
996
12,212

17
13
13
13
57
57
57
57
57
284

תקופת הכרה בהכנסה
שנת 2014

רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4

שנת 2015
שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
שנת  2019ואילך
סה"כ

אומדן מספר
הסכמי שוכרים
שיסתיימו

-

צפי זה ,הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר נסמך ,בין היתר ,על הערכות
הקבוצה ,על ניסיון עבר של הקבוצה בתחום הפעילות והערכות אקטואריות .היקף צפי ההכנסות
יכול להשתנות כתוצאה משינויים בהיקפי העזיבות של הדיירים ו/או משינויים שהקבוצה
איננה יכולה לצפות ו/או להעריך.
)ט( שוכרים עיקריים
לקבוצה אין שוכרים שההכנסות מהם מהוות  10%או יותר מהכנסות החברה
)במאוחד(
)י( חשיפה לענף ספציפי
לקבוצה אין חשיפה לענף כלשהו.
)יא( נכסים בהקמה
לחברה אין נכסים בהקמה.
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)יב( רכישת ומכירת נכסים )מצרפי(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
נכסים שנמכרו
נכסים שנרכשו

2012

2011

לא נמכרו נכסים בתקופה
מספר נכסים שנרכשו בתקופה

*

1

*

*

40,660

*

*

6,313

*

*

14,530

*

עלות נכסים שנרכשו בתקופה
)במאוחד( )באלפי ש"ח(
 NOIשל נכסים שנרכשו )במאוחד(
)באלפי ש"ח(
שטח בנוי של הנכסים המניבים
שנרכשו בתקופה )במאוחד( )במ"ר(
כמות יחידות דיור בנכסים מניבים
שנרכשו בתקופה )במאוחד(
)ביחידות(

*נתון לא רלוונטי.

*

106

*
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)יג( התאמות הנדרשות ברמת התאגיד  -התאמה לרווחי FFO
 FFOלשנה שנסתיימה ביום
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

באלפי ש"ח ,מאוחד בלתי מבוקר
רווח )הפסד( נקי )מאוחד(
התאמות:
שינויים בערך של נכסי נדל"ן להשקעה ,נכסי

26,324

34,351

12,078

-

-

-

) ( 15,149

) ( 8,836

) ( 12,511

נדל"ן להשקעה בהקמה ,קרקעות ונכסי השקעה
נוספים
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסיים הנמדדים

-

) ( 23,905

-

) ( 2,008

) ( 1,284

252

בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הוצאות מיסים
התאמות המתייחסות לחלקן של הזכויות שאינן

4,894

4,086

2,293

-

-

-

מקנות שליטה ברווח הנקי
הפחתת עלויות מימון בגין פיקדונות דיירים

6,964

) ( 3,075

3,199

הפרשי הצמדה נכסים והתחייבויות פיננסיים

-

-

-

בניכוי הכנסות מחילוט פיקדונות דיירים

) ( 9,445

) ( 7,560

) ( 5,217

תזרים בגין תקבול פיקדונות מדיירים בניכוי

15,098

8,991

5,399

החזר פיקדונות לדיירים*
בניכוי תקבולי פיקדונות דיירים מנכס בהקמה

-

-

-

הוצאות )הכנסות( אחרות והתאמות חד פעמיות

) ( 4,371

) ( 2,669

) ( 2,570

פחת

1,071

1,034

1,018

רווחי אקוויטי

) ( 7,345

5,764

1,736

-

-

-

) ( 838

) ( 1,613

) ( 1,106

15,195

5,561

4,438

שיווק נכס בהקמה
בניכוי מיסים ששולמו
 FFOריאלי FFO/לפי גישת ההנהלה

*בהתאם לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת המוצג בדוחות הכספיים של המנפיקה.
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)יד( טבלה מרכזת  -בתי הדיור המוגן של הקבוצה
חלק
התאגיד
בנכס

שם הנכס

מספר
יח' דיור

שיעור
תפוסה

ליום 31.12.2013

שווי הנכס

יתרת פיקדונות
הדיירים

31.12.2013

31.12.2013

)באלפי

)באלפי ש"ח(

שווי נטו נכסים

) 31.12.2013באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות

סה"כ NOI

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2013
)באלפי ש"ח(

ש"ח(
בית גיל הזהב

דיור מוגן –

– ת"א

נכס מניב

בית שבעת
הכוכבים
הרצליה
סה"כ

דיור מוגן –
נכס מניב
 2נכסי דיור
מוגן

100%

100%

--

296

103

399

97%

93%

217,000

197,000

414,000

40,037

101,337

141,374

176,963

95,663

272,626

33,830

19,029

52,859

11,215

9,321

20,536
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חלק ב'  -הצגת נכסים מהותיים מא ד
 . 3.20.2בניין בית גיל הזהב  -תל אביב
)א( הצגת הנכס
פירוט לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2013
שם הנכס:

בית הזהב בע"מ

מיקום הנכס:

משה דיין  66תל אביב

שטחי הנכס )שטח בנוי(  -פיצול לפי שימושים

 16,400מ"ר

סה"כ יחידות דיור בנכס

296

מבנה האחזקה בנכס

בעלות פרטית

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס )אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת –
הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה המוחזקת
בנכס(:

80%

ציון שמות השותפים לנכס )אם השותפים מחזיקים למעלה מ 25% -מן
הזכויות בנכס או אם השותפים הינם צדדים קשורים כהגדרתם
בהנחייה זו(

-

תאריך רכישת הנכס

בית הדיור המוגן קיים משנת 1982

פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות ,חכירה וכד'(:

בעלות
בעלות פרטית ,הבניין טרם נרשם בפנקס
בתים משותפים ,למעט חלק מהנכס

מצב רישום זכויות משפטיות:

הרשום כחלקות משנה )תתי חלקות(
בחלקה  560אשר הבניין בתחומה נרשם
בפנקס בתים משותפ ים

זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות

 1,660מ"ר

נושאים מיוחדים )חריגות בנייה מהותיות ,זיהום קרקע וכיו"ב(:

אין

שיטת הצגה בדוחות הכספיים )איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני(

איחוד

פרטים על נכס שנמכר

אין
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)ב( נתונים עיקריים

בתאריך רכישת

)נתונים לפי  . 100%חלק
התאגיד בנ כס ( 100% -
שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי
ש"ח(

הנכס

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

217,000

198,600

191,800

40,037

36,410

34,136

176,963

162,190

157,664

13,520

4,199

12,511

מועד הרכישה

97.3%

97.2%

97%

שיעור תפוסה )(%

287

288

289

33,826

33,536

33,597

7,988

7,781

7,773

שווי הוגן ברכישה
)באלפי ש"ח(

ל.ר.

בניכוי  -יתרת
בניכוי  -יתרת פיקדונות דיירים
בסוף התקופה )באלפי ש"ח(

פיקדונות דיירים
ברכישה )באלפי

ל.ר.

ש"ח(
בנטו " -שווי זכויות
שווי נכס ,נטו )באלפי ש"ח(

החברה בנכס"
)באלפי ש"ח(

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי
ש"ח(
שיעור תפוסה ממוצע )(%
מספר יחידות מאוכלסות בפועל
)לסוף התקופה(
סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
תשלומי דיירים ממוצעים לחודש
ליחידת דיור )ש"ח(
תשלומי דיירים ממוצעים ליחידת
דיור מחוזים שנחתמו בתקופה

12,842

9,690

10,488

) NOIאלפי ש"ח(

11,215

11,237

11,218

 NOIמותאם )אלפי ש"ח(

11,215

11,237

11,218

 NOIמותאם מיוחד )אלפי ש"ח( )*(

16,272

15,501

14,906

שיעור תשואה בפועל )(%

6.34%

6.93%

7.11%

שיעור תשואה מותאם )(**) (%

6.34%

6.93%

7.11%

9.19%

9.56%

9.45%

)ש"ח(

שיעור תשואה מותאם מיוחד )(%
)***(

)*(  NOIמותאם מיוחד  -כולל התאמות בהתאם לשמאויות בכל הנוגע לרווח התפעולי
ולפקדונות בהתאם למחירי מכירה מעודכנים.
)**( שיעור תשואה מותאם  NOI -מותאם מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.
)***( שיעור תשואה מותאם מיוחד  NOI -מותאם מיוחד מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.

ל.ר.

ל.ר.
ל .ר.
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)ג( פילוח מבנה הכנסות ועלויות
שנת 2013

)נתונים לפי  . 100%חלק

שנת 2011

שנת 2012

התאגיד בנכס ( 100% -
)באלפי ש"ח(

הכנסות:
משחיקת פיקדונות דיירים

6,892

7,195

7,787

משירותים לדיירים )תפעול(

19,736

18,814

18,115

מהשכרה )בעיקר מחלקה סיעודית(

1,695

1,678

1,874

סה"כ הכנסות

28,323

27,687

27,776

עלויות:
ניהול ,אחזקה ותפעול
פחת

16,255

15,553

15,851

853

897

707

הוצאות אחרות
סה"כ עלויות

17,108

16,450

16,558

רווח גולמי

14,881

15,072

15,598

NOI

11,215

11,237

11,218

)ד( הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
)נתונים לפי
 . 100%חלק
התאגיד בנכס –

שנת 2015

לתקופה שבין
 1.1.2014ועד
31.12.2014

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2018

שנת 2019
ואילך

( 100%
)באלפי ש"ח(
הכנסות מדיירים

14,206

12,193

6,541

3,611

5,042

1,988

הכנסות משוכרים

881

881

881

881

881

881

15,087

13,075

7,422

4,493

5,923

2,984

סה"כ

)ה( שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס
סוג

פירוט

הסכום המובטח ע"י השעבוד
31.12.2013
)באלפי ש"ח(
שעבוד לבנק הפועלים בע" מ ,התחייבות

שעבודים

לשעבוד חלקים מהשטחים המסחריים כמפורט
בסעיף  3.15.1לע יל.
אחר

למשל :הערות

ראה סעיף  10.2בשומת המקרקעין המצורפת

אזהרה

של בית גיל הזהב תל -אביב.
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)ו( פרטים אודות הערכת השווי

)נתונים לפי  . 100%חלק התאגיד בנכס ( 100% -

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

217,000

198,600

191,800

משה ברק פרדימן כהן ושות'

זהות מעריך השוו י

משה פרדימן  -מהנדס אזרחי בוגר טכניון) ( 1981
רענן דוד  -שמאי מקרקעין בעל תואר שני בכלכלה

שמות המעריכים והשכלתם

מהאוניברסיטה העברית ירושלים
האם המעריך בלתי תלוי?

כן

כן

כן

האם קיים הסכם שיפוי?

כן

כן

כן

31.12.13

31.12.12

31.12.11

תאריך התוקף של הערכת השו וי

היוון תזרים המזומנים העתידי

מודל הערכת השווי
פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי:
סה"כ שטחים מבונים של כלל הבית
296

296

296

שיעור תפוסה ליום ההערכה

97.3%

97.2%

97.4%

יתרת פיקדונות בפועל )אלפי ש"ח(

40,037

36,410

34,136

5

5

5

141,928

148,947

151,142

9%

9.5%

9.5%

שווי דירות במל א י )אלפי ש"ח(

6,419

5,093

4,678

שיעור תחלופה שנתי

13%

13%

13%

שיעור חילוט ממוצע

3%

3%

3%

5,511

5,547

5,457

996

906

866

סה"כ יחידות הדיור

תקופת ההחלפה הראשונה
הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה
שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים

ע ודף שנתי ממוצע מתחלופה
הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים מושכרים
לחיצוניים )אלפי ש"ח(

7.5%-8.5%

8.5%-10%.

.8.5%-10%

עודף מתפעול שוטף

671

585

573

פחת כלכלי )אלפי ש"ח(

758

758

758

שיעור היוון להכנסות משטחים מושכרים

ניתוחי רגישות לשווי
שיעור ההיוון לשחיקת
פיקדונות מדייירים
שיעור ההיוון לשחיקת
פיקדונות מדיירים
שיעור היוון להכנסות
מהשכרת דירות
שיעור היוון להכנסות
מהשכרת דירות

עליה של 0.5%
ירידה של 0.5%
עליה של 0.5%
ירידה של 0.5%

210,900
223,600
214,600
219,600

193,100
204,600
196,900
200,600

186,300
197,800
190,400
193,500
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. 3.20.3

בית שבעת הכוכבים – הרצליה
)א( הצגת הנכס
פירוט לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2013
שם הנכס:

שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ

מיקום הנכס:

הנשיא  138הרצליה

שטחי הנכס )שטח בנוי(  -פיצול לפי שימושים
סה"כ יחידות דיור בנכס
מבנה האחזקה בנכס

בניין שבעת הכוכב ים )חלקה  12,140 - ( 1403מ"ר
בניין הכוכב השמיני )חלקה  2,390 - ( 1048מ"ר
103

בעלות פרטית

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס )אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת -
הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה המוחזקת בנכס(:

100%

ציון שמות השותפים לנכס )אם השותפים מחזיקים למעלה מ 25% -מן
הזכויות בנכס או אם השותפים הינם צדדים קשורים כהגדרתם
בהנחייה זו(

אין

תאריך רכישת הנכס

31.07.2012

פירוט זכויות משפטיות בנכס )בעלות ,חכירה וכד'(:

בעלות

מצב רישום זכויות משפטיות:

בניין שבעת הכוכבים רשום כבית משותף ,בניין
הכוכב השמיני טרם נרשם כבית משותף

זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות

אין

נושאים מיוחדים )חריגות בנייה מהותיות ,זיהום קרקע וכיו"ב(:

אין

שיטת הצגה בדוחות הכספיים )איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני(

איחוד

פרטים על נכס שנמכר

אין
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)ב( נתונים עיקריים

בתאריך רכישת
הנכס

)נתונים לפי  . 100%חלק התאגיד
בנכס ( 100% -

שנת 2013

שנת 2012

שווי הוגן בסוף תקופה )באלפי ש"ח(

197,000

194,700

) ( 101,337

) ( 98,608

שווי נכס ,נטו )באלפי ש"ח(

95,663

96,608

בניכוי – יתרת פיקדונות דיירים בסוף
התקופה )באלפי ש"ח(

שווי הוגן ברכישה
)באלפי ש"ח(

190,000

בניכוי  -יתר ת
פיקדונות דיירים

) ( 103,221

ברכישה )באלפי ש"ח(
בנטו " -שווי זכויות
החברה בנכס" )באלפי

86,779

ש"ח(
רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(

1,629

4,637

מועד הרכישה

31.7.2012

שיעור תפוסה ממוצע )(%

93%

92%

שיעור תפוסה )(%

91%

96

97

19,029

7,519

מספר יחידות מאוכלסות בפועל )לסוף
התקופה(
סה"כ הכנסות )באלפי ש"ח(
תשלומי דיירים ממוצעים לחודש
ליחידת דיור )ש"ח(

10,582

10,779

תשלומי דיירים ממוצעים ליחידת דיור
מחוזים שנחתמו בתקופה )ש"ח(

12,366

13,784

) NOIאלפי ש"ח(

9,321

3,254

 NOIמותאם )אלפי ש"ח(

9,321

8,016

 NOIמותאם מיוחד )אלפי ש"ח( )*(

11,659

11,213

שיעור תשואה בפועל )(%

9.74%

3.39%

שיעור תשואה מותאם )(**) (%

9.74%

8.34%

שיעור תשואה מותאם מיוחד )(***) (%

12.19%

11.67%

)*(  NOIמותאם מיוחד  -כולל התאמות בהתאם לשמאויות בכל הנוגע לרווח התפעולי
ולפקדונות בהתאם למחירי מכירה מעודכנים.
)**( שיעור תשואה מותאם  NOI -מותאם מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.
)***( שיעור תשואה מותאם מיוחד  NOI -מותאם מיוחד מחולק בשווי נטו של נכסים מניבים.
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)ג( פילוח מבנה הכנסות ועלויות
שנת 2013

)נתונים לפי  . 100%חלק

שנת * 2012

התאגיד בנכס – ( 100%
)באלפי ש"ח(

הכנסות:
משחיקת פיקדונות דיירים

6,924

2,502

משירותים לדיירים )תפעול(

10,884

4,544

מהשכרה )בעיקר מחלקה סיעודית(

1,221

473

סה"כ הכנסות

19,029

7,519

עלויות:
9,708

4,265

ניהול ,אחזקה ותפעול
פחת

-

-

הוצאות אחרות

-

-

סה"כ עלויות

9,708

4,265

רווח גולמי

10,468

4,119

NOI

9,321

3,254

* החל ממועד רכישת הבית בחודש אוגוסט 2012

)ד( הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
)נתונים לפי

לתקופה שבין
 1.1.2014ועד

התאגיד בנכס -

31.12.2014

 . 100%חלק

שנת 2015

( 100%

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018

שנת 2019
ואילך

)באלפי ש"ח(

הכנסות מדיירים

6,876

4,922

3,674

2,744

1,131

316

הכנסות משוכרים

1,380

1,380

1,380

1,380

718

0

סה"כ

8,256

6,302

5,054

4,123

1,849

316
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)ה( מימון ספציפי

הלוואה מתאגיד בנקאי

מימון ס פציפי

מוצג כהלוואת
יתרות בדוח על המצב הכספי
תאריך נטילת ההלוואה המקורי:

31.12.2013

לזמן קצר:

)אלפי ש"ח(

מוצג כהלוואה

 27,000אלפי ש"ח

22,737

לזמן ארוך:

09.08.2012
סכום ההלוואה המקורי:

2,842

מוצג כהלוואת
31.12.2012

לזמן ק צר:

)אלפי ש"ח (

מוצג כהלוואה

1,984
25,579

לזמן ארוך:
שווי הוגן ליום ) 31.12.2013אלפי ש"ח(

25,579

מסגרת אשראי שטרם נוצלה )אלפי ש"ח(

-

שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2013

4.4%

מועדי פרעון קרן וריבית
התניות פיננסיות מרכזיות

פברואר ואוגוסט
 . 1התחייבות לעמידה ביחס
כיסוי )תזרים פנוי חלקי
חלויות שוטפות לשירות
החוב ( גדול מ. 1.3 -
. 2שמירת
בחשבונות

יתרה
החברה

נזילה
של

לפחות  30%מסך החלויות
השוטפות לשירות החוב.
התניות מרכזיות אחרות

התחייבות לא לבצע שינוי מבנה
בחברה ללא הסכמת הבנק

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום תקופת הדוח

לא

האם מסווג כnon- recoursr-

לא
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)ו( שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס
סוג

שעבודים

פירוט

הסכום המובטח ע"י השעבוד
31.12.2013
)באלפי ש"ח(

משכנתא

על הנכס רשומה משכנתא מדרגה ראשונה
לטובת בנק הפועלים על סכום של  27מליון
ש"ח .כמו כ ן ,רשומות משכנתאות מדרגה
ראשונה לטובת רוכשי זכויות )הדיירים(
ביחידות הדיור שלהם בפרויקט.

אחר

הערות אזהרה

לזכות הדיירים בבית הדיור המוגן נרשמת
הערת אזהרה בלשכת רישות המקרקעין
להבטחת זכות המגורים והשימוש ביחידת
הדיור.
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)ז( פרטים אודות הערכת השווי

)נ תונים לפי  . 100%חלק התאגיד בנכס ( 100% -

שנת 2013

שנת 2012

השווי שנקבע )באלפי ש"ח(

197,000

194,700

משה ברק פרדימן כהן ושות'

זהות מעריך השווי

משה פרדימן  -מהנדס אזרחי בוגר טכניון) ( 1981
רענן דוד  -שמאי מקרקעין בעל תואר שני

שמות המעריכים והשכלתם

בכלכלה מ האוניברסיטה העברית ירושלים
האם המעריך בלתי תלוי?

כן

כן

האם קיים הסכם שיפוי?

כן

כן

31.12.13

31.12.12

תאריך התוקף של הערכת השווי

היוון תזרים המזומנים העתידי

מודל הערכת השווי
פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי:

14,530

14,530

סה"כ יחידות הדיור

103

105

שיעור תפוסה ליום ההערכה

93%

93%

101,337

98,608

5

5

80,773

68,781

9%

9.5%

שווי דירות במלאי )אלפי ש"ח(

7,950

14,420

שיעור תחלופה שנתי

10%

10%

שיעור חילוט ממוצע

3%

3%

עודף שנתי ממוצע מתחלופה

5,412

5,302

הכנסה שנתית מדמ י שכירות משטחים מושכרים

1,377

1,122

סה"כ שטחים מבונים של כלל הבית

יתרת פיקדונות בפועל )אלפי ש"ח(
תקופת ההחלפה הראשונה
הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה
שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים

לחיצוניים )אלפי ש"ח(
שיעור היוון להכנסות משטחים מושכרים

8%-9%

8%

עודף מתפעול שוטף

489

294

פחת כלכלי )א לפי ש"ח(

373

373

ניתוחי רגישות לשווי
שיעור תחלופה שנתי

עליה של 1%

199,600

197,400

שיעור תחלופה שנתי

ירידה של 1%

194,500

192,000

שיעור היוון להכנסות
מתחלופת דיירים
שיעור היוון להכנסות
מתחלופת דיירים

עליה של 0.5%
ירידה של 0.5%

193,600
200,800

189,400
201,000
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 . 4תחום "אחר"  -השקעות בחברות כלולות
 . 4.1מידע כללי על התחום
תחום המוכר בדוחותיה הכספיים של החברה כמגזר "אחר" הכולל את השקעות החברה בחברות
כלולות  ,אשר לאור היקפן נכון למועד הגשת הדוח ,אינן עולות כדי תחום פעילות .
להלן עיקר ההשקעות בחברות הכלולות:
א .ה רפז ,מחזיקה בכ 42% -משותפות אשר הינה הבעלים של  50%מפרויקט בפראג שבצ'כיה ,כמפורט
בסעיף  4.2.1להלן וכן בכ) 5.3% -בעקיפין בדרך של החזקה בכ 31% -בחברה קפריסאית שהינה הבעלים
של  17%בשותפות גרמנית הרשומה בגרמניה( ,בשותפות אשר רכשה זכויות בנכס מניב בעיר קלן
שבגרמנ יה כמפורט בסעיף  4.2.2להלן .החזקות הרפז כאמור מסווגות בדוחות הכספיים כהשקעות
בחברה ושותפות כלולות.
ב .יצלף מחזיקה בשטחים מסחריים במרכז המסחרי בית גיל הזהב ,המיועדים להשכרה לצדדים
שלישיים.
ג .חברה כלולה ,הרשומה בלוקסמבורג ,בבעלות ,בחלקים שווים ,של החברה ו רבד בע"מ ,הינה בעלת
הזכויות בנכס ופעילות בית אבות סיעודי בעיר  , Henley on Thamesאנגליה ,בהתאם לעסקה אשר
הושלמה במהלך תקופת הדוח )להלן " :עסקת הנלי " ו " -בית האבות בהנלי " ,בהתאמה (.
יצוין כי בשנת  2012הוכר ה הפעילות המתוארת לעיל כ"השקעה בתחום הנדל"ן" אולם החל מד וחותיה
הכספיים לשנת  2013הוכר מגזר זה כ"אחר" .יובהר כי למעט הכללת הפעילות וה ה חזק ה בבית האבות
באנגליה ,לא נגרעו או נוספו פעילות ו/או השקעה נוספת הנכללת בתחום זה.
פעילות החברה בתחום "אחר"
פעילות החברה בתחום זה מתבצעת באמצעות חברת הבת הרפז ,למועד הדוח השקעות הרפז הן במיזם
להקמת פרויקט מגורים למכירה בפראג ,צ'כיה ובשותפות אשר רכשה זכויות בנכס מניב בעיר קלן,
גרמניה ובאמצעות חברה הרשומה בלוקסמבורג בבעלות  ,בחלקים שווים ,של החברה ושל רבד אשר
בבעלותה )באמצעות חברה הרשומה באנגליה( בית האבות בהנלי ופעילות בית האבות בהנ לי אשר
נרכשו במהלך תקופת הדוח .
להלן יובא תיאור בנפרד לפעילות הרפז ולפעילות בהנלי ,אנגליה.
 . 4.2פעילות הרפז  -פירוט ההשקעות בחברות כלולות בפראג צ'כיה ובקלן ,גרמניה
בהשקעת הרפז בייזום פרויקטים למגורים ,החברה השקיעה במסגרת שותפויות ליזום פרויקטים
למגורים למ כירה בה ם יש שותף מנהל אשר מוביל את ייזום הפרויקט .כל השקעה מתבצעת באמצעות
חברה נפרדת הרשומה במדינה בה מתבצע הפרויקט ,אשר הינה י יעודית למטרת הקמת הפרויקט )להלן:
" חברת פרוייקט "(.
הרפז קשורה בהסכם שותפות המסדיר את תנאי העסקה המשותפת לרבות מנגנונים של קבלת החלטות,
א חריות ניהול ,תקציב פרויקט ,לוחות זמנים ,דוחות ניהוליים ,דמי ניהול ,חלוקת רווחים ואחרות.
השותף המנהל אחראי על שינוי יעוד וזכויות בניה ,הכנת תוכניות ,הוצאת היתרי בניה ,השגת ליווי
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בנקאי לבניית הפרויקט ,התקשרויות עם נותני שירותים ,עריכת מכרזים ,בחירת קבלן ,ני הול ופיקוח
עבודות הבניה ,ניהול חשבונות ותקציב ,טיפול בשיווק ומכירות ,טיפול ברוכשים וניהול כל נושא אחר
בפרויקט.
 . 4.2.1השקעה במיזם מגורים למכירה בפראג ,צ'כיה
ביום  13.3.2006חתמה הרפז על הסכם להקמת שותפות מוגבלת בישראל ,יחד עם משקיעים
אחרים )להלן " :השותפות "( להשקעה בפרויקט נדל"ן )למגורים( ברובע  6בפראג ,צ'כיה ,
המכונה פרויקט "קייטנקה" )להלן " :הפרויקט "( .שטח הפרויקט הינו כ 35,000 -מ"ר.
השותפות רכשה מידי דנקנר השקעות בע"מ )להלן " :דנקנר "(  50%מחברת נכס מקומית בשם
) Bozner s.r.oלהלן " :בוזנר "( אשר הינ ה בעלת המגרש עליו יבנה הפרויקט 50% .האחרים
בחברת בוזנר הינם בבעלות קרן הנדל"ן אירית ) Quinlanלהלן " :הקרן האירית "(.
השותף הכללי המנהל בשותפות הינו חברת לפיד קפיטל ונ ט צ'ר בע"מ ,חברה פרטית ,שלמיטב
ידיעת החברה ,בעל השליטה בה )  ( 75%הינו מר דורון פרידמן )" השותף הכללי "( .
רכישת המנ יות מדנקנר התבצעה לפי שווי קרקע כולל של כ 5.2 -מיליון יורו .חלקה הכולל של
החברה בגיוס ההון עומד על סך כולל של כ 1.23 -מיליון יורו ,אשר מהווים כ 42% -מההון
בשותפות .נכון למועד פרסום הדוח  ,הרפז העבירה לשותפות את מלוא התחייבויותיה ) 1.23
אלפי אירו( בגין חלקה בשו תפות .בהתאם להסכם השותפות ,החברה הינה אחראית לחיובי
השותפות אך ורק בסכום השקעתה .לפני חלוקת רווחי השותפות תוחזר לשותפים קרן
ההשקעה כשהיא צמודה ליורו בתוספת ריבית שנתית בשיעור של . 5%
בעת הרכישה של הקרקע בנובמבר  2005הייתה תוכנית אב )  ( Master Planעם זכויות ב נייה
למגורים ,בשטח כולל של  7.7אלפי מ"ר ברוטו .ביום ה 16 -במאי  2007התקבל האישור הסופי
לת.ב.ע המפורטת הכוללת זכויות בניה ברוטו בהיקף של כ 17 -אלפי מ"ר.
בהתאם לידיעת החברה ולפי מידע שנמסר לה מהשותף הכללי:
במגרש מתוכננים להיבנות  4בנייני מגורים חדשים ,בנוסף לשיפוץ בניין קיים ישן )בניין
האורנג'רי( המיועד למכירה ,וכן  -ווילה קיימת לשימור במרכז המגרש והפארק שתשופץ
ותועמד לרשות העירייה .הבניינים החדשים יהיו בני  5קומות ,בתוספת  2קומות תת
קרקעיות לחניה .בסה"כ מתוכננים להיבנות במגרש כ 135 -יח"ד .למרבית היחידות תהיה
מרפסת מקורה .בקומת הקרקע של המבנים העליונ ים מוצעות היחידות עם גינה צמודה .
המיקום הינו יוקרתי וייחודי המציע פרויקט יוקרה ביחס לפרויקטים אחרים בעיר.
הפארק והוילה ,שופצו ועברו לבעלות העירייה בחודש פברואר  . 2012הוילה צפויה לשמש את
העירייה לכנסים ואירועים והשט ח הירוק יהיה פארק שיתוחזק ע"י העירייה .השטח הירוק
בצידו המזרחי של המגרש ישאר בבעלות השותפות היזמית ועשוי לשמש כעתודה אפשרית
להגדלת זכויות הבניה במגרש בעתיד.
בחודש מאי  , 2009התקבלו היתרי הבנייה לארבעה מתוך חמשת הבניינים המהווים כ80% -
מזכויות הבניה בפרויקט  .לגבי בניין אחד התקבלה התנגדות מצד המגרש השכן אשר בבעלות
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אוניברסיטת קרל .היתר בניה התקבל בחודש ינואר  2012בניית הבניין תחל בחודש מרס 2013
ותארך כעשרים חודשים .בתחילת חודש פברואר  2013אושרה מסגרת אשראי לבניית הבניין
בסך של  150מיליון קרונות )כ 6 -מיליון יור ו( .סך של  30מיליון קרונות ניתן למשוך ללא
מכירות מוקדמות ומעבר יש צורך במכירות מוקדמות בשיעור של . 35%
על רקע מצב שוק הנדל"ן בצ'כיה בעת קבלת היתר הבנייה באמצע שנת  , 2009גובשה תכנית
לבניית ומכירת הפרויקט בשלבים כאשר ההתקדמות תהיה בכפוף לקצב המכירות .השותפ ות
השיגה ליווי בנקאי לבניי ת הפרויקט לפיו אין היא נדרשת להוסיף הון עצמי מעבר לעלויות
שביצעה עד אותה עת  .הליווי הבנקאי ה ותנה במכירות מוקדמות בשיעור של  30%בכל שלב
המיועד לבנייה.
במהלך  2013שוק המגורים בכלל ובפרויקט קייטנקה בפרט התאפיין בירידת מחירים של בין
 10%ל . 15% -חלק מירידת המחירים נבעה מעליית המע"מ משיעור של  10%ל 15% -אשר
ברובו נספג על ידי המוכרים.
להלן טבלת ריכוז נתונים ביחס לפרויקט בהתאם למידע שנמסר לחברה מאת השותף הכללי:
מועד
תחילת
בניה

מועד צפוי
לגמר בניה

שלבי
הפרויקט

מספר יח"ד

מועד תחילת
שיווק

יח"ד
מכורות
ליום
31/12/2012

שלב א'

 2בניינים הכוללים ביחד  57יח"ד
וכ –  8פנטהאוסים.

שלב ב'

בניין אחד הכולל  25יח"ד וכ – 2
פנטהאוסים ושיפוץ בנין
האורנג'ר י

24

4,500

מרס 2011

שלב ג'

בנין אחד הכולל  36יח"ד

אוקטובר
) 2009ללא
הפנטהאוסים(
נובמבר
) 2010ללא
הפנטהאוסים
ובנין
האורנג'רי(
היתר בניה
נתקבל
בינואר 2012

56

מחיר
ממוצע
למ"ר
)אירו(
)ללא
מע"מ(
4,000

אפריל
2010

הסתיים
ינואר 2012
הסתיים
ינואר 2013

תום שנת
2014

10

3,600

מרס 2013

בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט חלו עיכובים ביחס לתכנית העסקית אשר נבעו  ,ראשית ,
מעיכובי ם בקבלת אישורי תכנון והיתר בנייה הנובעים מ מיקומ ה המרכזי ואופייה של קרקע
הפרויקט  ,אשר כוללת פארק ובניינים היסטוריים לשימור .תהליך ההשבחה היה מורכב
ומשמעותי ביותר וכלל ,בין היתר ,התקשרות בהסכם עם עיריית פראג שעניינו שיפוץ ומסירת
חלק מהפארק ,עליו ממוקם מבנה ה יסטורי ,לבעלות העירייה ,עם סיום הקמת הפרויקט,
בתמורה להגדלת זכויות הבנייה .לאור מורכבות הליך ההשבחה כאמור קבלת היתרי הבניה
התבצעה כשנתיים לאחר המועד המשוער שהוצג בתכניות העסקית המקורית .משך בניית
הפרויקט הוארך עקב שדרוגו לפרויקט יוקרה ומורכבותו ובשל חלוקתו לשלבי ביצוע בשל
שינויים בביקושים בשוק.
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 . 4.2.2השקעה בשותפות במרכז מסחרי ברטוניה בעיר קלן ,גרמניה
ביום  , 30.4.2006חתמה הרפז על הסכם עם חברת ,Belltrend Menorah Enterprises Ltd
חברה קפריסאית אשר  50%מהונה המונפק והנפרע מוחזק ע"י מנורה דורות חברה ליזום
פרויקטים ו השקעות בנדל"ן בע"מ )אשר בשליטת מנורה אחזקות בע"מ( והיתר ע"י משקיעים
נוספים  ,להשקעה בקומפלקס מסחרי הידוע בשם  Barthonia Forumהכולל משרדים ,חנויות
ומגורים בעיר קלן בגרמניה )להלן " :קומפלקס ברטוניה "(.
חלקה של הרפז ,בעקיפין ,בבעלות על קומפלקס ברטוניה הינו כ) 5.3% -החזקה של כ31% -
בחברה קפריסאית שתהיה הבעלים של  17%בשותפות גרמנית שרכשה את הקומפלקס )להלן
בסעיף זה בלבד " :השותפות "( (.
ההשקעה בוצעה באמצעות העמדת הלוואת בעלים בסך  1,200אלפי יורו נושאת ריבית שנתית
צמודת יורו של  7%אשר תשולם מתוך עודפי ההכנסות מקומפלק ס ברטוניה ואשר קודמת
לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות.
עלות הרכישה של קומפלקס ברטוניה הינה כ 130 -מיליון יורו והעלות הכוללת לרבות הוצאות
הרכישה הינה כ 139 -מיליון יורו ,אשר מומנה מהון עצמי של כ 16 -מיליון יורו ומהלוואה
בנקאית ) (non recourseבהיקף של כ 123 -מי ליון יורו.
קומפלקס ברטוניה משתרע על פני כ 70,000 -מ"ר )כ 27,000 -מ"ר משרדים ,כ 26,000 -מ"ר
מסחרי ,כ 14,000 -מ"ר מגורים הכוללים  191יחידות דיור וכ 1,045 -חניות( .בקומפלקס
ברטוניה כ 65 -שוכרים ,כשהבולטים מביניהם הינם Kaufland ,מתחום המזון, Citybank ,
 - Anwerpes AGסוכנות לפרסום ותקשורת - Elment ag ,שיווק מוצרי תוכנה וDeutsche -
 . post AGשיעור התפוסה בקומפלקס ברטוניה הינו כ 98% -ושכר הדירה בניכוי הוצאות
אחזקה וניהול הינו כ 9.5 -מיליון יורו בשנה.
לפי מידע שנמסר לחברה מהשותפות  ,הבנק שהעמיד לשותפות את המימון לצור ך רכישת
הקרקע בקומפלקס ברטוניה )להלן בסעיף זה בלבד " :הבנק "(  ,טען להפרות  ,לכאורה ,של
התניות פיננסי ו ת  ,האחת ,בהתאם לשווי שנקבע לקומפלקס ברטוניה על פי הערכת שווי
שהוזמנה על ידי נאמן מטעם הבנק והשנייה  ,לנוכח אי העברה מספקת של סכומים לחשבון
השכירות של הבנק  .מימ וש קומפלקס ברטוניה בשווי שננקב בהערכת השווי שהזמין הבנק
כאמור ,משמעה כי הלוואת החברה לא תוחזר וכי הלכה למעשה על החברה היה לבצע הפרשה
מלאה של מלוא השקעתה.
השותפות חלקה על דעת נאמן הבנק לעניין קיומן של שתי ההפרות כאמור ,כאשר על פי
הערכת שווי עצמאית ובלתי תלו יה שביצעה לקומפלקס ברטוניה בשלהי חודש דצמבר , 2012
קיימת ירידת ערך אשר אינה מהווה הפרה של ההתניה הפיננסית .יצוין כי נכון למועד דוח זה,
השותפות פורעת את חובה לבנק )קרן וריבית( כסדרו.
מועד הפירעון של ההלוואה נקבע ל יום  15ביולי  , 2013כאשר הנהלת הפרויקט ניהלה מ שא
ומתן עם גופים פיננסיים אחרים למחזור ההלוואה.
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בשל חוסר ודאות ליכולת הפרויקט לממן מחדש את הנכס רשמו רואי החשבון המבקרים
של  Qulacoהערת עסק חי בחוות הדעת שלהם לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2012
ו בהתאם לכך ובהתחשב בחוסר הוודאות של הנהלת החברה לגבי יכולתה של Qulaco
להשיב לחברה את יתרת ההלוואה שהעבירה במסגרת השקעתה בפרויקט ,החליטה
הנהלת החברה להפחית את יתרת ההשקעה ב Qulaco -ורשמה ירידת ערך בסך של כ-
 2.5מליון ש"ח.
כפי שנמסר לחברה על ידי השותף המנהל של השותפות במהלך תקופת הדוח ,ביום  12באוגוסט
 ,2013הושלמה התקשרות שעניינה מימון מחדש של ההלוואה אשר עמדה במועד ההתקשרות על
סך של כ 113-מיליון אירו )להלן" :ההלוואה הקיימת" ו"-המימון מחדש"( .המימון מחדש בוצע
בדרך של נטילת הלוואה חדשה ממוסד בנקאי אחר בסכום של  90מיליון אירו )להלן" :ההלוואה
החדשה"( ,אשר שימשה לרכישת ההלוואה הקיימת.
לצורך מימון עלויות ההלוואה החדשה ,כל השותפים הקיימים במתחם התבקשו להזרים סך כולל
של כמיליון אירו בגין עמלות ,הוצאות וכיו"ב .חלק החברה בסכום שהוזרם כאמור אינו מהותי
ומומן ממקורותיה העצמאיים.
כפי שנמסר לחברה ההלוואה החדשה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  3.75%ותיפרע
במועדי תשלום רבעוניים במשך שבע שנים ,כאשר להבטחת התחייבויות הלווים שועבדו זכויות
במתחם .תנאי ההלוואה החדשה כוללים התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות.
ליום  31בדצמבר  2013יתרת ההשקעה של החברה בשותפות הגרמנית הינה בסך של  6,555אלפי
ש"ח .יתרת ההשקעה חושבה בהתאם להשבת ערך ההשקעה בהתבסס על חלק החברה ברווח
השותפות הגרמנית כתוצאה ממימון מחדש של הנכס ומחילת חוב שנרשמה בתקופת הדיווח )כ-
 5,016אלפי ש"ח( וכן בהתאם לחלקה של החברה בהלוואה ובהון השותפות הגרמנית שהופחת
בעבר )כ 1,049 -אלפי ש"ח( .הכנסה זו בסך של  6,555אלפי ש"ח נכללת במסגרת חלק הקבוצה
ברווחי חברה ושותפות כלולות ,נטו בדוח על הרווח או והפסד ורווח כולל אחר לשנת .2013
למידע אודות ההשפעה אשר היתה למימון מחדש בפרויקט ראו באור 9א') (5לדוחות הכספיים.
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 . 4.3תיאור הפעילות בהנלי אנגליה  -פעילו ת השקעה בחברה כלולה
 . 4.3.1הסכם הרכישה
בסוף חודש נובמבר  2013הושלמה עסקה לרכישת נכס ופעילות של בית האבות בהנלי ,אנגליה ,
בתמורה לסכום כולל של כ 8.7-מליוני ליש"ט )להלן" :התמורה"( ,כאשר חלקה של החברה בתמורה הינו כ-
 4.35מיליוני ליש"ט )מחצית(.
בית האבות והפעילות נרכשו מכונס נכסים במצבם  AS ISוללא הצהרות מוכרים.
הרכישה התבצעה באמצעות חברה הרשומה באנגליה.
 .4.3.2ההסכם עם רבד
בסמוך למועד ההתקשרות בהסכם לרכישת בית האבות בהנלי התקשרה החברה בחוזה שותפות
עם רבד בע"מ )להלן " :רבד "( המסדיר את יחסי הצדדים בכל הנוגע לרכישת הנכס והפעילות הנרכשת
בהנלי ,וכן מסדיר את יחסי הצדדים ביחס לכוונתם להמשיך ולפעול במשותף לרכישת בתי אבות באנגליה
והקמת רשת בתי אבות באנגליה ובהתאם להסדרים שנקבעו בו )להלן" :ההסכם עם רבד" ו"-הרשת",
בהתאמה(.
רבד והחברה יכונו להלן יחד" :השותפים".
בהתאם להסכם עם רבד ,תהא החברה אחראית לאיתור ובחינה של בתי האבות לרכישה וכן לניהולם
המקצועי השוטף לרבות בית האבות בהנלי אשר נרכש במהלך תקופת הדוח .רבד תהיה אחראית על גיבוש
הסכמי הרכישה כאשר הצדדים יעבדו בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה .בעבור שירותי הצדדים לשותפות
ולתאגידים בה יהיו החברה ורבד זכאים לתמורות כפי שנקבע בהסכם עם רבד.
על פי הסכם עם רבד ,בעבור שירותיה החברה לרשת ,הלברה תהא זכאית לתשלומים שיפורטו להלן
בתמצית:
-

דמי ייזום והבאת עסקה ,בגין כל עסקה לרכישת בית אבות שתבוצע בפועל על ידי השותפים ,בסכום
המהווה נגזרת מעלות הרכישה.

-

דמי ניהול שישולמו מדי חודש בחודשו בגובה שיעור מעלותם של בתי האבות הנכללים ברשת באותה
העת ,כפי שנקבע בהסכם עם רבד;

-

דמי קידום בשיעור מעודף התשואה על התזרים הפנוי ביחס לכל בית אבות בנפרד ,כפי שהוגדר בהסכם
עם רבד;

על פי ההסכם עם רבד בעבור שירותיה של רבד לרשת ,רבד תהא זכאית לדמי הניהול בגובה שיעור מעלותם
של בתי האבות הנכללים ברשת באותה העת ,כפי שנקבע בהסכם עם רבד.

בנוסף ,ההסכם עם רבד כולל ,בין היתר ,הוראות לעניין מימון הפעילות המשותפת על ידי הצדדים ,סדר
חלוקת תזרים המזומנים והוראות לעניין העברת הזכויות של הצדדים.
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נכון למועד הגשת הדוח רבד והחברה ,רכשו באמצעות חברה בבעלות משותפת הרשומה בלוקסמבורג )ראו
תרשים מבנה החזקות של החברה בסעיף  1.1.4לעיל( את הפעילות ואת בית האבות בהנלי .יובהר כי החברה
ורבד פועלות לשינוי מבנה ההחזקה בבית האבות בהנלי ובפעילות בו באופן שההחזקה תתבצע באמצעות
שותפות מוגבלת בישראל אשר השותף הכללי בו יהיה חברה בבעלות ובשליטה בחלקים שווים ) (50%של
החברה ורבד.
 .4.3.3אופן ניהול הפעילות המקצועית השוטפת בבית האבות בהנלי
כאמור בהתאם להוראות ההסכם עם רבד החברה אמונה ,בין היתר ,על הניהול המקצועי השוטף של בתי
האבות שירכשו על ידי החברות ובכלל זה בית האבות בהנלי.
החל מיום  1בדצמבר  2013מכהן מר ארנון רובינשטין כמנהל הפעילות המקומי באנגליה כאשר במסגרת
תפקידו מר ארנון רובינשטין הוא אחראי על (1) :איתור עסקאות רכישה ,בדיקתן העסקית; ) (2ניהול משא
ומתן מסחרי בנוגע לעסקאות הרכישה; ) (3ניהול ופיקוח מקצועי ושוטף של בתי האבות של הרשת.
מעבר למינוי של מר ארנון רובינשטין בית האבות בהנלי מתנהל במתכונתו ערב רכישתו ,באמצעות חברה
הרשומה באנגליה.
למידע אודות תנאי כהונתו של מר ארנון רובינשטין ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,כמנהל המקומי
באנגליה ראו האמור ביחס לתקנה  22לתקנות בפרק הרביעי לדוח התקופתי.
 .4.3.4תיאור מבנה בית האבות וסביבתו
בית האבות ממקום בעיר ) Henley on the Thamesלהלן" :הנלי"( כ 36-מייל מלונדון.
הנלי ממוקמת על גדות נהר ה .Thames-אוכלוסיית הנלי מונה כ 10,500-איש.
בית האבות ממוקם במיקום מרכזי בהנלי ובסמיכות לתחנת הרכבת.
בניית המבנה של בית האבות הושלמה בשנת  2010ובית האבות נפתח לאיכלוס בתחילת שנת  ,2011כאשר
המבנה יועד ,עוד בשלבי הקמתו ,לשמש כבית אבות סיעודי תוך התאמתו לשרת מטרה זו.
שווי הנכס אינו מושפע מזכויות בניה.
למועד הגשת הדוח ההשקעות הצפויות בנכס הינן תחזוקה שוטפת של הנכס והפעלתו בסכומים שאינם
מהותיים.
שטח הקרקע של בית האבות הינו כ 2-דונם והוא בנוי מארבע קומות )כולל קומת הקרקע( המשתרעות על
פני כ 2,400-מ"ר )ברוטו( ,וכולל  55יחידות מגורים .בנוסף קיימים במבנה שטחים ציבוריים לרבות ספרייה
ובר .בבניין קיימות שתי מעליות.
כל קומה מיועדת לסוג טיפול  -קומה סיעודית ,קומה לתשושי גוף וקומה לתשושי נפש.
הקומה השלישית משמשת כשטח תפעולי בה מתנהל המטבח הראשי ,שטחי המשרדים ,חדרי צוות ,חדרי
כביסה וכיוב'.
הבניין רשום ב) Care Quality Commission-להלן ("CQC" :כ "care home with nursing" -לטיפול בעד 55
אנשים ,מעל גיל  ,60כאשר במהלך חודש מאי  2013נערכה בדיקה של  CQCבבית האבות והוא נמצא כתואם
לכל הסטנדרטים המהותיים של ביטחון ואיכות.
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 .4.3.5תיאור הפעילות בהנלי ושינויים החלים בה
מס' האנשים מעל גיל  75בהנלי בשנת  2011עלה על  2,000איש והצפי ,על פי התחזיות הקיימות בשנת ,2011
הוא לגידול של כ 38%-במספר כאמור במהלך העשור הקרוב .שיעור הגידול של האוכלוסייה העולה על גיל
 75באנגליה כולה הוא כ.27%-
תחרות  -למועד הדוח ישנה מעט תחרות בפעילות באזור הקרוב לבית האבות ,אולם הצפי הוא להתגברות
התחרות ,כאשר לבית האבות בהנלי קיים יתרון לאור המוניטין שצבר.
התפוסה הממוצעת בבית האבות בשנתיים האחרונות הינה כ .95%-כ 75% -מהמאושפזים הינם לקוחות
פרטיים.
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 31במר ס 2014

דוח הדירקטוריון על מצב עניני בית הזהב בע"מ )להלן" -החברה"(
ל שנה שהסתיימ ה ביום  31בדצמבר ) 201 3להלן" -ה שנה המדווחת"(

אנ ו מתכבדים להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון ל שנה שהסתיימ ה ביום 31
בדצמבר  , 2013עפ"י תקנות ניירות ערך ) דוח ות תקופתיים ומיידים(  ,התש" ל1970 -
)" התקנות "( .

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ,הונה העצמי
ותזרימי המזומנים שלה
 .1נתונים עיקריים מתוך תאור עסקי התאגיד
ראו פרק א' לדוח התקופתי  -פרק תי אור עסקי התאגיד )להלן " :פרק א' לדוח
התקופתי "(.
 .2אירועים מהותיים בתקופת הדוח
)א(

ביום  9ביולי  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של
 2,000אלפי ש"ח ,לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות
החברה ,המהווה  0.146ש"ח למניה .הדיבידנד שולם ביום  31ביולי . 2013

)ב(

כמפורט בבאור  9א ' )  ( 5וכפי שנמסר לחברה ,ביום  12באוגוסט  2013הושלם
המימון מחדש של קומפלקס בגרמניה בו מחזיקה החברה בשרשור בשיעור של
 . 5.3%המימון בוצע באמצעות פרעון הלוואה בסך של  113מליוני אירו תמורת
סך של  90מליון אירו אשר מומן במלואו על ידי נטי לת הלוואה חדשה ממוסד
בנקאי חלופי .
במהלך השנתיים האחרונות הופחתה במלואה ההשקעה בשותפות הגרמנית
בדוחות הכספיים לאור ספקות בדבר יכולתה של השותפות לבצע מימון מחדש
לנכס ולפרוע את ההלוואה הקיימת .לאור הצלחת המימון מחדש כאמור,
ובהתאם להערכת שווי שביצעה השותפות ,העמידה החברה את שווי השקעתה
בגרמניה על סך של  6,555אלפי ש"ח .הכנסה זו נכללת במסגרת חלק הקבוצה
ברווחי חברה ושותפות כלולות ,נטו בדוח על הרווח א ו הפסד כולל אחר לשנת
. 2013
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)ג(

ביום  20באוגוסט  2013התקשרה החברה בהסכם לרכישת בית אבות סיעודי
באנגליה ביח ד עם חבר ת רבד בע"מ  ,חלק החברה בהשקעה הינו  . 50%סכום
ההשקעה הכולל יעמוד על  8.7מליוני ליש"ט  .אשר חלקו )  ( 60%ימומן
באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי באנגליה והיתרה תמומן באמצעים עצמיים -
בסך הכל השקעת החברה תהיה בסך של כ 2 -מליון ליש"ט  .ההתקשרות היתה
כפופה לאישור הגוף המפקח באנגליה על בתי אבות ב תוך  15שבועות ממועד
החתימה על ההסכם .במהלך חודש נובמבר  2013התקבל האישור הנדרש
מהגוף המפקח כאמור והעסקה הושלמה.

)ד(

ביום  27באוגוסט  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של
 2,000אלפי ש"ח ,לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מא וחדת למחזיקים במניות
החברה ,המהווה  0.146ש"ח למניה .הדיבידנד שולם ביום  23בספטמבר
. 2013

)ה(

ביום  28בנובמבר  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך
של  1,000אלפי ש"ח ,לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות
החברה ,המהווה  0.073ש"ח למניה .הדיב ידנד שולם ביום  23בדצמבר . 2013

)ו(

כמפורט בבאור  2כ' לדוחות הכספיים וכפי שיפורט להלן החברה הציגה מחדש
את נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות קודמות ,על מנת לשקף בהם למפרע
תיקון הנובע מ שינוי בעמדת הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן
מרכוש קבוע לנדל"ן להשקע ה.
בעקבות השינוי מציגה החברה את נכסי בתי הדיור המוגן בבעלותה כנדל"ן
להשקעה לפי מודל השווי ההוגן.
להשלכות וההשפעות הנגזרות מהצגת נכסי בתי הדיור המוגן )בית גיל הזהב,
בתל אביב ובית שבעת הכוכבים בהרצליה( שבבעלות החברה כנדל"ן להשקעה
ראו באור  2כ' לדוחות הכספיי ם וכן האמור בדוח דירקטוריון זה להלן.
יצוין כי לאור הצגת בתי הדיור המוגן כנדל"ן להשקעה הכירה החברה בגידול
בסך של כ 63,689 -אלפי ש"ח בהון העצמי  .מרבית ההשפעה על ההון העצמי
הינה ליום  1בינואר . 2011

)ז(

ביום  20במרס  2014נחתם הסכם בין החברה המאוחדת יצלף לבין קופ טש
ל המשך שכירת זכויותיו של קופטש בבניין בית גיל הזהב )  78חדרים ו20% -
מהשטחים הציבוריים( לתקופה של כ 20 -שנים .למידע ולפרטים נוספים ראו
סעיף  3.15.1לפרק תיארו עסקי התאגיד.
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 .3המצב הכספי
כמפורט בסעיף ) 2ו( לעיל בשנת  2013הציגה החברה מחדש את נתוני ההשוואה
המתייחסים לתקופות קודמות ,על מנת לשקף בהם למפרע תיקון הנובע מ שינוי
בעמדת הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.
בעקבות השינוי מציגה החברה את נכסי הדיור המוגן בבעלותה כנדל"ן להשקעה לפי
מודל השווי ההוגן .השינוי יושם גם על מספ רי ההשוואה לשנ ים  2012ו. 2011 -
בנוסף ,עם השלמת עסק ה לרכישת בית הדיור המוגן  -שבעת הכוכבים  ,בהרצליה ,ביום
 6באוגוסט  , 2012כמתואר בבאור  5לדוחות הכספיים  ,השתנה מאזן החברה באופן
מהותי .ברבעון השלישי של שנ ת  2012א יחדה החברה לראשונה את חברת שבעת
הכוכבים ,יחד ע ם זאת נתוני ההשוואה מתייחסים לתקופה שקדמה להשלמת רכישת
שבעת הכוכבים לפיכך מוצגים בהם נתוני החברה ללא שבעת הכוכבים כפי שהיו טרם
רכישת חברת שבעת הכוכבים.
סך הנכסים של החברה ליום  31בדצמבר  2013מסתכם ב סך של כ 490,200 -אלפי
ש"ח  ,בהשוואה ל סך של  463,951אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר  . 2012עיקר הגידול
נובע מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של  15,149אלפי ש"ח ומזקיפת השקעה
בשותפות כלולה בגרמניה ברבעון השלישי לאור מימון מחדש )ראו סעיף ) 2ב( לעיל(
ב סך של כ 6,555 -אלפי ש"ח )לאחר שההשקעה בשותפות הכלולה כאמור נמחקה
במלואה בתום שנת .( 2012

סך הנדל"ן להשקעה ליום  31בדצמבר  2013עומד על סך של  414,000אלפי ש"ח
לעומת סך של  396,870אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  . 2012הגידול נובע מעליית ערך
לפי מודל השווי ההוגן.

סך הרכוש הקבוע של החברה ,בניכוי פחת שנצבר  ,ליום  31ב דצמבר  2013עומד על
סך של  13,547א לפי ש"ח לעומת סך של  13,674אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר . 2012
ללא שינוי מהותי .

השקעות בחברות כלולות ושותפות ליום  31בדצמבר  2013הסתכ מו ב סך של 26,464
אלפי ש"ח ,לעומת סך של  7,825אלפי ש"ח ביום  31בדצמבר  . 2012הגידול נובע
בעיקר מהשקעה חדשה בבית אבות סיעודי באנגלי ה בסך של  11,468אלפי ש"ח
ומזקיפת השקעה ב שותפות כ לול ה ב גרמניה ב רבעון השלישי ל שנת  2013על סך של
 6,555אלפי ש"ח )לאחר שההשקעה כאמור נמחקה במלואה בתום שנת .( 2012

הרכוש השוטף ליום  31ב דצמבר  2013הסתכ ם בסך של  36,189אלפי ש"ח ,לעומת
סך של  45,527אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  . 2012עיקר הקיטון נובע כתוצאה
ממכירת ניירות ערך סחירים ו קיטון במזומנים ושווי מזומנים אשר אשר שימשו
להשקעה חדשה בבית אבות סיעודי באנגליה .
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ההתחייבויות השוטפות ליום  31ב דצמבר  2013הסתכמו לסך של  165,875אלפי ש ” ח
לעומת סך של  157,312אלפי ש " ח ליום  31בד צמבר  . 2012הגידול בסעיף זה נובע
בעיקר מעלייה בהתחייבויות לפיקדונות מדיירים בסך של  6,849אלפי ש"ח .
במסגרת ההתחייבויות השוטפות נרשמו מלוא יתרות ההתחייבויות בגין פקדונות
דיירים מאחר שלדיירים קיימת זכות חוזית לבטל את החוזה ולדרוש את הפקדונות
העומדים לזכותם בתו ך שלושה חודשים.
המודל העסקי בו פועלת החברה מבוסס על אקטואריה של משך שהות הדיירים
ותחלופת הדיירים ולא תחת ההנחה שמשיכת כל הפקדונות תתרחש בעת אחת .נסיונה
רב השנים של החברה מצביע על קצב תחלופת דיירים דומה מידי שנה ושנה הנגזר
מתוחלת שהיית הדיירים בדיור המוגן .לדעת החברה הצגת הפקדונות כהתחייבות
שוטפת ,כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי מספר  , 39אינה משקפת את המודל הכלכלי
והמציאות בה פועלת החברה.
בהתאם לזאת ,רישום הפיקדונות כהתחייבויות שוטפת גורם לרישום הון חוזר שלילי
ליום  31ב דצמבר  2013המסתכם ל סך של  129,686אלפי ש " ח.
התחייבויותיה של החברה לזמן ארוך ליום  31ב דצמבר  2013הסתכמו לסך של
 135,783אלפי ש " ח לעומת סך של  139,421אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר , 2012
ה קיטון נובע בעיקר מקיטון ביתרת ההלוואות מתאגידים בנקאיים בסך של  7,539אלפי
ש"ח .
ההון העצמי של החברה ליום  31ב דצמבר  2013עומד על סך של  188,542אלפי ש"ח
ו מהווה כ 38.5% -מסך המאזן  ,לעומת סך של  167,218אשר היווה כ 36.0% -מסך
המאזן ליום  31בדצמבר  . 2012הגידול בהון העצמי נובע בעיקרו מעליית ערך נדל"ן
להשקעה בסך של  15,149אלפי ש"ח.
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 .4תוצאות הפעילות
עם השלמת עסקת שבעת הכוכבים ביום  6באוגוסט  2012כמתואר בבאור  5לדוחות
הכספיים  ,השתנ ו תוצאות החברה באופן מהותי .ברבעון השלישי של שנ ת  2012א יחדה
החברה לראשונה את חברת שבעת הכוכבים ,בעקבות כך ,נתוני ההשוואה מתייחסים
ל שנת  2012שבה נכללו תוצאות שבעת הכוכבים רק החל מהרבעון השלישי של שנת
 2012בעו ד שבשנת  2013נכללו תוצאות שבעת הכוכבים בכל השנה .

4.1

להלן נתונים השוואתיים עיקריים )באלפי ש"ח( :

רבעון
1/13

רבעון
2/13

רבעון
3/13

רבעון
4/13

סה"כ
2013

סה"כ
2012

13,400
)(6,850
6,550
)(543
)(1,480

13,124
)(6,615
6,509
1,428
)(650
)(1,402

13,095
)(6,929
6,166
13,721
)(606
)(1,267

13,240
)(7,116
6,124
)(492
)(1,423

52,859
)(27,510
25,349
15,149
)(2,291
)(5,572

רווח הון ממכירת רכוש קבוע

-

-

-

-

-

רווח )הפסד( תפעולי

4,527
762
)(2,568
-

5,885
113
)(3,018
-

18,014
977
)(3,932
-

4,209
664
)(1,454
-

32,635
2,516
)(10,972
-

41,055
)(21,864
19,191
8,836
)(2,320
)(6,605
5
19,107
4,938
)(4,003
23,905

729
3,450
)(459
2,991

273
3,253
)(180
3,073

7,623
22,682
)(2,983
19,699

)(1,280
2,139
)(1,273
866

7,345
31,524
)(4,895
26,629

)(5,764
38,183
)(4,086
34,097

)(157

)(157

291

)(176
533

)(148
26,324

)(37
34,351

הכנסות
תפעול עלות ההכנסות
רווח גולמי
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח מרכישה הזדמנותית
חלק הקבוצה בהפסדי חברה ושותפות
כלולות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילות חוץ
רווח כולל

)(11
2,980

-

-

47
19,746

)(8
3,065
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אחוז שינוי
2013
לעומת
2012

28.8
25.8
32.1
71.4
)(1.2
15.6
70.8
)(49.0
174.1

)(17.4
19.8
)(21.9

)(23.4

4.2

להלן יפורטו עיקרי השינויים המהותיים שהתרחשו בתקופה בכל אחד מהרבעונים
וברבעון הרביעי בפרט:
בשנת  2013הציגה החברה מחדש את נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות
קודמות ,על מנת לשקף בהם למפרע תיקון הנובע מ שינוי בעמדת הרשות
לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.
בעקבות השינוי מציגה החברה את נכסי הדיור המוגן בבעלותה כנדל"ן
להשקעה לפי מודל השווי ההוגן .השינוי יושם גם על מספרי ההשוואה לשנת
. 2012

4.3

הכנסות
הכ נסות החברה משכר דירה ודמי ניהול מהפעלת בית גיל הזהב ובית שבעת
הכוכבים  ,מושפעות בעיקר מ הגורמים הבאים :שיעור תפוסת הדיור המוגן
והמחלקה הסיעודית )לגבי בית הזהב בלבד(  ,קצב תחלופת הדיירים וחידושי
חוזים של דיירים שסיימו תקופת שכירות מלאה בשנת הדוח  ,מסלול ה תשלום
אותו בוחר כל דייר  ,חילוטי פיקדונו ת של חוזים קיימים ו שיעור העלייה במדד
המחירים לצרכן בישראל )פיקדונות הדיי ר ים החל מיום  3בדצמבר  2012הינם
צמודי מדד -ראה סעיף  3.2.2לפרק תיאור עסקי התאגיד  ,עד לאותו מועד היו
רוב פיקדונות הדיירים צמודי דולר(.
הכנסות החברה ב שנה המדווח ת הסתכמו לסך של  52,859אל פי ש"ח ,לעומת
סך של  41,055אלפי ש"ח ב שנת  . 2012ה גידול נובע בעיקר מ איחוד לראשונה
של שבעת הכוכבים בחודש אוגוסט  . 2012ה הכנסות של שבעת הכוכבים
שאוחדו בשנת  2013הסתכמו בסך של  19,029אלפי ש"ח לעומת הכנסות
שאוחדו בשנת  2012בסך של  6,534אלפי ש"ח בלבד  .לעניין זה מובהר כי
ההכנסות שנבעו מאיחוד בית שבעת הכוכבים בשנת  2012היו לתקופה שהחל
מחודש אוגוסט . 2012

4.4

הוצאות תפעול מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
הוצאות תפעול  ,מכירה ו שיווק והנהלה וכלליות הסתכמו ב שנה המדווח ת בסך
של  35,373אלפי ש " ח לעומת ס ך של  30,789אלפי ש " ח ב שנ ת . 2012
הגידול בתקופה המדווחת נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של שבעת הכוכבים
בחודש אוגוסט  . 2012הוצאות תפעול ,מכירה ושיווק והנהלה וכלליות של
שבעת הכוכבים שאוחדו בשנת  2013הסתכמו בסך של  10,053אלפי ש"ח
לעומת הוצאות שאוחדו בשנת  2012ב סך של  4,512אלפי ש"ח בלבד  .לעניין
זה מובהר כי ההוצאות שנבעו מאיחוד בית שבעת הכוכבים בשנת  2012היו
לתקופה שהחל מחודש אוגוסט . 2012
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4.5

עליית ערך נדל"ן להשקעה
עליית ערך נדל"ן להשקעה הסתכמה בשנת  2013בסך של  15,149אלפי ש"ח
לעומת סך של  8,836אלפי ש"ח בשנ ת  . 2012העלי יה נובעת בעיקר מקיטון
של כ 0.5% -בשיעורי ההיוון שלפיהם בוצעו הערכות השווי.

4.6

רווח מרכישה הזדמנותית בשנת 2012
בשנת  2012נוצר רווח במסגרת עיסקת שבעת הכוכבים ,אשר נבע מכך שעודף
העלות הכולל שחושב בעיסקה הינו נמוך מעודף העלות המיוחס לרכוש הקבוע )אשר
חושב כהפרש בין השווי ההוגן של המקרקעין בשבעת הכוכבים על פי הערכת שמאי
ובין שווי הרכוש הקבוע בספרי שבעת הכוכבים( .מאחר והמוניטין שחושב הינו שלילי
הוא נזקף במלואו כרווח לדוח הרווח והפסד.

4.7

חלק הקבוצה בהפסדי חברה ושותפות כלולות
חלק הקבוצה ברווחי חברה ושותפות כלולה הסתכמו בתקופה המדווחת בסך של
 7,345אלפי ש"ח לעומת הפסד בסך של של  5,764אלפי ש"ח בשנת .2012
המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מכך שבשנת  2012הופחתה במלואה ההשקעה
בשותפות הגרמנית בדוחות הכספיים לאור ספקות בדבר יכולתה של השותפות לבצע
מימון מחדש לנכס ולפרוע את ההלוואה הקיימת .בשנת  2013לאור הצלחת המימון
מחדש כאמור ,ובהתאם להערכת שווי שביצעה השותפות ,העמידה החברה את שווי
השקעתה בשותפות הכלולה בגרמניה על סך של  6,555אלפי ש"ח.

4.8

מימון
הכנסות המימון של החברה ב שנה המדווח ת הסתכמו בשנה המדווחת בסך של
 2,516אלפי ש"ח בהשוואה להכ נסות מימון בסך של  4,938אלפי ש"ח ב שנ ת
. 2012
הכנסות המימון של החברה ב שנה המדווחת נבעו בעיקרן מ רווח מניירות ערך
בסך של  2,008אלפי ש"ח  .הכנסות המימון של החברה בשנ ת  2012נבעו
בעיקרן מ הכנסות כתוצאה משינויים בשער החליפין של הדולר בגין פיקדונות
דיירים בסך של  3,075אלפי ש"ח  ,משינויים בשערי
חליפין בגין השקעות בחברות כלולות בחו"ל בסך של  403אלפי ש"ח ומרווח
מניירות ערך בסך של  1,284אלפי ש"ח .
הוצאות המימון של החברה ב שנ ה המדווח ת הסתכמו ב סך של  10,972אלפי
ש"ח בהשוואה להוצאות מימון בסך של  4,003אלפי ש"ח ב שנת . 2012
הוצא ות המימון של החברה ב שנ ה המדווחת נבעו בעיקרן מהוצאות הפרשי
הצמדה למדד בגין פיקדונות מדיירים בסך של  6,964אלפי ש"ח ו הוצאות
ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בסך של
 3,780אלפי ש"ח  .הוצאות ה מימון של החברה ב שנת  2012נבעו בעיקרן
מהוצאות שע רוך הפרשי הצמדה למדד וריבית על אגרות החוב והלוואות לזמן
ארוך בסך של  3,233אלפי ש"ח ומהפסד מעסקאות הגנה לרכישה ומכירה של
דולרים בש"ח בסך של  415אלפי ש"ח .
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 .5נזילות
תזרימי מזומנים
תזרים המזומנים של החברה שנבע מפעילות שוטפת  ,הסתכ ם ב שנ ה המדווח ת ב סך
של  16,530אלפ י ש"ח בהשוואה ל סך של  11,518אלפ י ש"ח ב שנ ת  . 2012הגידול
נובע בעיקר מהאיחוד של חברת שבעת הכוכבים במהלך כל שנת  2013לעומת
איחודה של חברת שבעת הכוכבים החל מחודש אוגוסט בשנת . 2012
תזרים המזומנים של החברה ש שימש לפעילות השקעה הסתכם בשנ ה המדווח ת בסך
של  4,051אלפי ש ” ח לעומת סך של  31,101בשנת  . 2012עיקר תזרים המזומנים
בשנה המדווחת שימש להשקעה ברכישת בית אבות סיעודי באנגליה בסך של 11,286
אלפי ש"ח ו להשקעות בנדל"ן להשקעה בסך של  2,221אלפי ש"ח בקיזוז מזומנים
שנבעו ממכירת ניירות ערך סחירים בסך של  7,548אלפי ש"ח  .בשנת  2012עיקר
תזרים המזומנים שימש לרכישת ניירות ערך סחירים בסך של  19,139אלפי ש"ח,
לרכישת חברת שבעת הכוכבים בסך של  9,878אלפי ש"ח ו ל השקעות ב נדל"ן להשקעה
בבתי הדיור המוגן בסך של  1,919אלפי ש"ח .
תזרים המזומנים של החברה ש שימש ל פ עילות מימון ,הסתכם ב שנ ה המדווח ת ב סך
של  11,923אלפי ש " ח לעומת תזרים מזומנים ש נבע מ פעילות מימון בסך של 23,576
אלפי ש " ח בשנת  . 2012תזרים המזומנים ב שנ ה המדווחת שימש לפירעון הלוואות
לזמן ארוך מתאגיד בנקאי בסך של  5,932אלפי ש"ח ולתשלום דיבידנד בסך של
 5,000אלפי ש"ח .תזרים המזומנים בשנ ת  2012נבע מהלו ואה לזמן ארוך שנתקבלה
מתאגיד בנקאי בסך של  50,000אלפי ש"ח בקיזוז פירעו ן של אגרות חוב בסך של
 17,708אלפי ש"ח ובקיזוז תשלום דיבידנד בסך של  6,007אלפי ש"ח .
כתוצאה מפעולות אלו חל גידול ביתרת המזומנים ושווי המזומנים ב שנ ה
המדווח ת ב סך של  556אלפי ש " ח  ,אשר ה גדילו את יתרות המזומנים ושווי המזומנים
של החברה ליום  31בדצמבר  2013ל סך של  9,026אלפי ש " ח .

 .6מקורות המימון
מקורות המימון של החברה מתבססים בעיקר על הון עצמי  ,הלוואות לזמן ארוך
מתאגיד בנקאי ו פיקדונות מדיירים .בפעילות השוטפת של החברה מקורות המימון
העיקריים הם ה הפרש שבין סכומי הפיקדונו ת שנתקבלו לסכומי הפיקדונו ת שנפרעו
בתוספת הרווחיות התפעולית השוטפת .
לפרטים אודות המימון ותנאי המימון מתאגיד בנקאי ר' סעיף  3.1.11לפרק א' לדוח
התקופתי.
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 .7אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
למידע אודות אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו באור  24לדוחות
הכספיים.

 .8דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם
.8.1

האחראי בחברה על ניהול סיכוני השוק
האחראי בחברה על ניהול סיכוני השוק הינו רו"ח גולן רובינשטין ,המשמש כמנכ"ל
החברה .לפרטים על מר גולן רובינשטין ראה תקנה  26לפרק הרביעי -פרטים נוספים
אודות החברה.

.8.2

תיאור סיכוני השוק
דמי השכירות ודמי הניהול מדיירים בבית גיל הזהב ובבית שבעת הכוכבים
הינם בש"ח צמודי מדד .הוצאותיה של החברה הינן בש"ח ולפיכך היא חשופה
באופן לסיכוני שוק בפעילותה השוטפת.
בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן החל מיום  3דצמבר  2012פיקדונות
הדיירים בבתי הדיור המוגן צמודים למדד המחירים לצרכן בישראל לפיכך,
באותו החל מאותו מועד פחתה משמעותית חשיפת החברה לשינויים בשער
החליפין של הדולר וגדל ה משמעותית החשיפה לעליית מדד המחירים לצרכן
בישראל.

.8.3

מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
החב רה מייעדת את ניהול סיכוני השוק לחשיפה כלכלית ולא חשבונאית .לא
נקבעו מגבלות כמותיות לחשיפה לסיכוני שוק החברה .החברה נוקטת בפעולות
חיסוי באמצעות מכשירים פיננסי י ם רק בעיתות בהן היא צופה תנודתיות גבוהה
מהרגיל או נקודות קיצון בשע ר י מטבעות שונים להם היא חשופה ו זאת
במטרה למנוע תנודתיות גבוהה בסעיף הוצאות המימון בין הרבעונים.

.8.4

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
הפיקוח על מדיניות החברה ביחס לסיכוני שוק מתבצע על ידי דירקטוריון
החברה מעת לעת בהתאם להערכת הנהלת החברה את מידת חשיפתה
לסיכוני שוק.

.8.5

דוח בסיסי הצמדה
ראה ביאור  16ה ' לדוחות הכספיים.
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ממשל תאגידי
 .9גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים
שלה .לפרטים בדבר הדירקטורים ראו תקנה  26בפרק הרביעי לדוח זה .דירקטוריון החברה
מינה וועדה לבחינת הדוחות הכספיים )אשר נקראה בעבר "וועדת מאזן" להלן בסעיף זה:
"הוועדה"( ,הדנה בדוחות הכספיים ומגישה את המלצותיה לדירקטוריון עובר לאישור הדוחות
הכספיים.
חברי הוועדה הם ה"ה ברכה ליטבק )דח"צ שהוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת
מומחיות חשבונאית ופיננסית ואשר מונתה כיו"ר הוועדה( ,אילן ארידור )דח"צ שהוערך על ידי
דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית( ויעקב גולדמן )דירקטור שהוערך על
ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית( .לפרטים בדבר הדירקטורים ראו
סעיף  11להלן והפרק הרביעי לדוח התקופתי.
חברי הועדה חתמו על הצהרות כנדרש בתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור
הדוחות הכספיים( ,תש"ע  ,2010 -וזאת עובר למינויים.
בישיבת הוועדה מיום  25במרס  ,2014נכחו חברי הוועדה ,גב' לירז רגב  -דירקטורית
בחברה ,רואי חשבון המבקרים ,מנכ"ל החברה וחשב החברה .בעת קבלת ההחלטות נכחו רק
חברי הועדה.
המלצות הוועדה הועברו לחברי הדירקטוריון  2ימי עסקים לפי ישיבת הדירקטוריון ,זמן סביר
לאור היקפן של המלצות הוועדה ומורכבותן .הדירקטוריון קבע כי פרק הזמן הסביר להעברת
המלצות הוועדה תלוי בהיקף ובמורכבות ההמלצות ובכל מקרה לא יפחת משני ימי עסקים.
בישיבתה מיום  25במרס  ,2014דנה הוועדה בסוגיות הדיווח המהותיות בדוחות הכספיים
ובגיבוש המלצותיה לדירקטוריון בעניין אישור הדוחות הכספיים .במהלך הישיבה סקר החשב
של החברה ,באופן מפורט ,את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח
הכספי ,לרבות את ההערכות המהותיות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ,את
המדיניות החשבונאית שאומצה ואת הערכות השווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן,
עליהן נסמכו נתונים בדוחות הכספיים .כמו כן ,ענו רואי החשבון המבקרים על שאלות שעלו
במהלך הישיבה.
הוועדה המליצה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים.
בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים שנערכה ביום  31במרס  ,2014דנו חברי
הדירקטוריון בהמלצות הוועדה ואישרו את הדוחות הכספיים פה אחד .בנוסף ,ביום  31במרס
 2014הסמיך דירקטוריון החברה את לירז רגב ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לחתום על
הדוחות הכספיים של החברה במקום יושב ראש הדירקטוריון ,מר אהוד רובינשטיין ,אשר
שוהה בחו"ל ולפיכך נבצר ממנו לחתום.
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תכנית אכיפה פנימית
החברה נערכת לאימוץ וליישום תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך ,בהתאם לאמות
המידה ולתכנית אכיפה יעילה ,אשר פורסמו ע"י רשות ניירות ערך ביום  15באוגוסט .2011
ביום  29באוגוסט  2012דן דירקטוריון החברה בסקר ציות שבוצע בחברה .הדירקטוריון מינה
את ועדת הביקורת להיות הגורם האחראי על יישום תוכנית האכיפה ומינה את חשב החברה -
מר משה קאלו ,להוביל את פרויקט יישום תוכנית האכיפה.
במהלך תקופת הדוח נדונה טיוטת תכנית האכיפה הפנימית שהוצגה בפני הדירקטוריון
והתקבלו הערות חברי הדירקטוריון לנוסחה.
 .10דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
בהתאם להוראות סעיף )92א() (12לחוק החברות ,קבעה החברה ,כי המספר המזערי הראוי
של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו דירקטור אחד וזאת בהתחשב
בשיקולים הבאים:
אופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,גודל
החברה ,תחומי פעילותה ומורכבותם.
הליווי החשבונאי הצמוד הניתן על ידי רואי החשבון של החברה ,לרבות השתתפותם בישיבות
דירקטוריון בהם נדונים הדוחות הכספיים ,וזמינותם לכל שאלה מצד הדירקטוריון.
דירקטוריון החברה העריך כי הגב' ברכה ליטבק )דח"צ( ,הגב' לירז רגב ,מר גולן רובינשטין,
מר אילן ארידור )דח"צ( ומר יעקב גולדמן הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וזאת לאור
השכלתם ניסיונם )אשר פורטו בפרק הרביעי לדוח התקופתי( ולאור ניסיונם וידיעותיהם בסוגיות
חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית ,בסדר הגודל והמורכבות של החברה ,בהבנת תפקידיו
של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ובהכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק
ניירות ערך.

11

 .11גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד
 .11.1מבקר הפנימי של החברה הינו רו"ח פנחס בר-שמואל אשר מונה לתפקיד ביום 31
בינואר  .2012מר בר-שמואל החליף את רו"ח דורון רוזנבלום שכיהן כמבקר פנימי
בחברה עד ליום  31בינואר .2012
המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף )3א( לחוק הביקורת הפנימית.
המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף ) 146ה( לחוק החברות ,ובהוראות סעיף  8לחוק
הביקורת הפנימית.
המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד המבוקר או של גוף קשור אליו.
למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים מכל סוג שהוא עם התאגיד המבוקר או
עם גוף קשור איליו.
 .11.2מינויו של מר פנחס בר-שמואל כמבקר פנימי אושר ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון
בתאריך  31בינואר  .2012מינויו של המבקר הפנימי אושר לאור ניסיונו הרב כמבקר
פנים בחברות ציבוריות ולאחר פגישת התרשמות בלתי אמצעית ממנו ע"י הנהלת
החברה וועדת הביקורת תוך התייחסות לחובות ,לסמכויות ולתפקידים המוטלים על
המבקר הפנימי בהתאם לדין ,ובהתחשב ,בין השאר ,בגודלה של החברה וסוג
עיסוקיה ,היקף פעילותה ומורכבות פעילותה.
 .11.3הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון של החברה ,מר אודי
רובינשטיין.
 .11.4לחברה תוכנית ביקורת שנתית ורב שנתית ומבוססת על הערכת סיכונים שוטפת כך
שמרבית הנושאים המהותיים יבדקו בביקורת הפנימית על פני זמן .סדר הקדימויות
של הנושאים מתבסס על הערכת הסיכון הגלום בהם .תוכנית העבודה לביקורת פנים
לשנת  2012גובשה בשיתוף עם מבקר הפנים ,הנהלת החברה וחברי ועדת ביקורת
בהתאם להערכת הסיכונים המשותפת ואושרה על ידי ועדת הביקורת.
ועדת הביקורת קבעה למבקר הפנים היקף משרה של כ 300 -שעות לשנים  2013ו-
 2012לפי תעריף של  210ש"ח לשעה בתוספת מע"מ .החברה סבורה כי התגמול
למבקר הפנימי הינו כמקובל בשוק ולפיכך אינו צפוי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי.
כל הנושאים בתוכנית הביקורת הפנימית מתייחסים לכל החברות המוחזקות
בשליטתה של החברה.
תכנית הביקורת שנקבעה מותירה למבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה באישור
ועדת הביקורת.
בשנת  2013נערכו שני דוחות ביקורת אשר הוגשו בכתב ליו"ר ועדת הביקורת,
למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון על ידי המבקר הפנימי ,ונדונו על ידי ועדת הביקורת.
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 .11.5עסקאות מהותיות שבוצעו בתקופת הדוח לא נבחנו ע"י המבקר הפנימי.
 .11.6בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי ,הביקורת נערכה על פי תקנים מקצועיים
מקובלים בהתאם לתקני ביקורת מקצעויים של לשכת מבקרי הפנים העולמית ).(IIA
 .11.7דירקטוריון החברה הסתמך על הצהרתו של המבקר הפנימי כי הביקורת הפנימית
מבוצעת באופן כאמור ,וכן הניח את דעתו כי המבקר הפנימי אמון על ביצוע הביקורת
הפנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית ולתקנים המקצועיים המקובלים.

גמול

 .11.8מבקר הפנים זכאי לתשלום עבור שעות עבודה על פי תכנית העבודה השנתית.
להערכת דירקטוריון החברה ,התגמול למבקר הפנימי אינו עשוי להשפיע על הפעלת
שיקול דעתו המקצועי.
 .11.9למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית למסמכים ולמערכות המידע של החברה ,לרבות
נתונים כספיים והכל לצורך ביצוע תפקידו ,ובהתאם לאמור בסעיף  9לביקורת
הפנימית.
 .11.10לדעת הדירקטוריון ,היקף עבודת הביקורת הפנימית ,רציפות פעילותה ותוכנית
העבודה של המבקר הפנימי יש בהם בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית
בחברה .ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי
שנה ושנה את ההיקף הנאות של עבודת הביקורת הפנימית בחברה.

 .12מדיניות החברה בנושא מתן תרומות
בית גיל הזהב תל אביב פותח את שעריו מספר פעמים בשנה לקהל גמלאים מאזור
המרכז ובפרט מאזור יד אליהו לימי תרבות וכיף מיוחדים .בנוסף ,החברה תורמת
לעמותות שמטרתן סיוע לאנשים מוגבלים או חולים ,לקדם את זכויותיהם ולשפר את
השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם .היקף התרומות ברבעון המדווח היה בלתי
מהותי.
 .13דיווח על דירקטורים בלתי תלויים
החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף ) 219ה( לחוק החברות,
התשנ"ט  1999 -בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
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 .14הקשר בין התגמולים לנושאי המשרה לפי תקנה  21לבין תרומת מקבל התגמול לתאגיד
בישיבות ועדת התגמול שהתקיימו במהלך תקופת הדוח נדונה מדינות התגמול לנושאי
משרה בחברה בהתאם להוראות חוק החברות תשנ"ט 1999 -וגובשה מדיניות תגמול
כאמור אשר ועדת התגמול המליצה לדירקטוריון החברה על אישורה )להלן " :מדינות
התגמול "(.
דירק טוריון החברה בישיבתו מיום  2בדצמבר  2013אישר את מדיניות התגמול.
באסיפת בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום  12בינואר  , 2014אושרה מדיניות
התגמול.
על פי החלטת דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  24בדצמבר  2014אושרה מדיניות
תגמול מתוקנת  ,זאת לאחר שהתקבלו המלצות ו עדת התגמול בעניינה )להלן:
" מדיניות התגמול המתוקנת "(.
באסיפת בעלי המניות של החברה מיום  10בפברואר  2014אושרה מדיניות התגמול
המתוקנת.
דירקטוריון החברה ,בישיבתו מיום  31במר ס  , 2014בחן ומצא כי הגמול לנושאי משרה
בחברה כמפורט בפרק הרביעי לדוח תקופתי זה )מכוח תקנ ה  21לתקנות( תואם את
הוראות מדיניות התגמול המתוקנת .

 .15שכר טרחה רואי חשבון )קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון(
השכר הכולל המשולם:
2013
שעות

2012
שכר

שעות

אלפי ש"ח

שירותי ביקורת ומסים

240

1,945

אלפי ש"ח

2,374

שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.
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שכר

387

 .16גילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים והערכות שווי מהותיות מאד
הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מחייבת את ההנהלה לבצע
הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים הדיווחים של הנכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות וכן על הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים.
אומדן חשבונאי קריטי מוגדר כאומדן חשבונאי המקיים את התנאים הבאים:
 בעת גיבושו נדרשה החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ו/או אירועים
הכרוכים באי ודאות משמעותית.
 שימוש באומדן חלופי ,אשר באופן סביר ניתן היה לבחירה ,או שי נוי סביר
היכול לחול באומדן שבחרה בפועל החברה מתקופה לתקופה ,הינם בעלי
השפעה מהותית על הצגת מצבה הפיננסי של החברה ,או תוצאות פעולותיה.
החברה ערכה את דוחותיה הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים
ובכללם יישום תקן חשבונאי בינלאומי מספר  , 40אשר לפיו מוצג הנד ל"ן להשקעה
על פי השווי ההוגן בהתאם להערכות שווי.
כאמור בסעיף  3לעיל  -בשנת  2013הציגה החברה מחדש את נתוני ההשוואה
המתייחסים לתקופות קודמות ,על מנת לשקף בהם למפרע תיקון הנובע מ שינוי
בעמדת הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע לנדל"ן
להשקעה .
שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדו"ח רווח והפסד ובשל כך עשויים להשפיע בצורה
מהותית ביותר על הפעילות של החברה.
באשר לשימוש באומדנים חשבונאיים ב עת עריכת הדוחות הכספיים  -ראו ב אור 3
לדוחות הכספיים המצורפים.
לחברה שני בתי דיור מוגן המוצגים בדוחותיה כנדל"ן להש קעה.
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ,התבססה החברה על הערכת שווי
המבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים ,בלתי תלויים ,שהינם מומחים בהערכות שווי
של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.
מדיניות החברה בבואה לקבוע את השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת על
ב יצוע הערכות שווי פעם בשנה או בתקופות קצר ות יותר אם נודע לחברה על
שינוי מהותי בתנאי השוק ,תנאי ההשכרה בבית הדיור המוגן ו/או כל שינוי מהותי
אחר .בכל תאריך חתך בוחנת החברה האם חל שינוי מהותי ובמידה שכן תתקבל
הערכת שווי ממעריך חיצוני.
לדוח תקופתי זה מצורפ ו ת א רבע הערכ ו ת שווי ביחס ל שני נכס ים מהותי ים מאוד:
בית גיל הזהב ,בתל אביב ובית שבעת הכוכבים בהרצליה  .הערכות השווי הן ליום
 31.12.2013וליום  . 31.12.2012הערכ ו ת השווי בוצע ו על ידי מעריך שווי חיצוני.
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להלן הפרטים הנדרשים על פי התקנות אודות הערכות השווי המצורפות כאמור:

הנכס

בית גיל
הזהב תל
אביב

עיתוי ההערכה

שווי נושא ההערכה
סמוך לפני מועד
ההערכה

שווי נושא
ההערכה
שנקבע
בהתאם
לערכה -
אלפי ש"ח

219,700

31/12/2010

לא הוצג כנדל"ן
להשקעה .

31/12/2011

לא הוצג כנדל"ן
להשקעה .

202,400

31/12/2012

לא הוצג כנ דל"ן
להשקעה.

195,500

בית גיל
הזהב תל
אביב

31/12/2013

בהתבסס על הערכת
השווי ליום
31/12/2012
כמפורט לעיל
 195,500אלפי ש"ח.

בית שבעת
הכוכבים,
הרצליה

31/12/2012

לא הוצג כנדל"ן
להשקעה .

בית שבעת
הכוכבים,
הרצליה

31/12/2013

בהתבסס על הערכת
השווי ליום
31/12/2012
כמפורט לעיל
 197,000אלפי ש"ח.

בית גיל
הזהב תל
אביב
בית גיל
הזהב תל
אביב

178,100

זיהוי המעריך ואיפיוניו
שם
ומשפחה

פירוט נסיון

משרד ברק פרידמן כהן
ושות'
משה פרידמן  -מהנדס
אזרחי בוגר הטכניון משנת
. 1982
רענן דוד  -שמאי מקרקעין
בעל תואר שני בכלכלה
)  ( MAמהאוניברסיטה
העברית בירושלים

מודל
ההערכה
האם
המעריך
בלתי
תלוי

האם
קיים
הסכם
שיפו י

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

שיעור תחלופ ת דיירים שנתי ת  , 13% -שיעור היוון
הכנסות מתחלופת דיירים  , 9% -שיעור היוון
הכנסות מדיירים במסלול שכירות  , 8% -שיעורי
היו ו ן הכנסות מהשכרות מחסנים ,חנויות ושטחים
אחרים . 7.5%-10% -

היוון
תזרים

שיעור תחלופת דיירים שנתית  , 13% -שיעור היוון
הכנסות מתחלופת דיירים  , 9.5% -שיעור היוון
הכנסות מדיירים במסלול שכירות  , 8.5% -שיעורי
היוון הכנסות מהשכרות מחסנים ,חנויות ושטחים
אחרים . 7.5%-10% -

המזו מנים

197,000

כן

כן

194,700

כן

כן
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העתידי

שיעור תחלופ ת דיירים שנת י ת  , 10% -שיעור היוון
הכנסות מתחלופת דיירים  , 9% -שיעורי היוון
הכנסות מהשכרות סיעודית ומספרה . 8%-9% -
שיעור תחלופת דיירים שנתית  , 10% -שיעור היוון
הכנסות מתחלופת דיירים  , 9.5% -שיעורי היוון
הכנסות מהשכרות סיעודית ומספרה . 8%-9.5% -

 . 17אפקטיביות הבקרה הפנימית

הצהרות מנהלים לעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית נכללות ב פרק ה' לדוח
התקופתי .

הנהלת החברה מודה לעובדי החברה על תרומתם לתוצאות העס קיות.

 31במרס 2014

לירז רגב
דירקטורית

גולן רובינשטין
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

17

משה קאלו
חשב ואחראי
הבכיר לכספים
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של בית הזהב בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של בית הזהב בע"מ )להלן  -החברה( לימים 31
בדצמבר  2013ו 2012-וליום  1בינואר  2012ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013דוחות 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 המוצגות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך
של  26,464אלפי ש"ח 7,825 ,אלפי ש"ח ו 13,075 -אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2013ו 2012 -וליום  1בינואר ,2012
בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווח )הפסדי( החברות הנ"ל הסתכם לסך של  7,345אלפי ש"ח (3,297) ,אלפי ש"ח ו-
) (1,736אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו ,2011 -בהתאמה .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  2013ו-
 2012וליום  1בינואר  2012ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 2כ' לדוחות הכספיים בדבר התאמה
בדרך של הצגה מחדש ) (Restatementשל הדוחות הכספיים לימים  31בדצמבר  2012ו 1 -בינואר  2012ולשנים שהסתיימו
בימים  31בדצמבר  2012ו ,2011-על מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות הנובע משינוי בעמדת הרשות לניירות ערך
בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 31במרס 2014
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בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

באור

ליום
 1בינואר
2012

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
מזומן אצל נאמן
ניירות ערך סחירים
חייבים ויתרות חובה
תשלומים על חשבון רכישת חברה

6
2ז')(2
7
8

9,026
751
23,234
3,178
-

8,470
3,563
29,940
3,554
-

4,477
1,612
9,979
4,739
5,000

36,189

45,527

25,807

נכסים לא שוטפים
השקעות בחברה ושותפות כלולות
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

*(

9
10
11

26,464
414,000
13,547
-

7,825
(* 396,870
(* 13,674
56

13,075
(* 195,370
(* 13,964
116

454,011

418,424

222,525

490,200

463,951

248,332

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

באור

ליום
 1בינואר
2012

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
הכנסות מראש
פקדונות מדיירים
זכאים ויתרות זכות

12
13
2ח'
14

7,539
2,471
3,957
141,374
10,534

3,456
6,922
17,051
2,401
2,956
3,299 (** 3,920
34,136 (** 134,525
3,958
8,989

165,875

64,301

157,312

התחייבויות לא שוטפות
15
18ג')(2
17

הלוואות מתאגידים בנקאיים
זכאים לזמן ארוך
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
הכנסות מראש
מסים נדחים

20

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

19

76,861
6,600
4,168
5,372
42,782

84,400
(* 6,600
4,239
5,485
38,697

13,667
(* 6,600
3,631
5,652
15,667

135,783

139,421

45,217

הון מניות ופרמיה
מניות אוצר
יתרת רווח
קרן מהפרשי תרגום

42,155
)(11,198
157,798
)(213

42,155
)(11,198
(* 136,326
)(65

42,126
)(11,229
(* 107,945
)(28

סה"כ הון

188,542

(* 167,218

(* 138,814

490,200

463,951

248,332

*(

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

**(

סווג מחדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 31במרס 2014
תאריך אישור הדוחות הכספיים

*

גולן רובינשטין
מנכ"ל וחבר
הדירקטוריון

לירז רגב
דירקטורית *

מוסמכת לחתימה על ידי דירקטוריון החברה ,ראה ביאור 24ד'.
4

משה קאלו
חשב ואחראי הבכיר
לכספים

בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד כולל אחר

הכנסות
עלות ההכנסות

באור

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
)למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(

21א'
21ב'

33,619 (** 41,055
(* 18,021 (* 21,864

52,859
27,510

15,598

רווח גולמי

25,349

19,191

עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

15,149
)(2,291
)(5,572
-

8,836
)(2,320
)(* (6,605
5

32,635

19,107

2,516
)(10,972
-

1,250 (** 4,938
)(6,080
)(4,003
23,905

21ג'
21ד'

רווח תפעולי
21ה'
21ה'
5

הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח מרכישה הזדמנותית
חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברה ושותפות כלולות,
נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

20

רווח נקי

*(

(* 12,511
)(1,413
)(* (5,879
)(13
20,804

7,345

)(5,764

)(1,736

31,524
4,895

38,183
(* 4,086

14,238
(* 2,293

26,629

(* 34,097

(* 11,945

רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת ,נטו
סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים
ספציפיים:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

)(157

291

)(148

)(37

30

סה"כ רווח )הפסד(

)(305

254

133

סה"כ רווח כולל

26,324

(* 34,351

(* 12,078

*(

103

*(

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(
רווח נקי בסיסי ומדולל

*(

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

**(

סווג מחדש

2.07

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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2.55

*(

0.89

*(

בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
הון
מניות
ופרמיה

מניות
אוצר

קרן
מהפרשי
תרגום

יתרת
רווח
אלפי ש"ח

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

42,126

)(11,229

(58) (* 101,397

(* 132,236

רווח נקי
רווח כולל אחר:
רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מיוחדת ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

-

-

- (* 11,945

(* 11,945

-

-

103
-¤

רווח כולל
דיבידנד ששולם

-

-

12,048
)(5,500

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

42,126

)(11,229

(28) (* 107,945

רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר:
רווח אקטוארי בגין תכניות להטבה מיוחדת ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

-

-

-

-

רווח )הפסד( כולל
מכירת מניות אוצר
דיבידנד ששולם

29
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

42,155

*( -
30
30
-

(* 34,097
291
-

-

*( -
)(37

103
30
12,078
)(5,500

(* 138,814
(* 34,097
291
)(37

31
-

(37) (* 34,388
)(6,007

)(11,198

(65) (* 136,326

(* 167,218

רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר:
הפסד אקטוארי בגין תכניות להטבה מיוחדת ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

-

-

)(157
-

)(148

)(157
)(148

רווח )הפסד( כולל

-

-

26,472

)(148

26,324

דיבידנד ששולם

-

-

)(5,000

-

)(5,000

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

*(

-

-

)(11,198

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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*(

(* 34,351
60
)(6,007

26,629

42,155

*(

157,798

-

)(213

26,629

188,542

בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
26,629

רווח נקי

(* 34,097

11,945

*(

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
עליית ערך נדל"ן להשקעה
פחת והפחתות
הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה ,נטו
רווח מרכישה הזדמנותית )א(
חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברה ושותפות כלולות ,נטו
מסים על ההכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

)(15,149
1,071
8,456
)(7,345
4,895
)(71
)(8,143

)(* (12,511) (* (8,836
(* 1,018 (* 1,034
)4,830 (** (1,921
13
)(5
)(23,905
1,736
5,764
(* 2,327 (* 4,183
*( (* 314
411
)(23,275

)(2,273

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה בחייבים ויתרות חובה
ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
ירידה בהכנסות מראש
עלייה )ירידה( בפקדונות מדיירים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

376
)(232
)(5,068
414
6,356

1,168
1,943
)(76
)(379
)(1,544
)(39
)2,367 (** (2,339
)(2,937
3,283

1,846

)(1,022

2,469

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שנתקבלו
דיבידנד שהתקבל

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
*(

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

**(

סווג מחדש

)(4,194
1,030
)(838
200

)(1,312
578
)(1,613
435
139

)(1,529
737
)(1,106
1,501
331

)(3,802

)(1,773

)(66

16,530

11,518

8,584

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נדל"ן להשקעה
רכישת רכוש קבוע
גביית פקדונות בנאמנות ,נטו
רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה )א(
תשלומים על חשבון רכישת חברה
השקעה באנגליה
השקעה בשותפות
מימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים לזמן קצר ,נטו
תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה

)(2,221
)(914
2,812
)(11,286
7,548
10

)(* (1,919
)(* (988
957
)(9,878
)(143
)(19,139
9

)(* (4,500
)(* (641
)(5,000
)(435
11,873
141

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

)(4,051

)(31,101

1,438

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
פרעון אגרות חוב
קבלת הלוואות לזמן ארוך
פרעון הלוואות לזמן ארוך
פרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
מכירת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

)(5,000
)(5,932
)(991
-

)(6,007
)(17,708
50,000
)(1,465
)(1,275
31

)(6,130
)(17,471
15,000
)(202
68
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(11,923

23,576

)(8,735

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

556

3,993

1,287

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

8,470

4,477

3,190

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

9,026

8,470

4,477

*(

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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בית הזהב בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
)א(

רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום הרכישה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
רווח מרכישה הזדמנותית
התחייבות מסים נדחים
התחייבויות לא שוטפות
בניכוי מקדמות ששולמו בגין רכישת החברה המאוחדת
בתקופות קודמות

)ב(

-

)(104,607
307
190,000
)(23,905
)(19,429
)(27,488

-

-

14,878

-

-

)(5,000

-

-

9,878

-

פעילות מהותית שלא במזומן
179

רכישת רכוש קבוע באשראי

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
תאור החברה
א.

חברת בית הזהב בע"מ )להלן  -החברה( התאגדה ביום  9ביוני  1982ונרשמה כחברה ציבורית ביום 27
במרס .1983 ,החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה ואגרות החוב אשר הנפיקה רשומות למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

ב.

החברה פועלת בשני תחומים:
ניהול ותפעול בית דיור מוגן לקשישים ביד אליהו בתל-אביב הידוע בשם "בית גיל הזהב" )להלן
 -בית גיל הזהב( ומתן שירותים שונים במסגרתו.

.1

בניין בית גיל הזהב הינו בבעלות ) (80%של "יצלף" חברה למפעלי בניין בע"מ )חברה בבעלות
מלאה של החברה( )להלן  -יצלף( ובבעלות ) (20%של שלום קופטש חברה לבניין בע"מ )להלן -
קופטש( ,ראה גם באור 18א' .החדרים בבניין מושכרים על ידי יצלף לדיירים בהסכמי שכירות
לזמן ארוך .בנוסף ,נמצאים בבעלות החברה שטחים מסחריים הצמודים לבית גיל הזהב ואשר
מושכרים למספר גורמים.
בנוגע לרכישת חברת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ בשנת  2012ראה באור .5
.2
ג.

אחר  -השכרת מבנים מסחריים בישראל והשקעות בחו"ל ,ראה באורים  9 ,8ו.10 -

הגדרות
בדוחות כספיים אלה:

ד.

החברה

 -בית הזהב בע"מ.

הקבוצה

 -בית הזהב בע"מ והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן כהגדרתה ב IFRS 10 -ואשר דוחותיהןמאוחדים עם דוחות החברה.

חברות כלולות

 חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות ,ואשרהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על
בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות או חברות כלולות.

בעלי עניין ובעלי
שליטה

 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב. IAS 24 -

הון חוזר
ליום  31בדצמבר  2013לחברה הון חוזר שלילי בסך של  129,686אלפי ש"ח.
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,39נרשמות מלוא יתרות ההתחייבויות בגין פקדונות
דיירים במסגרת ההתחייבויות השוטפות מאחר שלדיירים קיימת זכות חוזית לבטל את החוזה ולדרוש
את הפקדונות העומדים לזכותם בתוך  2-3חודשים.
המודל העסקי בו פועלת החברה מבוסס על אקטואריה של משך שהות הדיירים ותחלופת הדיירים
ולא תחת ההנחה שמשיכת כל הפקדונות תתרחש בעת אחת .נסיונה רב השנים של החברה מצביע על
קצב תחלופת דיירים דומה מדי שנה ושנה הנגזר מתוחלת שהיית הדיירים בדיור המוגן .לפיכך ,צופה
החברה כי התחייבויות החברה בגין פיקדונות דיירים לשנה הקרובה נמוכה משמעותית.
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בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות ,למעט
אם נאמר אחרת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .(IFRS -
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט :נדל"ן להשקעה ונכסים המוצגים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה שנה.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(.
שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות לתשואות
משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על
סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד
למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות
הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין
החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

ד.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת .בכל צירוף עסקים ,החברה
בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד
הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם סכום המוניטין
שהתקבל הינו שלילי ,הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה כרווח מרכישה במחיר הזדמנותי.

ה.

השקעות בחברות כלולות ושיטת השווי המאזני
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן,
אך לא שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני.
לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר
הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה .רווחים והפסדים
הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
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בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות
הכספיים של הקבוצה.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה ,או סיווגן
כהשקעה המוחזקת למכירה.
ו.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני ,מהו
מטבע הפעילות של כל חברה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של כל
חברה בנפרד.
נכסים והתחייבויות של החברות הכלולות אשר מטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות
של החברה )להלן  -פעילות חוץ( ,מתורגמים למטבע הפעילות של החברה לצורך הכללתם
בדוחות הכספיים המאוחדים.
נכסים והתחייבויות מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח .פריטי דוח רווח או הפסד
מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות .הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים
כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד בהון ,ב"קרן מהפרשי תרגום".
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה
לעין ,ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,מטופלות כחלק מההשקעה ,לפיכך
הפרשי שער מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( בניכוי השפעת המס ,כרווח )הפסד( כולל
אחר ל"התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים".

.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 ,למעט
אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור ,נזקפים לרווח או הפסד.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער
החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי
שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

.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 ,למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים
להון בעסקאות גידור ,נזקפים לרווח או הפסד.
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ז.

מזומנים
.1

מזומן ושווי 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.

.2

מזומן אצל נאמן
מזומן אצל נאמן כולל מזומנים שהופקדו אצל נאמן בעיקר בגין פקדונות מדיירים בבית שבעת
הכוכבים.

ח.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן
מהימן .כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על
בסיס ברוטו .במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה,
ההכנסות מוצגות על בסיס נטו .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי
הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:
פקדונות מדיירים והכנסות מראש
החברה גובה מדיירים פקדונות בגין שכר דירה .בהתאם להסכמי השכירות השונים נקבע שיעור חילוט
של הפקדון לדייר במקרה של פינוי הדירה מסיבה כלשהי במהלך תקופת השכירות .סך אומדן
החילוטים )בהתבסס על הערכה אקטוארית של תקופת השהייה( מוכר כהכנסה בשיטת הקו הישר
בהתאם לאומדן תוחלת השהייה של השוכר.
הסכום שקיבלה החברה מראש וסכום הפקדונות שחולטו מדיירים מוכרים כהכנסות מראש ומוכרים
כהכנסה בקו ישר בהתאם לאומדן תוחלת השהייה של הדייר.
הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול(
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.
הכנסות מדמי שכירות
הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות .עלייה קבועה בדמי
השכירות לאורך תקופת החוזה ,מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.
הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין נכסים פיננסיים ,הנמדדים בעלות מופחתת ונכסים פיננסיים נושאי ריבית
המסווגים כזמינים למכירה ,מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
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הכנסות מדיבידנד
הכנסות מדיבידנד מהשקעות בניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרות
במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.
ט.

מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה 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.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,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 הנכס ימומש או ההתחייבות
תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים ,הפרשים
זמניים )כגון הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך
דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית ) (substantially allההטבות
הכלכליות הגלומות בו בדרך של שימוש ולא בדרך של מימוש ,נמדדים לפי אופן היישוב הצפוי של
נכס הבסיס ,על בסיס שימוש ולא מימוש.
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 על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.

י.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו ,ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת .העלות כוללת חלקי חילוף וציוד
עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים בנפרד ,לפי שיטת
הרכיבים.
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הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים
בנכס ,כדלקמן:
בעיקר %
%
10-2
15
7
33

בניינים )למעט רכיב הקרקע(
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי
מחשבים וציוד היקפי

2

אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים
מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא.
הפחתת נכסים 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 ברווח או הפסד בתקופה בה נגרע הנכס.
יא.

עלויות אשראי
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר נדרשת
תקופת זמן משמעותית להכנתם ,לשימושם המיועד או מכירתם.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו ,התחילו הפעולות להכנת הנכס
ונגרמו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו
המיועד או למכירתו .הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות
ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

יב.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה ,או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה
תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שתיהן ,ושלא
לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או מכירה במהלך
העסקים הרגיל .הנדל"ן להשקעה כולל בתי דיור מוגן )למעט מחלקה סיעודית המופעלת ישירות על
ידי החברה(.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות
עתידיות ממימושו .ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח
או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות .לאחר ההכרה הראשונית,
נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן ,אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח .רווחים או הפסדים
הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם .נדל"ן
להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי
מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון
הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב וכן על ידי מעריכי שווי מומחים
פנימיים.
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יג.

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 ברת-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 שווי הוגן בניכוי עלויות
למכירה 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 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 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 הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
השקעה בחברה כלולה
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של
ההשקעה בחברות כלולות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת
ערך של ההשקעה בחברות כלולות .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה.

יד.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות
עסקה 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 בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט שלהלן:
א(

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם
ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ב(

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה
שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן
לפי העלות בתוספת עלויות עיסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
ובניכוי הפרשה לירידת ערך .אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו
הנומינלי.
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.2

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות
מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט
להלן:
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות
בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

.3

גריעת מכשירים פיננסיים
א(

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 מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד
השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף 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.

ב(

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.
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים
שונים מהותית ,או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,ההחלפה או השינוי
מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין
היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד .במידה
שההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא
מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה .בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי
התחייבות קיימת ,מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
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.4

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או
קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .ראיות לירידת ערך ,כוללות ,בין
היתר ,סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי
קרן או ריבית .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.

טו.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או
בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ) (advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים
שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש
בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה
ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית למדידת
השווי ההוגן בכללותה:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

טז.

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(.

מניות אוצר
מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות
בקיזוז מהון החברה .כל רווח או הפסד הנובע מרכישה ,מכירה ,הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף
להון ,לפרמיה על מניות.
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יז.

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 .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר
לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת
הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי הקבוצה
תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

יח.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודש
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים .הטבות
אלו 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.
בנוסף לקבוצה 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 שווי 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 דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי
הפרישה.
החברה מפקידה 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.
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ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של
התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית ,בניכוי עלות שירותי עבר.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח או הפסד בתקופת התהוותם.
.3

הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה ,ללא אפשרות ממשית לביטול,
לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמלית מפורטת.
הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית המעודדת
פרישה מרצון ,צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה.

יט.

רווח )הפסד( למניה
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות
המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.
מניות רגילות פוטנציאליות )כתבי אופציה( נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן
מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות .מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה .חלקה
של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל
במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

כ.

שינוי במדיניות חשבונאית
.1

) IAS 19המתוקן(  -הטבות עובד
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB-את ) IAS 19מתוקן( שנדרש ליישמו החל מ 1-בינואר.2013 ,
התיקון שנכלל בתקן רלוונטי לחברה:
-

רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו במסגרת רווח כולל אחר עם היווצרותם ולא ייזקפו
לרווח או הפסד.

החל מ 1-בינואר 2013 ,החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה את 19
 IASהמתוקן .השינויים נעשו בדרך של יישום למפרע בהתאם ל IAS 8-מדיניות חשבונאית,
שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ,ולפיכך מוצג מחדש מידע כספי של התקופות
הקודמות.
.2

דיור מוגן
החברה הציגה מחדש את נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות קודמות ,על מנת לשקף בהם
למפרע תיקון טעות הנובע עקב שינוי בעמדת הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן
מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.
בעקבות השינוי מציגה החברה את נכסי הדיור המוגן בבעלותה כנדל"ן להשקעה לפי מודל
השווי ההוגן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.3

היטלים
החברה מיישמת מוקדם את פרשנות מספר  21של דיווח כספי בינלאומי )) (IFRIC 21להלן  -הפרשנות(
בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה .היישום הינו ליום  1בינואר ,2011
בהתאם לפרשנות ,ההתחייבות לתשלום היטל השבחה הינה במועד קרות הארוע היוצר את
המחוייבות לתשלום.

ההשפעות על הדוחות הכספיים של האמור לעיל הינם כדלקמן:
בדוחות המאוחדים על המצב הכספי
כפי שדווח
בעבר

השינוי
)(1
אלפי ש"ח

כמוצג
בדוחות
כספיים אלו

ליום  31בדצמבר2012 ,
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
זכאים לזמן ארוך
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת רווח

3,570
303,382
80,840
49,948
כפי שדווח
בעבר

393,300
)(289,709
6,600
86,378
86,378
השינוי
)(1
אלפי ש"ח

396,870
13,673
6,600
167,218
136,326
כמוצג
בדוחות
כספיים אלו

ליום  1בינואר2012 ,
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
זכאים לזמן ארוך
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת רווח
)(1

3,570
113,941
62,156
31,287

191,800
)(99,977
6,600
76,658
76,658

195,370
13,964
6,600
138,814
107,945

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל
כמוצג בדוחות
השינוי
השינוי
כפי שדווח
כספיים אלו
)(2
)(1
בעבר
אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2012 ,
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו
מסים על הכנסה
רווח נקי
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
סה"כ רווח כולל
רווח נקי בסיסי ומדולל
למניה )בש"ח(

)(24,796
)(6,217

2,932
-

)(388

)(21,864
)(6,605

)(2,135
24,666

8,836
)(2,048
9,722

97
)(291

8,836
)(4,086
34,097

24,629

9,722

291
-

291
34,351

0.76

1.81

)(0.02

2.55

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2011 ,
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו
מסים על הכנסה
רווח נקי )הפסד(
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
סה"כ רווח כולל
רווח נקי בסיסי ומדולל
למניה )בש"ח(

)(20,052
)(5,742

2,031
-

)(137

)(18,021
)(5,879

)(754
)(921

12,511
)(1,573
12,879

34
)(103

12,511
)(2,293
11,945

)(891

12,969

103
-

103
12,078

)(0.06

0.96

)(0.01

0.89

בדוחות המאוחדים על השינויים בהון
ליום  1בינואר2011 ,
יתרת רווח

63,689

37,708

-

101,397

)(1

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.

)(2

השפעות השינוי בגין יישום לראשונה של ) IAS 19מתקן( כמפורט לעיל.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
בדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
כפי שדווח
בעבר

השינוי
השינוי
)(2
)(1
אלפי ש"ח

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2012 ,
רווח נקי
שינוי בהתחייבויות בשל
הטבות לעובדים
פחת והפחתות
מסים על הכנסה
רכישת נדל"ן להשקעה
רכישת רכוש קבוע
עלית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו ,נטו

24,668

9,720

)(291

34,097

120
3,966
2,135
2,907

)(2,932
2,145
1,919
)(1,919

291
)(97
-

411
1,034
4,183
1,919
988

-

)(8,836

-

)(8,836

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2011 ,
רווח נקי
שינוי בהתחייבויות בשל
הטבות לעובדים
פחת והפחתות
מסים על הכנסה
רכישת נדל"ן להשקעה
רכישת רכוש קבוע
עלית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו ,נטו

)(921

12,969

)(103

11,945

211
3,049
754
5,141

)(2,031
1,607
4,500
)(4,500

103
)(34
-

314
1,018
2,327
4,500
641

-

)(12,511

-

)(12,511

)(1

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.

)(2

השפעות השינוי בגין יישום לראשונה של ) IAS 19מתקן( כמפורט לעיל.

23

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את
השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,והנחות המשפיעים על יישום המדיניות
החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות .שינויים באומדנים
החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
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 בשנה העוקבת:
-

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן
נזקפים לרווח או הפסד .השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ,בהתאם
להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים
עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אם ניתן ,השווי ההוגן נקבע
בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך.
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות
מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה ,מחירי ההשכרה העתידיים ,שיעורי התפוסה,
חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים פנויים ,הוצאות תפעול הנכסים ,איתנותם הפיננסית של
השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכסים .שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

-

נכסי מיסים 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 ,מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
א.

תיקונים ל - IAS 32 -מכשירים פיננסיים :הצגה ,בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
ה IASB-פירסם תיקונים ל) IAS 32-להלן  -התיקונים ל (IAS 32 -בנושא קיזוז נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות .התיקונים ל IAS 32 -מבהירים ,בין היתר ,את משמעות המונח "קיימת באופן
מיידי ) (currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" )להלן  -הזכות לקזז( .התיקונים לIAS 32 -
קובעים ,בין היתר ,כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים
הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .כמו כן,
התיקונים ל IAS 32 -קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה
תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
התיקונים ל IAS 32 -ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר 2014 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
להערכת החברה ,לתיקונים ל IAS 32 -לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
ב.

 – IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

ה IASB-פירסם את 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 הנכסים הפיננסיים
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.

-

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

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 mismatchשהייתה נגרמת אלמלא כן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן .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.
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.
לתקן לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה .IASB -אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה
ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות
המפורטות בתקן.
.2

פורסמו תיקונים בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות ) .(phase 2לפי 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.
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 זקיפתהשינוי 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.
לתיקונים לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה .IASB -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.

25

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
ג.

תיקונים ל IAS 36 -ירידת ערך נכסים
במאי  2013פרסם ה IASB-תיקונים ל IAS 36-ירידת ערך נכסים )להלן  -התיקונים( העוסקים בדרישות
גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים .התיקונים כוללים דרישות גילוי נוספות בדבר
הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן .הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי ההוגן ,לטכניקות ההערכה
ולשינויים בהן ,לשיעורי ההיוון ולהנחות המרכזיות שבבסיס הערכת השווי.
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2014או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה.

באור - :5

צירופי עסקים
שנת 2012
א.

ביום  23בנובמבר  2011התקשרה החברה )באמצעות חברה בשליטתה ובבעלותה המלאה של החברה(
עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה )להלן  -המוכרים( בהסכם לפיו
תהיה זכאית החברה לרכוש  100%ממניות חברת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ )להלן  -שבעת
הכוכבים( .תנאי ההסכם עודכנו ביום  13ביוני  .2012שבעת הכוכבים הינה הבעלים של בית דיור מוגן
הידוע כ"בית שבעת הכוכבים" בהרצליה פיתוח ובו  106יחידות דיור ומחלקה סיעודית ) 34מיטות(.
על פי תנאי ההסכם החברה שבעת הכוכבים תפרע את הלוואות הבעלים הקיימות נכון למועד
החתימה על ההסכם המקורי בשבעת הכוכבים .כמו כן ,תשלם החברה סך של כ 13.6 -מיליון ש"ח
תמורת  100%מהון המניות של שבעת הכוכבים.
בד בבד עם חתימת ההסכם המתואר לעיל ,התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם שבעת הכוכבים
לפיו ,כנגד העמדת בטוחות שנקבעו בהסכם ההלוואה ,העמידה החברה לשבעת הכוכבים הלוואה בסך
של  5מיליון ש"ח )עם השלמת העסקה שימשה ההלוואה כתשלום על חשבון מניות ,ראה להלן(.
ביום  6באוגוסט  ,2012הושלמה העסקה ושבעת הכוכבים הפכה לחברה בשליטתה ובבעלותה המלאה
של החברה .החברה העבירה את כל התשלומים עבור העברת מניות שבעת הכוכבים .שבעת הכוכבים
קיבלה הלוואה ממוסד בנקאי בגובה  27מליון ש"ח באמצעותו נפרעה הלוואת הבעלים הקודמים של
שבעת הכוכבים .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור הפריים פלוס מרווח בשיעור ) 1.52%שיעור
ריבית הפריים ליום  31בדצמבר  2012הינו  (3.50%ותפרע בתשלומים חצי שנתיים למשך  10שנים.
ההלוואה מובטחת בביטחונות הכוללים ,בין היתר ,שעבוד מניות ,שעבוד צף ,שעבוד חלק מהמקרקעין
וכן התחייבות לעמידה בהתניות פיננסיות ואחרות )הכוללות ,בין היתר ,עמידה ביחס כיסוי ואי ביצוע
שינויים באחזקות ללא אישור הבנק ,ראה ביאור 15ד') .((2בהתאם להסכם עם המוסד הבנקאי ערבה
החברה ל 50% -מסכום ההלוואה כאשר נקבע מנגנון להפחתת הערבות לסך של  5מליון ש"ח בחלוף 4
שנים ממועד העמדת ההלוואה וזאת בכפוף לעמידת שבעת הכוכבים בהתניות הפיננסיות האמורות.
יתרת תמורת המניות מומנה על ידי החברה באמצעות מסגרת האשראי שהועמדה לחברה מתאגיד
בנקאי.
בנוסף ,העבירה החברה לשבעת הכוכבים  3מליון ש"ח נוספים בחודש יולי  2012טרם מועד השלמת
העסקה.

ב.

החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על פי
הערכת שווי אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו
וההתחייבויות שניטלו.
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צירופי עסקים )המשך(
ג.

להלן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של שבעת הכוכבים למועד הרכישה:
שווי הוגן
אלפי ש"ח
1,788
2,908
758
190,000
307

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים בנאמנות
חייבים
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע

195,761
796
4,256
103,221

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים
פקדונות ודמי כניסה מדיירים

108,273
התחייבות מסים נדחים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
הלוואות לזמן ארוך

19,429
488
27,000
46,917

ד.

נכסים מזוהים ,נטו
מוניטין הנובע מהרכישה

40,571
)(23,905

מזומנים ששולמו
חוב לשבעת הכוכבים שהוסב לחברה מבעלי המניות הקודמים

16,666
1,458

סך עלות הרכישה

18,124

העלות הכוללת של צירוף העסקים הסתכמה לסך של  18,124אלפי ש"ח וכללה תשלום במזומן בסך
של  16,666אלפי ש"ח.
עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה בסך של כ 432 -אלפי ש"ח נזקפו כהוצאה ונכללו בסעיף
הוצאות הנהלה וכלליות.

27

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :5

צירופי עסקים )המשך(
ה.

עלות הרכישה
אלפי ש"ח
מזומן ששולם )כולל מזומנים שהועברו לשבעת הכוכבים(
חוב לשבעת הכוכבים שהוסב לחברה מבעלי המניות הקודמים

16,666
1,458

סך עלות הרכישה

18,124

מזומנים אשר שימשו לרכישה

ו.
באור - :6

מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה
מזומנים שהועברו לשבעת הכוכבים
מזומנים ששולמו תמורת הרכישה

1,788
)(3,000
)(13,666

מזומנים ,נטו

)(14,878

בשנת  2012החל ממועד הרכישה ועד לתום השנה ,חלקה של שבעת הכוכבים ברווח הנקי המאוחד
ובמחזור ההכנסות המאוחד הסתכם בסך של  3,638אלפי ש"ח ו 6,534 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

מזומנים ושווי מזומנים
שיעור ריבית
 31בדצמבר
2013
%
בקופה ובבנקים
פקדונות

באור - :7

0.74-0.9

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
4,020
5,006

5,184
3,286

9,026

8,470

ניירות ערך סחירים
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן ושינויים בו נזקפים לרווח או
הפסד
מניות
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
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6,204
17,030

6,593
23,347

23,234

29,940
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חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
עובדים *(
מוסדות
הוצאות מראש
הכנסות לקבל
אחרים

*(
באור - :9

102
553
134
1,938
451

249
469
1,101
1,402
333

3,178

3,554

היתרה נושאת ריבית שנתית בשיעור של .6.24%

השקעות בחברות מוחזקות
א.

השקעה בחברה ושותפות כלולות
.1

ההרכב
חברה ושותפות כלולות
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
עלות המניות
הפסדים שנצברו ממועד הרכישה
הלוואה לשותפות )ראה סעיף (3
הלוואות לזמן ארוך לחברה כלולה )ראה סעיף (4
הלוואות לזמן ארוך לחברה כלולה )ראה סעיף (5

*(
.2

 *()(2,864
8,735
11,468
9,125

 *()(10,209
9,317
8,717

26,464

7,825

מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.

התנועה בהשקעות בשנת 2013
חברה
ושותפות
כלולות
אלפי ש"ח
יתרה לתחילת השנה

7,825

תנועה במשך השנה:
השקעה בחברה כלולה )ראה סעיף (4
ריבית והפרשי הצמדה
חלק החברה ברווחים

11,286
8
7,345

יתרה לסוף השנה

26,464
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
.3

בחודש מרס  2006חתמה הרפז על הסכם להקמת שותפות מוגבלת בישראל )פרוייקט קייטנקה -
שותפות מוגבלת( ,יחד עם משקיעים אחרים )להלן  -השותפות( להשקעה בפרוייקט נדל"ן
למגורים בפראג ,צ'כיה.
עד ליום  31בדצמבר  2013השקיעה החברה בפרוייקט סך כולל של כ 1,258 -אלפי אירו )כ6.2 -
מליון ש"ח( המהווה כ 41%-מההון בשותפות )כ 21%-מהפרוייקט בעקיפין(.
יתרת ההלוואה המשוערכת כולל ריבית שהוונה עד ליום  31בדצמבר  2013הינה בסך של כ-
 8,735אלפי ש"ח.

.4

ביום  20באוגוסט  2013התקשרה החברה בהסכם לרכישת בית אבות סיעודי באנגליה ביחד עם
חברת רבד בע"מ ,חלק החברה בהשקעה הינו  ,50%והשקעת החברה בשנת  2013היתה בסך של
כ 2 -מליוני ליש"ט .ההלוואה הינה בלירות שטרלינג ונושאת ריבית בשיעור שנתי של .6%
ההשקעה בוצעה באמצעות השקעה בחברה בלוקסמבורג אשר הקימה חברה באנגליה אשר
רכשה את הנכס.
יתרת ההשקעה המשוערכת כולל ריבית שהוונה עד ליום  31בדצמבר  2013הינה בסך של
 11,468אלפי ש"ח.

.5

בחודש אפריל  2006חתמה הרפז ,יחד עם משקיעים נוספים ,על הסכם להשקעה בקומפלקס
מסחרי הכולל משרדים ,חנויות ומגורים בעיר קלן בגרמניה בעלות כוללת של  139מליון אירו.
ההשקעה בוצעה דרך חברת ) Qulaco trading Lim.להלן  (Qulaco -בה מחזיקה החברה .31%
השקעת החברה בפרוייקט הינה בסך של כ 1.2-מליון אירו )כ 6.8-מליון ש"ח( ,אשר מהווים
בעקיפין כ 5.3%-מהבעלות על הקומפלקס האמור .ההשקעה נעשתה בדרך של הלוואה שתישא
ריבית שנתית צמודת אירו בשיעור של  7%וזאת מתוך עודפי ההכנסות מהקומפלקס האמור
ואשר קודמת לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות.
יתרת ההלוואה המשוערכת כולל ריבית שנצברה עד ליום  31בדצמבר  2013הינה בסך של כ-
 9,125אלפי ש"ח.
 Qulacoמימנה את הפרוייקט בגרמניה באמצעות הלוואות ללא זכות חזרה "נון-ריקורס" .הנאמן
מטעם המלווה )להלן  -הנאמן( הזמין הערכת שווי לגבי הנכס .על פי הודעת הנאמן ,קיימת
הפרה של התניה פיננסית לפיה היחס בין גובה ההלוואה לבין השווי ההוגן של הנכס )אשר
נקבע בהתאם להערכת השווי כאמור( לא יעלה על  .90%כמו כן מסר הנאמן כי בהתאם
למסמכי ההלוואה לא קיימת ארכה לתיקון ההפרה ולפיכך המדובר באירוע הפרה המקנה ,בין
היתר ,זכות לפרעון מיידי של ההלוואה האמורה.
הנאמן מטעם הבנק העמיד מכתב " ,"Stand Stillאשר תוקפו פג בחודש ינואר  ,2011לפיו לא
יבוצעו כל צעדים אופרטיביים על ידי הנאמן ,בגין ההפרה הנטענת כאמור ,בכפוף לתנאים
שנקבעו על ידי הנאמן ,לרבות ,אך לא רק :עמידה בדרישות הנאמן כאמור לאספקת תוכנית
עסקית מפורטת בגין הפרוייקט ,תוך הצגת הצעות ותוכניות מפורטות לשיפור שווי הנכס;
נשיאה בהוצאות הניהול אשר הוצאו על ידי הנאמן בקשר עם הטיפול בסוגיה ,כמו גם הוצאות
נוספות; המשך ניהול המשא ומתן בין הצדדים וכיו"ב .בתחילת חודש פברואר  2011הודיע
הנאמן לשותפות כי חוב השותפות לבנק עובר לטיפול של מחלקה לאשראים מיוחדים לאור
ההפרה האמורה לעיל והפרה נוספת ,לכאורה ,בסעיף המימון של אי העברה מספקת של
סכומים לחשבון השכירות.
מועד הפירעון של ההלוואה היה ביום  15ביולי  ,2013הנהלת הפרוייקט קיימה משא ומתן עם גופים
פיננסיים אחרים למחזור ההלוואה .בשל חוסר ודאות ליכולת הפרוייקט לממן מחדש את הנכס
רשמו רואי החשבון המבקרים של  Qulacoהערת עסק חי בחוות הדעת שלהם לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר .2012

באור - :9

לתום שנת  2012הופחתה במלואה ההשקעה בשותפות הגרמנית בדוחות הכספיים.
השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
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ביום  12באוגוסט  2013הושלם מימון מחדש של הפרויקט .המימון בוצע בדרך של נטילת
הלוואה חדשה ממוסד בנקאי בסך של כ 90 -מיליון אירו .ההלוואה שנלקחה שימשה לפירעון
מלא של הלוואה קיימת בסך של כ 113 -מיליוני אירו ממוסד בנקאי אחר.
ליום  31בדצמבר  2013יתרת ההשקעה של החברה בשותפות הגרמנית הינה בסך של 6,555
אלפי ש"ח .יתרת ההשקעה חושבה בהתאם להשבת ערך ההשקעה בהתבסס על חלק החברה
ברווח השותפות הגרמנית כתוצאה ממימון מחדש של הנכס ומחילת חוב שנרשמה בתקופת
הדיווח )כ 5,016 -אלפי ש"ח( וכן בהתאם לחלקה של החברה בהלוואה ובהון השותפות
הגרמנית שהופחת בעבר )כ 1,049 -אלפי ש"ח( .הכנסה זו בסך של  6,555אלפי ש"ח נכללת
במסגרת חלק הקבוצה ברווחי חברה ושותפות כלולות ,נטו בדוח על הרווח או והפסד ורווח
כולל אחר לשנת .2013
להלן מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של חברת

Terra

Barthonia S.a.r.l. & Co. KG

 31בדצמבר
2013
אלפי אירו
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים

2,361
110,109

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

2,546
87,931

הון

21,993
שנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
אלפי אירו

הוצאות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות

21,895
106

הפסד

22,001

שער החליפין של האירו ליום  31בדצמבר  2013הינו  ,4.7819שיעור ירידת האירו בשנת 2013
הינו בשיעור של .2.82%
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השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ב.

חברות מאוחדות
מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה.

מדינת
התאגדות

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

סכומים
שהעמידה
החברה
)שהועמדו
על ידי
החברה
היקף
המאוחדת(
ההשקעה
הלוואות
אלפי ש"ח

2013
ישראל
ישראל
ישראל

יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ
הרפז זהב בע"מ
שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ

100
100
100

)(23,216
)(3,072
12,970

64,467
18,048
26,587

)(13,318

109,102

2012
יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ
הרפז זהב בע"מ
שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ
*(

ישראל
ישראל
ישראל

לגבי ערבות של חברת יצלף ,ראה באור 18ב').(1
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100
100
100

)(22,728
)(2,310
17,793

64,952
10,859
27,543

)(7,245

103,354

בית הזהב בע"מ
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באור  - :10נדל"ן להשקעה
א.

הרכב ותנועה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
396,870

יתרה ליום  1בינואר

-

חברה שאוחדה לראשונה

195,370

178,070

190,000

-

תוספות במשך השנה

1,981

2,664

4,789

התאמת שווי הוגן

15,149

8,836

12,511

יתרה ליום  31בדצמבר

414,000

396,870

195,370

ב.

נדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי
חיצוניים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך )רמה  3במדרג
שווי הוגן( .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום
דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה ,וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים
מהנכס ,באמידת תזרימי המזומנים בחשבון הסיכון המובנה שלהם .בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי
השווי בשיעורי היוון שבין .8%-10%

ג.

הנחות משמעותיות )על בסיס ממוצעים משוקללים( ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן:

תיאור המכשיר
הנמדד

דיור מוגן

שטחי מסחר

שווי הוגן
ליום
 31בדצמבר
2013

טכניקת הערכה

תיאור הנתונים שאינם נצפים

409,570

היוון תזרימי
מזומנים )(DCF

שיעור תחלופת דיירים שנתית -
 ,13%שיעור היוון הכנסות
מתחלופת דיירים  ,9.5% -שיעור
היוון הכנסות מדיירים במסלול
שכירות .8.5% -

4,430

היוון תזרימי
מזומנים )(DCF

שיעורי היוון הכנסות מהשכרות
מחסנים ,חנויות ושטחים אחרים -
.7.5%-10%
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באור  - :10נדל"ן להשקעה )המשך(
ד.

התאמה בגין מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה )רמה  3במידרג השווי ההוגן(:

דיור מוגן

נדל"ן להשקעה
שטחי
מסחר
אלפי ש"ח

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר 2013

393,300

3,570

396,870

שינויים במהלך השנה:
השקעות
עליית ערך נדל"ן להשקעה

1,981
14,289

860

1,981
15,149

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

409,570

4,430

414,000

סכומים שהוכרו ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח

ה.

הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה

48,562

36,439

28,649

הוצאות תפעוליות ישירות
)הכוללות תיקונים ותחזוקה(

17,345

18,937

9,622

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

31,217

17,502

19,027

הזכויות בנדל"ן להשקעה ליום  31בדצמבר  2013הינן כדלקמן:
רשומות
על שם הקבוצה
נכסים בבעלות
)(1

197,000

טרם נרשמו
על שם
הקבוצה )(1
אלפי ש"ח
217,000

סה"כ
414,000

חלק מהזכויות בנכס בבית גיל הזהב טרם נרשם על שם בלשכת רישום
המקרקעין .חלק זה יירשום בשנת רישום המקרקעין עם רישום המבנים בבית
משותף.

ו.

להבטחת התחייבויות החברה המאוחדת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ לדיירים להחזרת יתרת
הפקדונות נרשמו משכנתאות על יחידות הדיור לטובת הדיירים לאחר שנרשם בית משותף על פי חוק
המקרקעין .לגבי שעבודים ,ראה גם באור 18ב' להלן.

ז.

באשר לשעבודים ,ראה באור 18ב'.

34

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :11

רכוש קבוע
א.

ההרכב והתנועה:
שנת 2013
מקרקעין
ומבנים

ציוד וריהוט
משרדי

כלי
רכב
אלפי ש"ח

אחרים

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2013
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

13,593
-

21,695
893
)(10

330
-

53
-

35,671
893
)(10

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

13,593

22,578

330

53

36,554

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2013
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

5,645
272
-

16,288
693
)(5

64
50
-

-¤
-

21,997
1,015
)(5

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

5,917

16,976

114

-¤

23,007

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר 2013

7,676

5,602

216

מקרקעין
ומבנים **(

ציוד וריהוט
משרדי **(

כלי
רכב
אלפי ש"ח

53

13,547

שנת 2012
אחרים

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2012
חברה שאוחדה לראשונה *(
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

13,588
5
-

21,033
307
373
)(18

330
-

53
-

35,004
307
378
)(18

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

13,593

21,695

330

53

35,671

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2012
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

5,373
272
-

15,652
653
)(17

15
49
-

-¤
-

21,040
974
)(17

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

5,645

16,288

64

-¤

21,997

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר 2012

7,948

5,407

266

*(
**(

ראה באור  5לעיל.
הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.
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רכוש קבוע )המשך(
שנת 2011
מקרקעין
ומבנים *(

ציוד וריהוט
משרדי *(

כלי
רכב
אלפי ש"ח

סה"כ

אחרים

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2011
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

13,588
-

20,730
311
)(8

351
330
)(351

53
-

34,722
641
)(359

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

13,588

21,033

330

53

35,004

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2011
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

5,098
275
-

15,024
633
)(5

167
56
)(208

-

20,289
964
)(213

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

5,373

15,652

15

-¤

21,040

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר 2011

8,215

5,381

315

*(
באור - :12

13,964

53

הוצג מחדש ,ראה באור 2כ' להלן.

אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
שיעור ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2013
%
הלוואה לזמן קצר ללא הצמדה
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך )ראה באור 15
להלן(

4.85%
פריים *( +
1%-1.52%

 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
-

990

7,539

5,932

7,539

6,922

*( שעור הפריים ליום  31בדצמבר  2013הינו ) 2.5%ליום  31בדצמבר .(3.25% - 2012
באור - :13

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפרעון

2,177
294

2,331
625

2,471

2,956

החובות לספקים אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף.60+
36

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :14זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות
מוסדות
ריבית לשלם
הוצאות לשלם
התחייבות בגין הסכם שכירות
הפרשות

באור - :15

2,617
1,247
1,209
2,287
3,174

2,469
1,165
1,383
651
58
3,263

10,534

8,989

התחייבויות לא שוטפות
א.

ההרכב
ליום  31בדצמבר 2013
סכום
הקרן
אלפי ש"ח

שיעור ריבית
נקוב
%

יתרה
אלפי ש"ח

יתרה בניכוי
חלויות
שוטפות
אלפי ש"ח

הלוואות מתאגיד בנקאי

10,000

מדד 4.25% +

8,103

7,199

הלוואות מתאגיד בנקאי

82,000

פריים +
(* 1%-1.52%

76,297

69,662

84,400

76,861

92,000
ליום  31בדצמבר 2012
סכום
הקרן
אלפי ש"ח

שיעור ריבית
נקוב
%

יתרה
אלפי ש"ח

יתרה בניכוי
חלויות
שוטפות
אלפי ש"ח

הלוואות מתאגיד בנקאי

10,000

מדד 4.25% +

9,148

8,283

הלוואות מתאגיד בנקאי

82,000

פריים +
(* 1%-1.52%

81,184

76,117

90,332

84,400

92,000
*(

שיעור ריבית פריים ליום  31בדצמבר  2013הינו ) 2.5%ליום  31בדצמבר .(3.25% - 2012
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התחייבויות לא שוטפות )המשך(
ב.

במסגרת הסכמה עקרונית מתאגיד בנקאי להעמדת מסגרת אשראי בסך של  65מיליון ש"ח עד לחודש
ספטמבר  2012בפריסה לתקופה של  12שנה )מועד סיום מסגרת האשראי בשנת  (2024לקחו החברה
וחברה מאוחדת בבעלות מלאה ארבע הלוואות כדלקמן:
.1

בחודש ספטמבר  2011קיבלה חברה מאוחדת בבעלות מלאה הלוואה בסך של  10מיליון ש"ח
מתאגיד בנקאי .ההלוואה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן נושאת ריבית שנתית בשיעור של
 4.25%ועומדת לפרעון ב 40-תשלומים רבעוניים.

.2

בחודש נובמבר  2011קיבלה חברה מאוחדת בבעלות מלאה הלוואה בסך של  5מיליון ש"ח מתאגיד
בנקאי .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 1%+ועומדת לפרעון ב 40-תשלומים
רבעוניים .בחודש נובמבר  2013הועברה ההלוואה מהחברה המאוחדת לחברה ,יתרת ההלוואה ליום
המעבר היתה בסך של כ 4,376 -אלפי ש"ח.

.3

בחודש יוני  2012קיבלה החברה הלוואה בסך של  8מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי .ההלוואה נושאת
ריבית שנתית בשיעור פריים 1.12%+ועומדת לפרעון ב 24 -תשלומים רבעוניים.

.4

בחודש ספטמבר  2012קיבלה החברה הלוואה בסך של  42מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי .ההלוואה
נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 1.05%+ועומדת לפרעון ב 24 -תשלומים רבעוניים.
לטובת ההלוואות האמורות רשמו החברה והחברה הבת שעבוד צף באותו הסכום לטובת
התאגיד הבנקאי על כל נכסיו לרבות הזכויות והפירות הנובעים מהנכסים ושעבוד קבוע על הון
המניות ,שעבוד כספים וזכויות ביטוח.

ג.

שבעת הכוכבים קיבלה הלוואה ממוסד בנקאי בגובה  27מליון ש"ח שנועדה לפרוע את הלוואת
הבעלים הקודמים של שבעת הכוכבים .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור הפריים פלוס מרווח
בשיעור  1.52%ותפרע בתשלומים חצי שנתיים למשך  10שנים .ההלוואה מובטחת בביטחונות
הכוללים ,בין היתר ,שעבוד מניות ,שעבוד צף ,שעבוד חלק מהמקרקעין .לגבי אמות המידה בקשר עם
ההלוואה ,ראה סעיף ד') (2להלן.

ד.

אמות מידה פיננסיות
.1

בעקבות ניצול מסגרת האשראי יחולו על החברה והחברה המאוחדת התניות פיננסיות,
כדלקמן:
א(
ב(
ג(
ד(

יתרת ההלוואה הבנקאית ביחד עם קרן אגרות החוב )סדרה א'( במאזן מאוחד לא תעלה
על סך של  65מיליון ש"ח.
הון עצמי מוחשי )הון עצמי בניכוי השקעה בחו"ל( לא יפחת מ 20 -מיליון ש"ח או
משיעור של  15%מסך המאזן )סך המאזן בניכוי השקעה בחו"ל(
יחס תזרים שוטף לשרות החוב הבנקאי הנובע מפעילות החברה בלבד לא יפחת מ 1.2
)פטור לשנה בודדת( ובכל מקרה לא יפחת מ.1.05 -
יתרת הנכסים הפיננסיים של החברה תכסה את החלויות השוטפות לשנה מראש.

החברה תתחייב ,בין היתר ,כי רק אם תעמוד בהתניות הפיננסיות ובהתחייבויות כלפי התאגיד
הבנקאי תהא רשאית לחלק ו/או לשלם דיבידנדים לבעלי המניות.
נכון לתאריך דוחות כספיים אלה ,עומדת החברה בהתניות הפיננסיות של התאגיד הבנקאי.
.2

במסגרת הלוואה של חברת שבעת הכוכבים התחייבה שבעת הכוכבים לעמידה בהתניות
פיננסיות ואחרות )הכוללות ,בין היתר ,עמידה ביחס כיסוי ,ואי ביצוע שינויים באחזקות ללא
אישור הבנק( .בהתאם להסכם ערבה החברה ל 50% -מסכום ההלוואה .כאשר נקבע מנגנון
להפחתת הערבות לסך של  5מליון ש"ח בחלוף  4שנים ממועד העמדת ההלוואה וזאת בכפוף
לעמידת שבעת הכוכבים בהתניות הפיננסיות האמורות.
נכון לתאריך דוחות כספיים אלה ,עומדת שבעת הכוכבים בהתניות האמורות.
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באור  - :16מכשירים פיננסיים
א.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ ,סיכון
מדד מחירים לצרכן ,סיכון ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים
הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות
לסיכונים.
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון .המנכ"ל
מזהה ,מעריך ומגדרת סיכונים פיננסיים תוך כדי שהוא מביא בחשבון חשיפות מסוימות לסיכונים,
כגון סיכון שער חליפין ,סיכון שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,וכן שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים
ומכשירים פיננסיים לא נגזרים ,והשקעות עודפי נזילות.
.1

סיכון מדד המחירים לצרכן
הכנסות החברה והחברות המאוחדות יצלף ושבעת הכוכבים מהפחתת פקדונות ושכר דירה
צמודות בעיקרן למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,קיימות להן התחייבויות בגין פרעון פקדונות
לדיירים הצמודות אף הן למדד המחירים לצרכן .הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר
צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן,
הינו כ 141.4 -מליון ש"ח ליום  31בדצמבר  134.5) 2013מליון ש"ח ליום  31בדצמבר .(2012

.2

סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו
ונושאות ריבית משתנה .מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית
תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין התחייבויות לזמן ארוך של
הקבוצה .ליום  31בדצמבר  2013בקירוב  8%מההתחייבויות לזמן ארוך נקובות בריבית קבועה.

.3

סיכון מחיר
לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך ,מניות ואגרות חוב,
המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר בגינן הקבוצה חשופה
לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה .היתרה בדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר  2013של השקעות אלה הינה כ 23 -מליון ש"ח )כ 30 -מליון ש"ח
ליום  31בדצמבר .(2012

.4

סיכון אשראי
ליום  31בדצמבר  2013הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 9 -מליון ש"ח ובטוחות
סחירות בסך של כ 23 -מליון ש"ח .כל הפקדונות מופקדים בתאגידים פיננסיים מהדרג הגבוה
ביותר בישראל.
ניירות הערך הסחירים של החברה והחברה המאוחדת מנוהלים על ידי חברה מנהלת תיקים;
הם מייצגים בעיקר אגרות חוב ,מניות ואופציות לרכישת מניות .להערכת החברה סיכון
האשראי בגין יתרות אלה הינו קלוש.

.5

סיכון נזילות
מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת
באמצעות שימוש במשיכות יתר ,הלוואות מבנקים ואגרות חוב.
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי
התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים.
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים
החוזיים בסכומים לא מהוונים.
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ליום  31בדצמבר 2013
עד
שנה
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות
לספקים ולנותני
שירותים
פקדונות דיירים

7,539

משנה עד
שנתיים

7,733

מ 4-שנים
עד 5
משנתיים מ 3-שנים
עד  3שנים עד  4שנים שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

7,935

8,147

8,370

44,676

84,400

2,471
- 141,374

-

-

-

-

2,471
141,374

7,732 151,384

7,935

8,147

8,370

44,676

228,245

ליום  31בדצמבר 2012
עד
שנה
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות
לספקים ולנותני
שירותים
פקדונות דיירים

משנה עד
שנתיים

מ 4-שנים
עד 5
משנתיים מ 3-שנים
עד  3שנים עד  4שנים שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

6,922

7,538

7,732

7,935

8,147

53,048

91,322

2,956
135,018

-

-

-

-

-

2,956
135,018

144,896

7,538

7,732

7,935

8,147

53,048

229,296
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ג.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
מבחן רגישות לשינויים בשער
החליפין של מטבעות זרים
)בעיקר דולר ואירו(
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית שע"ח ירידת שע"ח
של 10%
של 10%
אלפי ש"ח
2013

2,342

)(2,342

2012

1,473

)(1,473

מבחן רגישות לשינויים
במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינוי
ירידת מדד
עליית מדד
של 2%
של 2%
אלפי ש"ח
2013

)(2,821

2,821

2012

)(2,511

2,511

מבחן רגישות לשינויים
בשווי הוגן
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית שערים ירידת שערים
של 10%
של 10%
אלפי ש"ח
2013

2,983

)(2,983

2012

3,442

)(3,442
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מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים
אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות
הפעולות או המצב הכספי המדווחים .מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון
העצמי )לפני מס( ,עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד
דיווח .בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב
הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.


בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לחברה חשיפה בגין סיכון ריבית.



שערי החליפין ששימשו את החברה בניתוח הרגישות הינם:
)(1
)(2


ד.

שער הדולר  3.471ו 3.733 -לימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-בהתאמה.
שער האירו  4.7819ו 4.9206 -לימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-בהתאמה.

בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה ,מבחן רגישות של  10%מתייחס לעלייה וירידה בריבית
פריים .בשנת  2011לא היו לחברה הלוואות בריבית משתנה.

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
כל המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן החברה לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי הקבוצה למדרג שווי
הוגן )ראה באור  (2כדלהלן:
רמה :1

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 31בדצמבר 2013
רמה 1
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
6,204
17,030

מניות
אגרות חוב

23,234
בתקופה לא היו מעברים מרמה  1ואל רמה .1
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ה.

מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים
.1

פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים

8,470

9,026

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
מניות
אגרות חוב

הלוואות וחייבים

6,204
17,030

6,593
23,347

32,260

38,410

29,739

17,786

61,999

56,196

.2

תיק ניירות הערך הינו תיק סחיר הניתן למימוש מיידי.

.3

תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -
 31בדצמבר 2013
במטבע חוץ או
בהצמדה לו
אירו
וליש"ט
דולר
נכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח או
הפסד
הלוואות וחייבים

1,591
1,591

בהצמדה
למדד בהצמדה
המחירים לבסיס
אחר
לצרכן
אלפי ש"ח

הצמדה

סה"כ

413

8,079

-

22,177

32,260

23,421

663

-

2,278

26,362

23,834

8,742

-

24,455

58,622

 31בדצמבר 2012
במטבע חוץ או
בהצמדה לו
אירו
דולר

בהצמדה
למדד בהצמדה
המחירים לבסיס
אחר
לצרכן
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח או
הפסד

951

112

10,781

הלוואות וחייבים

1,567

12,095

726

1,994

2,518

12,207

11,507

1,994
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ללא

-

ללא
הצמדה

סה"כ

26,566

38,410

1,404

17,786

27,970

56,196
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ו.

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-

IAS 39

 31בדצמבר 2013
במטבע
חוץ או
בהצמדה
לו
דולר
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

-

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

149,797

בהצמדה
לבסיס
אחר
אלפי ש"ח
76,298

ללא
הצמדה

18,836

סה"כ

244,931

 31בדצמבר 2012

התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

במטבע
חוץ או
בהצמדה
לו
דולר

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

-

146,981

בהצמדה
לבסיס
אחר
אלפי ש"ח
81,184

ללא
הצמדה

15,750

סה"כ

243,915

באור  - :17נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה.
א.

הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות להפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין
כמתואר להלן .התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות
החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד
ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
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ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית
להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
ב.

תוכניות להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין
תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

ג.

86

82

27

תוכניות להטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל,
מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה
הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
.1

הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח או הפסד כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
א( הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח או הפסד:
עלות שירות שוטף
הוצאות ריבית בגין התחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
העברה לתגמולים
הפסד )רווח( אקטוארי ,נטו שהוכר השנה

210
96
)(10
1
210

610
141
)(28
75
)(388

560
149
)(27
)(42
)(137

סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

507

410

503

תשואה בפועל על נכסי התוכנית

18

)(131

398

ההוצאות הוצגו בדוח על רווח או הפסד כולל
אחר כדלקמן:
עלות המכירות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

45

472
38
)(3

512
)(152
50

461
)(43
85

507

410

503
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
ב( הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח הכולל
האחר:
רווח אקטוארי ,נטו שהוכר השנה
בניכוי – מיסים נדחים

.2

210
)(53

)(388
97

)(137
34

157

)(291

)(103

נכסי )התחייבויות( התוכנית,נטו
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח

.3

התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכנית

)(4,713
545

)(4,692
453

סה"כ התחייבות ,נטו

)(4,168

)(4,239

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2012

2013
אלפי ש"ח

.4

יתרה ליום  1בינואר

4,692

4,864

הוצאות ריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
תשלומים מעבר לקופות לעוזבים
איחוד של חברה שנרכשה
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו

96
210
)(11
)(488
214

141
819
)(687
)(386
488
)(547

יתרה ליום  31בדצמבר

4,713

4,692

נכסי התוכנית
א(

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי פוליסות ביטוח.
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ב(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2012

2013
אלפי ש"ח

.5

.6

יתרה ליום  1בינואר

453

1,233

תשואה צפויה
הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
הטבות ששולמו
תשלומים לעוזבים
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו

10
)(1
86
)(7
4

32
)(75
82
)(660
)(159

יתרה ליום  31בדצמבר

545

453

ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
2013

2012
%

2011

שיעור ההיוון

1.22

2.11

3.00

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

1.22

2.11

3.00

שיעור עליית שכר צפויה

0.5

0.5

0.5

הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות
2013
ערך נוכחי של
ההתחייבות בגין הטבה
)(4,713
מוגדרת

2012

2011
אלפי ש"ח

2010

2009

)(4,692

)(4,864

)(4,218

)(4,780

שווי הוגן של נכסי
התוכנית

545

453

1,233

798

1,608

גרעון בתוכנית

)(4,168

)(4,239

)(3,631

)(3,420

)(3,172
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התקשרויות ,ערבויות ,שעבודים והתחייבויות תלויות
א.

התקשרות בהסכם לשכירת המבנה
ביום  3ביולי  1991נחתם הסכם בין החברה המאוחדת יצלף לבין קופטש )ראה באור 1ב'( ,לפיו שכרה
יצלף את זכויותיו של קופטש בבניין בית גיל הזהב ) 78חדרים ו 20%-מהשטחים הציבוריים( עד ליום
 31במאי .2001
ביום  14בדצמבר  2004חודש הסכם השכירות בגין החדרים והשטחים האמורים ,לתקופה של  12שנים
המתחילה רטרואקטיבית ביום  1ביוני .2001
בהסכם התחייבה יצלף לשלם לקופטש דמי שכירות חודשיים בסך של כ 132 -אלפי ש"ח ,צמודים
למדד הידוע .דמי השכירות החודשיים יעודכנו מדי שנה ויעלו בשיעור שנתי של  .1.5%בהסכם קבוע
מנגנון המאפשר לשנות את דמי השכירות החודשיים ,לגבי תקופת השכירות שתחל ביום  1ביוני ,2006
בהתחשב בשיעור תפוסת החדרים בבניין ,המשמשים לדיור מוגן.
בנוסף ,התחייבה יצלף להשקיע מדי שנת שכירות סך של  43אלפי דולר ארה"ב בשיפור ושיפוץ
המושכר.
על-פי ההסכם התחייבה יצלף כי החברה תמשכן לטובת קופטש )במשכנתא מדרגה ראשונה( שטחים
בבניין בית גיל הזהב להבטחת התחייבות יצלף כלפי קופטש.
ההסכם הסתיים בחודש מאי  ,2013לאחר תאריך המאזן נחתם הסכם חדש החל מיום  1ביוני ,2013
לגבי ההסכם החדש ראה ביאור 24א' להלן.

ב.

ערבויות ושעבודים
.1

יצלף ערבה לתאגיד בנקאי בגין מסגרת אשראי מאושרת שניתנה לחברה בסך של  1,250אלפי
דולר ארה"ב .הערבות מובטחת בשעבוד שוטף על כל נכסי יצלף.
ליום  31בדצמבר  2013לא נוצלה מסגרת האשראי כאמור.

.2

לטובת העמדת מסגרת אשראי בסך של  65מליון ש"ח מבנק הפועלים לחברה רשמה החברה
שעבוד צף באותו הסכום לטובת בנק הפועלים על כל נכסי החברה לרבות הזכויות והפירות
הנובעים מהנכסים ושעבוד קבוע על הון המניות והמוניטין ,שעבוד כספים וזכויות ביטוח.
בשנת  2012נוצלה מלוא מסגרת האשראי האמורה.

.3

לגבי שעבודים בקשר עם הלוואה שלקחה חברת שבעת הכוכבים ,ראה ביאור 15ג' לעיל.
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התקשרויות ,ערבויות ,שעבודים והתחייבויות תלויות )המשך(
ג.

התחייבויות תלויות
.1

במסגרת הליכים משפטיים שהוגשו נגד יצלף וקופטש על ידי צדדים שלישיים אשר רכשו
זכויות במבנה בית גיל הזהב )להלן  -רוכשי הזכויות( ,נחתם הסכם פשרה ,אשר קיבל תוקף של
פסק דין )ע"א  10475/06אשר נדון בבית המשפט העליון( ,לפיו התחייבה יצלף ביחד עם קופטש
להשלים רישומו של צו חדש לרישום בית משותף בבית גיל הזהב ולרשום את הזכויות בחלקים
ממנו על שם רוכשי הזכויות ,וזאת עד לחודש נובמבר  ,2008ובכפוף לתנאים המפורטים בו
)להלן  -הסכם הפשרה( .חרף מאמצי החברה להשלים את הרישום במועד שנקבע בהסכם
הפשרה ,לא עלה בידיה להשלים את הרישום במועד האמור .בהתאם להחלטת בית המשפט
העליון בעניין זה ,נקבע מנגנון פיצוי לפיו בכל חודש במשך תקופה של חמש שנים שתחילתה
בחודש נובמבר  2008ואשר הסתיימה בחודש נובמבר  ,2013אשר בו לא יבוצע הרישום ,ישולם
פיצוי מוסכם לתובעים בסך של  2,920דולר ארה"ב לכל חודש עיכוב.
למועד החתימה על הדוחות הכספיים ,החברה סיימה את הכנת המסמכים הנדרשים לשם
רישום הבית המשותף וזאת לאחר יישום הערות לשכת המפקחת והיא פועלת להשלים הליך
הרישום.

.2

בהתאם לתקנון תב"ע  ,2616אשר אושרה בשנת  ,2009אחד התנאים לקבלת היתר בנייה הוא
שיפוץ המרכז המסחרי שבו מצוי מבנה בית גיל הזהב .בהתאם להחלטת הועדה המקומית
עלויות השיפוץ כאמור ינוכו מחבות ההשבחה בגין אישור תב"ע .2616
ביום  4באוקטובר  2010התקבלה השמאות של השמאי המוסכם לפיה הוא קבע השבחות
כדלקמן :כ 250-אלפי דולר להכשרת השטח הבנוי כקומת ביניים במבנה ,כ 550 -אלפי דולר
השבחה עבור זכויות שטרם נוצלו או מומשו לצורך חבות בתשלום וסך של כ 1,170 -אלפי דולר
בגין השימושים )כל הסכומים לפי שער דולר  .(3.736השמאי המוסכם קבע כי סך היטל
ההשבחה בגין התב"ע  2616בעבור יצלף וקופטש הינו  3.7מיליון ש"ח.
לאחר מכן נתגלעה מחלוקת נוספת בין העירייה לבין החברה בכל הנוגע להתחשבנות מול
עלויות שיפוץ המרכז המסחרי .לטענת העיריה יש להפחית את עלויות השיפוץ מסך ההשבחה
בסך של  7.3מיליון ש"ח )ולא מן ההיטל בסך של  3.7מיליון ש"ח( ועל ההפרש יחול היטל
השבחה בעוד שטענת החברה היא כי שיפוץ המרכז המסחרי הינו חלף תשלום היטל ההשבחה
ולא בא בכדי להגדיל את החבות הכוללת .לטענת החברה ,פרשנות זו לא מסתדרת עם קביעה
קודמת של העיריה לפיה בעניין השימושים החברה תחוב בהיטל השבחה בשיעור של  50%ולא
בשיעור של  .100%החברה מנהלת מגעים עם גורמי העיריה במטרה להסדיר מחלוקת זו.

.3

נגד החברה המאוחדת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ )להלן  -שבעת הכוכבים( הוגשה תביעה
)ת.א 28523.08 .פנינה אהרוני ואח' נ .שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ אשר נדון בבית משפט
השלום בתל-אביב( על ידי חלק מדיירי בית שבעת הכוכבים שבה הועלו טענות שונות כנגד
שבעת הכוכבים והסכם ההתקשרות שנחתם בינה לבינם ,כולל טענה בדבר התנגדותם לחיובם
במס ערך מוסף בגין ריבית רעיונית.
במענה לתביעת הדיירים הגישה שבעת הכוכבים כתב תשובה במסגרתו העלתה טענות
מקדמיות ,ביניהן ,בין היתר ,כי לדיירים אין עילת תביעה כנגד החברה.
ביום  14בינואר  2014ניתן פסק דין ולפיו התביעה כנגד שבעת הכוכבים נדחתה.

.4

בחודש אוגוסט  2010הועברה לשבעת הכוכבים דרישת תשלום מאת עיריית הרצליה בגין חוב
של אגרות והיטלי פיתוח שבעקבותיה בוצעה על ידי העירייה מדידה מחדש לשטחי הנכס
המשמשים את שבעת הכוכבים .בעקבות שטחים שנמצאו בשטחי הנכס כאמור ,אשר לא באו
לידי ביטוי במסגרת דרישת התשלום ,צפויה עיריית הרצליה להוציא לשבעת הכוכבים דרישת
תשלום מעודכנת אשר צפויה לעלות באופן ניכר על הסכומים שנדרשו בדרישת התשלום
המקורית.
הצדדים נמצאים במשא ומתן מתקדם לפשרה בכדי לסיים את המחלוקת.
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הון
הרכב הון המניות
 31בדצמבר  2013ו2012-
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א
בניכוי  -מניות המוחזקות בידי חברה מאוחדת

30,000,000
-

16,052,037
2,384,452

30,000,000

13,667,585

א.

זכויות הצבעה באסיפה הכללית זכות לדיבידנד ,זכויות בפירוק החברה וזכויות למינוי הדירקטורים
בחברה.

ב.

סחירות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב לפי שער של  5.724ש"ח למניה רגילה בת  1ש"ח ע.נ .ליום 31
בדצמבר ) 2013ליום  31בדצמבר  3.891 - 2012ש"ח(.

ג.

מניות אוצר
ביום  4בנובמבר  2012מכרה החברה הבת ,יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ )להלן  -יצלף( ,במהלך
המסחר בבורסה 16,000 ,ע.נ .של מניות החברה בשווי כולל של  60אלפי ש"ח .לאחר המכירה מחזיקה
יצלף בכ 14.85%-מהון המניות של החברה.
לגבי אירוע לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור 24ב'.

ד.

דיבידנד
ביום  1בנובמבר  2012החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  6,007אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.439ש"ח למניה.
ביום  9ביולי  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.
ביום  27באוגוסט  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.
ביום  28בנובמבר  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  1,000אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.

ה.

ניהול ההון בחברה
מטרת החברה בניהול ההון שלה הינה לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך
ליצור תשואה לבעלי המניות ,משקיעים ובעלי עניין אחרים.

באור  - :20מסים על ההכנסה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה 1985 -
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.
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בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה-
 1985המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות 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 תיאום התוספת
והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס (2007
החל משנת .2008
החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
החל ממועד ההפעלה של בית גיל הזהב ,לחברה המאוחדת הטבות מס בתוקף המעמד המיוחד של בית
גיל הזהב כ" -בניין להשכרה" ,לרבות מס חברות בשיעורים מופחתים ופחת בשיעורים מוגדלים כנקבע
בחוק.
ב.

שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2011היה  24%ובשנת  2012ו.25% - 2013 -
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה .כהוראת שעה
לשנים  ,2006-2009נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה )למעט מוניטין שלא שולם
עבורו( שנרכש לפני יום  1בינואר 2003 ,ונמכר עד ליום  31בדצמבר - 2009 ,על חלק רווח ההון הריאלי
המיוחס לינארית לתקופה שעד ליום  31בדצמבר 2002 ,יחול מס החברות בשיעור הקבוע בפקודה
בשנת המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שמיום  1בינואר 2003 ,ועד
למועד המכירה יחול מס בשיעור של .25%
ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב) 2011-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.
ביום  5באוגוסט 2013 ,פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  2013ו ,(2014-תשע"ג) 2013-חוק התקציב( ,אשר כולל בין היתר שינויים פיסקאליים
אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המיסים לאותן השנים.
השינויים האמורים כוללים ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות מ 25% -ל ,26.5% -ביטול הורדת
שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א' 9% -ואזור שאינו פיתוח א' (16% -ובמקרים מסוימים
העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של  20%החל מיום  1בינואר
 .2014כמו כן ,קיימים שינויים נוספים ,כגון מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט ,2013
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות
מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול
על נכסים מחוץ לישראל .נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלה ,תקנות כאמור טרם פורסמו.
יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2013 ,מחושבות לפי שיעורי המס
החדשים ,שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך המאזן ועל כן הן כוללות את השינויים האמורים
לעיל ,ככל שרלוונטיים לחברה.
בעקבות שינוי שיעורי המס ,חל גידול בסך של  1,296אלפי ש"ח בסעיף מסים נדחים .הגידול נזקף
במלואו לרווח או הפסד לסעיף מיסים על הכנסה.
שיעור המס החל על יצלף בשנים  2011-2013הינו שיעור המס החל על "בנין חדש להשכרה" .11% -
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ג.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  31בדצמבר  2013לסך של כ-
 17,651אלפי ש"ח .בגין יתרות אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי לא נוצרו נכסי מסים
נדחים ,בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.
לחברה המאוחדת שבעת הכוכבים הפסדים המועברים לצורכי מס לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר  2013לסך של כ 40,284 -אלפי ש"ח.

ד.

מסים נדחים
ההרכב:
דוחות על רווח או הפסד
כולל אחר
בדוח על המצב הכספי
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
 1בינואר
 31בדצמבר
2011
2012
2013
2012
2012
2013
אלפי ש"ח
התחייבויות מסים נדחים
נדל"ן להשקעה המוצג בשווי
הוגן
נכסי מסים נדחים

)(50,696

)(17,505

)(5,522

)(2,267

)(2,225

)(56,214

הפסדים מועברים לצורכי מס 11,471
930
פקדונות מדיירים
1,031
הטבות לעובדים

10,003
956
1,040

952
886

1,468
)(25
)(9

)(1,364
3
7

)(179
312

13,432

11,999

1,838

הכנסות )הוצאות( מסים
נדחים
התחייבויות מסים נדחים,
נטו

)(4,088
)(42,782

)(38,697

)(3,621

)(2,092

)(15,667

המסים הנדחים מוצגים במאזן במסגרת התחייבויות לא שוטפות.
המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  26.5%בחברה ובשבעת הכוכבים ובשיעור של
 11%בחברת יצלף ) 25% - 2012בחברה ובשבעת הכוכבים ובשיעור של  11%בחברת יצלף( בהתבסס
על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש או השימוש.
ה.

יתרת העלות המופחתת של רכוש קבוע  -החלק בגינו לא חושבו מסים נדחים
יתרת העלות המופחתת של רכוש קבוע בר פחת כוללת סכומים ,כמפורט להלן ,אשר בגין כל
ההפרשים זמניים המתייחסים לסכומים אלה לא הוכרה התחייבות מסים נדחים בגין מרכיב ההתאמה
שלא יותר בניכוי של נכסים אלה ואשר רואים בו הפרש קבוע.
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הסכומים המטופלים כהפרשים קבועים הינם כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

ו.

 1בינואר
2012

הסכום הכולל שלא יותר בניכוי לתחילת השנה
זקיפת פחת לשנה

7,630
)(385

8,015
)(385

8,400
)(385

הסכום הכולל שלא יותר בניכוי לסוף השנה

7,245

7,630

8,015

מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים
מסים בגין שנים קודמות ואחרים
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710
4,185
-

781
3,524
)(219

635
2,058
)(400

4,895

4,086

2,293

בית הזהב בע"מ
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באור  - :20מסים על ההכנסה )המשך(
ז.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף בדוח על הרווח הכולל:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה

31,524

38,183

14,238

שיעור המס הסטטוטורי

25%

25%

24%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

7,881

9,546

3,417

בניכוי  -הפחתה בשיעור המס בתוקף המעמד של יצלף
כ"בניין להשכרה"

)(883

)(879

)(222

6,998

8,667

3,195

עלייה )ירידה( במסים הנובעת מהפרשים תמידיים -
השפעת המס:

ח.

חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות כלולות
פחת שאינו מוכר לצורכי מס
הוצאות אחרות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הוצאות )הכנסות( פטורות
הפסדים בגינם לא נוצרו מסים נדחים
מסים בגין שנים קודמות
מסים נדחים בגין שינוי בשיעור המס

)(1,836
69
56
)(1,935
494
1,049

1,441
69
44
)(7,366
787
)(219
663

417
69
53
)(2,342
511
)(400
790

מסים על ההכנסה

4,895

4,086

2,293

שומות מס
שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009נחשבות
כסופיות.
לחברות המאוחדות יצלף ,שבעת הכוכבים והרפז שומות הנחשבות סופיות עד וכולל השנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2009
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באור - :21

פירוטים נוספים לסעיפי דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
א.

הכנסות
דמי ניהול ,תפעול ושכר דירה
אחרות

ב.

12,531
2,429
9,520
2,177
853

10,806
2,209
5,971
1,981
897

9,460
2,161
4,109
1,383
908

27,510

21,864

18,021

הוצאות מכירה ושיווק
שכר ,משכורות ונלוות
הוצאות פרסום

ד.

52,859

41,055

33,619

עלות ההכנסות
שכר ,משכורות ונלוות
שכר דירה
הפעלת שירותים ואחזקה
ביטוח ומסים עירוניים
פחת והפחתות

ג.

51,163
1,696

39,377
1,678

31,744
1,875

1,170
1,121

1,233
1,087

690
723

2,291

2,320

1,413

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר ,משכורות ונלוות
משרדיות
שירותים מקצועיים
פחת
אחרות

*(

הוצג מחדש ,ראה ביאור 2כ'.
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2,664
394
1,331
162
1,021

(* 2,979
343
1,168
77
2,038

(* 3,236
344
1,203
54
1,042

5,572

6,605

5,879
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
ה.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון
שערוך פקדונות מדיירים
ריבית בגין פקדונות מתאגידים בנקאיים והחזר ממס
הכנסה
רווח מניירות ערך סחירים ,נטו
שערוך השקעות בחו"ל בתוספת ריבית על השקעות

3,075

-

347
2,008
161

176
1,284
403

382
868

2,516

4,938

1,250

הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
הוצאות מימון בגין אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
הפסד מניירות ערך סחירים ,נטו
שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים
הוצאות שערוך פקדונות ואחרים
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228
3,780
6,964

355
3,233
415
-

346
2,283
252
3,199

10,972

4,003

6,080
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באור  - :22מגזרי פעילות
א.

כללי
חברות הקבוצה עוסקות בשני מגזרי פעילות עסקית:

ב.

-

ניהול ותפעול בית דיור מוגן.

-

מגזר אחר  -כולל השכרת מבנים מסחריים בישראל והשקעות בחו"ל.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2013
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

התאמות
אחר
אלפי ש"ח

הכנסות מגזר

54,065

115

רווח מגזרי

32,522

113

)(1,321

סה"כ
52,859
32,635
)(8,456

הוצאות מימון ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי חברה ושותפות
כלולות ,נטו

7,345

רווח לפני מסים על ההכנסה

31,524
 31בדצמבר 2013
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

אחר
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסים המשמשים את המגזר:
423,671

נכסי המגזר

30,038

נכסים שלא הוקצו למגזרים

453,709
36,491
490,200

עלות רכישת נכסים לזמן ארוך

2,882

-

2,882

פחת והפחתות

1,015

-¤

1,015

התחייבויות המגזר:
218,867

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

68

218,935
84,192
303,127
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2012
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

התאמות
אחר
אלפי ש"ח

הכנסות מגזר

42,288

112

רווח מגזרי

18,999

108

סה"כ
41,055

)(1,345

19,107
935
23,905

הכנסות מימון ,נטו
רווח מרכישה הזדמנותית
חלק הקבוצה בהפסדי חברה ושותפות
כלולות ,נטו

)(5,764

רווח לפני מסים על ההכנסה

38,183
 31בדצמבר 2012
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

אחר
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסים המשמשים את המגזר:
420,437

נכסי המגזר

12,522

נכסים שלא הוקצו למגזרים

432,959
30,992
463,951

עלות רכישת נכסים לזמן ארוך

2,899

פחת והפחתות

974

-¤

2,899
974

התחייבויות המגזר:
211,351

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

69

211,420
86,782
298,202
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2011
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

סה"כ

התאמות
אחר
אלפי ש"ח

הכנסות מגזר

34,470

110

)(961

33,619

רווח מגזרי

20,715

102

-

20,817
)(13
)(4,830

הפסדים שלא הוקצו למגזר
הוצאות מימון ,נטו
חלק הקבוצה בהפסדי חברה ושותפות
כלולות ,נטו

)(1,736

הפסד לפני מסים על ההכנסה

14,238
 31בדצמבר 2011
ניהול
ותפעול בית
דיור מוגן

אחר
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסים המשמשים את המגזר:
212,545

נכסי המגזר

18,412

נכסים שלא הוקצו למגזרים

230,957
17,375
248,332

עלות רכישת נכסים לזמן ארוך

5,435

פחת והפחתות

964

-¤

5,435
964

התחייבויות המגזר:
77,407

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

792

78,199
32,788
110,987
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בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :23

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח

שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה

259

200

232

דמי ניהול לשאינם מועסקים בחברה או מטעמה

1,780

1,599

1,749

מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
בעלי עניין שאינם מועסקים

ב.

6

6

6

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח

הטבות לזמן קצר
הטבות לאחר העסקה

ג.

3
3

3
3

3
3

31
73

40
51

42
48

104

91

90

הסכם עם בעל עניין
.1

ביום  28בנובמבר  2010אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה חוזה ניהול עם חברה
בשליטתו של מנכ"ל החברה ,מבעלי השליטה בחברה ,בקשר להעמדת שירותי ניהול לחברה
לתקופה של שנתיים ,חלף סיום התקשרותו בחוזה העסקה עם החברה .לא היה שינוי מהותי
בעלות ההעסקה החודשית הכוללת של המנכ"ל לחברה לאחר השינוי האמור .ביום  22בנובמבר
 2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה( את הארכת תקופת חוזה הניהול האמור בשלוש שנים נוספות עד ליום 15
בנובמבר .2015

.2

ביום  22בנובמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר שהתקבל
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( לתקופה של שלוש שנים נוספות ,עד ליום  15בנובמבר
 ,2015את הארכת חוזה שירותי ניהול עם חברה פרטית אחרת בעלת שליטה בחברה בכל הנוגע
להעמדת שירותים של נושא משרה אשר יכהן כיו"ר החברה וכן מתן שירותי ליווי וניהול עסקאות
בהתאם לצורכי החברה.

.3

החל מיום  1בדצמבר  2013מכהן מר ארנון רובינשטין )בעל שליטה בחברה( כמנהל הפעילות
באנגליה לתקופה של  3שנים .המינוי אושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום
 10בפברואר .2014

60

בית הזהב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :24

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .הסכם שכירות קופטש
ביום  20במרס  2014חתמה החברה המאוחדת יצלף על הסכם שכירות חדש עם קופטש .בהסכם החדש
נשמרו ההסדרים שהיו קיימים בהתאם להוראות הסכם השכירות הקודם )ראה ביאור 18א'( .תקופת
השכירות הינה מיום  1ביוני  2013ועד ליום  31דצמבר  .2033במידה ובתום תקופת השכירות יוותרו
חדרים תפוסים ,תוארך תקופת השכירות ביחס לחדרים התפוסים בלבד עד לתקופה שלא תעלה על 24
שנים ו 11 -חודשים מתחילת תקופת השכירות .דמי השכירות החדשים יהיו בסך של  203אלפי ש"ח,
צמודי מדד .דמי השכירות יעלו בשיעור של  1%נוסף החל מיום  1ביוני  ,2015מדי שנה החל מאותו
מועד .מדמי השכירות יופחתו דמי השתתפות של קופטש בהשקעות בנכס ,כאמור בהסכם.
ב .ביום  25במרס  2014התקבלה החלטת דירקטוריון יצלף על פיה יצלף ויתרה באופן בלתי חוזר על זכויות
ההצבעה והזכויות בהון המניות )לרבות זכויות לקבלת דיבידנד( מכח החזקתה במניות החברה ,זאת כל
עוד המניות תהיינה בבעלותה.
ג .ביום  31במרס  2014החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח.
ד .ביום  31במרס  2014הסמיך דירקטוריון החברה את לירז רגב ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לחתום על
הדוחות הכספיים של החברה במקום יושב ראש הדירקטוריון ,מר אהוד רובינשטיין ,אשר שוהה בחו"ל
ולפיכך נבצר ממנו לחתום.
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בית הזהב בע"מ
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
רשימת חברות מאוחדות וכלולות ליום  31בדצמבר 2013
אחוז
במניות
המקנות
חלק
ברווחים
%
א.

חברות מאוחדות
יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ
הרפז זהב בע"מ
שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ

ב.

אחזקה
במניות
המקנה
זכויות
הצבעה
%

100
100
100

100
100
100

חברות כלולות  -מוחזקות על ידי הרפז זהב בע"מ
31.5
41.67

Qualco trading Inc.

פרוייקט קייטנקה  -שותפות מוגבלת

31.5
41.67

חברה כלולה  -מוחזקת על ידי החברה
50

Care Investments UK SARL
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בית הזהב בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר 2013

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של חברת בית הזהב בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970-של בית הזהב בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-וליום  1בינואר  2012ולכל אחת
משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2013ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע
הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי
הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן
הסתכמה לסך של  26,464אלפי ש"ח 7,825 ,אלפי ש"ח ו 13,075 -אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-וליום 1
בינואר  ,2012בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווחי )הפסדי( החברות הנ"ל הסתכם לסך של  7,345אלפי ש"ח,
) (3,297ש"ח ו (1,736) -אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו ,2011-בהתאמה .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 .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור א' למידע הכספי הנפרד בדבר
התאמה בדרך של הצגה מחדש ) (Restatementשל הדוחות הכספיים לימים  31בדצמבר  2012ו 1 -בינואר 2012
ולשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012ו ,2011-על מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות הנובע משינוי בעמדת
הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 31במרס 2014
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דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום
 31בדצמבר  2013המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים בהתאם לתקנה
9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות המאוחדים.
חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 1ב' בדוחות המאוחדים.
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בית הזהב בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

מידע
נוסף
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
ניירות ערך סחירים
הלוואה לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

ליום 1
בינואר
2012

1,789
22,147
1,249

1,052
28,221
449

2,396
8,870
5,000
979

25,185

29,722

17,245

224,659
11,468
7,330
4,719

207,281
(* 7,260
(* 5,122

159,251
(* 7,240
(* 5,557

248,176

219,663

172,048

273,361

249,385

189,293

3,794
1,417
3,984
26,288

3,326
1,590
3,798
25,038

17,051
1,635
3,385
26,219

35,483

33,752

48,290

2,411
46,925

2,074
46,341

2,189
-

49,336

48,415

2,189

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות ופרמיה
מניות אוצר
יתרת רווח
קרן מהפרשי תרגום

42,155
)(11,198
157,798
)(213

42,155
)(11,198
(* 136,326
)(65

42,126
)(11,229
(* 107,945
)(28

סה"כ הון

188,542

167,218

138,814

273,361

249,385

189,293

ב
ג
ו'5
ג

נכסים לא שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות
השקעה בחברה כלולה באנגליה
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
יתרות חו"ז עם חברה מוחזקת

ד
ו1

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

*(

הוצג מחדש ,ראה באור א' להלן.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 31במרס 2014
תאריך אישור הדוחות הכספיים

לירז רגב
דירקטורית *

גולן רובינשטין
מנכ"ל ,חבר
הדירקטוריון

* מוסמכת לחתימה על ידי דירקטוריון החברה ,ראה באור ח'.3
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משה קאלו
חשב והאחראי
הבכיר לכספים

בית הזהב בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד כולל אחר המיוחסים לחברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
הכנסות ממתן שירותים

15,563

15,713

עלות ההכנסות

12,814

(* 12,395 (* 13,065

14,685

רווח גולמי

2,749

2,648

2,290

עליית ערך נדל"ן להשקעה

47

)(17

)(62

הוצאות הנהלה וכלליות

)(3,588

)(4,698

)(3,452

הפסד תפעולי

)(792

)(2,067

)(1,224

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

2,180
)(1,973
)(33
27,247

1,052
673
)(3,836
)(2,389
808
637
(* 15,145 (* 37,243

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

ו'2

ה

רווח נקי המיוחס לחברה

11,945
-

26,629
-

34,097
-

26,629

(* 11,945 (* 34,097

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת ,נטו
סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים
ספציפיים:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

*(

)(157

291

)(148
)(305

)(37
254

26,324

(* 12,078 (* 34,351

הוצג מחדש ,ראה באור א' להלן.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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בית הזהב בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
רווח נקי המיוחס לחברה

26,629

(* 34,097

(* 11,945

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
פחת והפחתות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

*(
*(

*(
*(

632
)(47
)(174
)(27,247
180

675
17
1,079
)(* (37,243
106

647
62
1,976
)(* (15,145
33

)(26,656

)(35,366

)(12,427

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות ויתרות עם חברות מוחזקות
עלייה )ירידה( בהכנסות מראש
עלייה )ירידה( בפקדונות מדיירים

)(800
)(157
10,298
)(7
113

458
)(55
4,371
)(21
17

50
125
)(4,164
17
)(128

9,447

4,770

)(4,100

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
דיבידנד שהתקבל

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
שוטפת של החברה

*(

)(2,103
985
149

)(1,053
388
139

)(1,241
737
)(85
314

)(969

)(526

)(275

8,451

2,975

)(4,857

הוצג מחדש ,ראה באור א' להלן.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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בית הזהב בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
רכישת רכוש קבוע
פרעון )מתן( הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות
רכישת חברה מוחזקת
השקעה ברכישת נכס באנגליה
תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים לזמן קצר ,נטו
מתן הלוואה לזמן קצר )ראה סעיף ה'(5
תמורה ממימוש רכוש קבוע

)(272
)(11,286
6,766
4

)(268
)(143
)(11,666
)(18,562
4

)(620
8,292
11,389
)(5,000
8

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה של החברה

)(4,788

)(30,635

14,069

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
פרעון אגרות חוב
פירעון הלוואות לזמן ארוך
הלוואות מתאגיד בנקאי
הלוואה שנתקבלה מחברה בת
מכירת מניות על ידי חברה מוחזקת

)(5,000
)(3,326
5,400
-

)(6,007
)(17,708
50,000
31

)(6,130
)(17,471
15,000
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
מימון של החברה

)(2,926

26,316

)(8,601

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

737

)(1,344

611

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,052

2,396

1,785

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,789

1,052

2,396

פעילות מהותית שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע באשראי

16

10

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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6

בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
א.

שינוי במדיניות חשבונאית
.1

) IAS 19המתוקן(  -הטבות עובד
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB-את ) IAS 19מתוקן( שנדרש ליישמו החל מ 1-בינואר .2013 ,התיקון
שנכלל בתקן רלוונטי לחברה:
רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו במסגרת רווח כולל אחר עם היווצרותם ולא
ייזקפו לרווח או הפסד.

-

החל מ 1-בינואר 2013 ,החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה את 19
המתוקן .השינויים נעשו בדרך של יישום למפרע בהתאם ל IAS 8-מדיניות חשבונאית ,שינויים
באומדנים חשבונאיים וטעויות ,ולפיכך מוצג מחדש מידע כספי של התקופות הקודמות.

IAS

.2

דיור מוגן
החברה הציגה מחדש את נתוני ההשוואה המתייחסים לתקופות קודמות ,על מנת לשקף בהם למפרע
תיקון טעות הנובע עקב שינוי בעמדת הרשות לניירות ערך בנוגע לסיווג בתי דיור מוגן מרכוש קבוע
לנדל"ן להשקעה.
בעקבות השינוי מציגה החברה את נכסי הדיור המוגן בבעלותה כנדל"ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן.

.3

היטלים
החברה מיישמת מוקדם את פרשנות מספר  21של דיווח כספי בינלאומי )) (IFRIC 21להלן  -הפרשנות(
בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה .היישום הינו ליום  1בינואר ,2011
בהתאם לפרשנות ,ההתחייבות לתשלום היטל השבחה הינה במועד קרות הארוע היוצר את המחוייבות
לתשלום.

ההשפעות על הדוחות הכספיים של האמור לעיל הינם כדלקמן:
בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
כפי שדווח
בעבר

כמוצג
בדוחות
כספיים אלו

השינוי
)(1
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר2012 ,
121,147
12,138
80,840
49,948

השקעות בחברות מוחזקות
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת רווח

86,134
7,260
)(7,016
86,378
86,378

207,281
7,260
5,122
167,218
136,326

ליום  1בינואר2012 ,
השקעות בחברות מוחזקות
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
יתרת רווח
)(1

82,741
12,650
62,156
31,287

76,510
7,240
)(7,093
76,658
76,658

159,251
7,240
5,557
138,814
107,945

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.
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בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
א.

שינוי במדיניות חשבונאית )המשך(
בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
כמוצג בדוחות
השינוי
השינוי
כפי שדווח
כספיים אלו
)(2
)(1
בעבר
אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2012 ,
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה ורווח
ממימושו
חלק החברה ברווחי חברות
מוחזקות
רווח נקי
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
סה"כ רווח כולל
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה
)בש"ח(

115
-

)(221

)(13,065
)(4,698

)(13,180
)(4,477

)(37

-

)(37

27,691
24,668

9,622
9,720

)(70
)(291

37,243
34,097

24,631

9,720

291
-

291
34,351

-

1.81

0.76

)(0.02

2.55

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2011 ,
עלות ההכנסות
עליית ערך נדל"ן להשקעה ורווח
ממימושו
חלק החברה ברווחי חברות
מוחזקות
רווח נקי )הפסד(
הפסד אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
סה"כ רווח כולל
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה
)בש"ח(

)(12,509
2,331
)(921

2,114

-

)(12,395

)(62

-

)(62

12,917
12,879

)(891

12,969

)(0.06

0.96

)(103
)(103

15,145
11,945

103
-

103
12,078

)(0.01

0.89

)(1

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.

)(2

השפעות השינוי בגין יישום לראשונה של ) IAS 19מתקן( כמפורט לעיל.
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בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
א.

שינוי במדיניות חשבונאית )המשך(
בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
כפי שדווח
בעבר

השינוי
השינוי
)(2
)(1
אלפי ש"ח

כמוצג בדוחות
כספיים אלו

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2012 ,
רווח נקי
שינוי בהתחייבויות בשל
הטבות לעובדים
פחת והפחתות
חלק החברה ברווחי חברות
מוחזקות
עלית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו ,נטו

24,668

9,720

)(291

34,097

)(115
790

)(115

221
-

106
675

)(27,691

)(9,622

70

)(37,243

-

17

-

17

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2011 ,
רווח נקי
פחת והפחתות
חלק החברה ברווחי חברות
מוחזקות
עלית ערך נדל"ן להשקעה
ורווח ממימושו ,נטו

)(921
761

12,969
)(114

)(103
-

11,945
647

)(2,331

)(12,917

103

)(15,145

-

62

-

62

)(1

השפעות השינוי במדיניות החשבונאית בעניין הדיור המוגן ,כמפורט לעיל.

)(2

השפעות השינוי בגין יישום לראשונה של ) IAS 19מתקן( כמפורט לעיל.
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בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
ב.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
 31בדצמבר  2012ו2012 -
יתרת המזומנים אינה צמודה.

ג.

גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
.1

תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39-המיוחסים
לחברה:
 31בדצמבר 2013
במטבע חוץ
או בהצמדה
לו
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
הלוואות וחייבים

בהצמדה
בהצמדה
למדד
המחירים לבסיס
אחר
לצרכן
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

סה"כ

313
11,667

8,079
80

-

15,544
758

23,936
12,505

11,980

8,159

-

16,302

36,441

 31בדצמבר 2012
במטבע חוץ
או בהצמדה
לו
דולר
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
הלוואות וחייבים

בהצמדה
בהצמדה
למדד
המחירים לבסיס
אחר
לצרכן
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

סה"כ

48
-

10,781
-

-

18,444
449

29,273
449

48

10,781

-

18,893

29,722
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בית הזהב בע"מ
מידע נוסף

ג.

גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( )המשך(
.2

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-
המיוחסים לחברה:
 31בדצמבר 2013
עד שנה
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
מניות
אגרות חוב

5,687
16,460

5,687
16,460

הלוואות וחייבים

12,505

12,505

34,652

34,652

 31בדצמבר 2012
עד שנה
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
מניות
אגרות חוב

6,593
21,628

6,593
21,628

הלוואות וחייבים

449

449

28,670

28,670
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IAS 39

בית הזהב בע"מ
מידע נוסף

ד.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
.1

זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת
מוסדות
ריבית שנצברה
הכנסות מראש
פקדונות מדיירים
הוצאות לשלם ואחרים

.2

1,710
102
463
1,230
479

1,602
89
611
7
1,117
372

3,984

3,798

סיכון נזילות המיוחס לחברה
החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ושנתיים.
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים
בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 31בדצמבר 2013
עד
שנה
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות
לספקים
ולנותני
שירותים
זכאים

3,794

1,417
3,984
9,195

מ4-
משנה עד משנתיים מ 3-שנים שנים עד
שנתיים עד  3שנים עד  4שנים  5שנים
אלפי ש"ח
3,948

3,948

4,110

4,110
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4,281

4,281

4,459

4,459

מעל 5
שנים

30,127

30,127

סה"כ

50,719

1,417
3,984
56,120

בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
ד.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( )המשך(
 31בדצמבר 2012
עד
שנה
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
התחייבויות
לספקים
ולנותני
שירותים
זכאים

.3

מ4-
משנה עד משנתיים מ 3-שנים שנים עד
שנתיים עד  3שנים עד  4שנים  5שנים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

סה"כ

3,326

3,456

3,591

3,733

3,882

31,679

49,667

1,590
3,798

-

-

-

-

-

1,590
3,798

8,714

3,456

3,591

3,733

3,882

31,679

55,055

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם
לIAS 39 -
 31בדצמבר 2013
בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
מופחתת

1,230

בהצמדה
ללא
לבסיס
הצמדה
אחר
אלפי ש"ח
50,719

4,171

סה"כ

56,120

 31בדצמבר 2012
בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
מופחתת

1,117
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בהצמדה
ללא
לבסיס
הצמדה
אחר
אלפי ש"ח
49,667

4,271

סה"כ

55,055

בית הזהב בע"מ
מידע נוסף

ה.

גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות
מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה
.1

חוקי המס החלים על החברה
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"ה1985-
המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי
מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום
 31בדצמבר  .2007תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך,
ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את ביטול תיאום התוספת והניכוי
בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  (2007החל משנת
.2008

.2

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2011היה  24%ובשנת  2012ו.25% - 2013 -
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה .כהוראת שעה
לשנים  ,2006-2009נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה )למעט מוניטין שלא שולם
עבורו( שנרכש לפני יום  1בינואר 2003 ,ונמכר עד ליום  31בדצמבר - 2009 ,על חלק רווח ההון הריאלי
המיוחס לינארית לתקופה שעד ליום  31בדצמבר 2002 ,יחול מס החברות בשיעור הקבוע בפקודה בשנת
המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שמיום  1בינואר 2003 ,ועד למועד
המכירה יחול מס בשיעור של .25%
ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב) 2011-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.
ביום  5באוגוסט 2013 ,פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  2013ו ,(2014-תשע"ג) 2013-חוק התקציב( ,אשר כולל בין היתר שינויים פיסקאליים
אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המיסים לאותן השנים.
השינויים האמורים כוללים ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות מ 25% -ל ,26.5% -ביטול הורדת
שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א' 9% -ואזור שאינו פיתוח א' (16% -ובמקרים מסוימים
העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של  20%החל מיום  1בינואר
 .2014כמו כן ,קיימים שינויים נוספים ,כגון מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט  ,2013אולם
כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם
"עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על
נכסים מחוץ לישראל .נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלה ,תקנות כאמור טרם פורסמו.
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ה.

גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות
מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
)המשך(
יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2013 ,מחושבות לפי שיעורי המס
החדשים ,שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך המאזן ועל כן הן כוללות את השינויים האמורים
לעיל ,ככל שרלוונטיים לחברה.
להערכת הנהלת החברה לשינוי האמור לא צפויה להיות השפעה על התוצאות הכספיות של החברה ועל
אי יצירת מסים נדחים.
.3

שומות מס המיוחסות לחברה
שומות מס סופיות
לחברה שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2009

.4

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה
לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  31בדצמבר  2013לסך של כ-
 17,651אלפי ש"ח .בגין יתרות אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי לא נוצרו נכסי מסים
נדחים ,בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.
לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין שאר יתרת ההפסדים העסקיים להעברה בהיעדר צפי לניצולם בעתיד
הנראה לעין.

.5

מסים נדחים המיוחסים לחברה
ההרכב
מאזנים
 31בדצמבר
2012
2013

דוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח

התחייבויות מסים נדחים
רכוש קבוע

)(639

)(527

)(112

24

)(141

נכסי מסים נדחים
הפסדים מועברים לצורכי מס
הטבות לעובדים

639

17
510

639

527

הוצאות מסים נדחים
נכסי מסים נדחים ,נטו

)(17
129

-
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)(20
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-

)(33
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הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
.1

יתרות עם חברות מוחזקות
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
הלוואות שוטפות מחברה מאוחדת
.2

26,288

25,038

הכנסות מימון עם חברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
הכנסות )הוצאות( מימון

.3

)(33

637

808

התקשרויות
לחברה הסכם עם החברה הבת יצלף שנחתם בשנת  2002והמתייחס לניהול בית גיל הזהב .על פי
ההתקשרות ,החברה תספק שירותי ניהול בתמורה השווה לסך ההוצאות החלות עליה ,אשר קשורות
בהפעלת בניין בית גיל הזהב .בהסכם נקבעה חלוקה בין החברות של ההוצאות הקשורות בהפעלת בניין
בית גיל הזהב כמו גם אופן ייחוס הוצאות משותפות.

.4

.5

הסכם עם בעל עניין
א(

ביום  28בנובמבר  2010אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה חוזה ניהול עם
חברה בשליטתו של מנכ"ל החברה ,מבעלי השליטה בחברה ,בקשר להעמדת שירותי ניהול
לחברה לתקופה של שנתיים ,חלף סיום התקשרותו בחוזה העסקה עם החברה .לא היה שינוי
מהותי בעלות ההעסקה החודשית הכוללת של המנכ"ל לחברה לאחר השינוי האמור .ביום 22
בנובמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר שהתקבל אישור
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את הארכת תקופת חוזה הניהול האמור בשלוש שנים
נוספות עד ליום  15בנובמבר .2015

ב(

ביום  22בנובמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר שהתקבל
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( לתקופה של שלוש שנים נוספות ,עד ליום 15
בנובמבר  ,2015את הארכת חוזה שירותי ניהול עם חברה פרטית אחרת בעלת שליטה בחברה
בכל הנוגע להעמדת שירותים של נושא משרה אשר יכהן כיו"ר החברה וכן מתן שירותי ליווי
וניהול עסקאות בהתאם לצורכי החברה.

ג(

החל מיום  1בדצמבר  2013מכהן מר ארנון רובינשטין )בעל שליטה בחברה( כמנהל הפעילות
באנגליה לתקופה של  3שנים .המינוי אושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום
 10בפברואר .2014

הלוואה לזמן קצר
ביום  23בנובמבר  2011התקשרה החברה )באמצעות חברה בשליטתה ובבעלותה המלאה של החברה(
עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה )להלן  -המוכרים( בהסכם לפיו
תהיה זכאית החברה לרכוש  100%ממניות חברת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ )להלן  -שבעת
הכוכבים( תנאי ההסכם עודכנו ביום  13ביוני  .2012שבעת הכוכבים הינה הבעלים של בית דיור מוגן
הידוע כ"בית שבעת הכוכבים" בהרצליה פיתוח ובו  105יחידות דיור ומחלקה סיעודית ) 34מיטות(.
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בית הזהב בע"מ
מידע נוסף
ו.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
על פי תנאי ההסכם החברה שבעת הכוכבים תפרע את הלוואות הבעלים הקיימות נכון למועד החתימה
על ההסכם המקורי בשבעת הכוכבים .כמו כן ,תשלם החברה סך של כ 13.6 -מיליון ש"ח תמורת 100%
מהון המניות של שבעת הכוכבים.
בד בבד עם חתימת ההסכם המתואר לעיל ,התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם שבעת הכוכבים לפיו,
כנגד העמדת בטוחות שנקבעו בהסכם ההלוואה ,העמידה החברה לשבעת הכוכבים הלוואה בסך של 5
מיליון ש"ח )עם השלמת העסקה שימשה ההלוואה כתשלום על חשבון מניות ,ראה להלן(.
ביום  6באוגוסט  ,2012הושלמה העסקה ושבעת הכוכבים הפכה לחברה בשליטתה ובבעלותה המלאה
של החברה .החברה העבירה את כל התשלומים עבור העברת מניות שבעת הכוכבים .שבעת הכוכבים
קיבלה הלוואה ממוסד בנקאי בגובה  27מליון ש"ח באמצעותו נפרעה הלוואת הבעלים הקודמים של
שבעת הכוכבים .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור הפריים פלוס מרווח בשיעור ) 1.52%שיעור
ריבית הפריים ליום  31בדצמבר  2012הינו  (3.50%ותפרע בתשלומים חצי שנתיים למשך  10שנים.
ההלוואה מובטחת בביטחונות הכוללים ,בין היתר ,שעבוד מניות ,שעבוד צף ,שעבוד חלק מהמקרקעין
וכן התחייבות לעמידה בהתניות פיננסיות ואחרות )הכוללות ,בין היתר ,עמידה ביחס כיסוי ,ואי ביצוע
שינויים באחזקות ללא אישור הבנק( .בהתאם להסכם ערבה החברה ל 50% -מסכום ההלוואה .כאשר
נקבע מנגנון להפחתת הערבות לסך של  5מליון ש"ח בחלוף  4שנים ממועד העמדת ההלוואה .זאת
בכפוף לעמידת שבעת הכוכבים בהתניות הפיננסיות האמורות .יתרת תמורת המניות מומנה על ידי
החברה באמצעות מסגרת האשראי שהועמדה לחברה מתאגיד בנקאי.
בנוסף ,העבירה החברה לשבעת הכוכבים  3מליון ש"ח נוספים בחודש יולי  2012טרם מועד השלמת
העסקה.
בשנת  2013פרעה שבעת הכוכבים חלק מההלוואה בסך של  5,400אלפי ש"ח.
.6

דיבידנדים
ביום  1בנובמבר  2012החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  6,007אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.439ש"ח למניה.
ביום  9ביולי  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח ,לאחר ניכוי
דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.
ביום  27באוגוסט  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.
ביום  28בנובמבר  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  1,000אלפי ש"ח ,לאחר
ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת למחזיקים במניות החברה .המהווה  0.1546ש"ח למניה.
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שעבוד
במסגרת הסכמה עקרונית מתאגיד בנקאי להעמדת מסגרת אשראי בסך של  65מיליון ש"ח עד לחודש ספטמבר
 2012בפריסה לתקופה של  12שנה )מועד סיום מסגרת האשראי בשנת  (2024לקחו החברה וחברה מאוחדת
בבעלות מלאה ארבע הלוואות כדלקמן:
.1

בחודש ספטמבר  2011קיבלה חברה מאוחדת בבעלות מלאה הלוואה בסך של  10מיליון ש"ח מתאגיד
בנקאי .ההלוואה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן נושאת ריבית שנתית בשיעור של  4.25%ועומדת
לפרעון ב 40 -תשלומים רבעוניים.

.2

בחודש נובמבר  2011קיבלה חברה מאוחדת בבעלות מלאה הלוואה בסך של  5מיליון ש"ח מתאגיד
בנקאי .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 1%+ועומדת לפרעון ב 40 -תשלומים רבעוניים.
ההלוואה הועברה בחודש נובמבר  2013מהחברה המאוחדת לחברה באותם תנאים.

.3

בחודש יוני  2012קיבלה החברה הלוואה בסך של  8מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי .ההלוואה נושאת ריבית
שנתית בשיעור פריים 1.12%+ועומדת לפרעון ב 24 -תשלומים רבעוניים.

.4

בחודש ספטמבר  2012קיבלה החברה הלוואה בסך של  42מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי .ההלוואה נושאת
ריבית שנתית בשיעור פריים 1.05%+ועומדת לפרעון ב 24 -תשלומים רבעוניים.

לטובת ההלוואות האמורות רשמו החברה והחברה הבת שעבוד צף באותו הסכום לטובת התאגיד הבנקאי על
כל נכסים לרבות הזכויות והפירות הנובעים מהנכסים ושעבוד קבוע על הון המניות ,שעבוד כספים וזכויות
ביטוח.
ח.

אירועים לאחר תאריך המאזן
.1

ביום  25במרס  2014התקבלה החלטת דירקטוריון יצלף על פיה יצלף ויתרה באופן בלתי חוזר על זכויות
ההצבעה והזכויות בהון המניות )לרבות זכויות לקבלת דיבידנד( מכח החזקתה במניות החברה ,זאת כל
עוד המניות תהיינה בבעלותה.

.2

ביום  31במרס  2014החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח.

.3

ביום  31במרס  2014הסמיך דירקטוריון החברה את לירז רגב ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לחתום על
הדוחות הכספיים של החברה במקום יושב ראש הדירקטוריון ,מר אהוד רובינשטיין ,אשר שוהה בחו"ל
ולפיכך נבצר ממנו לחתום.

-------------------
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פרק רביעי  -פרטים נוספים
על התאגיד
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פרטים נוספים על התאגיד

בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל ") 1970-התקנות"(

תקנה  10א'  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת ) 2013באלפי ש"ח(:

הכנסות
תפעול עלות ההכנסות
רווח גולמי
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח הון ממכירת רכוש קבוע
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק הקבוצה ברווחי )חברות
מוחזקות כלולות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה
מיסים על ההכנסה הטבת מס
רווח נקי )הפסד(
רווח אקטוארי בגין תוכניות
להטבה מוגדרת ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילות חוץ
רווח )הפסד( כולל

רבעון
3/13
13,095
)(6,929
6,166
13,721
)(606
)(1,267
18,014
977
)(3,932

רבעון
4/13
13,240
)(7,116
6,124
)(492
)(1,423
4,209
664
)(1,454

סה"כ
2013
52,859
)(27,510
25,349
15,149
)(2,291
)(5,572
32,635
2,516
)(10,972

רבעון
1/13
13,400
)(6,850
6,550
)(543
)(1,480
4,527
762
)(2,568
729

273

7,623

)(1,280

7,345

3,450
)(459
2,991

3,253
)(180
3,073

22,682
)(2,983
19,699

2,139
)(1,273
866

31,524
)(4,895
26,629

)(157

)(157

)(176
533

)(148
26,324

)(11
2,980

רבעון
2/13
13,124
)(6,615
6,509
1,428
)(650
)(1,402
5,885
113
)(3,018

)(8
3,065

47
19,746
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תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות 1לתאריך המאזן
סוג
מניה

שם החברה

הון רשום

סה"כ מניות
בהון המונפק

מספר המניות
המוחזקות על
ידי החברה

שיעור החזקהשל החברה
בהון

מזכויות
ההצבעה
ומהסמכות
למינוי
דירקטורים

ערכם בדוח הכספי
הנפרד של החברה
)תקנה 9ג' לתקנות(

יצלף חברה למפעלי
בנין בע"מ

רגילה

130,000,000

100,000,010

100,000,010

100%

100%

64,467

הרפז זהב בע"מ

רגילה

40,000

100

100

100%

100%

18,048

שבעת הכוכבים דיור
מוגן בע"מ

רגילה

פרויקט קייטנה
שותפות מוגבלת

שותפות

1,050,000

630,435

630,435

מוגבלת

Qulaco trading
)קפריסין( Limited
Care Investments UK
)לוקסמבורג( SARL

100%

100%

26,587

** 41.67%

41.67%

8,441

רגילה

1,000

1,000

312

31.2%

31.2%

6,555

רגילה

12,500

12,500

6,250

50.0%

50.0%

11,468

* נלקח מדוח החברה סולו לפי תקני IFRS
**חלק החברה בשותפות

לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לחברה על ידי חברת יצלף בסך של כ23,216-
אלפי ש"ח ,ההלוואה נשאה ריבית בשנת  2013בשיעור שנתי של .4.1%
לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לחברה על ידי חברת הרפז זהב בע"מ בסך של
כ 3,072 -אלפי ש"ח ,ההלוואה נשאה בשנת  2013ריבית בשיעור שנתי של .4.1%
לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לחברת שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ על ידי
החברה בסך של כ 12,970 -אלפי ש"ח ,ההלוואה נשאה בשנת  2013ריבית בשיעור שנתי של .4.1%
לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לשותפות המוגבלת פרוייקט קייטנקה על ידי
החברה בסך של כ 6,016 -אלפי ש"ח צמודי אירו.
לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לחברת Qulaco Trading Limited
הקפריסאית על ידי החברה בסך של כ 6,555 -אלפי ש"ח צמודי אירו ונושאים ריבית שנתית
בשיעור של .7%
לתאריך  31.12.13קיימת יתרת הלוואה שהועמדה לחברת Care Investments UK SARL
הלוקסמבורגית על ידי החברה בסך של  11,438אלפי ש"ח צמודי ליש"ט ונושאים ריבית שנתית
בשיעור של .6%
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח:
ביום  20באוגוסט  2013התקשרה החברה בהסכם לרכישת בית אבות סיעודי באנגליה ביחד עם
חברת רבד בע"מ )להלן" :רבד"( ,חלק החברה בהשקעה הינו  .50%סכום ההשקעה הכולל עמד על
 4.35מליוני ליש"ט )חלק החברה ,ללא הוצאות נלוות( .ההשקעה בוצעה באמצעות חברה הרשומה
בלוקסמבורג ,בבעלותה של החברה ושל רבד בחלקים שווים ,המחזיקה במלוא הון המניות של
חברה הרשומה באנגליה שרכשה את הנכס ואת הפעילות .כ 60% -מההשקעה תמומן האמצעות
הלוואה מתאגיד בנקאי בחו"ל ,חלק החברה בהשקעה שמומן באמצעים עצמיים הינו כ 2 -מליון
ליש"ט.

 1ניירות הערך של החברות כאמור אינן נסחרים בבורסה בתאריך הדוח על המצב הכספי.
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תקנה  - 13הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן באלפי
ש"ח:
נתונים מדוחות כספיים ליום  31בדצמבר  ,2013באלפי ש"ח.
ריבית
רווח )הפסד(,

רווח )הפסד(,

רווח

דיבידנד ודמי

שהחברה

כולל ,לפני מס

כולל ,נקי

)הפסד(

דיבידנד ודמי

ניהול לאחר יום

קיבלה או

מתואם ליום

מתואם ליום

כולל

ניהול עד ליום

31.12.2013

שהיא זכאית

שם החברה

31.12.2013

31.12.2013

אחר

31.12.2013

עבור שנת 2013

לקבל

יצלף חברה למפעלי

6,941

5,899

5,524

* 5,750

בנין בע"מ
הרפז זהב בע"מ

6,858

6,858

6,710

90

)(1,099

)(1,099

351

** 95

שבעת הכוכבים
דיור מוגן בע"מ

547

* סכום הדיבידנד הינו נטו ,היינו בניכוי דיבידנד ליצלף בגין המניות שהיא מחזיקה בחברה.
**השתתפות בהוצאות ששילמה הרפז לחברה.

תקנה  - 14רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן הלוואות היה
אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד :
לא רלוונטי.
תקנה  - 20מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר  /הפסקת מסחר -מועדים וסיבות:
בתקופות הדוח לא נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך שהנפיקה החברה .בתקופת הדוח ,לא הופסק
המסחר בניירות הערך של התאגיד ,למעט הפסקת מסחר קצובה לנוכח פרסום דוחות כספיים במהלך
המסחר בבורסה.
תקנה  - 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה:
להלן יפורטו התגמולים שניתנו בשנת  ,2013כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  ,2013לכל אחד מחמשת
מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בחברה או בתאגידים בשליטתה:

פרטי מקבלי התגמולים

שם
גולן רובינשטיין
)**(1

דפנה בר דוד)(2
משה קאלו)(3

אורנה בן נון )(4

תפקיד
מנכ"ל
החברה
מנכ"ל
בית גיל
הזהב
חשב
מנכ"ל
בית
שבעת
הכוכבים

*
**

תגמולים עבור שירותים

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
11.06
%

100%

שכר
אלפי
ש"ח

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

250

דמי ניהול
** 1,127

דמי
יעוץ

תגמולים עבור שירותים

עמלה

אחר *

ריבית

דמי
שכירות

אחר

סה"כ
שנתי

אלפי
ש"ח

92

1,469

100%
100%

0%
0%

601
378

100
35

57
38

758
451

100%

0%

362

40

48

450

תשלום בגין החזקת רכב.
המנכ"ל נותן שירותים לחברה באמצעות חברה בשליטתו.
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פרטים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עם נושאי המשרה הבכירה הנ"ל:
) (1גולן רובינשטין  -מנכ"ל החברה  -ביום  22בנובמבר  2012אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את
הארכת תוקפו של חוזה הניהול שבין החברה לבין חברה בשליטתו של מר גולן רובינשטין למתן שירותיו
כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש שנים ,עד ליום  .15.11.2015למידע ופרטים נוספים אודות תנאי
ההתקשרות ר' תקנה  22להלן וכן דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  17באוקטובר  ,2012בדבר זימון
אסיפת בעלי המניות )אסמכתא.(2012-01-258309 :
) (2דפנה בר דוד  -מנכ"לית בית גיל הזהב תל-אביב  -על פי תנאי ההעסקה העדכניים של הגב' דפנה בר דוד,
היא זכאית לשכר חודשי בסך של  34אלפי ש"ח .על פי הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על
סיום ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת של  60יום מראש .בעת סיום ההעסקה הגב' דפנה
בר דוד תהיה זכאית לתשלום פיצויים שיחושבו כמכפלה של שכרה החודש האחרון לפני מועד עזיבתה
כפול מספר השנים שהיא תועסק בחברה עד למועד סיום העסקתה .מנכ"ל החברה ישקול מדי שנה בסמוך
למועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים מתן מענק לדפנה בהתחשב בהצלחת הפעולות העסקיות של
החברה.
) (3משה קאלו  -חשב  -על פי תנאי ההעסקה העדכניים של מר משה קאלו הוא זכאי לשכר חודשי בסך של
 23אלפי ש"ח .החברה רשאית לסיים את התתקשרות על פי הסכם בכל עת בכפוף להודעה מוקדמת של 30
יום מראש ומר משה קאלו רשאי להודיע על סיום ההתקשרות על פי ההסכם בכפוף להודעה מוקדמת של
 60יום מראש.
) (4אורנה בן נון  -מנכ"לית בית שבעת הכוכבים על פי תנאי ההעסקה של הגב' אורנה בן נון ,היא זכאית
לשכר חודשי בסך של  22אלפי ש"ח .על פי הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיום
ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת של  90יום מראש.
תגמולים לבעלי עניין אחרים
פרטי מקבלי התגמולים

שם
פסגת הארמון
2
בע"מ

תפקיד
ל.ר

תגמולים עבור שירותים

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

ל.ר

0%

שכר
אלפי
ש"ח

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
יעוץ

תגמולים עבור שירותים

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

311

סה"כ
שנתי

אלפי
ש"ח
311

פרטים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עם פסגת הארמון בע"מ-
ביום  25בנובמבר  ,2012התקבל אישור אסיפת בעלי המניות להארכת תקופת הסכם הניהול שבין החברה
לבין פסגת הארמון בע"מ בשלוש שנים נוספת ,היינו  -עד ליום  .15.11.2015לא חל כל שינוי נוסף בתנאי
הסכם הניהול .לפרטים אודות תנאי ההתקשרות עם פסגת הארמון בע"מ ר' תקנה  22להלן וכן דוח מיידי
שפרסמה החברה ביום  21באוקטובר  ,2010בדבר זימון אסיפת בעלי המניות )אסמכתא2010-01- :
.(655383
תגמול לדירקטורים
ביום  27במאי  ,2008אישר דירקטוריון החברה עדכון של הגמול השנתי וגמול ההשתתפות של
הדירקטורים החיצוניים שכיהנו בחברה בהתאם לתיקון מחודש מרץ  2008לתקנות החברות )כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס ) 2000 -להלן" :תקנות הגמול"( ,באופן שישולם לדירקטורים
החיצוניים בחברה ,החל מיום  ,6.3.2008גמול שנתי וגמול השתתפות בסכומים שבין הסכום הקבוע לסכום
המירבי בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול ,על פי דרגת החברה.
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  17ביוני  2008הוחלט לאשר גמול שנתי וגמול
השתתפות כהגדרתם בתקנות הגמול לדירקטורים בחברה ,שאינם נמנים עם בעלי השליטה ואינם מכהנים
בתפקיד נוסף בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה.
במהלך תקופת הדוח ,שולם גמול דירקטורים כולל בסך של כ 259 -אלפי ש"ח )כולל תשלום בגין הרבעון
הרביעי ששולם בתחילת שנת .(2014

 2חברה פרטית בבעלות ה"ה אודי רובינשטין ) (50%ויונל כהן ) ,(50%הנמנים עם בעלי השליטה בחברה.
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תקנה 21א  -השליטה בתאגיד
בעלי השליטה בחברה בתקופת הדוח ולמועד הגשתו הינם ה"ה גולן רובינשטין ,ארנון רובינשטין ,יונל כהן,
נורית מור ,אודי רובינשטיין ,מיה רייטמן ומרדכי רובינשטין.
תקנה  - 22עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן ענין אישי:
להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש
ענין אישי באישורה ,אשר החברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד מועד
פרסום דוח זה ,או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:
)(1

עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,התשנ"ט:1999-
)א( הסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטתו של מר גולן רובינשטין למתן שירותי מנכ"ל החברה
ביום  28בנובמבר 2010 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר
שהתקבלו אישוריהם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה
בהסכם ניהול עם חברה בשליטתו של מר גולן רובינשטיין ,בקשר להעמדת שירותי ניהול
לחברה ,אשר נכנסה לתוקפה עם סיום ההתקשרות על פי הסכם ההעסקה .ביום 22
בנובמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת תקופת
ההתקשרות על פי בהסכם הניהול כאמור בשלוש שנים עד ליום  15בנובמבר .2015
למידע ופרטים נוספים ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  17באוקטובר  ,2012בדבר זימון
אסיפת בעלי המניות כאמור )אסמכתא.(2012-01-258309 :
להלן יפורטו התנאים העיקריים של הסכם הניהול כאמור:
 .1כאמור ההסכם הינו לתקופה בת שלוש שסיומה ביום  15בנובמבר ;2015
 .2כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי מסירת
הודעה בכתב של  90יום מראש;
 .3דמי הניהול החודשיים יהיו בגובה  86אלפי ש"ח צמוד לעליית המדד;
 .4החברה תעמיד לרשות מר גולן רובינשטין רכב חברה בשווי שלא יעלה על  299אלפי ש"ח
ותשא בכל הוצאותיו .במקרה בו תוותר חברת הניהול על העמדת רכב חברה לרשותה,
יתווספו  7,500ש"ח לדמי הניהול החודשיים;
 .5דירקטוריון החברה ידון מידי שנה בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים
במתן מענק בהתחשב בהצלחת הפעולות העסקיות של החברה והכל כפי שיומלץ על ידי
ועדת הביקורת ובאישור האסיפה הכללית.
לפרטים בדבר התגמולים שניתנו בתקופת הדוח למר גולן רובינשטין ר' טבלה המפורטת
בתקנה  21לעיל.
)ב( הסכם ניהול עם פסגת הארמון בע"מ
ביום  16בנובמבר  2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה וזאת לאחר
שביום  26בספטמבר  2006אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה
בהסכם ניהול עם פסגת הארמון בע"מ ,חברה פרטית בבעלות ה"ה יונל כהן ואודי
רובינשטיין ,מבעלי השליטה בחברה .על פי ההסכם תעמיד פסגת הארמון לחברה את
השירותים הבאים) :א( העמדת שירותים של נושא משרה אשר יכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה; )ב( ליווי וניהול עסקאות בהתאם לצרכי החברה .שירותי הניהול יסופקו באמצעות
ה"ה אודי רובינשטיין ולירז רגב.
הסכם הניהול הינו לתקופה בת שנתיים ויוארך אוטומטית לתקופה נוספת בת שנתיים על פי
תנאיו .בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לפסגת הארמון סך של  21,667ש"ח בתוספת
מע"מ ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מידי חודש בחודשו .בנוסף נקבע בהסכם כי
החברה תשיב לפסגת הארמון הוצאות סבירות אשר פסגת הארמון תוציא במסגרת שירותי
הניהול לחברה והקשורות במישרין לליווי וניהול העסקאות ,בין היתר ,הוצאות אירוח
ונסיעות וזאת כנגד הצגת קבלות/חשבוניות בגין ההוצאות הנ"ל.
ביום  28בנובמבר  2010אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכה של הסכם הניהול הנ"ל
לשנתיים נוספות .לא חל כל שינוי נוסף בתנאי הסכם הניהול כאמור.
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ביום  22בנובמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר
שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את הארכת תקופת חוזה שירותי
הניהול האמור בשלוש שנים נוספות עד ליום  15בנובמבר  2015לפרטים בדבר התגמולים
שניתנו בתקופת הדוח לפסגת הארמון ר' טבלה המפורטת בתקנה  21לעיל.
)ג(

הסכם למתן שירותים עם מר ארנון רובינשטין
באסיפת בעלי המניות מיום  10בפברואר  ,2014אשר קדמו לה אישורי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ,אושרו תנאי כהונתו של מר ארנון רובינשטין כמנהל פעילות מקומי
באנגליה .להלן יפורטו בתמצית עיקרי תנאי כהונתו של מר ארנון רובינשטין:
מר ארנון רובינשטין בתפקידו כמנהל המקומי יהיה אחראי על (1) :איתור עסקאות רכישה,
בדיקתן העסקית; ) (2ניהול משא ומתן מסחרי בנוגע לעסקאות הרכישה; ) (3ניהול ופיקוח
מקצועי ושוטף של בתי האבות של הרשת;
שירותיו של מר ארנון רובינשטין יוענקו לחברה כשירותים של קבלן עצמאי ,בהיקף משרה
לפי צורכי השותפות שיקמו השותפים )כהגדרתם להלן( ,ובהתאם לסך הנכסים שינוהל ,מעת
לעת ובכל מקרה לא יפחת מ 40%-משרה ,כאשר ככל שסך הנכסים המנוהלים יעלה על 40
מליוני ליש"ט השירותים יוענקו בהיקף של  100%משרה.
תקופת ההתקשרות הינה החל מיום  1בדצמבר  ,2013מועד בו החל ארנון רובישנטין
בתפקידו ,וסיומה בחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה .כל אחד מהצדדים רשאי
להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת  60ימים.
התמורה -החברה תשלם לארנון תמורה בעד שירותיו לחברה בדרך של השלמה למשכורת
תאגיד השותפות באנגליה ,באופן שסך התמורה ,כולל משכורת תאגיד השותפות שיוקם
באנגליה ,שתשולם לארנון לא תעלה על הסכומים כדלהלן:
דמי ניהול  -דמי ניהול שנתיים בסך השווה ל 0.2% -מעלותם )לפי ספרי השותפות ,לפני
פחת( של כל בתי האבות הנכללים בכל עת ברשת שיקימו החברה ורבד בע"מ )להלן:
"השותפים"( ,אך לא יותר מ 150 -אלפי ליש"ט בשנה ולא פחות מ 36 -אלפי ליש"ט לשנה,
אשר ישולמו מדי חודש בחודשו )להלן" :דמי הניהול"(.
דמי קידום  -דמי קידום שנתיים בסך השווה ל 4% -מעודף התשואה כפי שהוגדרה בהסכם
בין הצדדים ,אשר נקבעו להם תנאי סף וסכום מקסימלי וכן נקבע עיתוי לביצוע תשלום דמי
הקידום.
דמי ייזום חד פעמיים -בגין כל רכישת בית אבות שתבוצע בפועל על ידי השותפים ו/או
השותפות ,בגובה מחצית מהסכום הבא )ככל שתהא יתרה חיובית() 1% :אחוז אחד( מעלות
רכישת בית אבות שתבוצע בפועל על ידי השותפים ו/או השותפות ,בניכוי דמי תיווך אשר
ישולמו לצדדים שלישיים בגין הפעולות הנ"ל )להלן" :דמי הייזום"( .דמי הייזום להם יהיה
זכאי ארנון לא יעלו על סכום כולל של  200אלפי ליש"ט בשנה .דמי הייזום כאמור ישולמו
בתוך  30ימים ממועד הרכישה כאמור .בהתאם לאמור לעיל ,דמי הייזום להם יהיה זכאי
מר ארנון רובינשטין בגין עסקת הנלי הינם בסך של כ 45-אלפי ליש"ט.
עם סיום ההתקשרות מר ארנון רובינשטין יהיה זכאי לדמי הקידום עד ליום בו הסתיימה
כהונתו בתפקיד ובהתבסס על מימוש תיאורטי של בתי האבות בערכי מימוש השווים לערכי
בתי האבות בהערכת שווי האחרונה שבוצעה להם .במקרה שהמועד בו נערכה הערכת השווי
האחרונה עולה על  12חודשים טרם סיום ההתקשרות ,תערך הערכת שווי חדשה.
תנאי כהונתו של מר ארנון רובינשטין כמנהל מקומי יכללו ביטוח אחריות נושאי משרה
והתחייבות לשיפוי ,כנהוג מעת לעת ביחס לנושאי משרה אחרים בחברה.
יצוין כי לאחר תקופת הדוח שולמו למר ארנון רובינשטין דמי ייזום חד פעמיים בסך כולל
של כ 43.5-אלפי ליש"ט ,בגין עסקת הנלי )כמפורט בסעיף  4.3.1לפרק תיאור עסקי התאגיד(.
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)ד( פטור ,שיפוי וביטוח
בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות מיום  30באוגוסט  ,2010אשר קדמו לה אישורי ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה ,תנאי הכהונה של נושאי משרה בחברה כוללים ביטוח אחריות
נושאי משרה.
כמו כן ובהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום  24במאי  ,2005ולאחר
שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון ,כוללים תנאי כהונתם של נושאי משרה
בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,התחייבות למתן פטור ושיפוי.
לנוכח תיקוני חקיקה שנכנסו לתוקף בשנת  2011בחוק החברות ובחוק ניירות ערך התשכ"ח-
) 1968להלן" :תיקוני החוק"( ,באסיפת בעלי המניות מיום  14בפברואר  ,2012הוחלט לאשר
)לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין( תיקון להוראות תקנון
ההתאגדות של החברה ותיקון לכתבי הפטור והשיפוי ,בין היתר ,באופן שיאפשר ביטוח ושיפוי
נושאי משרה בפעולות המותרות בביטוח ובשיפוי על פי תיקוני החוק .יובהר כי האישור
התקבל גם ביחס לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה.
)לפרטים נוספים ר' דוח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום  8בינואר ) 2012אסמכתא2012-01- :
.((009696
)ה( ביום  4במרס  2013אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת
התקשרות עם הגב' נורית מור ,מבעלות השליטה בחברה ,ולפיה תועסקה הגב' נורית מור
בחברת שבעת הכוכבים בתפקיד בתחום השיווק .ההתקשרות כאמור אושרה בהתאם
להוראות תקנה 1ב) (4לתקנות החברות )עסקאות בעסקאות עם בעלי עניין( ,תש"ס .2000-
למידע נוסף ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  10במרס ) 2013אסמכתא2013-01- :
 ,(001156הנכלל על דרך ההפנייה.
)(2

עסקאות זניחות:
ביום  29במרס  2009החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה
של החברה עם בעל ענין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה )(3)64ד() (1לתקנות ניירות ערך )עריכת
דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג  .1993 -כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף
הגילוי בדבר עסקה של החברה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה ענין אישי כקבוע
בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל ) 1970 -להלן" :דוחות
תקופתיים ומידיים"( ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה
וצורה ,תשכ"ט 1969-וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה,
כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים.
במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה מבצעת ועשויה לבצע עסקאות עם בעלי ענין וכן התחייבויות
לביצוע עסקאות עם בעלי ענין בקשר עם רכישת מוצרים או שירותים ,לרבות עסקאות מן הסוגים
ובעלות מאפיינים כמפורט להלן :עסקאות בקשר עם ניהול כספים המופקדים בקופות גמל וקרנות
השתלמות ,שירותי תקשורת ,רכישת שירותים משפטיים ,רכש ,רכישת ביטוחים )לרבות ביטוח
אחריות נושאי משרה ,ביטוח נאמנות עובדים ,ביטוח נכסים ורכוש וביטוחי מנהלים( ,עסקאות
שכירות ,רכישת שירותים בנקאיים ,רכישת שירותים פיננסיים ,רכישת שירותי תיירות ,רכישת
שירותי יעוץ כלכלי ,רכישת ו/או שכירת כלי רכב ,שירותי מוסך ,טיפול באשפה ,שירותי ארכיב,
שכירות והשכרת נכסי מקרקעין ,שירותי הובלה ומשגור ,שירותים אדמיניסטרטיביים
והתקשרויות עם ספקי ציוד לשימוש שוטף ,התקשרויות בהסכמי חיתום ,אישור פעולות שאינן
חריגות ואישור עסקאות שאינן חריגות ביחד עם גופים נוספים שלבעל השליטה ענין אישי בהם
לשם עסקה שלהם עם גורם אחר או לשם התקשרות משותפת עם גורם אחר .עסקת בעל ענין
תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה )אחת או יותר ,כאמור
להלן( הינה בשיעור של ) 1%אחוז אחד( .בכל עסקה עם בעל ענין שניבחן סיווגה כעסקה זניחה
תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת על הבסיס הדוחות הכספיים
השנתיים המבוקרים האחרונים של החברה) :א( ברכישת נכס קבוע ,היינו נכס שאינו שוטף -
היקף העסקה ביחס לסך כל הנכסים במאזן בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים; )ב( במכירת
נכס קבוע ,היינו נכס שאינו שוטף – הרווח/ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי הממוצע לפי 12
הרבעונים האחרונים; )ג( בקבלת התחייבות כספית – היקף העסקה מול סך ההתחייבויות בדוחות
הכספיים המבוקרים האחרונים; )ד( ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים -
היקף העסקה מול הסך השנתי של ההכנסות ממכירות ושירותים לפי ארבעה רבעונים אחרונים.
במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלוונטיות
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לבחינת זניחותה של העסקה עם בעל העניין ,תיחשב העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה
רלוונטית אחרת ,שתיקבע על ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה
תהיה בשיעור של פחות מ) 1% -אחוז אחד( .עסקאות נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך
שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות  ,ייבחנו כעסקה אחת.
תקנה  - 24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ,סמוך למועד הגשת הדוח ,למיטב ידיעת
החברה:
אין שוני מהותי בין החזקות בעלי עניין בחברה למועד הגשת הדוח לבין המפורט בדוח מיידי שפרסמה
החברה ביום  25במרץ ) 2014אסמכתא ,(2014-01-023772 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
תקנה 24א  -הון רשום ,מונפק וניירות ערך המירים
הון מונפק

הון רשום

16,052,037

30,000,000

הון מונפק בניכוי מניות שאינן מקנות
זכויות הצבעה וזכויות בהון*
13,667,858

)*( בניכוי  2,384,452מניות רגילות כמפורט בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום  25במרץ ) 2014אסמכתא:
 ,(2014-01-022734המוחזקות באמצעות יצלף חברה למפעלי בנין בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של
החברה )"יצלף"(.
יצלף ויתרה באופן בלתי חוזר על זכויות ההצבעה והזכויות בהון המניות )לרבות זכויות לקבלת
דיבידנד( מכוח החזקתה במניות ,זאת כל עוד המניות תהיינה בבעלותה.
החברה תתייחס למניות לפי כל דין כמניות רדומות )כהגדרת המונח בסעיף  308לחוק החברות
תשנ"ט ,(1999-כאילו היו בבעלותה של החברה.
תקנה 24ב -מרשם בעלי המניות של החברה

שם המחזיק הרשום

מס'
ת.זהות/
מס' חברה
ברשם

רובינשטין מרדכי )כולל מניה ע"ש ורדה רובינשטין(

007633688

שם הנייר
מניה
רגילה

מס' ני"ע
מוחזקים
בתאריך
9.3.11

מס' הנייר
בבורסה
0235010

47,367

רובינשטין ארנון

058840109

מניה
רגילה

0235010

1,243,303

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

513056603

מניה
רגילה

0235010

7,622,832

יצלף חברה למפעלי בנין בע"מ

520029786

מניה
רגילה

0235010

1

החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

510004318

מניה
רגילה

0235010

2,144,817

נ.נ.ד.י.מ ניהול ) (2006בע"מ

513822429

מניה
רגילה

0235010

2,144,818

רובינשטיין גולן

23512379

מניה
רגילה

0235010

1,511,965

רייטמן מיה

034407601

מניה 1
ש"ח ע.נ

0235010

1,336,883

מניה
רגילה

0235010

51

אחרים
סה"כ מניות

16,052,037

תקנה  25א  -מען רשום:
מען :רח' משה דיין  66ל אביב מיקוד 67320
כתובת הדואר האלקטרוניGolanr@golden-house.co.il :
מספר טלפון03-6300888 :
מספר פקס03-6300700 :
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תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
שם

אודי רובינשטיין

גולן רובינשטין

יעקב גולדמן

התאריך בו החלה כהונתו
כדירקטור התאגיד
מספר ת.ז.
תאריך לידה
נתינות
מען

24.04.2006

1987

28.01.2005

051716165
17.04.1953
ישראלית
יעקב וייס  4רמת אביב ג',
ת"א.
לא
לא
לא
לא

23512379
23.11.1967
ישראלית
רחוב רומנו  ,32ת"א.

053515409
10.07.1955
ישראלית
נחניאלי  ,39הוד השרון .4535539

לא
לא
לא
מנכ"ל החברה והחברות
הבנות "יצלף" והרפז )עד
לחודש נובמבר  2010היה
עובד של חברת בת "יצלף"(.
רו"ח ,בעל תואר ראשון
בחשבונאות וכלכלה,
אוניברסיטת ת"א ,ובעל
תואר שני במנהל עסקים של
אוניברסיטת קלוג רקאנטי.
מנובמבר  2002מכהן
כמנכ"ל החברה והחל
מנובמבר  2010נותן לה
שירותי ניהול .משמש
כמנכ"ל ודירקטור בחברות
הבנות "יצלף" והפרז ועד
לחודש נובמבר  2010עבד
בחברת הבת "יצלף".

חבר בועדת ביקורת ,בועדת התגמול ובועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
לא
לא
לא

חברות בוועדות הדירקטוריון
דח"צ
דירקטור בלתי תלוי
עובד התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל
עניין
השכלה

בוגר המכללה לביטוח.

התעסקות עיקרית ב 5 -שנים
אחרונות

מנהל מערך עסקים
במבטח-סימון ,חבר הנהלת
מבטח סימון משנת ,2005
יו"ר חברות הבת של מבטח
סימון .דירקטור בסוכנויות
ביטוח שבבעלות מגדל
חברה לביטוח בע"מ,
דירקטור באיסתא ליינס
בע"מ משנת  ,2007דירקטור
בהסתיר אלטיב בע"מ
משנת .2008
לא

מומחיות חשבונאית
ופיננסית/כשירות מקצועית

לא

בן משפחה של בעל עניין אחר
בתאגיד

בנו של מרדכי רובינשטין
ואחיהם של ארנון
רובינשטין ומיה ריטמן.
כן

בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה של אוניברסיטת ת"א.

משמש כיועץ עסקי ודירקטור בחברות שונות .משמש כדירקטור ,מנכ"ל ובעלים במענית-גולדמן ניהול
והשקעות ) (2002בע"מ )מ ,(3/02-דירקטור חיצוני באלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ )ממרס  2003עד
תחילת מרס  ,(2012דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ )מיולי  2003עד יולי  ,(2012דירקטור במר
טלמג'מנט סולושנז בע"מ )מחודש מאי  ,(2004דירקטור במשאבים מתחדשים בע"מ וחברות הקשורות
אליה )מיוני  ,(2006דירקטור בטי.אר.אף קפיטל )מקודם -טאג'ר קפיטל בע"מ( ( )מספטמבר ,(2006
דח"צ בישרוטל בע"מ )ממאי  ,(2007דח"צ בנגב קרמיקה בע"מ )מיוני  2007עד תחילת מרס  ,(2012יו"ר
דירקטוריון של איי.טי.ג'י.איי .מדיקל בע"מ וחברות קשורות אליה )מיולי  2007עד מאי ,(2009
דירקטור במדיפאואר אוורסיס פאבליק קו .לימיטד )מאוגוסט  ,(2010דח"צ בדש אייפקס הולדינגס
בע"מ )מספטמבר  ,(2010דח"צ באייסקיור מדיקל בע"מ )מינואר  ,(2011דח"צ בפרוטאולוג'יקס בע"מ
)מפברואר  (2013ומזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי החשבון בישראל
)מאוקטובר  2004ועד ספטמבר .(2008
לא
כן
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שם

ברכה ליטבק

אילן ארידור

מרדכי רובינשטין

לירז רגב

התאריך בו החלה כהונתו
כדירקטור התאגיד

15.03.11

17.08.2008

14.08.1983

24.04.2006

ת.ז.
תאריך לידה
נתינות
מען

53554945
28.08.1955
ישראלית
רחוב מאיר יערי  ,15/33ת"א.

057324378
29.09.1961
ישראלית
זלטופולסקי  ,24ת"א 63475

חברות בוועדות
הדירקטוריון

חברה בועדת ביקורת ,בועדת התגמול
ובועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

חבר בועדת ביקורת ,בועדת התגמול
ובועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

7633688
18.11.1936
ישראלית
בית גיל הזהב ,משה דיין  ,66ת"א
.67320
לא

22816714
23.11.1967
ישראלית
רחוב קנא ארו  ,18ראשל"צ.

דח"צ
דירקטור בלתי תלוי
עובד התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל
עניין

כן
לא
לא

כן
לא
לא

השכלה

בוגרת משפטים ) (LLBאוניברסיטת תל
אביב ,מוסמך מינהל עסקים ֹ)(MBA
אוניברסיטת תל אביב וNorthwestern -
) Universityתכנית .(Kellog-Recanati
עוסקת במתן ייעוץ ,כלכלי ומשפטי ,ייזום
וניהול פרויקטים.
מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברות:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ,
מסלקת הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ומסלקת המעוף ,חלל תקשורת בע"מ ונ.ר.
ספאנטק תעשיות בע"מ ופאי פיננסים
בע"מ .מכהנת כדירקטורית בליטבק שי-
דר שירותי יעוץ בע"מ.

לא

לא

לא
לא
משמשת כמנכ"לית בפסגת הארמון )חברה
בבעלות יונל כהן ואודי רובינשטיין בעלי
ענין בחברה(.

בוגר חשבונאות ומנהל עסקים,
התמחות משנית במימון במסלול
האקדמי של המכללה למנהל בתל
אביב.

בוגר אוניברסיטת ת"א בחוג
לחשבונאות

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה של
אוניברסיטת ת"א.

חשב חברת יורוקום תקשורת
סלולארית בע"מ )עד סוף .(2008
סמנכ"ל כספים קבוצת גיאות )מינואר
 2009עד דצמבר  .(2010מנהל כספים
בחברת קודה תקשורת בע"מ )ממרס
.(2011

עד נובמבר  2006שימש כיו"ר
הדירקטוריון של החברה .עד נובמבר
 2002שימש כמנכ"ל בית הזהב בע"מ.
משמש כדירקטור בשפירית בע"מ
ומוזיאון ת"א לאמנויות בע"מ .עד
נובמבר  2006עבד בחברת הבת יצלף,
ושימש בה בתפקיד מנכ"ל ויו"ר
מועצת המנהלים.

משמשת כמנכ"ל פסגת הארמון מיולי
.2006

בן משפחה של בעל עניין
אחר בתאגיד

לא

לא

אביהם של ארנון רובינשטין ,גולן
רובינשטיין ומיה רייטמן.

לא

מומחיות חשבונאית
ופיננסית/כשירות מקצועית

כן

כן

כן

כן

התעסקות עיקרית ב5 -
שנים אחרונות

לא
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תקנה 26א  -נושאי משרה בכירה של התאגיד )שלא פורטו בתקנה :(26
שם

דפנה בר-דוד

אורנה בן-נון

משה קאלו

פנחס בר-שמואל

ארנון רובינשטין

תאריך תחילת כהונה
ת.ז.
תאריך לידה
תפקידו בתאגיד

7.10.2007
59030114
12.08.1964
מנכ"ל בנין בית גיל הזהב,
ת"א.
תואר ראשון במדעי החברה
של האוניברסיטה הפתוחה
ובעלת תואר שני במנהל
עסקים של אוניברסיטת
הריוט-ואט ,אדינבורו.

13.08.12
58687088
03.04.1964
מנכ"ל בנין שבעת הכוכבים דיור
מוגן בע"מ.
תואר ראשון במנהל עסקים
במרכז האקדמי רופין.

1.11.2010
024928863
23.04.1970
חשב ומזכיר החברה ואחראי הבכיר
לכספים.
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר
שני במנהל עסקים באוניברסיטת
תל אביב .

31.01.2012
012328530
19.03.1969
מבקר פנימי.

01.012.2013
58840109
07.05.1964
מנהל מקומי באנגליה

התעסקות עיקרית ב5 -
שנים אחרונות:

שימשה כמנכ"ל חברת ההשמה מנהלת תחום הדיור המוגן עבור
"עתיד השמת עובדים" ) 2007-יזמים בתכנון דיור מוגן )2010-
 ,(2005ולפני כן שימשה כראש  (2012ולפני כן מנהלת שיווק
ומכירות ברשת מגדלי הים
אגף משאבי אנוש ומינהל
בחברת "נביעות" ) .(2000-2004התיכון ).(2007-2010

רואה חשבון .שימש כחשב בחברת
תקשורת בינלאומית "קומיוניסל
בע"מ" ) (2009-2010ולפני כן שימש
כחשב בחברת השקעות "עורק
קפיטל בע"מ.(2004-2009) .

בוגר עסקים )התמחות
בחשבונאות( במכללה
למנהל ,מוסמך כסוקר
איכות מטעם לשכת
המבקרים הפנימיים
העולמית .IIA
מבקר פנימי ,שותף
במשרד "שיף ,הזנפרץ
ושות' בקרה וניהול
סיכונים" משנת .2009

בוגר מנהל עסקים וכלכלה,
אוניברסיטת תל אביב
ומוסמך מנהל עסקים
LONDON BUSINESS
.SCHOOL

השכלה:

בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או בעל עניין
אחר בתאגיד

לא

לא

לא

לא

יועץ עסקי לחברות שונות
בשוק ההון באנגליה,
עצמאי בלונדון ,אנליסט
טכנולוגי ומכירות בשוק
ההון באנגליה SHORE
CAPITAL GROUP,
LONDON, UK
כן ,נמנה עם בעלי השליטה,
בנו של מרדכי רובינשטין,
אחיו של מר גולן רובינשטין
ואחיה של הגב' מיה רייטמן
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נושאי משרה שתקופת כהותנם הסתיימה במהלך תקופת הדוח ולאחריו:
ביום  14במרס  2014הסתיימה כהונתה של ברכה ליטבק כדח"צית .הכהונה חודשה ביום  25במרס 2014
לשלוש שנים נוספות.
תקנה 26ב' -מספר מורשי החתימה העצמאיים
למועד הדוח אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.
תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד:
רואי החשבון של החברה :קוסט פורר גבאי את קסירר ושות'-רואה חשבון ,רחוב עמינדב  ,3תל אביב.
תקנה  - 28שינוי בתזכיר או בתקנון:
כמפורט לעיל ,באסיפת בעלי המניות מיום  14בפברואר  ,2012הוחלט לאשר )לאחר שהתקבל אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין( תיקון להוראות תקנון ההתאגדות של החברה ותיקון לכתבי הפטור
והשיפוי ,בין היתר ,באופן שיאפשר ביטוח ושיפוי נושאי משרה בפעולות המותרות בביטוח ובשיפוי על פי
תיקוני החוק.
)לפרטים נוספים ר' דוח מיידי בדבר זימון האסיפה כאמור מיום  8בינואר ) 2012אסמכתא2012-01- :
.((009696
תקנה  - 29המלצות והחלטות הדירקטורים:
להלן יפורטו המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות
אישור האסיפה הכללית ,יחס לנושאים כמפורט בתקנה 29תקנות ,אשר התקבלו במהלך תקופת הדוח:
א .חלוקת דיבידנד:
ביום  9ביולי  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח.
ביום  27באוגוסט  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2,000אלפי ש"ח.
ביום  28בנובמבר  2013החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  1,000אלפי ש"ח.
ב.

שינוי תקנון החברה בהתאם להחלטת אסיפה כללית מיוחדת :כמפורט לעיל באסיפת בעלי
המניות מיום  14בפברואר  ,2012הוחלט על תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ועל תיקון כתבי
הפטור והשיפוי בהם התחייבה החברה כלפי נושאי משרה בה ,בין היתר ,באופן שיאפשרו שיפוי
וביטוח בהתאם לתיקוני החוק) .לפרטים נוספים ר' דוח מיידי בדבר זימון האסיפה כאמור ,מיום
 8בינואר ) 2012אסמכתא.((2012-01-009696 :

תקנה  29א  -החלטות החברה:
א.
ב.

לתאריך הדוח ,תנאי הכהונה של נושאי המשרה בחברה כוללים ביטוח אחריות נושאי משרה
בגבול אחריות של עד  2מיליון דולר ארה"ב.
לתאריך הדוח ,תנאי הכהונה של נושאי המשרה בחברה כוללים התחייבות לשיפוי עד לסך של 2
מיליוני דולר ארה"ב והתחייבות לפטור.
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לירז רגב  -דירקטורית

גולן רובינשטין  -מנכ"ל ודירקטור

1502\53\14

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,גולן רובינשטין ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוח התקופתי של בית הזהב בע"מ )להלן  -התאגיד( לשנת ) 2013להלן  -הדוחות(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת ובחינת הדוחות הכספיים
של התאגיד כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

תאריך 31 :במרס 2014

_____________________
גולן רובינשטין ,המנהל הכללי

11\53\1502

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,משה קאלו ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של בית הזהב בע"מ )להלן -
התאגיד( לשנת ) 2013להלן  -הדוחות(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון לדירקטוריון ולוועדות הביקורת ובחינת
הדוחות הכספיים של התאגיד כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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_____________________
משה קאלו ,חשב

11\53\1502

