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חלק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
.1

הגדרות
"הקבוצה"  -קבוצת א .דורי בע"מ והחברות המאוחדות שלה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
"דורי קבוצה" או "החברה"  -קבוצת א .דורי בע"מ.
"רונסון"  Ronson Europe N.V. -והחברות המאוחדות שלה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
"דורי בניה"  -א .דורי בניה בע"מ.
"קבוצת דורי בניה" – דורי בניה והחברות המאוחדות שלה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
"דוראד" – דוראד אנרגיה בע"מ.
"גזית ישראל"  -גזית-גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ ,בעלת שליטה בחברה.
"גזית גלוב"  -גזית-גלוב בע"מ ,בעלת שליטה בעקיפין בחברה.
"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"הדוחות הכספיים"  -הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2014
"דוח הדירקטוריון"  -דוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר .2014
"הדוח"  -הדוח התקופתי של החברה לשנת .2014
"הדוח התקופתי לשנת  - "2013הדוח התקופתי של החברה לשנת  2013שפורסם מחדש ביום  10בספטמבר
( 2014אסמכתא מס' .)2014-01-155652
"מועד הדוח"  -המועד הסמוך למועד פרסום הדוח.
"חוק ניירות ערך"  -חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
"חוק החברות"  -חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

.2

כללי
החברה התאגדה ונרשמה כחברה פרטית בחודש מרס .1961
בחודש יולי  1993פרסמה החברה לראשונה תשקיף על-פיו הונפקו לציבור ניירות ערך שלה .נכון למועד
הדוח ,מניות ואגרות חוב של החברה רשומות למסחר בבורסה.
החל משנת  2011מצויה החברה בשליטת גזית ישראל (באמצעות חברות בת פרטיות שבשליטתה) .גזית
ישראל הינה חברה בשליטת גזית גלוב .לפרטים אודות השליטה בחברה ראה תקנה 21א בפרק ד' לדוח.

.3

תחומי הפעילות של הקבוצה – כללי
הקבוצה עוסקת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים:

3.1

פעילות יזמות – איתור ,ייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בעיקר למגורים
בישראל .כמו כן ,הקבוצה עוסקת בייזום פרויקטים למגורים בסלובקיה.
תיאור פעילות החברה בתחום זה אינו כולל את פעילותה של החברה בפולין באמצעות רונסון ,המוצגת
בדוחות הכספיים של החברה כתחום פעילות נפרד.
לפרטים בדבר הסכם לתיחום פעילות בין דורי קבוצה לבין בעלת שליטה בה ,ראה סעיף  23.1לחלק א' לדוח
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התקופתי לשנת .2013
לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  10לחלק זה.
3.2

פעילות רונסון  -רונסון הינה חברה בשליטה משותפת של החברה ,אשר התאגדה בהולנד ואשר מניות
ואגרות חוב שלה רשומים למסחר בבורסה בוורשה ,פולין .רונסון עוסקת בייזום ,הקמה ומכירה של
פרויקטים למגורים בפולין .יצוין ,כי עד לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת  2014נכללה פעילות זו
במסגרת מגזר הפעילות היזמית של החברה ,והחל מהדוח הרבעוני האמור הופרדה פעילות זו למגזר נפרד.
לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  11לחלק זה.

3.3

פעילות כקבלן מבצע  -ביצוע של פרויקטים קבלניים בישראל ,כגון מגדלי יוקרה למגורים ,מגורים,
משרדים ,מרכזים מסחריים ומבני ציבור ,התמחות בבניית פרויקטים מורכבים וכן ביצוע עבודות גמר
בהתאם לדרישות לקוחות הקצה ,וזאת בעיקר באמצעות דורי בניה ,חברה בשליטתה של החברה ,אשר הינה
חברה ציבורית שמניות ואגרות חוב שלה רשומים למסחר בבורסה.
לפרטים בדבר הסכם להסדרת תיחום פעילות הייזום ופעילות הבניה בין דורי קבוצה לבין דורי בניה ראה
סעיף  10.25.1לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2013
לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  12לחלק זה.

3.4

פעילות דוראד  -החברה מחזיקה (בעקיפין)  11.25%מההון המונפק של דוראד ,העוסקת בהפעלת תחנת כוח
פרטית לייצור חשמל באזור אשקלון ,המוסקת בגז טבעי ובדלק חליפי כגיבוי .יצוין ,כי עד לחודש מאי ,2014
המועד בו החלה ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ,עסקה דוראד בהקמת תחנת הכוח ובתשתית הנלווית
לפעילות זו.
לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  13לחלק זה.

3.5

אחרים  -במסגרת זו פועלת הקבוצה בהשכרה ובמכירה של נדל"ן לשימושים עסקיים .החל משנת 2004
צומצמה הפעילות בתחום פעילות זה באופן הדרגתי .נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח היקף
הפעילות של הקבוצה בתחום זה אינו מהותי ביחס לפעילות הכוללת שלה.
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מבנה ההחזקות של הקבוצה נכון ליום  31בדצמבר )* 2014

.4

רונן אשכנזי
15.35%

84.65%

( 84.91%באמצעות חברות פרטיות בשליטתה)

ציבור

15.1%

תחום :ייזמות

תחום :רונסון
 100%מניות D

ישראל

סלובקיה

תחום :קבלן מבצע
( 50%בעקיפין)

I.T.R. Dori B.V

59.7%

100%

B.V.
15.35%

32.1%

Elgador
Management
50.1%
פרויקטים
*)

פרויקט

60%

Residential
100%

100%

תחום :דוראד

חברות
פרויקטים

התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד ,ואינו כולל את חברות הפרויקט של הקבוצה.

18.75%
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.5

מהלכים לחיזוק מבנה ההון של החברה ומבנה ההון והתזרים של דורי בניה

5.1

סטייה מהותית באומדני דורי בניה והשלכותיה; טעות מהותית והצגה מחדש של דוחות כספיים קודמים
כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  ,2014ביצעה דורי בניה בדיקה
כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים שלה .כתוצאה מהבדיקה נמצא כי
קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי בניה ,אשר
היקפם הכולל הסתכם לסך של כ 5-מיליארד ש"ח ,לעומת האומדנים שהיו קיימים בידה עד אותו מועד,
בסכום נטו של  441מיליון ש"ח ("הסטייה באומדנים") .השפעת סכום הסטייה באומדנים על ההון העצמי
של החברה ליום  30ביוני  2014לעומת ההון העצמי של החברה כפי שפורסם במסגרת דוחותיה הכספיים של
החברה ליום  31במרס ( 2014לפני תיאום הדוחות האמורים בדרך של הצגה מחדש) ,היתה קיטון של 442
מיליון ש"ח .לפרטים נוספים אודות האמור ,לרבות הסיבות לשינויים באומדנים ,מינוי ועדה מיוחדת של
הדירקטוריון של דורי בניה לשם פיקוח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני דורי בניה ,הפעולות בהן
נקטה דורי בניה במסגרת ההליך האמור ואודות דוח בדיקה שהוגש לדירקטוריון דורי בניה על-ידי בודק
חיצוני בעניין זה ,ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים והדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי הכלול בפרק ו' לדוח .כן ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים  27ו 29-ביולי
 ,2014מיום  28באוגוסט  2014ומיום  15במרס  ,2015המובאים בדרך של הפניה (אסמכתאות מספר 2014-
 2014-01-144420 ,2014-01-122586 ,01-121110ו.)2015-01-050812-
כמתואר בבאור .1ג .לדוחות הכספיים ,במסגרת הבדיקה האמורה נמצא כי חלק מסכום הסטייה היה צריך
לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות ,שהמוקדמת
ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת  . 2012לאור האמור ,דורי בניה והחברה הציגו מחדש
( )Restatementאת דוחותיהן הכספיים לתקופות דיווח קודמות ,וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את
השפעת תיקון הטעות באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה והרווח הנגזר מהם בפרויקטים
של דורי בניה .יצוין כי בחודש מאי  2014החברה תיאמה בדרך של הצגה מחדש ( )Restatementאת דוחותיה
הכספיים לשנת  2013וזאת בעקבות תיקון טעות באומדן העלויות הצפויות והרווח הנגזר מהן במספר
פרויקטים בביצוע של דורי בניה בקשר עם סכומים שהתגלו בדורי בניה במהלך שנת  2014ואשר היו צריכים
לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים השנתיים של דורי בניה.
להשלכות של האמור לעיל על עמידתה של דורי בניה באמות מידה פיננסיות להן התחייבה ולאי עמידתה
ביחסים הפיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') של דורי בניה ("אגרות החוב של
דורי בניה") ,וכן לכתבי ויתור והסכמות שהתקבלו ממוסדות פיננסיים מממנים של דורי בניה ,ראה סעיף
 2.3.3לדוח הדירקטוריון.
לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב של דורי בניה אשר זומנו לבקשת מחזיקים של אגרות חוב שלה ו/או על-
ידי הנאמן לאגרות החוב שלה ,במהלך שנת  2014ועד למועד הדוח ,ראה באור .10.2ב.5.ח) לדוחות הכספיים.
לעניין ירידה בדירוג אגרות החוב של דורי בניה ועליה בשיעור הריבית של אגרות החוב האמורות ,ראה באור
.10.2ב.5.ג) לדוחות הכספיים.
לעניין בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ולאישור תביעות נגזרות שהוגשו ,בין היתר ,נגד דורי בניה ו/או
החברה ו/או נושאי משרה של מי מהן ,לפי העניין ,ראה באור .18ד .4.לדוחות הכספיים.
לעניין החזר דיבידנדים לדורי בניה בגין השנים  2012ו ,2013-ולעניין החזר דמי ניהול לדורי בניה ,אשר
בוצעו על-ידי החברה בשנת  ,2014לאור האמור לעיל ,ראה באור .10.2ב.5.א) לדוחות הכספיים.
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5.2

עסקת גזית ("עסקת גזית")
בחודש ספטמבר  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד לפי סעיף  275לחוק החברות ,את
התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית ישראל (בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה) ,במסגרתה,
במועד האמור ( -א) הונפקו לגזית ישראל מניות של החברה בתמורה לסך במזומן של  130מיליון ש"ח;
(ב) לחברה הומחו מלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית ישראל בגין קווי אשראי והלוואות בעלים
שהעמידה גזית ישראל לדורי בניה בסך כולל של  250מיליון ש"ח ,בתמורה לשטר הון צמית שהנפיקה
החברה לגזית ישראל ,אשר מחציתו ניתנת להמרה למניות של החברה .כן התחייבה החברה להמיר מחצית
מסכום הלוואות הבעלים שהומחו אליה כאמור למניות של דורי בניה ,בתנאים שהוסכמו; וכן (ג) לחברה
הועמד קו אשראי מגזית ישראל בסכום של  70מיליון ש"ח ,אשר החברה תוכל לנצלו רק אם וככל שתשלים
הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה (אלא אם גזית ישראל תחליט לוותר על תנאי זה ,לפי שיקול דעתה);
והכל בתנאים שהוסכמו .לפרטים נוספים ראה דוח שפרסמה החברה ביום  21באוגוסט  2014לפי תקנות
ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א 2001-ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של
ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס( 2000-אסמכתא מס'  ,)2014-01-138843דיווחים מהימים  28ו29-
בספטמבר  2014ומיום  1באוקטובר ( 2014אסמכתאות מס' 2014-01- ,2014-01-164610 ,2014-01-164229
 ,)2014-01-168255 ,2014-01-165270 ,164670וכן באור .29ד.1.א) לדוחות הכספיים.
במסגרת עסקת גזית ,החברה התחייבה כי הכספים שתקבל במסגרת הקצאת המניות ומשיכת ההלוואות
מקו האשראי כאמור ,ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה,
ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של דורי בניה ,באופן ובמועדים שייקבעו על-ידי
החברה.

5.3

מסגרת אשראי נוספת מגזית ישראל
לעניין מסגרת אשראי נוספת אשר הועמדה על-ידי גזית ישראל לחברה בסכום כולל של  140מיליון ש"ח
(הכולל מסגרת בסך של  50מיליון ש"ח אשר הועמדה בחודש נובמבר  2014והוגדלה בסכום נוסף של 90
מיליון ש"ח בחודש מרס  ,)2015ואשר נכון למועד הדוח נוצל מתוכה סכום של  50מיליון ש"ח ,ראה באור
.29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.

5.4

מכתבי התחייבות לחברה ולדורי בניה
לעניין מכתבי התחייבות אשר נמסרו לחברה בחודשים אוגוסט ונובמבר  2014מגזית ישראל ולעניין מכתבי
התחייבות אשר נמסרו על-ידי החברה לדורי בניה באותם מועדים ,ראה באור .1ז .לדוחות הכספיים.

5.5

העמדת קווי אשראי לדורי בניה
לפרטים בדבר קווי אשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי גזית ישראל בשנת  ,2014בסך כולל של  250מיליון
ש"ח ,ואשר נכון למועד הדוח נוצלו במלואם והומחו על-ידי גזית ישראל לחברה במסגרת עסקת גזית ,ראה
באור .2.10ב.5.ז) לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר מסגרות אשראי נוספות שהועמדו לדורי בניה על-ידי החברה בשנת  2014ובשנת  2015עד מועד
הדוח בסך כולל של  270מיליון ש"ח ,ראה באור .2.10ב.5.ז) לדוחות הכספיים.

5.6

הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה שלא נענו
בחודש יוני  2014פרסמה החברה הצעת רכש חליפין מלאה למניות של דורי בניה תמורת מניות של החברה,
ובחודש נובמבר  2014פרסמה החברה הצעת רכש מלאה למניות של דורי בניה בתמורה למזומן וכן הצעת
רכש לרכישת מלוא אגרות החוב של דורי בניה בתמורה למזומן .מטרת הצעות הרכש האמורות היתה כי אם
תתקבלנה במלואן ,החברה תחזיק בכל ניירות הערך נשוא הצעת הרכש הרלוונטית ותנקוט בכל פעולה
נדרשת לשם מחיקת ניירות הערך הרלוונטיים מהמסחר בבורסה ולהפיכתה של דורי בניה לחברה פרטית.
הצעות הרכש האמורות לא נענו במלואן בהתאם לתנאיהן ,ולפיכך לא הושלמו .לפרטים נוספים ראה באור
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.2.10ב.5.ט) לדוחות הכספיים.
5.7

ביטול תשקיף המדף של החברה
בחודש מאי  2014פרסמה החברה תיקון לתשקיף המדף שלה מיום  19בנובמבר "( 2013תשקיף המדף"),
בהתאם להיתר שניתן לה על-ידי רשות ניירות ערך ,הכולל אפשרות לפרסם מכוחו הצעות רכש לניירות ערך
של דורי בניה ,בהתאם לתנאיו (אסמכתא מס'  .)2014-01-056913בחודש אוקטובר  2014קיבלה החברה
הודעה מרשות ניירות ערך במסגרתה הורתה רשות ניירות ערך לחברה שלא להציע עוד ניירות ערך לפי
תשקיף המדף ובדבר ביטולו של תשקיף המדף .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 21
באוקטובר ( 2014אסמכתא מס'  ,)2014-01-177933ובאור .19ג .לדוחות הכספיים.

.6

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
להלן יפורטו השקעות בהון דורי קבוצה אשר בוצעו במהלך השנתיים שקדמו ליום  31בדצמבר 2014
ובתקופה שמיום  1בינואר  2015ועד למועד הדוח וכן כל עסקה מהותית אחרת של בעל עניין במניות דורי
קבוצה מחוץ לבורסה:

6.1

במסגרת עסקת גזית ,ביום  28בספטמבר  2014הונפקו לחברה פרטית בשליטת גזית ישראל (ג'י ישראל
מרכזים מסחריים בע"מ) ,בדרך של הקצאה פרטית חריגה 99,009,901 ,מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב
כל אחת של החברה ,בתמורה לסך במזומן של  130מיליון ש"ח שהועבר לחברה (שהיווה סך של  1.3130ש"ח
למניה ,אשר היה מחיר הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום  24ביולי  ,)2014כך שלאחר ההקצאה ונכון
למועד הדוח ,גזית ישראל מחזיקה כ 84.91%-מההון המונפק של החברה ,לפי הפירוט שלהלן :אכד בנין
והשקעות בע"מ ("אכד בנין ") ,חברה פרטית בבעלות מלאה של גזית ישראל ,מחזיקה במישרין  31.93%מהון
המניות המונפק של החברה ,אכד ציוד ונכסים ( )1979בע"מ ,חברה פרטית בבעלותה המלאה של אכד בנין,
מחזיקה במישרין  10.75%מהון המניות המונפק של החברה; וג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ ,חברה
פרטית בשליטת גזית ישראל ,מחזיקה במישרין  42.22%מהון המניות המונפק של החברה.
כמו כן ,במסגרת עסקת גזית ,בין היתר ,הומחו לחברה מלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית ישראל בגין
קווי אשראי והלוואות בעלים שהעמידה גזית ישראל לדורי בניה בסך כולל של  250מיליון ש"ח ,בתמורה
לשטר הון צמית שהנפיקה החברה לגזית ישראל ,אשר במסגרת תנאיו ,בין היתר ,זכאית גזית ישראל
להמרת מחצית מסכום השטר למניות של החברה 1.לפרטים נוספים ראה באור .29ד.1.א) לדוחות הכספיים.

6.2

במסגרת תנאי מסגרת האשראי הנוספת אשר הועמדה לחברה על-ידי גזית ישראל בחודש נובמבר ,2014
כנזכר בסעיף  5.3לחלק זה ,נקבע בין היתר כי החברה תהא רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה ,להודיע
לגזית ישראל על המרת ההלוואות שתילקחנה לפי מסגרת האשראי האמורה לשטר הון צמית שסכומו יהיה
עד לגובה סכום ההלוואות (החברה תהא רשאית להמיר לשטר הון את מלוא הסכום האמור או את חלקו),
בתנאים זהים לאלה של שטר ההון שהונפק לגזית ישראל במסגרת עסקת גזית.

.7

חלוקת דיבידנדים
בשנתיים האחרונות שקדמו למועד דוח זה ,החברה לא חילקה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן ולא הקצתה
מניות הטבה לבעלי מניותיה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014לדורי קבוצה לא קיימים "רווחים" (כהגדרת מונח
זה בסעיף  302לחוק החברות) לחלוקה .נכון למועד הדוח אין לדורי קבוצה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

1

לשם המחשה בלבד ,אך כפוף לתנאי ההמרה לפיהם גזית ישראל אינה זכאית להמיר את שטר ההון אם ההמרה תגרום לכך
ששיעור החזקות הציבור יפחת מ 15%-כמתואר לעיל ,אזי  -בהתחשב בהון המונפק של החברה ובהתחשב בהחזקותיה של
גזית ישראל נכון למועד הדוח ,לאחר המרה מלאה של קרן שטר ההון הניתנת להמרה (היינו ,המרה של  125מיליון ש"ח ערך
נקוב ל 95,201,828-מניות של החברה) גזית ישראל תחזיק בעקיפין כ 89.26%-מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה
בה.
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חלק שני – מידע אחר
.8

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה (באלפי ש"ח)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

הכנסות תחום הפעילות
עלויות תחום הפעילות
עלויות קבועות
עלויות משתנות
הפסד גולמי
תוצאות תחום הפעילות
הכנסות אחרות
הוצאות מימון נטו
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של החברה האם
הפסד מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה
סך הנכסים לסוף התקופה
סך ההתחייבויות לסוף התקופה

2

לא
מזוהה

מאוחד
1,355,041
1,653,583
6,959
1,646,624
()298,542
()373,637
()4,687
((32,956
755

יזמות

קבלן מבצע

תחום דוראד

תחום רונסון

227,261
245,783
245,783
()18,522
()33,297
-

1,127,780
1,407,800
6,959
1,400,841
()280,020
()326,921
-

-

-

4,868
-

()6,633
-

()11,654
-

-

-

()262,787

-

-

-

-

-

()147,738

699,787
413,186

661,991
621,666

164,259
-

198,404
-

20,132
499,466

1,744,572
1,534,318

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

הכנסות תחום הפעילות
עלויות תחום הפעילות
עלויות קבועות
עלויות משתנות
רווח (הפסד) גולמי
תוצאות תחום הפעילות
הכנסות אחרות
הוצאות מימון נטו
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של החברה האם
הפסד מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה
סך הנכסים לסוף התקופה
סך ההתחייבויות לסוף התקופה

יזמות

קבלן מבצע

תחום דוראד

תחום רונסון

לא מזוהה

מאוחד

225,034
197,600
197,600
27,434
15,410
-

1,339,090
1,389,251
4,863
1,384,388
()50,161
()96,117
-

()4,623
-

-0
7,054
-

()8,211
-

1,564,124
1,586,851
4,863
1,581,988
()22,727
()86,487
23,409
()38,977
5,026

-

-

-

-

-

()66,931

-

-

-

-

-

()40,150

772,709
403,138

745,823
706,419

133,350
-

212,299
-

38,778
546,021

1,902,959
1,655,578

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

הכנסות תחום הפעילות
עלויות תחום הפעילות
עלויות קבועות
עלויות משתנות
רווח (הפסד) גולמי
תוצאות תחום הפעילות
הוצאות מימון נטו
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של החברה האם

2

יזמות

קבלן מבצע

תחום דוראד

תחום רונסון

לא מזוהה

מאוחד

199,688
173,385
173,385
26,303
13,253
-

1,560,328
1,490,431
4,517
1,485,914
69,897
21,332
-

()1,340
-

11,070
-

()6,622
-

1,760,016
1,663,816
4,517
1,659,299
96,200
37,693
()33,651
1,998

-

-

-

-

-

()1,411

יצוין כי עד לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת  2014נכללה פעילותה של רונסון במסגרת מגזר הפעילות היזמית
של החברה ,והחל מהדוח הרבעוני האמור הופרדה פעילות זו למגזר נפרד.
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רווח מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה
סך הנכסים לסוף התקופה
סך ההתחייבויות לסוף התקופה

יזמות

קבלן מבצע

תחום דוראד

תחום רונסון

לא מזוהה

מאוחד

-

-

-

-

-

3,485

707,502
374,822

715,628
562,724

112,065
-

173,770
-

55,693
488,668

1,764,658
1,426,214

להסבר בדבר תוצאות הפעילות של הקבוצה ,ראה סעיף  2.2לדוח הדירקטוריון.

.9
9.1

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה; מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה
הכלכלה בישראל בשנת 2014

3

בשנת  2014המשיכה מגמת ההתמתנות בפעילות הכלכלית בישראל וקיטון בביקושים ,וזאת ,בין היתר ,על
רקע האטת הפעילות הכלכלית בעולם .נוסף להאטה העולמית תרמו להאטה בביקוש המקומי גם גורמים
מקומיים ,כגון תקציב ממשלתי מרסן ומבצע "צוק איתן" שהתרחש בקיץ  ,2014שמיתן את הפעילות
הכלכלית בתקופת המבצע .בשנת  2014המשיכה סביבת הריבית בישראל להיות נמוכה ,תוך המשך מגמת
הירידה בשיעור הריבית שאפיינה את השנים האחרונות.
9.2

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,תשע"ד2013-
בחודש דצמבר  2013פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד"( 2013-חוק
הריכוזיות") ,שנועד לעגן את המלצות הועדה להגברת התחרותיות במשק .חוק הריכוזיות מתייחס לשלושה
מישורי פעולה שמטרתם הינה אחת  -הגברת התחרות הענפית והפחתת הריכוזיות הכלל-משקית באמצעות
פישוט המבנה של קבוצות עסקיות הפועלות בישראל וביזור השליטה במשק.
הוראות פרק ג' (הגבלת ה שליטה בחברות במבנה פירמידלי) לחוק הריכוזיות קובעות כי החל ממועד פרסום
החוק כאמור לא תשלוט "חברת שכבה" (כהגדרתה בחוק הריכוזיות) שניה בחברת שכבה אחרת ,וכי במקרה
של שליטה אסורה כאמור יהיה בית המשפט רשאי למנות נאמן מטעמו למכירת אמצעי השליטה המוחזקים
בניגוד להוראות החוק.
כן כולל חוק הריכוזיות הוראת מעבר לפיה חברה שהיתה ביום פרסום החוק "חברת שכבה שניה" רשאית
להמשיך ולשלוט ב"חברת שכבה אחרת" עד תום שש שנים מיום הפרסום  -אם היא שלטה בה לפני יום
הפרסום ,ואילו חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום ארבע שנים מיום
הפרסום  -אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום.
במבנה הקבוצה הנוכחי ,החברה  -אשר הינה חברה בשליטה (בעקיפין) של גזית גלוב ושל נורסטאר החזקות
אינק ,.בעלת השליטה בגזית גלוב (אשר מהוות "חברות שכבה" לפי הוראות חוק הריכוזיות) ,מהווה "חברת
שכבה שלישית" ,ואילו דורי בניה מהווה "חברת שכבה רביעית".

3
הנתונים והמידע המפורט בסעיף  9.1זה לדוח מתבססים ,בין היתר ,על עובדות ונתונים מאקרו -כלכליים ופרסומים
פומביים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על-ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על-ידי החברה באופן עצמאי,
ושהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח ,ובכלל זה :בנק ישראל" ,ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים – 136
אפריל עד ספטמבר "2014
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/deve
 ;)lop138h.pdfהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "מדדי המחירים לחודש דצמבר  2014וסיכום שנת 2014
(Standard @ Poor's ;)http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201510010
 Maalotזרקור ענפי סיכום  2014 -ומבט קדימה (;)http://www.maalot.co.il/publications/SR20141229111052.pdf
דוח מבקר המדינה מיום  25בפברואר  " – 2015דוח ביקורת על משבר הדיור"
( ;http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/279.aspxמשרד האוצר – סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון
2015
בפברואר
18
,2014
של
הרביעי
( ;)http://mof.gov.il/reportsandreviews/skirot%20nadlan/skiratnadlan_2014q4.pdfאתר האינטרנט של משרד
הבינוי (.)www.moch.gov.il
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בנוסף ,במסגרת פרק זה בחוק הוטל על שר האוצר ונגיד בנק ישראל לקבוע הוראות לעניין מגבלות על
אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית (המוגדרת כבעל שליטה והחברות בשליטתו) בידי גופים
פיננסיים ,במצטבר ,בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה העסקית .שר האוצר
ונגיד בנק ישראל רשאים לקבוע כי הוראות כאמו ר יחולו גם על קבוצות לווים ועל חברות קשורות
שמתקיימים בהם תנאים כפי שנקבעו .לפי חוק הריכוזיות ,הוראות אלו יקבעו בתוך שנה ממועד פרסומו,
כאשר התקופה להתקנתן ניתנת להארכה בשנה נוספת  .למיטב ידיעת החברה ,למועד הדוח ,טרם נקבעו
הוראות כאמור.
עוד קובע חוק הריכוזיות כי בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום פרסומו ועד תום תקופה של ארבע
שנים ("תקופת המעבר") ,תחולנה על חברת שכבה אחרת ,ובכלל זה על החברה ,הוראות ממשל תאגידי
מוגבר לעניין הרכב הדירקטוריון ,לרבות דרישה לרוב דירקטורים בלתי תלויים ודרישות בעניין כהונה של
דירקטורים חיצוניים בכמות הנגזרת ממספר הדירקטורים בדירקטוריון .בנוסף ,במסגרת ההוראות
הקבועות בחוק הריכוזיות בהתייחס להפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים
משמעותיים ,חלות מגבלות על אדם המכהן כדירקטור בגוף פיננסי משמעותי מלכהן כנושא משרה בתאגיד
ריאלי משמעותי .החברה ,כחלק מקבוצת גזית ,כלולה ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי חוק
הריכוזיות.
בעקבות האמור לעיל בוצעו שינויים בהרכב הדירקטוריון של החברה ,ונכון למועד הדוח הרכב דירקטוריון
החברה תואם את דרישות חוק הריכוזיות כאמור.
לפרטים נוספים ,לרבות בדבר ההשלכות החשבונאיות העיקריות של חוק הריכוזיות על החברה ,ראה באור
 31לדוחות הכספיים.
9.3

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
דורי קבוצה נדרשת לעמוד בדרישות חוקיות מתחומים הקשורים לאיכות הסביבה .כמו כן ,על דורי קבוצה
לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה ,בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן בדרישות
החקיקה וחוקי עזר ,בין היתר ,בכל הקשור למטרדים ולסילוק פסולת ,ועליה לשאת בעלויות הכרוכות
בעמידה בהן .למועד הדוח העלויות בגין העמידה בדרישות האמורות אינן מהותיות לדורי קבוצה.

9.4

לפרטים אודות סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות הקבוצה בתחומי פעילותה השונים
ראה סעיף  10.2.2לחלק זה (בתחום היזמות) ,סעיף  11.4.2לחלק זה (בתחום רונסון) ,סעיף  12.6לחלק זה
(בתחום קבלן מבצע) וסעיף  13.4.1לחלק זה (בתחום דוראד).

9.5

לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחומי פעילותה השונים ראה סעיף  10.2.3לחלק זה
(בתחום היזמות) ,סעיף  11.15לחלק זה (בתחום רונסון) ,סעיף  12.23לחלק זה (בתחום קבלן מבצע) וסעיף
[13.4.1ג] לחלק זה (בתחום דוראד).
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חלק שלישי – תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות
.01

פעילות החברה בתחום יזמות

1.01

כללי ואזורים גיאוגרפיים
בתחום זה פועלת החברה לייזום ,פיתוח ,הקמה ומכירה של פרויקטי נדל"ן ,בעיקר למגורים בישראל 0כמו
כן ,הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרויקט למגורים בסלובקיה 01פעולות הייזום והפיתוח בארץ ובחו"ל
כאמור כוללות ,בין היתר ובהתאם למקרה ,פעולות לאיתור ורכישת קרקעות ,לשינויי יעוד ,תכנון ופיתוח
של המקרקעין ,תכנון המבנים באמצעות אדריכלים ויועצים אחרים ,קבלת היתרי בניה ,הקמת המבנים
באמצעות קבלני משנה ושיווקם לרוכשים 0לצורך פעולות אלו מתקשרת הקבוצה עם קבלנים מבצעים וכן
עם יועצים ומומחים ,כגון אדריכלים ,שמאים ויועצים כלכליים0
יובהר כי תיאור פעילות החברה בתחום זה אינו כולל את פעילותה של החברה בפולין באמצעות רונסון,
העוסקת בתחום של ייזום מבנים בפולין והמוצגת בדוחות הכספיים של החברה כתחום פעילות נפרד0
לפרטים אודות רונסון ופעילותה ראה סעיף  11לחלק זה0

1.02

מידע כללי על תחום הפעילות

1.0201

מאפייני פעילות החברה בתחום
פעילות הייזום והפיתוח מבוצעת בקרקעות שהקבוצה רכשה בהן זכויות במספר דרכים אופייניות :האחת –
רכישת זכויות בעלות מלאות במקרקעין מגופים פרטיים או מחברות; השנייה – רכישת זכויות בחלק
מהמקרקעין במתכונת של הסכם קומבינציה על סוגיו השונים; והשלישית  -רכישת זכויות על-פי הסכם
לפיתוח המקרקעין וחכירתם מול מינהל מקרקעי ישראל (בין שהזכויות נרכשו ישירות בדרך של זכייה
במכרז של מינהל מקרקעי ישראל ,ובין שנרכשו מצד שלישי שקנה זכויות אלו ממינהל מקרקעי ישראל) ,וכן
רכישת זכויות מרשויות מקומיות 0רכישת קרקעות במזומן נעשית בדרך כלל ביחס לקרקעות בהן קיימת
תב"ע מאושרת וניתן להוציא היתרי בניה 0בעסקאות של רכישת קרקעות מינהל מקרקעי ישראל ,הקבוצה
חותמת על חוזה פיתוח עם המנהל ,המהווה בדרך כלל חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והתשלום נעשה
במזומן 0ביחס לקרקעות בהן לא קיימת תב"ע מאושרת מתקשרת הקבוצה בדרך כלל בעסקאות קומבינציה0
שיטת תשלום התמורה המשולמת על-ידי הקבוצה בהסכמי קומבינציה משתנה מעסקה לעסקה 0להלן פירוט
הדרכים השכיחות לקביעת התמורה שמשלמת הקבוצה בהסכמים מסוג זה:

1

[]1

תמורה הניתנת במתן שירותי בניה ליחידות בעלי המקרקעין ,המהוות את החלק הנותר של בעלי
המקרקעין במקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר מכירת הזכויות לדורי קבוצה ("עסקת
יחידות");

[]2

תמורה בכסף ובנוסף לה תמורה המשולמת במתן שירותי בניה ליחידות בעלי המקרקעין,
המהוות את החלק הנותר של בעלי המקרקעין במקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר מכירת
הזכויות לדורי קבוצה ("עסקת יחידות משולבת");

יוסף כי לחברה  5.%בפרויקט בבולגריה ("בואנה ויסטה") אשר כלל  117יחידות דיור וכן חניות וחנויות 0במהלך שנת 2..9
הסתיימה הקמתו של הפרויקט ,ונכון למועד הדוח ,נמכרו מלוא יחידות הדיור ,החנויות והחניות בפרויקט (למעט חנות
אחת וחניה אחת) 0כמו כן ,בשנת  2..6התקשרה הקבוצה בהסכמים לרכישת זכויות בשתי חלקות מקרקעין המצויות
בסופיה שבבולגריה ("רגינה") ,אשר ניתן להקים בהן פרויקט שיכלול  68יחידות דיור 0נכון למועד הדוח ,הבנייה בפרויקט זה
טרם החלה והחברה בוחנת את האפשרות למכירת הקרקע האמורה בסופיה 0בנוסף ,הקבוצה מחזיקה מחצית מהזכויות
בשתי חברות שהתאגדו באוקראינה שהינן בעלות  1..%מזכויות בחלקות מקרקעין המצויות בקייב ,בירת אוקראינה,
בשטח של כ 2.,...-מ"ר כל אחת 0הקבוצה הקצתה סכום שאינו מהותי לצורך הארכת הסכמי החכירה והפיתוח של
החברות האוקראיניות האמורות במטרה לשמר את זמינותן המשפטית להמשך הליכי תכנון והגשת בקשות להיתרי בנייה
בעתיד על-ידי מי שירכוש אותן 0למועד הדוח ,פעילותה של החברה בבולגריה ובאוקראינה אינה מהותית0
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[]3

תמורה המשולמת לבעלי המקרקעין בכסף בסכום כולל הנקבע כאחוז מוסכם מהתמורה
שתתקבל במכירת כלל היחידות שייבנו ("עסקת אחוזים מהתמורה") 0בעסקה מסוג זה בדרך
כלל נפתח חשבון ליווי אליו מופקדים כל התקבולים ממכירת היחידות בפרויקט; הסכם
הקומבינציה מסדיר את אופן חלוקת התמורה בין הצדדים והשימוש בה למטרות המשך הבנייה
על המקרקעין0

תוקפם של חלק מהסכמי הקומבינציה מותלה בהשלמת הליכי שינוי ייעוד המקרקעין וקבלת אישור תב"ע
התואמים את מטרת ההסכם עד למועד מוסכם ,או לחילופין מתאפשר ביטולו של ההסכם ,אם תהליכים
אלה אינם מבוצעים עד אותו מועד 0לרוב ,הסכמי הקומבינציה מקנים לבעלי המקרקעין זכויות פיקוח על
מהלך הבניה ,וניתנות להם ערבויות להבטחת ביצוע הפרויקט על-ידי הקבוצה0
גם בפרויקטים בהם רכישת הזכויות נעשית במסגרת של הסכם קומבינציה ,משמשת הקרקע להבטחת
הליווי הפיננסי למימון הבניה ותהליכים הנלווים לה ,וניתנת הסכמת בעלי המקרקעין לשעבוד הקרקע
למטרה זו0
לעיתים מתקשרת הקבוצה עם גוף חיצוני ,אחד או יותר ,בהסכם לרכישה משותפת של מקרקעין ופיתוחם0
בהסכמים אלה מוסדרים תנאי העסקה המשותפת בין הצדדים ,ונקבעים מנגנונים של מימון משותף ,ניהול
משותף ,הקצאת התקבולים לבניה ופעולות הפיתוח השונות ,חלוקת רווחים ותשלום לחברה עבור ביצוע
שירותיה הבניה (לרבות באמצעות תאגידים בשליטתה)0
לצורך מימון הפרויקטים אותם מקימה הקבוצה ,מתקשרת הקבוצה עם בנקים בהסכמי ליווי בנייה
("הסכמי הליווי") 0הסכמי הליווי מבוססים על שיטת "פרויקט סגור" בהם מתקשרת דורי קבוצה עם הבנק
נותן האשראי בהסכם המבטיח לדורי קבוצה את מכלול השירותים הפיננסים הנצרכים על-ידיה במהלך חיי
הפרויקט ,לרבות הוצאת ערבויות לרוכשי הדירות בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות 0במסגרת
התקשרות דורי קבוצה עם הבנק המלווה ,נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקט ונקבעים מראש רמות
המחירים ,קצב המכירות וקצב התקדמות הבנייה להם מחויבת דורי קבוצה 0בהסכמי הליווי מוענקות לבנק
סמכויות פיקוח ומעקב צמודות אחר עמידת דורי קבוצה ביעדים הנ"ל ,כאשר במקרה של אי עמידה
בקריטריונים שנקבעו כאמור ,קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט עד כדי תפיסתו בפועל0
הביטחונות אותם מעמידה דורי קבוצה לרשות הבנק לצורך מימון הפרויקט כוללים על-פי רוב שעבוד
זכויותיה של דורי קבוצה במקרקעי הפרויקט וכן של זכויותיה כלפי רוכשי הדירות בפרויקט ,כאשר תזרים
המזומנים בפרויקט מנוהל כולו דרך חשבון מיוחד בשליטת הבנק המבטיח את קיומו של הפרויקט כיחידה
סגורה של הכנסות והוצאות 0בהסכמי ליווי בניה נדרשת דורי קבוצה להשקעות מינימום של הון עצמי
בפרויקט בטרם יינתן לה אשראי מהבנק 0שיעור הון עצמי זה משתנה מפרויקט לפרויקט 0נכון למועד הדוח,
סך הפיקדונות במאוחד במסגרת ליווי בנקאי של פרויקטים של דורי קבוצה הינו כ 96,9.. -אלפי ש"ח0
למועד הדוח החברה מבצעת את עיקר הפרויקטים בהם היא משמשת כיזם באמצעות קבלת שירותי בניה
מדורי בניה בשיטת פאושל 0לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם דורי בניה ראה סעיף  1.06להלן0
לפרטים אודות דורי בניה ופעילותה ,וכן אודות מאפייני פעילות הבניה והשפעת גורמים חיצוניים עליה,
לרבות בהתייחס לספקים ,חומרי גלם ,כוח אדם ,תשומות הבניה והעבודה וכיוצ"ב ,ראה סעיף  1.לחלק זה0
פינוי-בינוי
החברה מקיימת ,בעצמה ו/או עם שותפים פוטנציאליים ,משאים ומתנים עם נציגויות דיירים במספר
מתחמי מגורים בודדים במרכז הארץ העומדים בקריטריונים לפרויקט בשיטת "פינוי-בינוי" והתקשרה עם
חלקם בהסכמי פינוי-בינוי או בינוי-פינוי 0לפרטים נוספים ראה סעיף  1.0705לחלק זה0
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1.0202

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה בתחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום הפעילות בישראל
תנופת הבניה בישראל שאפיינה את השנים האחרונות ,למעט את שנת  2.12שבה נרשמה ירידה בהתחלות
בניה ,המשיכה גם בשנת  02.14יחד עם זאת ,המגבלות העיקריות שהשפיעו על הפעילות בענף בשנת  2.14היו
בין היתר עיכובים בקבלת היתרים ואישורים ,מחסור בעובדים מקצועיים בעבודות רטובות (כגון ,טפסנים,
רצפים ,בנאים ,טייחים וכיו"ב) 2ומחסור בקרקע זמינה0
מגמה נוספת שמאפיינת את השנים האחרונות בענף הבניה הינה עליה מתמדת במחירי הדירות ,אשר
המשיכה גם בשנת  02.14העלייה המתמשכת במספר התחלות הבניה ,גמר הבניה והגידול בשטח הבניה,
לרבות בשנת  ,2.14אינה מצליחה לבלום את מגמת העלייה במחירי הדירות 0בשנים האחרונות נקטו בנק
ישראל ,משרד הבינוי וועדת שרים לענייני דיור (קבינט הדיור) צעדי מדיניות שונים וקידמו תיקוני חקיקה
שנועדו בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות על-ידי גידול בהיצע הדירות למגורים ולהקטין את הביקוש
בעיקר לדירות להשקעה ,כמפורט בסעיף  1.0204לחלק זה 0למרות צעדי המדיניות האמורים ,שחלקם טרם
מומשו ,כאמור מגמת העלייה במחירי הדירות לא נבלמה ,ובשנת  2.14המשיכה גם העלייה במספר
העסקאות בדירות ,לרבות של דירות חדשות0
בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת  2.14נרשמה ירידה במספר העסקאות ,וזאת בעיקר בשל ההמתנה
של רוכשים רבים ,בעיקר רוכשי דירה ראשונה ,לירידה במחירי הדירות ולניצול הטבות בעקבות ההכרזות
של הממשלה על תכניות לרפורמות בשוק הדיור ,כמפורט בסעיף  1.0204לחלק זה 0בשל הקפאת יישום
הרפורמות במחצית השנייה של שנת  ,2.14ברבעון האחרון של שנת  2.14נרשם גידול חד במספר העסקאות
לרכישת דירות חדשות ,והגידול האמור מיתן משמעותית את הירידה במספר העסקאות שאפיין את שלושת
הרבעונים הראשונים של שנת  02.14בנוסף לכך ,הביקוש לדירות הושפע גם מהריבית הנמוכה ומהירידה
המתמשכת בשיעור הריבית0
החלק של המשכנתאות ושל ענף הבינוי והנדל"ן מסך תיק האשראי של הבנקים בישראל הינו קרוב למחצית0
לפיכך ,מוטלות מגבלות על-ידי הפיקוח על הבנקים ועל-ידי הבנקים על מתן מימון לחברות מענף הבינוי0
פעילות הקבוצה בסלובקיה

3

הכלכלה בסלובקיה ,ובפרט ענף הנדל"ן בה ,הושפעה משני משברים גלובליים עיקריים ,שעדיין נותנים את
אותותיהם על הכלכלה במדינה זו  -המשבר הפיננסי הגלובלי שהחל בשנת  ,2..8ומשבר החובות באירופה
שהחל בשנת 02.11
דורי קבוצה בוחנת באופן שוטף את הצורך בהפרשה להפסד בגין מיזמי נדל"ן של דורי קבוצה ,לרבות
מיזמים במזרח אירופה 0הבחינה נעשית עבור כל פרויקט בנפרד 0במסגרת בחינה זו נבחנות ההכנסות
והעלויות ממכירת יחידות דיור 0לשם בחינת צפי להפסד ,משתמשת דורי קבוצה באומדנים בדבר ההכנסות
והעלויות הצפויות בגין כל פרויקט עד להשלמתו 0אומדני ההכנסות הצפויות מתבססים על מחירונים שהוכנו
על-ידי מנהלי חברות הבת במדינות היעד ומבוססים על צפי באשר למחירי המכירה של היחידות בהתבסס
על ניסיון העבר של הקבוצה ומצב השוק בעת ההערכה 0אומדני העלויות הצפויות מבוססות על ניסיון העבר
2
3

לפרטים נוספים הגורמים המשפיעים על זמינות עובדים ,בעיקר עובדים זרים ,ראה סעיף  1201801לחלק זה0
הנתונים והמידע המפורט בסעיף זה מתבססים ,בין היתר ,על עובדות ונתונים מאקרו -כלכליים ופרסומים פומביים
סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על-ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על-ידי החברה באופן עצמאי ,ושהינם
למיטב ידיעת החברה למועד הדוח ,ובכלל זהCountry Report Slovakia 2015, Commission Staff Working :
;Document,
EU
Commission,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_en.pdf
http://www.globalpropertyguide.com/investment -analysis/Q3-2014-Global-house-price-rises-accelerate-led-by-EuropeNational
Bank
of
Slovakia
;and-the-Middle-East-but-momentum-is-now-weak-in-US-and-Asia
);(http://www.nbs.sk/en/home
0http://www.cushmanwakefield.com/~/media/marketbeat/2015/02/slovakia_econ_4q14.pdf
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של הקבוצה ,מצב השוק ,עבודות שונות שבוצעו בעבר ,גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות
המתאימות לכל אומדן ,לרבות הצעות מחיר והסכמים עם קבלני משנה וספקים 0האומדנים הללו נבדקים
על-ידי דורי קבוצה ובמקרים שצפוי הפסד ממכירת יחידות ,נעשית הפרשה למלוא סכום ההפסד הצפוי עד
השלמת הפרויקט0
סלובקיה חברה באיחוד האירופי ,בנאט"ו ,ב OECD-ובארגון הסחר העולמי ( 0)WTOשנת  2.14התאפיינה
במגמת צמיחה בסלובקיה ,לאחר שנים שבהם נרשמה ירידה בשיעורי הצמיחה 0הצמיחה נובעת בעיקר
מעליה בצריכה המקומית ,לאחר מספר שנים שנרשמה בה נסיגה 0בנוסף לצריכה המקומית ,גידול בהשקעות
בסלובקיה מניע את הצמיחה בה 0בענף הנדל"ן למגורים בסלובקיה ניכרת יציבות מסוימת במחירי הדירות
למגורים ביחס למגמת הירידה במחירים אלה שאפיינה את השנים האחרונות ,ואולם מחירי הדירות
למגורים עדיין נמוכים מהמחירים טרום המשברים הפיננסיים הנזכרים לעיל0
1.0203

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על התחום

1.020301

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט"( 0969-חוק רישום קבלנים")
חוק רישום קבלנים קובע כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות0
בנוסף ,על-פי חוק רישום קבלנים לא יבצע קבלן רשום עבודות הנדסה בנאיות ,שהיקפן או מהותן חורגים
מהקבוע ברישיונו0
לחברה רישיון קבלן בסיווג ג 5-בענפים בניה ( ,)1..כבישים ,תשתית ופיתוח ( )2..המתיר לה לבצע עבודות
ללא הגבלה בסכום ,ורישיון קבלן בסיווג ב 1-בענף ביוב ,ניקוז ומים ( ,)4..אשר מוגבל לסך של כ2,441-
אלפי ש"ח 0נכון למועד הדוח ,סיווגה הקבלני האמור של החברה בפנקס הקבלנים רשום בתנאי שיועסקו על-
ידי החברה עובדים/מנהלים מקצועיים 0סיווג קבלני ג 5-בענפים בניה ,כבישים ,תשתית ופיתוח הינו תנאי
להשתתפות ברוב מכרזי הקצאת הקרקעות המשווקים על ידי מינהל מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי
והשיכון0

1.020302

חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה"( 0965-חוק התכנון והבניה")
חוק התכנון והבניה והתקנות מכוחו קובע דרישות רישוי לגבי פעולות שונות במקרקעין ואוסר על בנייה ללא
קבלת היתר מהרשויות 0חוק התכנון והבניה אוסר על בנייה ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות 0בנייה ללא
היתר בנייה או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית 0בנוסף ,חוק התכנון והבניה מתווה את ההתנהלות
מול הרשויות בנוגע להליכי התכנון השונים ,לרבות קבלת היתרי בניה ,אישור ושינוי תכניות בניין עיר,
בקשה להקלות בניה ,שימושים חורגים בקרקע ,קבלת טופס  4ואישורי אכלוס ועוד0

1.020303

חוק המכר (דירות) ,תשל"ג"( 0973-חוק המכר")
מכירה של יחידות דיור כפופה להוראות חוק המכר והתקנות על-פיו ,הקובעים את החובות והאחריות החלה
על מוכר/יזם בשלב הבניה ולאחריה0
בין היתר קובע חוק המכר את החובות החלות על יזם וקבלן בכל הנוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות 0לפי
חוק המכר ,יזם וקבלן שבנה דירה יהיו אחראים בתנאים מסוימים לאי התאמה בין הדירה לבין האמור
במפרט המצורף לחוזה המכר ,בתקן רשמי או בתקנות הבניה שתתגלה בתקופת הבדק ובתקופת האחריות,
וכן יהיו אחראים אם בתוך תקופה של  2.שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה התגלתה אי-
התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת
יציבותו ולבטיחותו0
עוד קובע חוק המכר את החובות החלות על יזם ועל הקבלן בכל הנוגע לאיחור במסירת דירה 0לפי חוק
המכר ,רוכש יהא זכאי לפיצוי אם לא העמיד היזם או הקבלן את הדירה לרשות הרוכש לאחר שחלפו 6.
ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר ,והכל בתנאים המפורטים בחוק המכר 0על אף האמור לעיל,
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הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי חובת הפיצוי האמורה לא תחול על איחור במסירה שנגרם
כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת היזם/הקבלן ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו0
חוק המכר קובע שיזם/קבלן נדרש לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר
לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת הדירה ,לגרום לרישום הבית בפנקס
בתים משותפים ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים ,והכול במועדים הקבועים
בחוק המכר0
1.020304

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה"( 0974-חוק הבטחת השקעות")
חוק הבטחת השקעות מסדיר את חובתו של יזם הבונה יחידות דיור לשם מכירתן להבטיח את כספי רוכשי
היחידות ,אשר שילמו עבור רכישת יחידת דיור מעל  7%ממחירה ,באמצעות אחת מן הבטוחות הקבועות
בחוק זה ,ואשר בפרויקטים המלווים על ידי ליווי בנקאי הינה הנפקת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח0

1.020305

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג0963-
ענף הנדל"ן וענף הבניה למגורים בפרט מושפעים ממדיניות הממשלה על תחום הבניה ,לרבות מיסוי המוטל
על מכירה ,רכישה והשכרה של דירות0

1.020306

חוקי עזר לאגרות והיטלי פיתוח
חקיקת חוקי עזר עירוניים לגביית היטלי סלילה ,ביוב ,מים ,ניכוז ,שטחים ציבוריים פתוחים וכיוצ"ב
משפיעה על תעריפי היטלי הפיתוח0

1.020307

מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בחו"ל
פעילות דורי קבוצה בחו"ל כפופה לדין ,לרבות דיני המקרקעין ודיני התכנון והבנייה ,החלים במדינות שבהן
דורי קבוצה פועלת במישרין ובעקיפין ,באמצעות חברות בת וחברות קשורות0

1.0204

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
בשל העלייה הניכרת במחירי הדיור בשנים האחרונות ,בעיקר באזורי הביקוש ,עקב מחסור בהיצע דירות
למגורים ,נקבעו בשנים האחרונות מספר צעדי מדיניות ותיקוני חקיקה שנועדו בעיקר לרסן את עליית
מחירי הדירות על-ידי גידול בהיצע הדירות למגורים והקטנת הביקוש בעיקר לדירות להשקעה :רפורמה
ברשות מקרקעי ישראל ,קידום רפורמה בתחום התכנון והבנייה והקלות ביישום תכניות להתחדשות
עירונית ,תיקוני חקיקה וכן תכניות שהונהגו על-ידי הממשלה שמטרתן לעודד מכירת דירות להשקעה
ולהקטין את כדאיות רכישתן לשם השקעה וכן להגדיל את היצע הדירות ולהוזיל את מחיריהן ,וזאת ,בין
היתר ,באמצעות שינויי חקיקה בתחום מיסוי המקרקעין ,כגון העלאת שיעור מס הרכישה על דירות
שיירכשו להשקעה באופן דיפרנציאלי לפי שוויין ,ונקיטת צעדים לזירוז הליכי ותכנון ורישוי של פרויקטים0
כמו-כן ,הוטלו מגבלות על קבלת משכנתאות לדיור (כגון ,הגבלת שיעור המשכנתא במימון שווי הדירה
( )Loan To Value, LTVלמשקיעים והגבלת השיעור שמהווה החזר המשכנתא בהכנסת הלווה ,את חלק
ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה לפירעון סופי של המשכנתא) 0גם בשנת  2.14נעשו מאמצים
לריסון עליית מחירי הדירות ,ובכלל זה הופץ תזכיר חוק בנושא "מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה" ,לפיו
עסקה למכירת דירת מגורים שנמכרת לראשונה מקבלן לזכאים ,שתבוצע מיום כניסת החוק לתוקף ,תזכה
בהטבה של מע"מ בשיעור אפס לעניין עסקה זו 0החלטה נוספת כאמור שהתקבלה במהלך שנת  2.14היתה
אימוץ תכנית לשיווק יחידות הדיור במתכונת 'מחיר מטרה' ,שמטרתה היתה פרסום מכרזים לבנייה
למגורים ,שבהם ייקבע מחיר מרבי לדירה הנמוך בכ 2.%-ממחירי השוק 0במחצית השנייה של שנת ,2.14
עם ההכרזה על הקדמת הבחירות לכנסת ישראל ,הוקפא היישום של שתי היוזמות האמורות0
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1.0205

גורמי הצלחה קריטיים
פעילות היזמות מתאפיינת ,בין היתר ,בתקופה ממושכת הנדרשת לביצוע פרויקטים החל משלב ההתקשרות
בהסכמים הרלוונטיים לקרקע ,דרך שלב התכנון וההיתרים ,שלב השיווק והמכירות ועד לגמר ביצוע
ומסירות היחידות לרוכשיהן  0כן מתאפיינת פעילות זו בהיבטי מימון וליווי פיננסי מהותיים ובצורך בניהול
ופיקוח על תזרים המזומנים מהפרויקט0
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום היזמות כוללים ,בין היתר ,את הגורמים הבאים:

1.0206

-

הקמת פרויקטים בהם מספר יחידות גדול ,להבדיל מהקמת פרויקטים קטנים עם מספר יחידות
מצומצם ,מסייעת להקטנת סך העלויות ליחידה ולעליה בתשואה הנובעת מהפרויקט0

-

מוניטין וניסיון0

-

איתנות פיננסית ויכולת לגיוס ההון הדרוש ממקורות שונים0

-

איכות התכנון וסטנדרט בניה גבוה ואיכותי0

-

זמינות והיענות לצורכי הלקוח0

-

עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית העסקית של הפרויקט ובתוכנית המימון ולעיתים הקדמת
מועדי מסירה ,ועימם בד בבד הקדמת מועד קבלת מלוא יתרת התמורה0

חסמי כניסה וחסמי יציאה עיקריים
עיקר פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות זה מתרכז בבניה למגורים ,שהמימון בו מתאפיין בליווי בנקאי0
בהתאם ,נדרשים יכולת ביצוע (עצמית או בדרך של העסקת קבלני ביצוע ופיקוח עליהם) וניסיון מוכח על
מנת לזכות בליווי בנקאי בתנאים נוחים המשפיעים על רווחיות הפרויקטים ,לצד יכולת להעמדת הון עצמי
(לרבות הון ממקורות חוץ בנקאיים) בשיעור מסוים מהיקף עלות השלמת הפרויקט 0ניתן לראות בדרישות
אלו חסמי כניסה עבור גורמים חדשים שאינם מוכרים בתחום היזמות בנדל"ן0
מעבר לכך ,בתחום זה מוקנית חשיבות רבה לניסיון ,למוניטין ולעתודות קרקע זמינות לבניה0
להערכת דורי קבוצה ,חסמי היציאה המהותיים בתחום הפעילות כרוכים בצורך וביכולת להשלים
התחייבויות בפרויקטים קיימים ולהסדיר את הטיפול בדיירים על פי חוק המכר ,לרבות לעניין מתן אחריות
לטיפול בליקויי בניה0

1.0207

מבנה התחרות
להערכת החברה ,ענף הייזום בישראל מתאפיין בפעילותם של גורמים מתחרים רבים ,בהם חברות נדל"ן
ציבוריות ופרטיות ,הפועלות במספר רב של אתרים ברחבי הארץ ,ובשנים האחרונות גם קבוצות רכישה0
התחרות קיימת הן בשלבי היזמות הכוללים את שלב איתור הקרקעות וההתקשרות בהסכמים בגינן ,והן
בשלבים המתקדמים יותר של הקמת ושיווק הפרויקטים עצמם ,הבאה לידי ביטוי במחיר ,תנאי מימון,
מפרט טכני ,איכות בניה ,מועדי השלמה ועוד 0היקף התחרות בתחום זה תלוי במספר פרמטרים המשפיעים
על מעמדו התחרותי של פרויקט מסוים מול פרויקטים דומים ,כגון :זהות היזם ומבצע הפרויקט ,מיקום
הפרויקט ,איכות התכנון והבניה ומחיר הדירות0
עיקר התחרות היא בין פרויקטים הסמוכים גיאוגרפית זה לזה ,ובאזורים בנויים התחרות בתחום זה אינה
מתמקדת רק אל מול פרויקטים חדשים למגורים אלא גם אל מול היצע של דירות יד שנייה0
להערכת דורי קבוצה מתחרותיה העיקריות בתחום זה הינן אפריקה ישראל ,דנקנר השקעות ,אשטרום,
נכסים ובנין ,אזורים ,שיכון ובינוי ,נווה-גד ,גינדי השקעות ,גינדי החזקות ,צרפתי ,דלק ,י0ח 0דימרי ושיכון
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עובדים ,רותם שני ,שבירו ,דוניץ 0לאור ריבוי המתחרים בתחום ,אין ביכולתה של דורי קבוצה להעריך את
חלקה בתחום זה0
הקבוצה מתמודדת עם תחרות זו ,בין היתר ,באמצעות דרכי שיווק הפרויקטים ,שמירה על סטנדרט תכנון
ובניה איכותי ובאמצעות המוניטין אשר רכשה החברה במהלך השנים0
1.03

תמצית התוצאות של תחום הפעילות
להלן תמצית כלכלית בדבר הכנסות ,רווחים וסך נכסים בתחום הפעילות ,עבור שלוש השנים שנסתיימו
ביום :3101202.14
פרמטר
הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)
רווחי תחום הפעילות (מאוחד)
רווחי תחום הפעילות (חלק התאגיד)
סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד)
מדד תשומות הבניה
מדד המחירים לצרכן

30.02.2104
227,261
()33,328
()33,328
692,487
14.077
124032

לשנה שנסתיימה ביום
30.02.2103
224,49.
16,.12
16,.12
759,8.9
139071
124057

30.02.2102
199,5..
1.,97.
1.,97.
694,..2
137072
122035

התוצאות מהקמת בנינים למכירה נכללות בדוחות הכספיים של החברה על-פי תקן חשבונאות בינלאומי 18
 0IASבניינים למכירה מוגדרים כפרויקטים שהקבוצה לקחה בהם חלק כקבלן או כיזם ,הכוללים עבודות
בניה 0כל פרויקט מייצג בניין אחד או קבוצת בניינים 0קבוצת בניינים נחשבת לפרויקט אחד ,כאשר כל
הבניינים נמצאים באותו אתר ,נבנים על-פי תכנית בנייה ורישוי אחת ,ומוצעים למכירה בסמיכות מועדים0
לפרטים אודות פילוח הכנסות ורווחיות הקבוצה בתחום הפעילות ראה באור  3.לדוחות הכספיים0
1.04

נתונים מצרפיים לגבי פרויקטים

1.0401

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום :3101202.14
בתחום פעילות זה ,ליום  31בדצמבר  2.14לחברה פרויקט אחד אשר הקמתו הסתיימה ומכירתו טרם
הסתיימה במלואה למועד האמור (לפרטים נוספים אודות פרויקט זה ראה סעיף  1.0703להלן):
מספר חודשים
.-6
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים שהקמתם הסתיימה
ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי עלות) (באלפי ש"ח)
6-12
12-18
18-24
מעל 24
סך הכל
.-6
גיול מלאי יח"ד שבנייתן הושלמה שטרם נחתמו לגביהן הסכמי
מכירה מחייבים (במונחי מספר יח"ד)
6-12
12-18
18-24
מעל 24
סך הכל
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח( 4לגבי
פרויקטים שהקמתם נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה לתום שנת הדיווח)

4

בסעיף  1.זה ,ההתייחסות למועד "סמוך לתאריך הדוח" הינה ליום  25בפברואר 02.15

פרויקט
דורי בסט
4,831
----4,831
2
----2
-

19
1.0402

פרויקטים בביצוע ליום :3101202.14

מספר יח"ד כולל בפרויקטים בביצוע (*)
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בביצוע (במונחי
עלות) (*)
רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בביצוע (*)
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר
עם פרויקטים בביצוע (**)
מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים
בפרויקטים בביצוע (**)
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד
סמוך לתאריך הדוח (לגבי פרויקטים בביצוע (**)

ישראל
(הנתונים הכספיים
הינם באלפי ש"ח)
581
319,35.

סלובקיה
(הנתונים הכספיים
הינם באלפי ש"ח)
195
43,.5.

סה"כ
(הנתונים הכספיים
הינם באלפי ש"ח)
776
362,4..

133,792
97

54
31

133,846
128

52

135

187

1.

4
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(*) כולל מרכיב קומבינציית תמורות וקומבינציה בעין0
(**) כולל מרכיב קומבינציית תמורות בלבד0

המידע בדבר הרווח הגולמי הצפוי הכולל של פרויקטים בביצוע כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון
למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי המכירה הצפויים של היחידות ,העלויות הצפויות להקמת הפרויקטים
והמועדים המוערכים להשלמת הביצוע ,המכירה והמסירה של הפרויקטים .המידע האמור עשוי שלא
להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי
החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס לעיתוי ו/או למחירי המכירה בפועל של היחידות ו/או
ביחס לעלויות הבניה שיהיו בפועל ו/או ביחס למועדים המוערכים האמורים ו/או כתוצאה מהתממשות
איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  01.04ובסעיף  02.26לחלק זה.
1.05

צבר הכנסות ומקדמות
בשנת  2.14הכירה החברה בתחום זה בהכנסה בסך של כ 227,261 -אלפי ש"ח ,המהווה קיטון של כ37% -
בין התוצאות בפועל לבין צבר ההזמנות לשנת  2.14אשר הוערך בדוח התקופתי של החברה לשנת 2.13
(שהיה בסך כולל של  361,798אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  0)2.13השינוי האמור נובע מהפרשי עיתוי
במסירת פרויקטים אשר נדחו מסוף שנת  2.14לתחילת שנת 02.15
להלן פירוט משוער של התפלגות צבר ההכנסות והמקדמות הצפויות של החברה בתחום זה שיוכרו בגין
חוזי מכירה מחייבים  -ישראל (באלפי ש"ח):

2.15

רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4

2.16
2.17
2.18
 2.19ואילך
סה"כ

הכנסות שיוכרו בגין חוזי
מכירה מחייבים
135,.67
2.,322
64,265
132,639
116,185
468,478

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל
בגין חוזי מכירה מחייבים
19,189
2.,.98
2.,194
15,.78
12,254
86,813

2.
להלן פירוט משוער של התפלגות צבר ההכנסות והמקדמות הצפויות של החברה בתחום זה שיוכרו בגין
חוזי מכירה מחייבים  -סלובקיה (באלפי ש"ח):

2.15

רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4

2.16
2.17
2.18
2.21 - 2.19
סה"כ

הכנסות שיוכרו בגין חוזי
מכירה מחייבים
19,525
9,5.9
29,.34

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל
בגין חוזי מכירה מחייבים
16,592
8,.8.
24,672

המידע בדבר צבר ההכנסות והמקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל כמתואר בטבלאות לעיל הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה ,התקשרויותיה
והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,עיתוי קבלת התקבולים בגין התקשרויות עם לקוחות ומועדי
המסירה של יחידות הדיור .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי,
כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר,
ביחס לקבלת התקבולים בפועל ו/או עיתויה ו/או ביחס למועדי המסירה בפועל של היחידות ו/או כתוצאה
מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  01.04ובסעיף  02.26לחלק זה.
1.06

ספקים וקבלני משנה
ספקי החברה כוללים:
א 0קבלנים המבצעים עבור החברה עבודות פיתוח ,תשתית ובניה 0ברוב המקרים ההתקשרות היא עם
קבלנים ראשיים (קבלני מפתח) בחוזים פאושליים לבניית בניינים ועם קבלנים ראשיים בחוזים למדידה
וביצוע עבודות פיתוח0
ב 0ספקי שירותים הנדסיים כדוגמת אדריכלים ,מתכננים ,מנהלי פרויקטים ,מתאמים ,מפקחים ויועצים
שונים (כדוגמת יועצי חשמל ,מים ,אקוסטיקה ,כבישים ,מיזוג אויר וכיוצ"ב)0
ג 0ספקי שירותי שיווק – מתווכים ,משווקים ומפרסמים0
בדרך כלל ,החברה מבצעת את הבניה בפרויקטים בהם היא משמשת כיזם באמצעות קבלן ראשי ,אשר הינו
דורי בניה ,חברה בת של החברה 0בדרך כלל ,במסגרת התקשרותה של החברה עם דורי בניה לשם קבלת
שירותי ביצוע ,משמשת דורי בניה כקבלן ראשי ,כולל כל המלאכות והמקצועות עד "גמר מפתח" ,במחיר
פאושלי (היינו ,מחיר קבוע עד תום הפרויקט) 0ככלל ,מתאפיינת ההתקשרות של החברה עם דורי בניה גם
בעניינים הבאים :דורי בניה אינה נדרשת להעמיד לחברה ערבות ביצוע; דורי בניה מקנה אחריות לרוכשי
היחידות לפי חוק המכר וחבה בנזיקין לפי דין; דורי בניה אחראית לתשלום פיצויים לרוכשי היחידות
במקרה של איחור במסירה; ביצוע התשלומים מהחברה לדורי בניה מתבצע לפי התקדמות הבניה בפרויקט,
לפי אבני דרך מוסכמות וכפוף לאישור המפקח מטעם הבנק המלווה 0לפרטים נוספים אודות דורי בניה ראה
סעיף  12לחלק זה0
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להלן פרטים בדבר ספקים וקבלני משנה של החברה (אשר היקפה מכלל רכישות החברה הינו  1%ומעלה)
(באלפי ש"ח):
זיהוי הספק/
קבלן המשנה

האם הוא צד
קשור [כן/לא]

ספק א'  -דורי בניה

כן – חברה בת

היקף רכישות
מהספק בתקופת
הדיווח
92,186

משקל הספק מכלל
רכישות התאגיד
המדווח ()%
6807%

לא

לא
לא
לא

3,775
3,273
1,428

208%
204%
101%

לא
לא
לא

ספק ב'
ספק ג'
ספק ד'

תלות מיוחדת
בספק [כן/לא]

ציון עניינים נוספים

קבלן ראשי; לפרטים
נוספים ראה סעיף  12לחלק
זה0
היטלים
ייעוץ משפטי
משווק

22
1.07

גילוי לגבי פרויקטים שאינם מהותיים מאוד

1.0701

פרויקטים בביצוע ליום  - 30.02.2104נתונים כלליים
סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי
מכירה מחייבים:
ליום  30בדצמבר
סמוך
למועד
2102
2103
2104
הדוח

שם הפרויקט

מיקום

שנת
רכישת
הקרקע

שנת
תחילת
הבניה

שנת
סיום
בניה
משוער

חלק התאגיד
האפקטיבי
בפרויקט ()%

סה"כ
יח"ד

סה"כ
מ"ר
ממוצע
ליח"ד

שיעור
השלמה כספי
ליום
30.02.04

דורי דרים (א)
דורי פלוס (ב)
(***)
פטרז'לסקה
דבורי (ג)

קריית מוצקין
הוד השרון

2..6
2.11

2.11
2.13

2.15
2.16

1..%
6.%

144
*65

118
145

96%
56%

---

סלובקיה

2..8

2.13

2.17

1..%

195

56

21%

4

יתרת
עודפים
צפויה
בסיום
(**)

סה"כ יח"ד
שטרם
נמכרו ליום
30.02.2104

סה"כ
הכנסות
צפויות
(**)

סה"כ
עלויות
צפויות
(**)

סה"כ
רווח
גולמי
צפוי (**)

8
15

45
9

5.
--

-14

166,986
75,164

142,191
72,4..

24,795
2,764

סה"כ
שיעור
רווח
גולמי
צפוי ()%
(**)
15%
4%

47,65.
17,...

31

29

--

131

1..,6.9

1..,555

54

--

3.,71.

(*) כולל עסקת שירותי בניה בהתייחס ל 3-יחידות בפרויקט זה0
(**) בהתייחס ל 1..% -מהפרויקט0
(***) נתוני הכנסות ועלויות צפויות מהפרויקט אינן כוללות מרכיב קומבינציה בעין0

1.0702
שם הפרויקט

פרויקטים בביצוע ליום  - 30.02.2104נתונים על ההכנסות ,העלויות והמחירים בפרויקט
עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום
30.02.2104
(באלפי ש"ח)

קרקע
היטלים
פיתוח

דורי דרים (א)
דורי פלוס (ב)
פטרז'לסקה
דבורי (ג)

38,899
6,854
2.,275

בניה

85,.56
28,696
13,16.

עלויות
מימון
שהוונו
לפרויקט

אחרות

7,126
928
43.

8,8.5
3,379
8,.23

יתרת
עלויות
צפויות
שטרם
הושקעו
ליום
30.02.04

2,3.5
32,543
58,668

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים
שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה) ,ללא
מע"מ
בשנה שהסתיימה
מיום
ביום  30בדצמבר
0.0.2105
עד למועד
2102 2103
2104
זה

--609

1105
1304
609

1.03
13
607

907
---

הכנסות מחוזים חתומים ,נכון ליום
האחרון של שנת הדיווח

הכנסות
שהוכרו

113,792
---

הכנסות מחוזים חתומים
שטרם הוכרו
יתרת
מקדמות
סכומים
שנתקבלו
לקבל לפי
(א)
חוזים (ב)
2,37.
5.,823
17,766
26,9..
24,672
4,362

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה
מחייבים ליום 30.02.2103

עלות
בספרים
של המלאי
הבלתי
מכור

צפי
הכנסות
מהמלאי
הבלתי
מכור (ג)

-15,.66
29,799

-3.,498
71,575

מחיר ממוצע
למ"ר לפיו
חושב צפי
ההכנסות של
המלאי
הבלתי מכור
-1303
703

סה"כ
הכנסות
שטרם
הוכרו
(א)(+ב)+
(ג)

53,193
75,164
1..,6.9

סה"כ
רווח
גולמי
שטרם
הוכר

7,776
2,764
54

סה"כ
שיעור
רווח
גולמי
צפוי

12%
4%
--

23
הערות לטבלאות
(א)

דורי דרים ( - )Dori Dreamקריית מוצקין :הפרויקט כלל  1.בנינים ,בני  12-15קומות ,הכוללים סה"כ  5..יחידות דיור 0בשנת  2.13מכרה החברה לצד שלישי זכויות
לבניית  248יחידות דיור בפרויקט בחמישה בניינים בתמורה לסך של כ 71 -מיליון ש"ח (לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  17בספטמבר ( 2.13אסמכתא
מספר  0))2.13-.1-147891נכון למועד הדוח ,נמכרו כל יחידות הדיור בחמשת הבניינים שנותרו ,כאשר ארבעה מבין הבניינים האמורים אוכלסו בין השנים  2..9ועד ,2.14
והבניין החמישי נמצא בשלבי אכלוס 0הנתונים בטבלה מתייחסים לשלושה בניינים אשר מועדיהם רלוונטיים לטבלה לעיל0

(ב)

דורי פלוס ( - )Dori Plusהוד השרון :בחודש נובמבר  2.11נחתם הסכם קומבינציה בעסקה משולבת של יחידות ושירותי בנייה עם צדדים שלישיים ,שלהם זכויות להקמת
 65יחידות דיור בחלקה בשטח של כ 3-דונם 0חלקה של החברה בפרויקט האמור הינו  38יחידות דיור 0נכון למועד פרסום הדוח ,נמכרו  24יחידות בפרויקט מתוך חלקה של
החברה0

(ג)

פטרז'לסקה דבורי (לשעבר וינה גייט  - )3סלובקיה :פעילות דורי קבוצה בסלובקיה נעשית באמצעות Elgador ") Elgador Management Company Limited
 ,)"Managementחברה שהתאגדה בקפריסין ,והינה בבעלות מלאה של דורי קבוצה 0בשנת  2..8רכשה החברה באמצעות חברת פרויקט שהתאגדה בסלובקיה ואשר מלוא
הון מניותיה מוחזק על-ידי  ,Elgador Managementקרקע בברטיסלבה ,בירת סלובקיה ,לבניית פרויקט מגורים ,הכולל כ 193-יחידות דיור ושטחי מסחר 0הפרויקט ייבנה

בשלושה שלבים :שלב ראשון  45 -יחידות דיור ושטחי מסחר  -הנמצא בשלבי הקמה סופיים ,שלב שני  56 -יחידות דיור ושטחי מסחר  -הנמצא בשלבי מכירה ושיווק ,ושלב
שלישי – כ 92-יחידות דיור  -הנמצא בשלבי תכנון 0הקמת הפרויקט החלה בחודש יוני  2.13וצפויה להסתיים עד לתום שנת  02.17נכון למועד פרסום הדוח ,נמכרו מלוא
יחידות השלב הראשון בפרויקט ו 24-יחידות מהשלב השני בפרויקט0
המידע בדבר מועד סיום הבניה המשוער של הפרויקטים כמתואר בטבלה שבסעיף  01.7.0לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים
המצויים בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,המצב התכנוני של הפרויקטים ,תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצע והתקדמות בקצב הבניה.
המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ביחס
למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרוי קטים ו/או בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  01.04ובסעיף  02.26לחלק זה.
המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלאות שבסעיפים  01.7.0-01.7.2לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הנתונים המצויים בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי המכירה הצפויים של היחידות ,מועדי המכירות והתקבולים והעלויות הצפויות
להקמת הפרויקטים .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או
בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למחירי המכירה בפועל של היחידות ו/או עלויות הבניה שיהיו בפועל ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 01.04ובסעיף  02.26לחלק זה.

24
פרויקטים שהקמתם נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  – 30.02.2104נתונים כלליים על הפרויקטים

1.0703
שם
הפרויקט

מיקום

שנת
רכישת
הקרקע

שנת
תחילת
הבניה

שנת
סיום
הבניה

חלק
התאגיד
האפקטיבי
בפרויקט
()%

יח"ד
שנותרו
במלאי ליום
30.02.2104

דורי בסט (ד)

הוד
השרון

2.1.

2.11

2.14

5.%

2

עלות
המלאי
המיוחסת
ליח"ד
שנותרו
במלאי ליום
30.02.2104
(באלפי
ש"ח)
4,831

מ"ר
ממוצע
ליח"ד
שנותרו
במלאי

155

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט לפי
תקופות:
רבעון 0
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
מתום
לשנת
לשנת
לשנת
לשנת
התקופה
2104
2104
2104
2104
עד סמוך
למועד
הדוח

--

1

--

--

--

הכנסות
צפויות
מדירות
במלאי
(ללא
מע"מ;
באלפי
ש"ח)

רווח
גולמי
צפוי
מדירות
במלאי

שיעור
רווח
גולמי
צפוי על
דירות
במלאי
()%

יתרת
עודפים
צפויה
בסיום

4,831

--

--

11,145

פרויקטים שהקמתם נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  – 30.02.2104נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות
שם

דורי בסט (ד)

(ד)

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה) ללא מע"מ (באלפי ש"ח)
רבעון  0לשנת 2104
רבעון  2לשנת
רבעון  3לשנת
רבעון  4לשנת
מתום התקופה עד
2104
2104
2104
סמוך למועד הדוח
---1505
--

מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב
צפי ההכנסות של המלאי
הבלתי מכור (באלפי ש"ח)
1506

הערה לטבלאות
דורי בסט ( - )Dori Bestהוד השרון :בחודש דצמבר  ,2.1.התקשרה החברה עם צד שלישי בהסכם קומבינציה לרכישת  5.%מהזכויות במקרקעין בשטח של כ 5-דונם בהוד
השרון ,בעסקת יחידות 0הפרויקט כולל  128יחידות דיור בשני בנייני דירות למגורים (מתוכם ,חלקה של החברה הינו  64יחידות דיור) ,לרבות שטחים ומתקנים משותפים,
מקומות חניה ומחסנים 0נכון למועד פרסום הדוח ,נמכרו  62יחידות בפרויקט מתוך חלקה של החברה בפרויקט כאמור ,ורובן נמסרו לרוכשים 0יתרת הדירות שנמכרו
נמצאות בהליכי הכנה למסירה ומסירה 0לפרטים נוספים בעניין פרויקט זה ראה סעיף  105לדוח הדירקטוריון 0לפרטים בדבר פשרה שנערכה במסגרת הליך משפטי שהתנהל
בבוררות בין החברה לבין הצד השלישי האמור ,ראה באור 018ד 030לדוחות הכספיים0

המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקט כמתואר בטבלה האמורה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי
החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי המכירה הצפויים של היחידות ועיתוי מכירתן .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן
שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למחירי המכירה בפועל של היחידות ו/או עיתוי
מכירתן ו/או השפעת מצבו של השוק ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  01.04ובסעיף  02.26לחלק זה.

25
פרויקטים בתכנון

1.0704

שם

Appeal By Dori
(מתחם הפיל) (ה)
*

5

מיקום
הפרויקט

מועד רכישת
הקרקע

עלות נוכחית
בספרים

תל אביב

2..2

2,327

נתונים כלליים על הפרויקטים (באלפי ש"ח)
האם קיים
מועד סיום בניה
מועד תחילת
מימון/ליווי בנקאי
משוער בפרויקט
בניה מתוכנן
לפרויקט
בפרויקט

2.18

2.15

חלק התאגיד האפקטיבי
בפרויקט ()%

טרם

יח"ד בפרויקט
מצב תכנוני מתוכנן
מצב תכנוני נוכחי
מ"ר
יח"ד
מ"ר
יח"ד
ממוצע
ממוצע
ליח"ד
ליח"ד
118
* 74-76
118
7.

6.025%

למועד הדוח ,שינוי המצב התכנוני בהתייחס לפרויקט זה מצוי בבחינה0
נתונים על ההכנסות ,העלויות והמחירים בפרויקטים (באלפי ש"ח)
שם

מתחם הפיל (ה)

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט
עד ליום 30.02.2104
(באלפי ש"ח)
תכנון
עלויות
קרקע,
ואחרות
היטלים ,מימון
שהוונו
פיתוח
לפרויקט

--

--

2,327

סה"כ
יתרת
עלויות
צפויות
שטרם
הושקעו

94,724

מחיר המכירה
הממוצע למ"ר
בחוזים
מוקדמים
שנחתמו
בפרויקט (בכל
תקופה) ,ללא
מע"מ לשנה
שנסתיימה ביום
30.02.2104
--

חוזים חתומים (ככל שנחתמו חוזי מכירה
מחייבים) ,סמוך למועד הדוח
מספר
חוזים
מוקדמים
חתומים

--

הכנסות מחוזים חתומים מוקדמים
שטרם הוכרו
יתרת סכומים
מקדמות
לקבל לפי
שנתקבלו (א)
חוזים (ב)

--

--

מלאי שטרם נחתמו לגביו
חוזי מכירה מחייבים:
צפי
הכנסות
מהמלאי
הבלתי
מכור (ג)

ממוצע
מחיר
למ"ר לפיו חושב
צפי ההכנסות
המלאי
של
הבלתי מכור

122,985

2504

סה"כ הכנסות
שטרם הוכרו
(א)(+ב)(+ג)

סה"כ
רווח גולמי
שטרם
הוכר

סה"כ
שיעור
רווח גולמי
צפוי ()%

122,985

26,.19

22%

הערה לטבלאות
(ה)

" - Appeal By Doriמתחם הפיל" תל אביב :בשנת  2..2התקשרה החברה בהסכם קומבינציה עם בעלי זכויות הבעלות במקרקעין ששטחם כ 3-דונם ,המיועדים להקמת
 7.יחידות דיור ,על-פי תכנית בנין עיר שאושרה בשנת  ,2.1.המצויים ברחוב בני אפרים בתל אביב ,בעסקה משולבת של יחידות ותמורות 0חלקה של החברה בפרויקט הינו
 42יחידות דיור 0נכון למועד הדוח החברה פועלת לקבלת היתרי בניה ואישורים סטטוטוריים הנדרשים לשם הקמת הפרויקט ,אשר עם קבלתם תוכל לפעול לשם הקמה
ושיווק של הפרויקט 0להערכת הנהלת החברה ,הקמתו של הפרויקט הנזכר בטבלאות לעיל צפויה להתחיל בשנת  ,2.15אולם טרם התקבל בגינו היתר בניה 0כמו כן ,למועד
הדוח טרם נחתמו בגין הפרויקט האמור הסכמי מכירה וטרם הוחל בו שיווק0

5

בשנים  2.1.ו 2.13-רכשה החברה זכויות בעלות ליחידות דיור לפי תכנית בתוקף במקרקעין הנמצאים בשכונת נווה גן בפתח תקווה ,בשטח של כ 3-דונם המיועדים להקמת מגדל הכולל
 1.8יחידות דיור ("פרויקט איגוד המוסכים") 0בשנת  2.13נחתם הסכם שותפות בין החברה ובין צד שלישי לא קשור ("השותף") בו נקבע כי הצדדים יחלקו בצורה שווה ומלאה בכל הנוגע
לזכויותיה של החברה בפרויקט 0חלקם של החברה והשותף בפרויקט הינו כ 24-יחידות דיור ובהתאם השפעתו אינה מהותית מבחינת החברה 0בשנת  ,2.13התקשרו החברה והשותף
בהסכם בניה ושיתוף עם יתר בעלי הזכויות במקרקעין ,הכולל בין היתר ,הוראות בעניין מתן שירותי בניה ,ליווי בנקאי ואפשרויות רכישה ומכירה של זכויות במקרקעין 0ההסכם האמור
הותנה ,בין היתר ,בהתקשרות הצדדים הרלוונטיים בהסכם ליווי בנקאי לפרויקט עד למועד ,אשר נכון למועד הדוח חלף0
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המידע בדבר מועדי תחילת וסיום הבניה המשוערים של הפרויקט כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים
בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,התקשרות בהסכם ליווי ביחס לפרויקט האמור ,בהתקשרות בהסכם לקבלת שירותי בניה והסטטוס
הנוכחי של הטיפול בקבלת היתרי הבניה והאישורים הסטטוטוריים .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים
שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ביחס למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקט ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות
ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  01.04ו 02.26-לחלק זה.
המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקט כמתואר בטבלה האמורה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי
החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי המכירה הצפויים של היחידות והעלויות הצפויות להקמת הפרויקט .המידע האמור עשוי שלא להתממש
ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למחירי המכירה בפועל של
היחידות ו/או עלויות הבניה שיהיו בפועל ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  01.04ו 02.26-לחלק זה.
עתודות קרקע  -נתונים כלליים

1.0705

שם

מיקום

מועד
רכישה

פרדס רוקח (ז)

הוד
השרון

1996

2,411

דורי פארק (ח)

קריית
אריה
פתח
תקווה
מרכז
הארץ
מרכז
הארץ

2...
2..7

32,828

--

2.1.

383

--

1,229

2..9

--

--

674

פינוי-בינוי א' (ט)
פינוי בינוי ב' (י)

*

זכויות בנייה ל 21,... -מ"ר0

חלק
התאגיד
האפקטי
בי ()%

שטח
מ"ר

עלויות הקשורות בעתודות הקרקע ליום האחרון של שנת הדיווח
עלות נוכחית
ירידות ערך
עלויות
עלויות
עלות
בספרים ליום
שנרשמו
תכנון
מימון
מקורית
30.02.2104
במצטבר
ואחרות
שהוונו
לקרקע
(א)(+ב)(+ג)-
(ד)
(ג)
(ב)
(א)
(ד)
--

--

--

2,411

36%

212,435

14,585

()6,413

41,...

1..%

* 8,75.

--

1,612

79%

5,815

--

674

33%

22,215

מצב תכנוני נוכחי (לפי
שימושים)

יח"ד/
ייעוד
אחר
חקלאי /
פנאי
ונופש
תעשיה
קלה

214
מגורים
128
מגורים

זכויות בניה
מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן
(לפי שימושים)

סטטוס הליך
תכנוני

מ"ר ממוצע
ליח"ד/
ייעוד אחר
--

יח"ד/
ייעוד
אחר
7..

מ"ר ממוצע
ליח"ד/
ייעוד אחר
--

--

תעשיה
קלה

--

115

214

115

תב"ע בתוקף

--

744

11.

בהליכי הפקדה
בוועדה
המחוזית

בהליכי אישור
ראשוניים
בועדה המחוזית
תב"ע בתוקף
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הערות לטבלאות
(ז) פרדס רוקח  -הוד השרון :בהתאם להסכם קומבינציה משנת  1996התקשרו בעלי הזכויות במקרקעין ששטחם  212,435מ"ר בהוד השרון ,בהסכם עם החברה בשיתוף עם שתי
חברות נוספות (בתיאור זה " -הרוכשים") ,בעסקת שינוי ייעוד ומכר לגבי המקרקעין האמורים ובהקמת פרויקט בנייה על חלק מהמקרקעין 0מתוך השטח הרשום הנ"ל,
חלקה של החברה במקרקעי העסקה הינו  93,717מ"ר 0הרוכשים התחייבו לפעול לשינוי ייעוד המקרקעין בהיקף שהוגדר בהסכם ,במועד מוקדם ככל הניתן ובאופן שיאפשר
בניה במקרקעין בהיקף מרבי 0למוכרים עומדת הזכות לבטל את ההסכם בהתאם לתנאיו ולתנאי תוספות שנחתמו ביחס אליו ,וזאת ככל שהתכנית לא תופקד להתנגדויות
בוועדה המחוזית עד למועד אשר הוארך בהסכמת הצדדים לשנת  2.18ו/או ככל שלא תיכנס לתוקפה עד לשנת 02.2.
(ח) דורי פארק ( – )Dori Parkקריית אריה ,פתח תקווה (לשעבר" ,ארט פארק") :לחברה חטיבת קרקע בקריית אריה בפתח תקווה ,אשר שטחה הכולל היה כ 18-דונם ,הכולל
זכויות בניה בשטח כולל של כ 43,...-מ"ר ("המתחם") 0בחודש דצמבר  2.1.התקשרה החברה עם צד שלישי לא קשור (בפסקה זו " -הרוכש") בהסכם מכר להקמת בניין על
מגרש במתחם בשטח של כ 3-דונם ,הכולל שטח בניה של כ 8,...-מ"ר ,ומכירתו לרוכש לאחר הקמתו 0הבניין נמסר לרוכש בחודש מרס  02.12במסגרת הסכם המכר האמור,
ניתנה לרוכש אופציה לתקופה של עד  5שנים לרכישת  3,5..מ"ר בבניין נוסף בשטח המתחם 0בחודש ספטמבר  ,2.14הושלמה עסקה נוספת במסגרת מכרה החברה לצד
שלישי לא קשור אחר  6דונם במתחם ,הכוללים זכויות בניה של כ 14,5..-מ"ר ,תמורת סך של כ 28-מיליון ש"ח 0למועד הדוח ,הזכויות שנותרו לחברה במתחם (בניכוי
העסקאות האמורות ,ולא כולל השטח אשר ביחס אליו ניתנה אופציה כאמור) הינן זכויות בשטח של כ 21,...-מ"ר 0החברה פועלת למימוש זכויותיה ביתרת הקרקע במתחם0
(ט) פינוי בינוי א' :התכנון מתבסס על תכנית בניין עיר שאושרה בשנת  ,2..9וכולל פינוי של  45יחידות דיור ממבנים שונים ,והקמה של  214יחידות דיור שונות בשני שלבים 0נכון
למועד זה שיעור הדיירים שחתמו על הסכם מתוך סך הדיירים הרלוונטיים הינו ( 9.%מתוך שיעור הסכמה של  1..%הנדרש להתחלת הפרויקט) 0יחס ההחלפה הממוצע עם
דיירים חתומים הינו ( 1:2יחס ההחלפה מתייחס לדירות בבניה רוויה ,בעוד שבבניה צמודת קרקע יתכן כי יחס ההחלפה יהיה גבוה יותר ,אולם מדובר ביחידות המהוות 5%
בלבד מסך היחידות המתפנות) 0העלויות השונות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם פינוי (ובכלל זה שכירות חלופית והריסה) מסתכמות למועד זה בסך של כ8 -
מיליון ש"ח 0הפרויקט נמצא בשלבים אחרונים של תכנון ומגעים עם יתרת הדיירים 0כן כרוך הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות ,לרבות בניית חניון ציבורי ,ובמשא ומתן מול
רשות העתיקות0
(י) פינוי בינוי ב' :בשנת  2..9התקשרה החברה בהסכם מייסדים עם צדדים בלתי קשורים (בפסקה זו – "השותפים") ,לשם הקמה וניהול במשותף של חברה פרטית לייזום,
תכנון וניהול פרויקט של פינוי-בינוי במתחם במרכז הארץ 0חלקה של החברה בהון החברה האמורה הינו כ 0 33%-לפרויקט עדיין אין תכנית בנין עיר המאפשרת את הקמתו0
נכון למועד זה שיעור הדיירים שחתמו על הסכם מתוך סך הדיירים הרלוונטיים הינו ( 47%מתוך שיעור הסכמה של  1..%הנדרש להתחלת הפרויקט) 0יחס ההחלפה הממוצע
עם דיירים חתומים והצפי ליחס ההחלפה עם דיירים שטרם חתמו הינו  01:1העלויות השונות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם פינוי (ובכלל זה שכירות חלופית
והריסה) מסתכמות למועד זה בסך של כ 1805 -מיליון ש"ח0
המידע בדבר צפי העלויות ויחס ההחלפה עם הדיירים שטרם חתמו על הסכמתם בהתייחס לפרויקטי פינוי בינוי הנזכרים לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי,
כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה ו/או מהתפתחויות שיהיו ,ככל שיהיו ,ביחס לפרויקטים האמורים ,ו/או לשינויים בתנאי
השוק בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  01.04ו 02.26-לחלק זה.
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מידע נוסף על פרויקטים שאינם מהותיים מאוד**

1.08
שם

דורי דרים
דורי פלוס
דורי בסט
פטרז'לסקה
דבורי

תקרת
אשראי
פיננסי

53,...
2.,...
1.,...
28,348

יתרה לניצול
אשראי
פיננסי
לתאריך
המאזן

תקרת
אשראי
ערבויות

יתרה
לניצול
ערבויות
לתאריך
המאזן

סה"כ
מסגרות
אשראי

53,...
2.,...
1.,...
15,46.

127,...
117,8..
153,553
--

52,498
28,895
19,196
--

18.,...
137,...
163,553
28,348

מידע על אשראי לליווי הפרויקט
[יינתן כאשר קיים לפרויקט ליווי]
טווח ריביות
Nonאשראי פיננסי
Recourse
[כן/לא]

לא
לא
לא
לא

פריים 103%+
פריים 1025%+
פריים 1%+
יוריבור 303% +

ריבית
צמודה/לא
צמודה

עמידה בתנאי הסכם
הליווי לתאריך
המאזן ולמועד
פרסום הדוח
[כן/לא]

התאגיד
משמש
כקבלן ראשי
[כן/לא]

לא צמודה
לא צמודה
לא צמודה
לא צמודה

כן
כן
כן
כן

לא*
לא*
לא*
לא

קבלן ביצוע
[יינתן כאשר הפרויקט בביצוע]
הצמדת
כיסוי
סוג
תמורה? [לא
אחריות בגין
ההתקשרות
צמוד/מדד
עם קבלן ראשי בדק על-ידי
תשומות/אחר]
קבלן ראשי
[פאושלי/כתב
[כן/לא]
כמויות/אחר –
פרט]
מדד תשומות
כן
פאושלי
מדד תשומות
כן
פאושלי
מדד תשומות
כן
פאושלי
לא צמוד
כן
פאושלי

* הקבלן הראשי בפרויקט הינו דורי בניה0
** נכון למועד הדוח החברה טרם התקשרה בהסכם ליווי ובהסכם ביצוע ביחס לפרויקט "מתחם הפיל" – תל אביב0

ניתוח רגישות (באלפי ש"ח)

1.09

שהקמתם
פרויקטים
ושמכירתם
הושלמה
טרם הושלמה במלואה

דורי בסט

פרויקטים בביצוע

דורי דרים*
דורי פלוס
פטרז'לסקה
דבורי
סה"כ

סה"כ

השפעת עליה של 01%
במחירי המכירה על הרווח
הגולמי שטרם הוכר
483

ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה
השפעת ירידה של 5%
סך הכל רווח גולמי שטרם
השפעת עליה של  5%במחירי
במחירי המכירה על הרווח
הוכר
המכירה על הרווח הגולמי שטרם
הגולמי שטרם הוכר
הוכר
()242
-242

השפעת ירידה של 01%
במחירי המכירה על הרווח
הגולמי שטרם הוכר
()483

.
2,741
7,158

.
1,37.
3,579

6,277
3,3.8
54

.
()1,37.
()3,579

.
()2,741
()7,158

9,899

4,949

9,639

()4,949

()9,899

01,382

5,090

9,639

()5,090

()01,382
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* ליום  31בדצמבר  2.14נמכרו כל הדירות בפרויקט0

פרויקטים בביצוע

דורי דרים
דורי פלוס
פטרז'לסקה
דבורי
סה"כ

השפעת עליה של 01%
בתשומות הבניה על הרווח
הגולמי שטרם הוכר
()4,692
()3,2..

ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים בתשומות הבניה
השפעת ירידה של 5%
סך הכל רווח גולמי שטרם
השפעת עליה של  5%בתשומות
בתשומות הבניה על הרווח
הוכר
הבניה על הרווח הגולמי שטרם
הגולמי שטרם הוכר
הוכר
2,346
6,277
()2,346
1,599
3,3.8
()1,599

השפעת ירידה של 01%
בתשומות הבניה על הרווח
הגולמי שטרם הוכר
4,692
3,2..

()5,867

()2,933
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2,933

5,867

()03,759

()6,878

9,639

6,878

03,759

3.
1.01.

גילוי לגבי פרויקטים מהותיים מאוד

1.01.01

וילה דורי ()Vila Dori
בשנת  1999התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי זכויות בנייה של  372יחידות דיור במקרקעין
בנס ציונה 0הסכם הקומבינציה מאפשר לבעלי הזכויות לבחור את שיטת תשלום התמורה כתמורה בעסקת
יחידות או כתמורה בעסקת תמורות 0התמורה הינה בהיקף של כ 3.%-32%-מערכן הכולל של היחידות 0דורי
קבוצה רכשה את זכויותיהם של חלק מבעלי הזכויות האמורים במקרקעין ,בהיקף כולל של  43יחידות דיור
במסגרת הסכמים נוספים שנחתמו עימם ,ואותם בעלי הזכויות הוחרגו מתחולת הסכם הקומבינציה
האמור 0במהלך חודש אפריל  2..8אושרה תכנית להקמת שכונה בבניה רוויה ובניה צמודת קרקע של 372
יחידות דיור ,על המקרקעין האמורים0
להלן פרטים אודות הפרויקט האמור:
סעיף
שם הפרויקט
מיקום הפרויקט
תיאור קצר של הפרויקט
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט
מבנה ההחזקה בפרויקט
ציון שמות השותפים לפרויקט
שיטת הצגה בדוחות הכספיים
מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט
מועד סיום עבודות הקמה
מועד התחלת שיווק בפרויקט
מועד סיום שיווק
הסכמים עם קבלני ביצוע
מועד התחלת עבודות הקמה
זכויות משפטיות בקרקע
הסכמים מיוחדים (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר)
חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט
נושאים מיוחדים (ובכלל זה חריגות בניה מהותיות,
זיהום קרקע ,כשלי ביצוע או תכנון מהותיים)

סוג מלאי
יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בניה לא מנוצלות
סוג מלאי
יח"ד
זכויות בניה לא מנוצלות

פרטים
"וילה דורי" "Vila Dori" -
מזרחית לרחוב ההדרים ,מדרום לשכונת גבעת נוף ,נס ציונה
 372יח"ד מתוכן  92יח"ד צמודות קרקע והיתרה בבנייה רוויה
כ7404%-
 47יח"ד בבעלות מלאה של החברה; עסקת קומבינציה משולבת של
תמורות ובעין לגבי יתרת  325יח"ד
אין; עסקת קומבינציה עם פרטיים
מלאי
1999
כ 55,...-מ"ר
2.16
2.1.
2.15
הסכם עם דורי בניה לביצוע בשיטת פאושל
2.11
ראה לעיל
קומבינציה עם בעלי המקרקעין
ראה גורמי הסיכון שבסעיפים  1.012ו 12026-לחלק זה0
לא נאמד שווי מימוש נטו
הפרויקט מאוכלס בחלקו ונמצא בסמוך לשכונות מגורים קיימות 0חלקו
המאוכלס של הפרויקט מחובר לתשתיות עירוניות0
--

מצב תכנוני לפרויקט ליום 30.02.2104
מצב תכנוני נוכחי
סה"כ יחידות ()1..%
סה"כ שטחים (מ"ר)
372
56,49.
אין
אין
אין
533
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן (בפרויקטים בהם נדרש שינוי תכנוני)
סה"כ יחידות
סה"כ שטחים (מ"ר)
לא רלוונטי
לא רלוונטי

הערות
---הערות
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עלויות
שהושקעו
(באלפי
ש"ח)

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)
עלויות אחרות
סה"כ עלות מצטברת
סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות
שטרם
הושקעו
(באלפי
ש"ח)
ושיעור
השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם הושקעו
(אומדן)
עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות
מהוונות בעתיד (אומדן)
סה"כ עלות שנותרה להשלמה
שיעור השלמה [הנדסי/כספי] (לא כולל קרקע) ()%
מועד השלמת בניה צפוי

חוזים שנחתמו בתקופה יחידות דיור
השוטפת
יחידות דיור (מ"ר)
מחיר ממוצע למ"ר (אלפי
ש"ח)
חוזים מצטברים עד לסוף יחידות דיור
התקופה
יחידות דיור (מ"ר)
מחיר ממוצע למ"ר (אלפי
ש"ח)
של סה"כ הכנסות צפויות מכל
השיווק
שיעור
הפרויקט (אלפי ש"ח)
הפרויקט
צפויות
הכנסות
סה"כ
מחוזים שנחתמו במצטבר
(אלפי ש"ח)
שיעור שיווק ליום האחרון של
התקופה ()%
שטחים שטרם נחתמו יחידות דיור
לגביהם חוזים
יחידות דיור (מ"ר)
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב
הכספי

כל התקופה
-5,.45
51,.61
779
5,825
62,71.
291,42.

רבעון 4
-2,136
17,.58
-1,57.
2.,764
291,42.

2103

שנת 2104
רבעון 3
-551
13,748
-6.5
14,9.4
27.,657

רבעון 2
-734
1.,362
-1,46.
12,556
255,753

2102

רבעון 0
-1,624
9,893
779
2,19.
14,486
243,197

-15,6.6
43,189
53
2,572
61,42.
228,711

-5,696
46,617
-3,637
55,95.
167,291

374
1,6.8

374
1,6.8

374
2,.32

374
1,3.2

95
1.6

95
1,379

95
13,849

8.,281
2,.78

8.,281
2,.78

96,..7
2,785

1.9,842
3,..9

115,374
2,877

124,948
3,623

167,339
3,769

85,661
77
2.16

85,661
77
2.16

1.2,52.
73
2.16

115,781
69
2.15

121,.85
67
2.15

134,974
63
2.15

189,339
47
2.15

2103

כל התקופה
74
14,.55
1.06

רבעון 4
31
6,173
1.05

2104
רבעון 3
14
2,278
1101

רבעון 2
15
2,8.7
1.07

2102

רבעון 0
14
2,797
1.05

54
8,9.1
1.07

12
1,353
1309

282
4.,837
1103

282
4.,837
1103

251
34,663
1104

237
32,385
1105

222
29,578
1105

2.8
26,782
1107

154
17,881
1203

49.,3.5

49.,3.5

488,615

486,689

488,.81

487,717

487,445

351,416

351,416

31.,733

283,227

27.,.64

25.,423

19.,253

72%

72%

64%

58%

55%

51%

39%

38
8,165
4.,398

38
8,165
4.,398

69
14,338
35,639

83
16,616
31,567

98
19,423
3.,676

112
22,22.
29,271

166
31,121
34,648

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

1.

שטח מ"ר מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך
הדוח
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד
תאריך הדוח (אלפי ש"ח)

1,6.7
130576
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סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין
חוזים חתומים (אלפי ש"ח)
232,466
147,27.
71,763
---451,499

עד ליום האחרון של שנת 2.14
שנת 2.15
שנת 2.16
שנת 2.17
שנת 2.18
שנת  2109ואילך
סה"כ

סה"כ מקדמות שנתקבלו/
שצפויות להתקבל (אלפי ש"ח)
127,215
66,433
11,327
---2.4,975

אומדן שיעור רווחיות גולמית כולל בפרויקט (אלפי ש"ח) (*)
2103
2104
487,716
49.,3.5
הכנסות צפויות בגין הפרויקט
365,42.
377,.81
עלויות פרויקט צפויות
122,297
113,224
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט
54,489
54,.74
מתוכו ,רווח גולמי שכבר הוכר בדוח רווח והפסד
67,8.7
59,151
מתוכו ,רווח גולמי שטרם הוכר בדוח רווח והפסד
2501%
2301%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט ()%
1109
1109
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר (לפני
שימושים)

2102
487,445
358,443
129,..2
26,71.
1.2,293
2605%
1108

(*) חלק החברה בלבד ,ללא מרכיב קומבינציה

השפעת שינוי במחירי
המכירה של שטחים
שטרם נחתמו לגביהם
חוזי מכירה מחייבים,
למ"ר על הרווח הגולמי
הצפוי שטרם הוכר
השפעת שינוי בעלויות
ההקמה למ"ר על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם
הוכר

ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר
השפעת ירידה של
סה"כ רווח גולמי
השפעת עליה השפעת עליה של
5%
שטרם הוכר
5%
של 1.%
()5.3
59,151
5.3
1,..5

()1,.49

()5,246

59,151

5,246

השפעת ירידה
של 1.%
()1,..5

1,.49
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יתרות בדוח על המצב הכספי

מימון ספציפי שנלקח לפרויקט
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.14
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.13
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.12
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

מוסד מלווה:
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה
סה"כ מסגרת:
מתוכה ,יתרה שטרם נוצלה:
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:
מועדי פירעון קרן וריבית:
תניות פיננסיות מרכזיות:
תניות מרכזיות אחרות:

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:
האם מסוג non-recourse
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי ,לרבות ציון האם התקיימו התנאים:

בטחונות:

סוג
שעבודים

דרגה ראשונה

דרגה שניה
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)

פירוט
שיעבוד הקרקע ,התקבולים וכל
ההסכמים בפרויקט
---

------בנק לאומי לישראל בע"מ
יולי 2.1.
 2.מיליון ש"ח
 2.מיליון ש"ח
כפי שיוסכם עם הבנק מעת לעת0
--עמידה בתנאים מוקדמים למימון
הפרויקט ,הכוללים התייחסות
למועד לתחילת הבניה; קבלת
האישורים וההיתרים הנדרשים;
מספר מינימלי של יח"ד במכירה
מוקדמת; העמדת הון עצמי
הבטוחות
מינימלי; העמדת
המוסכמות; עמידה במגבלות
"לווה בודד" ו"קבוצת לווים";
עמידה בדוח "אפס" לפרויקט (כפי
שיעודכן); אי שינוי שליטה0
לא
לא
שחרור עודפים מתבצע ככלל בעת
סיום הפרויקט; יחד עם זאת
קיים מנגנון לשחרור כספים תוך
כדי התקדמות הפרויקט בהתאם
להתקדמות המכירות והביצוע0
שיעבוד הפרויקט לבנק0

הסכום המובטח ליום
30.02.2104
ללא הגבלה בסכום
---

המידע האמור לעיל בדבר המועד הצפוי לסיום הפרויקט ,בדבר עלויות שטרם הושקעו ,בדבר מקדמות
שצפויות להתקבל ,בדבר אומדן שיעורי הרווחיות (לרבות הכנסות ו/או עלויות צפויות) הינו מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה ,הערכותיה ותכניותיה נכון
למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,ההתקדמות בקצב הבניה ועלויותיה בפועל ,מועד השלמת הבניה בפועל,
והמכירות והתקבולים שיהיו בפועל בפרויקט זה .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן
שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה,
לרבות ביחס לאמור לעיל ו/או משינויים שיחולו בתנאי השוק ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיפים  01.04ו 02.26-לחלק זה.
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1.01.02

 - My Doriגני תקווה
דורי קבוצה הינה צד להסכם קומבינציה משנת  2..5עם צד שלישי שהינו בעל זכויות להקמת  266יחידות
דיור על פי תכנית שפורסמה וקיבלה תוקף בשטח של כ 38-דונמים בגני תקוה ,בעסקת יחידות ו/או תמורות0
חלקה של דורי קבוצה בעסקה הינו  163יחידות דיור0
סעיף
שם הפרויקט
מיקום הפרויקט
תיאור קצר של הפרויקט

חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט
מבנה ההחזקה בפרויקט
ציון שמות השותפים לפרויקט
שיטת הצגה בדוחות הכספיים
מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט
מועד סיום עבודות הקמה
מועד התחלת שיווק בפרויקט
מועד סיום שיווק
הסכמים עם קבלני ביצוע
מועד התחלת עבודות הקמה
זכויות משפטיות בקרקע
הסכמים מיוחדים (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר)
חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (אלפי ש"ח)
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט

נושאים מיוחדים (ובכלל זה חריגות בניה מהותיות,
זיהום קרקע ,כשלי ביצוע או תכנון מהותיים)

סוג מלאי
יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בניה לא מנוצלות
סוג מלאי
יח"ד
זכויות בניה לא מנוצלות

פרטים
My Dori
גני תקווה ,ממערב לדרך האיילות בסמוך לקרן
הרחובות דרך הים ודרך איילות ,שכונת גנים צפון
שלב א' – שני מגדלים בני  16קומות הכוללים 126
יח"ד; שלב ב' (מגרש  – )1שני מגדלים בני  18קומות
הכוללים  14.יח"ד ,בסה"כ  266יח"ד
כ6.%-
חלק החברה הינו  ,6.%קומבינציה בעין 4.%
עסקת קומבינציה עם פרטיים
מלאי
מרס 2..5
כ 33,877-מ"ר
שלב א' –  ,2.17שלב ב' – 2.18
שיווק החל בשנת 2.15
2.17
לפי הסכם ביצוע עם דורי בניה
מרס 2.15
עסקת קומבינציה
קומבינציה בעין
אין
לא נאמד שווי מימוש נטו
הפרויקט יוקם בסמוך לשכונה קיימת כחלק משכונה
חדשה בה צפויים להיבנות יח"ד נוספות בהתאם
לתב"ע בתוקף 0הרשות המקומית פועלת לחיבור
השכונה החדשה לתשתיות עירוניות0
אין

מצב תכנוני לפרויקט (שם הפרויקט) ליום 30.02.2104
מצב תכנוני נוכחי
הערות
סה"כ יחידות
סה"כ שטחים (מ"ר)
כל הבניינים בפרויקט
266
33,877
אין
אין
אין
אין
אין
אין
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן (בפרויקטים בהם נדרש שינוי תכנוני)
הערות
סה"כ יחידות
סה"כ שטחים (מ"ר)
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
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עלויות
שהושקעו
(באלפי
ש"ח)

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)
עלויות אחרות
סה"כ עלות מצטברת
סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות
שטרם
הושקעו
(באלפי
ש"ח)
ושיעור
השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם
הושקעו (אומדן)
עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות
מהוונות בעתיד (אומדן)
עלויות אחרות שטרם הושקעו
סה"כ עלות שנותרה להשלמה
שיעור השלמה [הנדסי/כספי] (לא כולל
קרקע) ()%
מועד השלמת בניה צפוי

2103

כל התקופה
398
2,..6
--238
2,642
17,459

רבעון 4
84
463
---547
17,459

שנת 2104
רבעון 3
133
8.2
--188
1,123
16,912

רבעון 2
152
539
--25
716
15,789

רבעון 0
29
2.2
--25
256
15,.73

577
649
--49
1,275
14,817

5.3
---19.
693
13,542

5,735
23,9..

6,..2
25,241

6,155
26,318

6,154
26,651

4,789
26,183

4,723
25,881

4,.35
24,266

197,.73
3,9.7

195,532
3,882

2.6,1.7
3,886

2.6,63.
3,896

2.5,452
()58.

2.8,633
()584

2.7,.78
2,565

38,911
269,526
--

38,867
269,524
--

38,...
28.,466
--

38,248
281,579
--

35,2.5
271,.49
--

37,365
276,.18
--

26,167
264,111
--

2.17-2.18

2.17-2.18

2.17-2.18

2.17-2.18

--

--

--

רבעון 4
------329,793

2104
רבעון 3
------329,796

רבעון 2
------329,59.

------33.,593

------3.2,322

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

161

161

161

161

161

161

161

יחידות דיור (מ"ר)
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב
הכספי (אלפי ש"ח)

2.,549
07,459

2.,549
07,459

2.,549
06,902

2.,549
05,787

2.,549
05,172

2.,549
04,807

2.,549
03,542

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

6

שטח מ"ר חוזים שנחתמו מתום התקפה ועד תאריך הדוח
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד
תאריך הדוח

8.1
1405

חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת

חוזים
התקופה

מצטברים

עד

לסוף

שיעור השיווק של הפרויקט

שטחים שטרם נחתמו לגביהם
חוזים

כל התקופה
------329,793

2103

2102

רבעון 0
------328,414

יחידות דיור
יחידות דיור (מ"ר)
שטחי מסחר (מ"ר)
יחידות דיור
יחידות דיור (מ"ר)
שטחי מסחר (מ"ר)
סה"כ הכנסות צפויות
מכל הפרויקט (אלפי
ש"ח)
סה"כ הכנסות צפויות
שנחתמו
מחוזים
במצטבר (אלפי ש"ח)
שיעור שיווק ליום
האחרון של התקופה
()%
יחידות דיור

2102

36

אומדן שיעור רווחיות גולמית כולל בפרויקט (באלפי ש"ח)
2103
2104
33.,593
329,793
הכנסות צפויות בגין הפרויקט
29.,836
286,983
עלויות פרויקט צפויות
39,758
42,8.9
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט
--מתוכו ,רווח גולמי שכבר הוכר בדוח רווח והפסד
39,758
42,8.9
מתוכו ,רווח גולמי שטרם הוכר בדוח רווח והפסד
120.%
130.%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט ()%
160.8
160.5
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר (לפני
שימושים)

השפעת שינוי במחירי
המכירה של שטחים
שטרם נחתמו לגביהם
חוזי מכירה מחייבים,
למ"ר על הרווח הגולמי
הצפוי שטרם הוכר
השפעת שינוי בעלויות
ההקמה למ"ר על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם
הוכר

ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)
השפעת ירידה של
סה"כ רווח גולמי
השפעת עליה השפעת עליה של
5%
שטרם הוכר
1.%
של 5%
()2,14.
42,8.9
4,281
2,14.

()2,14.

()4,281

42,8.9

2,14.

2102
3.2,322
277,653
24,669
-24,669
802%
1407

השפעת ירידה
של 1.%
()4,281

4,281
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יתרות בדוח על המצב הכספי

מימון ספציפי שנלקח לפרויקט
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.14
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.13
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
מוצג כהלוואה לזמן קצר:
3101202.12
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

מוסד מלווה:
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה
סה"כ מסגרת:
מתוכה ,יתרה שטרם נוצלה:
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:
מועדי פירעון קרן וריבית:
תניות פיננסיות מרכזיות:

תניות מרכזיות אחרות:
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:
האם מסוג non-recourse
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי ,לרבות ציון האם התקיימו התנאים:

בטחונות:

סוג
שעבודים

דרגה ראשונה

דרגה שניה
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)

פירוט
שיעבוד הקרקע,
ההסכמים בפרויקט
---

התקבולים

וכל

------בנק לאומי לישראל בע"מ
ינואר 2.15
 25מיליון ש"ח
 25מיליון ש"ח
כפי שיוסכם עם הבנק מעת לעת
-עמידה בתנאים מוקדמים למימון
הפרויקט ,הכוללים  -התייחסות
למועד לתחילת הבניה; קבלת
האישורים וההיתרים הנדרשים;
מספר מינימלי של יח"ד במכירה
מוקדמת; העמדת הון עצמי
הבטוחות
מינימלי; העמדת
המוסכמות; עמידה במגבלות
"לווה בודד" ו"קבוצת לווים";
עמידה בדוח "אפס" לפרויקט (כפי
שיעודכן); אי שינוי שליטה0
-לא
לא
שחרור עודפים מתבצע ככלל בעת
סיום הפרויקט; יחד עם זאת
קיים מנגנון לשחרור כספים תוך
כדי התקדמות הפרויקט בהתאם
להתקדמות המכירות והביצוע0
שיעבוד הפרויקט לבנק0

הסכום המובטח ליום
30.02.2104
ללא הגבלה בסכום
---

המידע האמור לעיל בדבר המועד הצפוי לתחילת ולסיום הפרויקט ,בדבר עלויות שטרם הושקעו ,בדבר
מקדמות שצפויות להתקבל ובדבר אומדן שיעורי הרווחיות (לרבות הכנסות ו/או עלויות צפויות) הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה ,הערכותיה
ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,ההתקדמות בקצב הבניה ועלויותיה בפועל ,מועד השלמת
הבניה בפועל ,והמכירות והתקבולים שיהיו בפועל בפרויקט זה .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או
להתממש באופן שונה מהצפוי ,כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או
בהערכותיה ,לרבות ביחס לאמור לעיל ו/או משינויים שיחולו בתנאי השוק ו/או כתוצאה מהתממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  01.04ו 02.26-לחלק זה.
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1.011

נכסים נוספים בתחום הפעילות

1.01101

רכישת זכויות במקרקעין על ידי דורי בניה
דורי בניה רכשה זכויות במקרקעין בתל אביב  ,שהינן חלק מפרויקטים יזמיים 0חלק דורי בניה בפרויקטים
אלה אינו עולה על  15%מהיקף הפרויקט ,בהתאם להסכם תיחום הפעילות (ראה סעיף  1202501לחלק זה)0
נכון למועד הדוח לדורי בנייה זכויות בפרויקט אחד למגורים ופרויקט אחד למשרדים ,בהיקף של כ15 -
מיליון ש"ח0

1.01102

אוויה – יהוד
בהתאם להסכם משנת  1999רכשה דורי קבוצה במשותף ובחלקים שווים עם חברה נוספת זכויות חכירה
במגרש ששטחו כ 13,...-מ"ר ,המצוי בלב שכונת קריית הסביונים ביהוד ,ועליו בנוי מלון "אוויה" (חלקה
של החברה  0)5.%בהתאם להסכם ,הצדדים פעלו יחד במתכונת של "עסקה משותפת" על מנת לשנות את
ייעודם של המקרקעין ממלונאות למגורים על המקרקעין של המלון או במקרקעין סמוכים בהליך של איחוד
וחלוקה 0הצדדים העניקו זה לזה זכות סירוב ראשון לרכישת חלקו של האחר במקרקעין0
בחודש מאי  2.14התקשרה החברה יחד עם שותפתה במקרקעין בעסקה למכירת מלוא זכויותיהן
במקרקעין האמורים תמורת סך של  4.מיליון ש"ח (חלק החברה  2.מיליון ש"ח) 0למועד הדוח ,העסקה
טרם הושלמה 0לפי תנאי ההתקשרות בין הצדדים ,מועד ההשלמה יחול עד  6.ימים ממועד השגת מלוא
האישורים להעברת הזכויות במקרקעין לרוכש ,המצויים בהליכי טיפול0

1.012

הון חוזר
פעילות הקבוצה ממומנת מהון עצמי ,מתקבולים מרוכשי יחידות ,מהמערכת הבנקאית ומאיגרות חוב0
לרוב ,עם חתימת החוזה עם רוכש דירה מתקבלת תמורה בשיעור של כ 7%-15%-מערך החוזה ,והיתרה
משולמת במספר תשלומים על-פי ההסכם עד למועד מסירת החזקה בדירה לרוכש 0תקבולים אלה משמשים
את הקבוצה בעקיפין כחלק מההון החוזר במסגרת תנאי הליווי הבנקאי 0מימון להון חוזר במהלך הבניה
נעשה בעיקרו של דבר במסגרת מימון פרויקטים יזמיים (ראה סעיף  1.0201לחלק זה)0

1.01201

אשראי ספקים – היקף אשראי הספקים הממוצע הסתכם בשנת  2.14לסכומים לא מהותיים0

1.01202

אשראי לקוחות – הקבוצה אינה נוהגת לתת אשראי לרוכשי היחידות ,מעבר ללוח התשלומים הקבוע
בהסכם המכר ,והחזקה בנכס נמסרת לרוכשים רק לאחר קבלת התמורה במלואה0

1.01203

הון חוזר והון חוזר של שנים-עשר חודשים
בסעיף זה" ,הון חוזר לתקופה של שניים-עשר חודשים" – כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים0
להלן פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של שניים-עשר חודשים וההון החוזר של החברה (סולו) נכון ליום
 31בדצמבר ( 2.14באלפי ש"ח) (לפרטים נוספים ראה גם סעיף  20105לדוח הדירקטוריון):
הסכום שנכלל
בדוחות הכספיים

התאמות (לתקופה של
שניים עשר חודשים)

סה"כ

נכסים שוטפים

56.,786

()88,93.

471,856

התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות
השוטפות

()591,541

-

()591,541

()3.,755

()88,93.

()119,685
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הפער בין ההון החוזר לבין ההון החוזר לתקופה של שנים-עשר חודשים נובע מהעובדה שביחס לפעילות
מכירת בניינים וקרקעות ,המחזור התפעולי הממוצע של החברה הינו שלוש שנים 0עקב כך כוללים הרכוש
השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי
הרגיל של החברה 0כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה ,הנכסים וההתחייבויות הקשורים באותה
פעילות מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי0
1.013

מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים
דורי קבוצה פועלת במגזרים גיאוגרפיים בתחום זה כמתואר בבאור  3.לדוחות הכספיים0

1.014

דיון בגורמי סיכון
להלן תיאור גורמי הסיכון אשר עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה בתחום זה:
גורמי סיכון מאקרו כלכליים
שינויים מאקרו-כלכליים – תוצאות הפעילות בתחומי הייזום המבנים עשויות להיות מושפעות בין השאר
משינויים כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים ,היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש
לדירות ומחיריהן 0כמו-כן ,ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים ,המצב הביטחוני-מדיני וזמינות חומרי
ייצור וחומרי גלם 0האטה כלכלית עולמית או תוך משקית עלולה להביא לירידה בביקוש לדיור 0בנוסף,
לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות ,יכולה להיות השפעה על
הביקוש לדירות0
שינויים ו/או החמרה במצב הגיאו-פוליטי עלולים לתת את אותותיהם על המצב המשק בכלל ועל ענף
הנדל"ן בפרט ,ובכלל זה לגרום לירידה בביקוש לדירות ולהתייקרות תשומות הבנייה ולמחסור בכוח אדם0
ירידה בביקוש לדירות מגורים בישראל ובמדינות הרלוונטיות בחו"ל עלול להביא להורדת מחירים של
דירות מגורים 0שווי קרקעות בישראל ובמדינות הרלוונטיות בחו"ל עלול ,אפוא ,לרדת בהתאם 0הביקוש
לדירות מגורים מושפע ,בין היתר ,מקצב גידול משקי בית ,משינויים בריבית במשק ,משינויים בשערי
חליפין ,משינויים בתנאי משכנתאות ,מציפייה לשינויים במחירי דירות ו/או לשינויים בתשואה ומגורמים
אחרים0
ירידה בשווי נכסי דורי קבוצה עלולה לסכן את גובה הביטחונות אשר הועמדו לנותני אשראי ,ועל-כן
הקבוצה עלולה להידרש להעמיד ביטחונות נוספים ,ויכולתה לגייס אשראי נוסף עלולה להיפגע 0נכון למועד
הדוח ,הקבוצה אינה נתקלת בקושי בקבלת אשראי ,אולם עם זאת ,הוקשחו תנאי האשראי על-ידי נותני
האשראי של הקבוצה0
מדיניות הממשלה – ענף הייזום למגורים מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים ,לרבות בעניין שיווק
והפשרת קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ,בעניין היקף בניה ציבורית ופרטית המיועדת למגורים,
בעניין היקף ותנאי הטבות ,משכנתאות ו/או מענקים לרוכשי דירות הניתנים על-ידי המדינה ,וכן בעניינים
הקשורים למיסוי (לרבות שינויים בשיעורי מיסים החלים על מוכרי קרקעות ומוכרי דירות יד שניה ועל
רוכשי דירות חדשות) ,לבניה (לרבות זמינות עובדים זרים) ,ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן0
קשיי מימון – למדיניות המערכת הבנקאית בישראל ובעולם יש השפעה על ענף הנדל"ן 0שינויים בדרישות
התאגידים הבנקאיים ,בין היתר בדבר תוספת בטחונות בגין ערבויות ביצוע והגדלת שיעור ההון העצמי
הנדרש לצורך העמדת מימון בפרויקטים יזמיים עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על יכולתה של
דורי קבוצה למחזר הלוואות קיימות 0בשנים האחרונות חלה עליה במגבלת המימון 0בנוסף ,גם טלטלה
בשוקי ההון ,ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה לגרום לקושי בגיוס הון או חוב במסגרת שוק ההון0

4.
גורמי סיכון בתחומי הפעילות של הקבוצה
נזקי רעידת אדמה – הקבוצה מחויבת בהשתתפות עצמית בגין נזקי רעידת אדמה במסגרת פוליסות הביטוח
שהינה צד להן 0אם ייגרם נזק נרחב לנכסי הקבוצה עקב רעידת אדמה עלולה להיגרם לה חשיפה מהותית
אשר לא ניתן לאמוד אותה0
גילוי עתיקות במקרקעי החברה – גילוי עתיקות במקרקעי החברה עשוי להסב לחברה הוצאות לא צפויות
וזאת ,בין היתר ,עקב עיכובים בבניה ו/או עקב הצורך בביצוע חפירות נוספות ו/או הצורך בתכנון מחודש של
הפרויקט0
גורמי סיכון מיוחדים לקבוצה
סיכוני שוק בינלאומיים – הקבוצה פועלת כקבלן בונה (יזם) בסלובקיה 0כתוצאה מכך חשופה פעילות
הקבוצה לסיכוני שוק ,אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין ,והתאמה חלקית של מחירי
הנדל"ן למחירי התשומות 0כן חשופה פעילות הקבוצה האמורה לסיכונים הנובעים מהמצב הפוליטי
והכלכלי בסלובקיה 0משבר הסאב-פריים שהחל בשנת  2..7ובהמשך המשבר אשר שפקד את השווקים
הפיננסיים החל מהרבעון האחרון של שנת  2..8ובמהלך המחצית הראשונה של שנת  2..9וכן משבר
החובות שפרץ באירופה בשנת  ,2.11השפיע על היקף הביקוש לנדל"ן למגורים במדינה האמורה 0התדרדרות
נוספת במצב הכלכלי הגלובלי עשויה לגרום להרעה בביקושים לנדל"ן למגורים במדינה האמורה0
תלות של סיווגה הקבלני של דורי בניה בסיווג הקבלני של דורי קבוצה – הסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה
(כמפורט בסעיף  1202301לחלק זה) כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן :דורי קבוצה תמשיך להיות
רשומה בפנקס הקבלנים; לא יחול כל שינוי לרעה בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה; דורי בניה תמשיך להיות
בשליטת (כהגדרת המונח "שליטה" בתקנות רישום קבלנים) דורי קבוצה; ודורי בניה תמשיך להעסיק
לפחות שני עובדים בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי בהתאם להוראות תקנה 2א(א) לתקנות הרלוונטיות0
דורי בניה פועלת להסרת התלות של רישומה בפנקס הקבלני בדורי קבוצה כאמור לעיל ,במועד הראשון
המוקדם שניתן לפי הוראות הדין 0היה ותופסק העסקתו של מי משני העובדים ,שבהתבסס על העסקתם
ניתן הסיווג הקבלני האמור של דורי בניה ,יהיה על דורי בניה להציע לרשם הקבלנים עובד אחר בעל השכלה
ו /או ניסיון מקצועי מתאים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני של דורי בניה ורישומה בפנקס הקבלנים 0דורי
קבוצה אינה רואה בכך סיכון מהותי לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים ובאותם תנאים0
פגיעה במוניטין ובמותג – למותג ולמוניטין של החברה כמותג מוביל בתחום המגורים ישנה השפעה על
מכירות החברה ללקוחותיה ועל התקשרויותיה עם צדדים שלישיים ,לרבות בעלי מקרקעין ויזמים אחרים0
לפיכך ,לשימור וחיזוק המותג "א 0דורי" בתחום היזמות למגורים ,או לחלופין לפגיעה תדמיתית במותג
האמור ,ככל שתהיה ,עשויה להיות השפעה על פעילותה של החברה ועל תוצאותיה הכספיות0
קבלן מבצע – נכון למועד הדוח ,החברה מבצעת את הפרויקטים היזמיים שלה בישראל ,המצויים בתהליכי
ביצוע ,באמצעות דורי בניה 0לפיכך ,להמשך פעילותה השוטף והסדיר של דורי בניה ,לרבות איכות הבניה
ועמידה בלוחות זמנים ,ישנה השפעה על המשך ביצוע הפרויקטים האמורים ועל עמידתה של החברה
בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה וצדדים שלישיים ,לרבות בעלי מקרקעין ויזמים אחרים ,ובהתאם על
תוצאותיה הכספיות של החברה 0לפרטים אודות גורמי הסיכון החלים על דורי בניה ועל פעילותה ראה סעיף
 12026לחלק זה0
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בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על-פי טיבם ועל-פי השפעתם ,לדעת הנהלת דורי קבוצה,
על עסקי הקבוצה:
גורם סיכון
סיכוני מאקרו
סיכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים
לקבוצה

שינויים מאקרו-כלכליים
מדיניות הממשלה
קשיי מימון
נזקי רעידת אדמה
גילוי עתיקות במקרקעי החברה
סיכוני שוק בינלאומיים
תלות של סיווגה הקבלני של דורי בניה בסיווג הקבלני
של דורי קבוצה
פגיעה במוניטין ובמותג
קבלן מבצע

השפעה
גדולה
+
+

לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים החלים על החברה ראה סעיף  24לחלק זה0

השפעה
בינונית

השפעה
קטנה

+
+
+
+
+
+
+
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תחום פעילות – Ronson Europe N.V

1111

כללי
פעילות הייזום של החברה בפולין מבוצעת באמצעות "( Ronson Europe N.V.רונסון") ,חברה אשר
התאגדה בהולנד בחודש יוני  ,2007ואשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בוורשה ,פולין ,החל
מחודש נובמבר 12007
נכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה  3918%ממניות רונסון ,בעקיפין 1לפרטים אודות אופן ההחזקה במניות
רונסון על-ידי החברה ראה סעיף  1111511לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2013המובאים בדוח זה
בדרך של הפניה 1כאמור ,החל מהדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת  2014החברה מדווחת על
רונסון כמגזר פעילות בר דיווח נפרד ,ובהתאם ,כתחום פעילות בחלק זה1
דורי קבוצה הינה צד להסכם בעלי מניות עם חברה בשליטת תיאטראות ישראל בע"מ ,שהינה צד בלתי
קשור לדורי קבוצה ("תיאטראות ישראל") אשר מקנה להן שליטה משותפת (בעקיפין) ברונסון 1הסכם בעלי
המניות האמור ברונסון כולל ,בין היתר ,הוראות המקנות לצדדים ייצוג שווה בדירקטוריון רונסון (המייצג
את החזקותיהן בעקיפין במניות רונסון) ומגבלות על העברת מניות ,ובכלל זה ההסכם מקנה לצדדים זכות
סירוב ראשון וזכות הצטרפות (1)Tag Along
בחודש דצמבר  2014הודיעה דורי קבוצה כי היא ותאטראות ישראל בוחנות אפשרויות לביצוע עסקה
למכירת החזקותיהן או החזקות מי מהן ,כולן או חלקן ,ברונסון 1בהתאם ,התקשרו החברות האמורות
בהסכם עם בנק השקעות לשם קבלת שירותים לקידום האמור 1נכון למועד הדוח ,אין וודאות בדבר ביצוע
עסקה כלשהי כאמור ו/או בדבר תנאיה 1יובהר כי ההחלטה בדבר עסקה כלשהי כפופה ,בין היתר ,לאישורי
האורגנים המוסמכים של הצדדים 1לפרטים אודות מיסים נדחים שרשמה החברה בדוחות הכספיים בקשר
להחזקה ברונסון ראה באור 11110ב) 11לדוחות הכספיים1
בשל השליטה המשותפת ברונסון כאמור ,רונסון הינה "חברה כלולה" ,שהשקעת דורי קבוצה בה מטופלת
בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני 1לאור מהותיות ההשקעה של דורי קבוצה ברונסון וחשיבותה
לעסקיה ,מצורפים הדוחות הכספיים המאוחדים של רונסון ליום  31בדצמבר "( 2014הדוחות הכספיים של
רונסון") לדוחות הכספיים של החברה1
הנתונים בסעיף  11זה הינם בזלוטי ,שהינו המטבע המסחרי של רונסון ומטבע ההצגה בדוחות הכספיים של
רונסון 1נכון ליום  31בדצמבר  1 ,2014זלוטי היה שווה ל 11108 -ש"ח 1לעניין השפעת שער הזלוטי על
השקעתה של החברה ברונסון ראה סעיף  1111713לחלק זה1

1112

השקעות בהון של רונסון ועסקאות במניותיה

1

בחודש נובמבר  2013השלימו דורי קבוצה ותיאטראות ישראל עסקה לרכישת מניות של רונסון מGE -
 ,Capital Corporationבמסגרתה רכשו כל אחת מדורי קבוצה ותיאטראות ישראל  717%מהון המניות של
רונסון בתמורה לסך של כ 1416-מיליון זלוטי 1בעקבות השלמת העסקה ,הגדילה דורי קבוצה את החזקותיה
(בעקיפין) בהון המניות המונפק של רונסון מ 3211%-ל 13918%-לפרטים נוספים אודות העסקה האמורה,
ראה דוחות מיידיים מיום  21ביולי  2013ומיום  17בנובמבר ( 2013אסמכתאות מספר 2013-01-096855
ו ,2013-01-192531 -בהתאמה) ,המובאים בזאת בדרך של הפניה ,ובאור 11110ב) 11לדוחות הכספיים1

1

יצוין ,כי למיטב ידיעת החברה ,לפי הדין החל על רונסון ,בעל מניות המחזיק  5%או יותר מהון המניות המונפק של רונסון
נדרש לדווח כי שיעור החזקותיו במניות שווה או עולה על  5%כאמור ,והוא אינו נדרש לדווח על שינויים בהחזקותיו כל עוד
שיעור החזקותיו אינו עולה על 110%

43
1113

חלוקת דיבידנדים
בשנת  2013חילקה רונסון דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ 812-מיליון זלוטי ( 0103זלוטי למניה)
(חלקה של החברה בדיבידנד האמור הסתכם בסך של כ 219-מיליון ש"ח) 1בשנת  2014ובשנת  2015עד למועד
הדוח לא חילקה רונסון דיבידנד לבעלי מניותיה1
בחודש מאי  2013החליטה רונסון על שינוי מדיניות הדיבידנד שלה ,אשר עד לאותו מועד היתה שלא לחלק
דיבידנדים ולשמר את רווחיה למימון צמיחתה ופיתוח עסקיה 1לפי מדיניות הדיבידנדים לאחר שינויה
כאמור ,יתכנו חלוקות דיבידנדים שוטפות של רונסון בעתיד ,כאשר הדירקטוריון המפקח של רונסון יבחן
את ההמלצות של הדירקטוריון המנהל שלה לביצוע חלוקה ככל שיהיו כאלה מעת לעת ,בהתחשב ,בין היתר,
במאזן הקיים באותו מועד וזה הצפוי לאחר החלוקה המוצעת ,בשים לב להתחייבויותיה של רונסון;
בצרכיה של רונסון בהתחשב ביעדיה להיות מדורגת כאחת מבין חברות הנדל"ן למגורים המובילות בפולין;
ובשינויים בסביבה העסקית בה פועלת רונסון1
לפי הדין החל על רונסון ,באופן כללי ,רונסון אינה רשאית לחלק דיבידנדים מרווחים שמקורם בשיערוך של
נכסים בדוחותיה הכספיים; כמו כן לשם ביצוע חלוקה נדרשת לרונסון יתרת מזומנים הפנויה ממגבלות
חוזיות מחייבות1
לפרטים בעניין אמות מידה פיננסיות ביחס לחלק מאגרות החוב של רונסון ,בין היתר ,בשים לב לחלוקת
דיבידנדים ,ראה סעיף  1111212לחלק זה1
החברות הייזמיות הפרטיות המוחזקות על-ידי רונסון ושבאמצעותן היא פועלת (כמתואר להלן; "החברות
הייזמיות") ,נוטלות הלוואות מתאגידים בנקאיים לליווי הפרויקטים שבביצוען 1ככלל ,החברות הייזמיות
אינן רשאיות לבצע תשלומים על חשבון דיבידנדים עד לפירעון מלא של ההלוואות שנטלו 1כמו כן ,שתי
החברות הייזמיות שבהן רונסון אינה מחזיקה במלוא זכויות הבעלות אינן רשאיות לבצע חלוקה של
דיבידנדים ללא קבלת הסכמה של יתר השותפים באותן חברות1
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מידע כללי על תחום הפעילות

111411

מידע כללי
נכון למועד הדוח ,תחומי הפעילות העיקריים של רונסון הינם ייזום ,הקמה ומכירה של מבני נדל"ן למגורים,
בעיקר בנייני דירות למגורים וכן בתי מגורים צמודי קרקע ,בארבע ערים מרכזיות בפולין  -וורשה ,פוזנן,
וורוצלב ושצ'צ'ין ,כאשר עיקר פעילותה מרוכזת בוורשה 1כמו-כן ,עוסקת רונסון בפעילות של השכרת
משרדים ,שאינה מהותית לדורי קבוצה1
הפעילות של רונסון מבוצעת באמצעות החברות הייזמיות ,שהינן חברות פרטיות שהואגדו בפולין ,בבעלותה
המלאה של רונסון ,למעט חברה אחת שבה רונסון מחזיקה  82%מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה ושני
תאגידים שבהם רונסון מחזיקה  50%מהון המניות ומזכויות ההצבעה (לפרטים אודות החברות בהן יש
לרונסון שליטה משותפת ראה סעיף  11111לחלק זה) 1לרונסון נכס מס שנוצר בגין מיסים נדחים מפעילותן
של החברות הייזמיות בסכום של כ 1515-מיליון זלוטי נכון ליום  31בדצמבר  12014ככלל ,החברות הייזמיות
פועלות בזמן נתון לייזום פרויקט אחד בלבד 1רונסון והחברות הייזמיות יכונו להלן ביחד – "קבוצת רונסון"1
הפרויקטים של רונסון מוקמים על קרקעות שהזכויות ביחס אליהן מוקנות לחברות הייזמיות 1למעט בניין
אחד ,כל הקרקעות מהוות מלאי של קבוצת רונסון 1לרוב ,על-פי הסכמי הרכישה של המקרקעין בפולין ,טיב
הזכויות הניתנות לחברות הייזמיות במקרקעין הינן זכות שימוש לעד ,בעוד שבמבנים המוקמים על
המקרקעין הנרכשים על-ידי החברות הייזמיות או המצויים על המקרקעין הנרכשים ,ניתנות לחברות
הייזמיות זכות בעלות1
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014לקבוצת רונסון  854יחידות דיור המוצעות למכירה ב 13-אתרים ,מתוכן 747
יחידות דיור מוצעות למכירה במסגרת תשעה פרויקטים שהינם בהקמה נכון ליום  31בדצמבר  ,2014ו107-
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יחידות דיור – במסגרת פרויקטים שהקמתם הושלמה למועד האמור 1תשעת הפרויקטים שהינם בהקמה
כאמור לעיל כוללים  1,403יחידות דיור ,מהן הקמתן של  821יחידות דיור בחמישה פרויקטים צפויה
שתושלם במהלך שנת  2015והיתרה צפוי שתושלם במהלך שנת  12016בנוסף ,לקבוצת רונסון ישנם 19
פרויקטים נוספים בשלבים שונים של תכנון ,המייצגים כ 4,400-יחידות דיור 1לפרטים נוספים ראה סעיף
 1116לחלק זה1
111412

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על תחום הפעילות

2

פולין הינה חברה באיחוד האירופי ,בנאט"ו ,בארגון הסחר העולמי ( )WTOוב 1OECD-חרף הטלטלות
שאפיינו את כלכלת מדינות רבות באירופה בשנים האחרונות והמשבר באוקריאנה (אשר הוביל ,בין היתר,
להגברת בידודה הכלכלי של רוסיה ,שהינה שותף מסחר משמעותי של פולין) ,כלכלת פולין הפגינה בשנים
אלה איתנות יחסית ואף הצליחה לייצר צמיחה1
בשנת  2012נרשמה האטה במגמה של הגדלת פעילות יזמי הנדל"ן בפולין אשר הביאה להגדלת היצע הדירות
בשל כך שלא היו ביקושים תואמים ,ובשנים  2012ו 2013-חלה ירידה בהתחלות בניה חדשות בפולין אך
באופן כללי בשנת  2013החל השוק בפולין לשנות את מגמתו 1באותה שנה נרשמה עליה בביקוש לדירות
לעומת שנת  2012וכתוצאה מכך נרשמה עליה של  16%במספר התחלות הבניה בשנת  ,2014כאשר חלק
משמעותי ממנה נבע מפרויקטים חדשים של יזמי נדל"ן ומיעוטה מפעילות של משקיעים פרטיים1
הצמיחה בשוק בפולין ואיתה העלייה בביקוש לדירות נבעה גם מתקנות חדשות ומצעדי מדיניות שונים,
ביניהם תכנית ממשלתית לתמיכה ולסבסוד העלויות של משכנתאות של זוגות צעירים ברכישת דירה
ראשונה אשר באה לסיומה בשנת  ,2012והוחלפה בתוכנית דומה חדשה בשנת  2014אשר מכוונת לאזורים
בהם מחירי הדירות המיועדים לסבסוד הינם קרובים למחיר השוק באותו אזור 1כ 30% -מהלקוחות אשר
רכשו דירה ראשונה באזורים מסוימים בפולין בשנת  2014עשו זאת במסגרת התוכנית הממשלתית האמורה,
ובין אזורים אלה גם העיר פוזנן ,שקבוצת רונסון מקימה בה נכון למועד הדוח שלושה פרויקטים 1בתוכניות
אלה קובעת הממשלה הפולנית קריטריונים לזכאות ,כגון שטח דירה מקסימלי או מחיר מקסימלי באזורים
מסוימים1
בנוסף ,בתקופה האחרונה שמר הבנק הלאומי של פולין על שיעורי ריבית נמוכים באופן משמעותי ,אשר
השפיעו באופן חיובי על שוק הנדל"ן למגורים בפולין ,ראשית בשל כך ששיעורי הריבית הנמוכים הקלו על
נטילת משכנתאות על-ידי רוכשי דירות פוטנציאליים ושנית כיוון שעודדו רכישת דירות במזומן
כאלטרנטיבת השקעה רווחית יותר מאשר הפקדת סכומים אלה בפיקדונות הבנקאים בעלי הריבית הנמוכה1
השיפור בסביבה העסקית בפולין עודד את היזמים להרחיב את פעילותם ,ובשנת  2014כמות הדירות שהוצעו
למכירה באזורי מטרופולין בפולין היתה גדולה מכמות הדירות שנמכרו באותה תקופה 1בורשה ,בירת פולין,
נרשם גידול של  16%במכירות של יחידות דיור חדשות בשנת  2014בהשוואה לשנת  2013ומגמה דומה
נרשמה גם בערים מרכזות אחרות בפולין 1לאור הגורמים לעיל ,העלייה בביקוש לדירות בפולין בשנים 2013
ו 2014-החלה להתאזן מול ההיצע שהתווסף לשוק ,מה שגרם ליציבות במחירי הנדל"ן בפולין בשנת 12014
יחד עם זאת ,קיימת רגולציה ומגבלות בנקאיות שמרסנות את הצמיחה בשוק הנדל"ן בפולין וגורמים
ליזמים רבים לקשיים בקבלת מימון בנקאי 1בשנת  2012נכנס לתוקף חוק היזמים ,אשר מטרתו הגנה על
רוכשי הדירות 1חוק היזמים הביא לצמצום היצע הדירות ,שכן החוק קובע ,בין היתר ,כי מימון של פרויקט
בניה יהא מותנה בהשקעה של הון עצמי בשיעור מינימלי של  15%-20%ובמכירות מוקדמות ( )pre-saleשל
יחידות דיור בפרויקט הרלוונטי בשיעור מינימלי של  ,15%-20%ומחייב להעמיד ערבות בנקאית להבטחת
פיקדונות רוכשי הדירות 1במקביל להעלאת הדרישות מיזמים למימון פרויקטים ,החלו הבנקים גם להקשיח
את דרישות ההון העצמי מנוטלי המשכנתאות לדיור 1החל מחודש ינואר  2015הבנקים דורשים
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המידע הכלול בסעיף זה מבוסס על פרסומיה של רונסון1
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מלקוחותיהם לממן ממקורותיו העצמיים לפחות  10%ממחיר הדירה ,שיעור אשר עתיד לעלות ל 15%-ול-
 20%בשנים  2016ו ,2017-בהתאמה 1דרישות אלו עלולות לגרום לירידה בביקושים לרכישת דירות 1בנוסף
לכך ,לאחרונה חלה הקשחה ברגולציה בפולין החלה על אתרי בניה ,ובכלל זה בנושא איכות הסביבה ,דרכי
תחבורה ותשתיות1
לפי הערכות רונסון ,פעילות השוק בפולין מעידה על כך שבשנת  2014הצליחו יזמים רבים להתגבר על
גורמים שהאטו את הצמיחה בשנת  , 2013ובעיקר על חקיקה ומגבלות בנקאיות אשר נכנסו לתוקף בשנת
 2012והגבילו את יכולתם של היזמים בקבלת מימון בנקאי עבור השקעות חדשות כמתואר לעיל 1יחד עם
זאת ,לצד השיפור במגמות השוק בשנת  ,2014ישנם גורמים רבים היוצרים אי ודאות לגבי העתיד,
שהעיקריים ביניהם הינם ,רמת ההתפתחות של הכלכלה הפולנית ,ביצועי המגזר הבנקאי ובכלל זה הריבית
שתוצע ללקוחות בפרויקטים חדשים למגורים ורמת התחרות הגוברת בתחום1
111413

מידע כספי –
להלן מידע כספי לגבי פעילותה של רונסון בשנים  2012עד ( 2014כולל) ,לפי דוחותיה הכספיים של רונסון
(באלפי זלוטי):
הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)
רווחי (הפסדי) תחום הפעילות (מאוחד)
רווחי (הפסדי) תחום הפעילות (חלק התאגיד)
סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד) ( ליום 31
בדצמבר)
סך ההתחייבויות ( ליום  31בדצמבר)
מדדים פיננסיים נוספים *
ריבית וייבור** ( 1חודש)
ריבית וייבור** ( 3חודשים)
ריבית וייבור** ( 6חודשים)

2014
152,984
()15,511
()6,173
841,583

2013
207,025
18,044
5,794
745,036

2012
198,759
31,176
10,011
778,605

390,136

287,387

326,751

2108%
2106%
2105%

2146%
2171%
2172%

4122%
4113%
4109%

(*) חוזי מכר יחידות הדיור בפולין הינם בערכים נומינליים ,ללא הצמדות 1המדדים הפיננסיים האמורים
רלוונטיים לייצוגה של ריבית הפריים בפולין המשפיעה על הוצאות המימון של רונסון1
(**) וייבור ( )Wiborהינה  ,Warsaw Interbank Offered Rateהיינו ריבית קצרת טווח בין הבנקים בפולין1

למידע כספי נוסף אודות רונסון ראה באור 11110ב) 12לדוחות הכספיים 1ההפסד של רונסון בשנת  2014נבע
בעיקר מתמהיל הדירות שנמסרו על-ידי רונסון בשנת  2014וכן מהפרשה לירידת ערך שבוצעה בגין מספר
קרקעות של רונסון1
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מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפים
כאמור ,קבוצת רונסון פועלת בעיקר בארבע ערים מרכזיות בפולין 1האבחנה בין אזורים גיאוגרפיים מבוססת
על כך שהמיקום ורמת הפיתוח באזור מסוים משפיעה על המרווח הממוצע מהפרויקט ועל סיכוני הפרויקט
באותו אזור1
להלן מידע כספי לפי הדוחות הכספיים של רונסון (באלפי זלוטי) בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפים המבוססת
על הפעילות בארבע ערים מרכזיות (באלפי זלוטי):

הכנסות
סך נכסים

2014
107,530
522,579

ורשה
2013
176,899
425,552

2012
169,578
468,573

2014
39,537
115,975

פוזנן
2013
9,321
133,607

2012
5,117
102,388

2014
1,252
96,134

ורוצלב
2013
8,809
77,912

2012
17,689
84,638

שצ'צ'ין
2013
2014
11,996 4,836
67,989 66,003

2012
6,375
78,039
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ספקים וקבלני משנה
הספקים וקבלני המשנה שעימם מתקשרת קבוצת רונסון כוללים:
א 1קבלנים מבצעים (קבלנים ראשיים)  -החברות הייזמיות אינן משמשות כקבלן מבצע ,והקמת המבנים
מבוצעת על-ידי צדדים שלישיים שהינם קבלני ביצוע הפעילים בפולין 1קבלני הביצוע אחראים לביצוע
הבניה ולהשלמת הפרויקטים ,לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים לבטיחות יחידות הדיור המוקמות1
הקבלנים המבצעים ,מבצעים עבור קבוצת רונסון עבודות פיתוח ,תשתית ובניה ,בהסכמים פאושליים1
במסגרת ההתקשרויות של קבוצת רונסון עם הקבלנים הראשיים נקבע עמם סכום קבוע מראש עבור
הקמת הפרויקט ומסירתו לקבוצת רונסון לאחר השלמתו כמוצר מוגמר (לרבות עלויות ביטוח בהן נושא
הקבלן המבצע) 1התמורה אינה צמודה לבסיס הצמדה כלשהו ,והקבלן הראשי נושא במלוא תוספת
העלויות ו/או ההוצאות הנובעות משינויים בפרויקט (למעט בקשר עם שינויים או תוספות ביוזמת
קבוצת רונסון ,ואשר אושרו על-ידה מראש) ,כגון עליה במחירי התשומות ,ליקויים בביצוע העבודה
וטעויות בחישוב כמויות 1קבוצת רונסון בוחרת את קבלני הביצוע בקפידה לפי ניסיונם ,מקצועיותם
וחוסנם הפיננסי ,כמו גם הכיסוי הביטוחי שלהם בכל הקשור לסיכונים הגלומים בתהליך הבניה1
ב 1ספקי שירותים הנדסיים כדוגמת אדריכלים ומתכננים1
ג 1ספקי שירותי שיווק ,מפרסמים ויחסי ציבור1
להלן פרטים אודות קבלני ביצוע (קבלנים ראשיים) עיקריים של רונסון (אשר היקף ההתקשרות של קבוצת
רונסון עמם עולה על  1%מעלויות הבניה של רונסון בתקופת הדוח):
זיהוי הספק/
קבלן המשנה

ספק א'
ספק ב'
ספק ג'
ספק ד'
ספק ה'

האם הוא צד
קשור [כן/לא]

לא
לא
לא
לא
לא

היקף רכישות
מהספק בתקופת
הדיווח (במיליוני
זלוטי)
כ62-
כ41-
כ22-
כ7-
כ415-

משקל הספק מכלל
הרכישות של רונסון
()%

תלות מיוחדת בספק
[כן/לא]

ציון עניינים נוספים

4018%
2618%
1413%
415%
219%

לא
לא
לא
לא
לא

------
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גילוי לגבי כלל הפרויקטים של רונסון (פרויקטים שאינם מהותיים מאוד)3
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פרויקטים של רונסון בהקמה ליום  31בדצמבר  - 2014נתונים כלליים (באלפי זלוטי):

שם הפרויקט

מיקום

Młody
Grunwald II
Kamienica
Jeżyce I
Panoramika
II

Szczecin

Sakura 3+4

Warsaw

Verdis 3+4

Warsaw

Espresso II

Warsaw

Tamka

Warsaw

Moko I

Warsaw

Impressio II

Wrocław

3

שנת
תחילת
הבניה

שנת
סיום
בניה
משוער

שנת
רכישת
הקרקע

2014

2015

2006

2014

2016

2007

2014

2016

2007
Poznań
Poznań

2007
2007

20132014
20132014

2015
2015

2011

2013

2016

2005

2013

2015

2006

2014

2016

2007

2013

2015

חלקה
האפקטיבי
של רונסון
(ושל דורי
קבוצה)
בפרויקט
()%
100%
()3918%
100%
()3918%
100%
()3918%
100%
()3918%
100%
()3918%
82%
()3216%
100%
()3918%
100%
()3918%
100%
()3918%

סה"כ
יח"ד

סה"כ
מ"ר
ממוצע
ליח"ד

שיעור
השלמה
ליום
31.12.14

סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן
הסכמי מכירה מחייבים:
ליום  31בדצמבר
סמוך
למועד
2012 2013
2014
הדוח

סה"כ
יח"ד
שטרם
נמכרו
ליום
31.12.14

137

60

43%

8

35

--

--

102

144

54

4%

27

45

--

--

99

107

55

17%

3

15

--

--

92

259

54

83%

15

147

29

--

112

224

52

70%

10

176

21

--

48

152

50

41%

()8

74

29

--

78

65

85

50%

2

37

10

--

28

179

63

12%

4

89

--

--

90

136

62

69%

7

38

1

--

98

סה"כ
הכנסות
צפויות

סה"כ
עלויות
צפויות

48,974

47,278

סה"כ
רווח
גולמי
צפוי

1,696

סה"כ
שיעור
רווח
גולמי
צפוי
()%

יתרת
עודפי
ם
צפויה
בסיום

315%

10,445

45,609

43,580

2,029

414%

7,478

26,430

26,430

--

--

18,181

100,565

88,468

12,097

12%

18,065

81,399

60,961

20,438

2511%

29,855

52,960

43,472

9,488

1719%

10,348

74,198

48,426

25,772

3417%

39,533

97,395

63,167

34,228

3511%

40,806

51,801

51,801

--

--

1,342

יצוין כי בהתאם לשיעור ההחזקות האפקטיבי שלה ברונסון (אשר הינה חברה כלולה) ,בהתאמות הנדרשות ,לא קיימים פרויקטים של רונסון שהינם בבחינת "פרויקטים מהותיים מאוד"
מנקודת מבטה של החברה ,היינו לא קיימים פרויקטים של רונסון המקיימים את אחד מהתנאים הבאים  -פרויקט (א) שיתרת הרווח הגולמי שטרם הוכר הצפוי ממנו מהווה  10%או יותר
מסך ההון העצמי המאוחד של החברה ליום  31בדצמבר ( ;2014ב) פרויקט שיתרת ההכנסות השנתיות הממוצעות הצפויות ממנו ביתר התקופה לביצועו מהווה  10%או יותר מהגבוה מבין
סך הכנסות החברה המאוחדות בשנת  2014או בשנת ( 2013לעניין זה "הכנסה שנתית ממוצעת הצפויה מן הפרויקט" משמעה סך יתרת ההכנסה הצפויה מהפרויקט שטרם הוכרה כהכנסה
חלקי מספר השנים עד סיום ההכרה בהכנסה מן הפרויקט); או (ג) שיתרת המלאי המיוחסת לפרויקט בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליום  31בדצמבר  2014מהווה  10%או
יותר מסך נכסי החברה באותו דוח1
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המידע בדבר מועד סיום הבניה המשוער של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על מידע המצוי בידי רונסון,
הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,המצב התכנוני של הפרויקטים ,תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצע והתקדמות בקצב הבניה .המידע האמור עשוי שלא
להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול במידע המצוי בידי רונסון ו/או בהערכותיה ,בין היתר ,לרבות ביחס למצב
התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקטים ו/או בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  11.17לחלק זה.
המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל ,לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות ,הכנסות והוצאות צפויות ,הינו מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי
המכירה הצפויים של היחידות ועיתוי מכירתן .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול
בנתונים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  11.17לחלק זה .מודגש ,כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי ותפעולי המועבר לחברי
הדירקטוריון של רונסון באופן שוט ף .בהתאם ,אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "תוצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של החברה ו/או של רונסון
כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות ,ובהתאם ,ההוראות הדין הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסוג זה אינן חלות עליו.
111612

פרויקטים של רונסון בהקמה ליום  – 31.12.2014נתונים על ההכנסות ,העלויות והמחירים בפרויקט (באלפי זלוטי):

שם הפרויקט

Młody
Grunwald
II
Kamienica
Jeżyce I
Panoramika
II
Sakura 3+4
Verdis 3+4

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום
31.12.2014

קרקע
היטלים
פיתוח

בניה

עלויות
מימון
שהוונו
לפרויקט

אחרות

יתרת
עלויות
צפויות
שטרם
הושקעו
ליום
31.12.2014

מחיר המכירה הממוצע למ"ר
בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל
תקופה) ,ללא מע"מ
בשנה שהסתיימה
מיום
ביום  31בדצמבר *
1.1.2015
עד סמוך
2013
2014
למועד
הדוח

הכנסות מחוזים חתומים,
נכון ליום  31בדצמבר **2014

הכנסות מחוזים חתומים
שטרם הוכרו
יתרת
מקדמות
סכומים
שנתקבלו (א)
לקבל לפי
חוזים (ב)

14,844

11,503

3,741

125

17,064

5,585

5,578

6,839

1,334

4,900

368

30,139

5,507

5,565

-

6,521

1,122

1,263

140

17,384

4,301

4,448

-

379

26,457
11,704

42,012
30,278

8,824
3,704

567
470

10,607
14,805

6,761
6,598

6,912
6,559

6,914
6,650

30,212
28,642

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה
מחייבים ליום  31בדצמבר 2013

עלות
בספרים של
רונסון של
המלאי
הבלתי מכור

צפי
הכנסות
מהמלאי
הבלתי
מכור (ג)

מחיר ממוצע
למ"ר לפיו
חושב צפי
ההכנסות של
המלאי
הבלתי מכור

סה"כ
הכנסות
שטרם
הוכרו
(א)(+ב)+
(ג)

סה"כ
רווח
גולמי
שטרם
הוכר

סה"כ
שיעור
רווח
גולמי
צפוי

2,288

6,519

24,780

40,167

5,540

48,974

1,696

315%

831

10,892

9,986

33,886

5,488

45,609

2,029

414%

3,047

7,873

23,004

4,268

26,430

-

0%

20,115
32,792

38,896
11,321

50,238
19,965

6,684
6,528

100,565
81,399

12,097
20,439

12%
2511%
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שם הפרויקט

Młody
Grunwald
II
Espresso II
Tamka
Moko I
Impressio
II

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום
31.12.2014

קרקע
היטלים
פיתוח

בניה

עלויות
מימון
שהוונו
לפרויקט

אחרות

יתרת
עלויות
צפויות
שטרם
הושקעו
ליום
31.12.2014

מחיר המכירה הממוצע למ"ר
בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל
תקופה) ,ללא מע"מ
בשנה שהסתיימה
מיום
ביום  31בדצמבר *
1.1.2015
עד סמוך
2013
2014
למועד
הדוח

14,844

11,503

3,741

125

17,064

5,585

5,578

8,446
14,844
15,228
17,059

13,581
13,932
4,940
22,738

1,112
3,813
4,358
3,125

294
538
261
209

20,039
15,298
38,380
8,670

14,376
7,923
5,709

6,599
13,004
7,763
5,695

6,527
12,955
6,025

הכנסות מחוזים חתומים,
נכון ליום  31בדצמבר **2014

הכנסות מחוזים חתומים
שטרם הוכרו
יתרת
מקדמות
סכומים
שנתקבלו (א)
לקבל לפי
חוזים (ב)

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה
מחייבים ליום  31בדצמבר 2013

עלות
בספרים של
רונסון של
המלאי
הבלתי מכור

צפי
הכנסות
מהמלאי
הבלתי
מכור (ג)

מחיר ממוצע
למ"ר לפיו
חושב צפי
ההכנסות של
המלאי
הבלתי מכור

סה"כ
הכנסות
שטרם
הוכרו
(א)(+ב)+
(ג)

סה"כ
רווח
גולמי
שטרם
הוכר

סה"כ
שיעור
רווח
גולמי
צפוי

2,288

6,519

24,780

40,167

5,540

48,974

1,696

315%

6,126
13,652
6,684
5,951

16,301
26,153
34,840
7,706

13,510
15,356
14,219
31,760

30,533
34,393
55,870
38,145

6,772
12,402
8,045
5,805

52,960
74,198
97,394
51,802

9,487
25,772
34,228
-

1719%
3417%
3511%
0%

* שיווק הפרויקטים האמורים החל בשנת 12013
** טרם הוכרו הכנסות בפרויקטים האמורים1

המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל ,לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות ,הכנסות והוצאות צפויות ,הינו מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי
המכירה הצפויים של היחידות ועיתוי מכירתן .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול
בנתונים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  11.17לחלק זה .מודגש ,כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי ותפעולי המועבר לחברי
הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף .בהתאם ,אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "תוצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של החברה ו/או של רונסון
כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות ,ובהתאם ,ההוראות הדין הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסוג זה אינן חלות עליו.
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פרויקטים של רונסון שהקמתם נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  – 31.12.2014נתונים כלליים על הפרויקטים (באלפי זלוטי):

שם
הפרויקט

מיקום

שנת
רכישת
הקרקע

שנת
תחילת
הבניה

שנת
סיום
הבניה

חלקה
האפקטיבי של
רונסון בפרויקט
(( )%חלקה
האפקטיבי של
דורי קבוצה
בפרויקט ())%

יח"ד
שנותרו
במלאי
ליום
31.12.20
14

Constans
Espresso I
Młody
Grunwald
I
Sakura I
Sakura II
Impressio
I
Chilli I
Chilli II
Chilli III
Naturalis
I-III
Gemini II
Panorami
ka I
Verdis I
Verdis II

Warsaw
Warsaw
Poznań

2003
2011
2007

2008
2012
2012

2011
2014
2014

)3918%( 100%
)3216%( 82%
)3918%( 100%

2
4
24

עלות
המלאי
המיוחסת
ליח"ד
שנותרו
במלאי ליום
31.12.2014
(באלפי
זלוטי)
1,970
2,519
12,683

259
75
90

Warsaw
Warsaw

2007
2007
2007

2010
2011
2010

2012
2013
2012

)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%

9
3
1

5,029
2,310
566

74
102
51

1
1
--

2007
2007
2007
2008

2011
2012
2013
2011

2012
2013
2014
2013

)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%

1
1
28
46

248
334
6,781
14,660

64
86
62
64

--3
2

--4
4

2006
2007

2011
2010

2013
2012

)3918%( 100%
)3918%( 100%

2
1

2,427
270

141
54

---

---

-2

2007
2007

2010
2012

2012
2013

)3918%( 100%
)3918%( 100%

3
6

837
4,017

86
79

-1

-1

---

Wrocław
Poznań
Poznań
Poznań
Warsaw
Warsaw
Szczecin
Warsaw
Warsaw

מ"ר
ממוצע
ליח"ד
שנותרו
במלאי

הכנסות
צפויות
מדירות
במלאי

רווח
גולמי
צפוי
מדירות
במלאי

שיעור
רווח
גולמי
צפוי על
דירות
במלאי
()%

יתרת
עודפים
צפויה
בסיום
(באלפי
זלוטי)

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט לפי
תקופות:
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
מתום
לשנת
לשנת
לשנת
לשנת
שנת
2014
2014
2014
2014
 2014עד
סמוך
למועד
הדוח
--2

-2
1

-2
--

1
-14

-16
41

1,970
3,160
13,646

-641
963

0%
2013%
711%

()128
314
()104

-()1
--

-1
--

----

--2

6,479
2,674
566

1,450
364
--

2214%
1316%
0%

755
122
()37

()1
2
7
5

--7
4

-1
5
10

269
352
7,204
16,471

21
18
423
1,811

716%
511%
519%
11%

()1
()8
()124
399

-2

-5

3,467
288

1,040
18

30%
612%

618
()4

---

-5

1,267
5,197

430
1,180

3317%
2217%

263
619
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פרויקטים של רונסון שהקמתם נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  – 31.12.2014נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות (באלפי זלוטי):
שם

Constans
Espresso I
Młody Grunwald I
Sakura I
Sakura II
Impressio I
Chilli I
Chilli II
Chilli III
Naturalis I-III
Gemini II
Panoramika I
Verdis I
Verdis II

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה) ,ללא מע"מ
רבעון  1לשנת
רבעון  2לשנת
רבעון  3לשנת
רבעון  4לשנת
מתום התקופה
2014
2014
2014
2014
עד סמוך למועד
הדוח
-3,733
--6,873
-6,570
6,538
5,218
-5,304
5,152
5,209
----9,115
--6,740
-6,982
5,357
-------3,811
-4,120
-4,043
4,130
4,046
4,028
3,871
4,975
-4,948
5,041
4,756
----2,530
-4,301
-----6,375
----

מחיר ממוצע למ"ר לפיו
חושב צפי ההכנסות של
המלאי הבלתי מכור
3,784
7,269
5,199
8,720
6,920
7,458
--4,007
4,571
-4,068
-6,375

המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלאות לעיל ,לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות ,הכנסות והוצאות צפויות ,הינו מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי
המכירה הצפויים של ה יחידות ועיתוי מכירתן .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול
בנתונים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  11.17לחלק זה .מודגש ,כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי ותפעולי המועבר לחברי
הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף .בהתאם ,אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "ת וצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של החברה ו/או של רונסון
כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות ,ובהתאם ,ההוראות הדין הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסוג זה אינן חלות עליו.
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פרויקטים של רונסון בתכנון:
שם

מיקום הפרויקט

Espresso III
Espresso IV
Moko II
Chilli IV
Chilli other stages
Mlody Grunwald III
Kamienica Jezyce II
Panoramika III
Panoramika other stages
Naturalis Other stages
City link I
City link II
City link III
Nova Królikarnia I
Nova Królikarnia Other
Picasso I
Picasso II
Chopin
Matisse I
Matisse II
Falenty
Renaissance
Sadków
Van Gogh
Bełchatowska 28
Vivaldi

Warsaw
Warsaw
Warsaw
Poznan
Poznan
Poznan
Poznan
Szczecin
Szczecin
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Wroclaw
Wroclaw
Szczecin
Wrocław
Wrocław
Warsaw
Warsaw
Wrocław
Wrocław
Poznań
Szczecin

נתונים כלליים על הפרויקטים (באלפי זלוטי)
האם הושג
שנת תחילת שנת סיום בניה
שנת רכישת
מימון/ליווי
בניה מתוכנן משוער בפרויקט
הקרקע
בנקאי לפרויקט
בפרויקט

2011
2011
2006
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2008
2012
2012
2012
2014
2014
2007
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2008
2007

2015
2015
2015
2015
אחרי 2015
2015
2015
2015
אחרי 2015
אחרי 2015
2015
2015
אחרי 2015
2015
אחרי 2015
2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015

2016
2017
2016
2016
אחרי 2015
2017
2017
2017
אחרי 2015
אחרי 2015
2016
2017
אחרי 2015
2016
אחרי 2015
2017
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015
אחרי 2015

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

חלקה האפקטיבי של
רונסון בפרויקט ()%
(חלקה האפקטיבי של
דורי קבוצה בפרויקט
())%
)3216%( 82%
)3216%( 82%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)1919%( 50%
)1919%( 50%
)1919%( 50%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%
)3918%( 100%

יח"ד בפרויקט
מצב תכנוני
נוכחי/מתוכנן
מ"ר ממוצע
יח"ד
ליח"ד
54
155
53
148
75
169
65
34
73
142
58
117
49
151
55
107
54
272
63
329
46
134
44
178
62
159
94
116
109
244
41
153
38
97
85
390
65
373
60
100
147
160
71
224
150
84
57
295
74
50
149
75

רובם המכריע של הפרויקטים של רונסון אשר הקמתם טרם החלה ,נמצאים בשלבי תכנון שונים וקיבלו את היתרי הבניה הנדרשים לשם תחילת הקמתם 1העלות
הנוכחית בספרי רונסון של סך הפרויקטים בתכנון הכלולים בטבלה האמורה הינה  352,999אלפי זלוטי 1הרווחיות הממוצעת הצפויה בפרויקטים אלה הינה דומה לזו
הקיימת בפרויקטים של רונסון (בין  15%ל 20%-בממוצע) ,וטרם החל שיווקם בפועל1
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המידע בדבר מועדי תחילת וסיום הבניה המשוער של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על מידע המצוי ידי
רונסון  ,הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,המצב התכנוני של הפרויקטים ,תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצע והתקדמות בקצב הבניה .המידע האמור
עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול במידע המצוי בידי רונסון ו/או בהערכותיה ,בין היתר ,לרבות
ביחס למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקטים ו/או בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  11.17לחלק זה.
המידע בדבר הרווחיות הצפויה של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל  ,לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות ,הכנסות והוצאות צפויות ,הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי ,בין היתר ,מחירי המכירה הצפויים
של היחידות ועיתוי מכירתן .המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים לחול בנתונים שהועמדו
לחברה על-ידי רונסון ו/או בהערכותיה ,לרבות ,בין היתר ,ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 11.17לחלק זה .מודגש ,כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על-ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי ותפעולי המועבר לחברי הדירקטוריון של רונסון באופן
שוטף .בהתאם ,אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "תוצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של החברה ו/או של רונסון כמשמעות מונח זה בדין הפולני
והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות ,ובהתאם ,ההוראות הדין הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסוג זה אינן חלות עליו.
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שם

Espresso I
Młody
Grunwald I
Chilli III

פרויקטים של רונסון שהסתיימו במהלך שנת  – 2014נתונים כלליים על הפרויקטים:
מיקום

שנת
רכישת
הקרקע

שנת
תחילת
בניה

שנת
סיום
בניה

Warsaw

2011

2012

2014

Poznan

2007

2012

2014

Poznan

2007

2013

2014

חלקה
האפקטיבי
של רונסון
(של דורי
קבוצה)
בפרויקט
()%
82%
()3216%
100%
()3918%
100%
()3918%

יח"ד
שנמכרו

מ"ר
ממוצע
ליח"ד

הכנסות שהוכרו
תקופה
שוטפת

מצטבר
מתחילת
הפרויקט

סה"כ עלויות
שהוכרו
מצטבר
תקופה
שוטפת מתחילת
הפרויקט

סה"כ רווח גולמי
שהוכר
מצטבר
תקופה
שוטפת מתחילת
הפרויקט

סה"כ שיעור רווח
גולמי ()%
מצטבר
תקופה
שוטפת מתחילת
הפרויקט

מחיר ממוצע למ"ר
(ללא מע"מ)
מצטבר
תקופה
שוטפת מתחילת
הפרויקט

207

45

63,264

63,264

50,479

50,479

12,785

12,785

20%

20%

616

616

125

55

35,424

35,424

32,944

32,944

2,480

2,480

7%

7%

512

512

25

61

2,403

2,403

2,267

2,267

136

136

6%

6%

411

411
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מידע נוסף על פרויקטים של רונסון שאינם מהותיים מאוד

שם
יתרה לניצול
אשראי
פיננסי ליום
 31בדצמבר
( 2014באלפי
זלוטי)

תקרת
אשראי
ערבויות
(באלפי
זלוטי)

תקרת
אשראי
פיננסי
(באלפי
זלוטי)

Moko

57,450

42,450

--

מידע על אשראי לליווי הפרויקט
[יינתן כאשר קיים לפרויקט ליווי]
ריבית
טווח
Nonסה"כ
צמודה/לא
 Recourseריביות
מסגרות
צמודה
אשראי
[כן/לא]
אשראי
פיננסי
(באלפי
זלוטי)

יתרה
לניצול
ערבויות
ליום 31
בדצמבר
2014
(באלפי
זלוטי)
--

57,450

כן

Mlody
Grunwald
Renaissance

25,026

15,142

--

--

25,026

כן

10,800

--

--

--

10,800

כן

Sakura III

11,703

4,415

--

--

11,703

כן

Sakura IV

23,628

13,012

--

--

23,628

כן

Espresso 2

28,690

22,305

--

--

28,690

כן

Impresio 2

34,650

20,314

--

--

34,650

כן

Kamienica
Jeżyce 1I

28,671

28,671

28,671

כן

Wibor 3M
+ 2.5%
Wibor 1M
+ 2.8%
Wibor 3M
+ 2.9%
Wibor 1M
+ 2.1%
Wibor 1M
+ 2.1%
Wibor 1M
+ 2.5%
Wibor 3M
+ 2.5%
Wibor 3M
+ 2.5%

בתנאי
עמידה
הסכם הליווי ליום
 31בדצמבר 2014
ולמועד הדוח
[כן/לא]

התאגיד
משמש
כקבלן
ראשי
[כן/לא]

קבלן ביצוע
[יינתן כאשר הפרויקט בהקמה]
הצמדת
כיסוי
סוג
תמורה? [לא
אחריות
ההתקשרות
קבלן בגין בדק צמוד/מדד
עם
תשומות/אחר]
על-ידי
ראשי
[פאושלי/כתב קבלן
ראשי
כמויות/אחר
[כן/לא]
– פרט]

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

--

--

--

--

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד

לא צמודה

כן

לא

פאושלי

כן

לא צמוד
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ניתוחי רגישות (באלפי זלוטי)

פרויקטים של רונסון שהקמתם
הושלמה ושמכירתם טרם הושלמה
במלואה
פרויקטים של רונסון בהקמה
סה"כ

פרויקטים בהקמה

השפעת עליה של  10%במחירי
המכירה על הרווח הגולמי שטרם
הוכר
14,655

138,368
153,023

השפעת עליה של  10%בתשומות
הבניה על הרווח הגולמי שטרם
הוכר
88,509

ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה
השפעת ירידה של  5%במחירי
סך הכל רווח גולמי שטרם
השפעת עליה של 5%
המכירה על הרווח הגולמי
הוכר
במחירי המכירה על הרווח
שטרם הוכר
הגולמי שטרם הוכר
5,204
8,354
11,505

122,058
133,563

105,748
114,102

89,438
94,642

ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים בתשומות הבניה
השפעת ירידה של 5%
סך הכל רווח גולמי שטרם
השפעת עליה של 5%
בתשומות הבניה על הרווח
הוכר
בתשומות הבניה על הרווח
הגולמי שטרם הוכר
הגולמי שטרם הוכר
114,367
105,748
97,128

השפעת ירידה של  10%במחירי
המכירה על הרווח הגולמי
שטרם הוכר
2,054

73,128
75,182

השפעת ירידה של  10%בתשומות
הבניה על הרווח הגולמי שטרם
הוכר
122,987
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תחרות
לרונסון מוניטין כחברת נדל"ן יזמית מובילה בפולין ,והיא מוכרת בשוק המקומי בפולין כחברה המשווקת
פרויקטים בסטנדרט ואיכות גבוהים ובמחירים גבוהים יחסית1
החוסן של הכלכלה בפולין ושיפור התנאים שוק הנדל"ן בפולין ,כמפורט בסעיף  111412לחלק זה ,מגביר את
התחרות בין יזמי הנדל"ן 1התחרות הזאת הובילה בין היתר להעלאת הדרישות והציפיות של רוכשי דירות
בכל הנוגע לאיכות ולבניה מתקדמת לדירות במחירים נמוכים 1נוסף על כך ,ניכר גידול במספר רוכשי
הדירות המעוניינים בדירות "חסכוניות" ,שהינן בעלות שטח קטן יחסית 1הסביבה התחרותית משפיעה גם
על מאמצי המכירה והשיווק של קבוצת רונסון1
לאור התחרות הגוברת בשוק הנדל"ן בפולין ,קבוצת רונסון מקפידה לנהל את הפרויקטים החדשים שלה
תוך התאמתם באופן מיטבי לדרישות הלקוחות (כדוגמא – דירות קטנות יותר במחירים כלכליים יותר)1
כמו-כן ,לקבוצת רונסון יתרונות תחרותיים נוספים ,ובכלל זה חוסנה הפיננסי המקנה לה את היכולת
להתחיל בהקמה ובמימון פרויקטים חדשים ,קיומם של פרויקטים בהקמה של קבוצת רונסון במקומות
אטרקטיביים ,גמישות ביכולת לשנות את היקף הפרויקטים של קבוצת רונסון בהתאם לשינויים בסביבה
העסקית ,מקצועיות קבוצת רונסון והיותה מותג מוכר בוורשה ומותג צומח בערים אחרות בפולין1

1118

כושר ייצור
כושר הייצור של רונסון מושפע בעיקר ממגבלות של קבלת מימון הנדרש לצורך ההקמה של פרויקטים
ומזמינות קרקעות ועסקאות 1להערכת רונסון ,יש לה את האמצעים הדרושים ליישם את תכניותיה ,כפי שהן
נכון למועד הדוח1

1119

הון אנושי
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מעסיקה קבוצת רונסון  73עובדים ,לעומת  66עובדים נכון ליום  31בדצמבר
 12013הגידול במספר העובדים נובע מהרחבת הפעילות של רונסון1

111911

הנהלת רונסון
הנהלת רונסון מורכבת משתי שכבות :הדירקטוריון המנהל ( )Management Boardוהדירקטוריון המפקח
(.)Supervisory Board
הדירקטוריון המנהל  -הדירקטוריון המנהל מוסמך לפעול בשם רונסון והוא אחראי לניהול השוטף של
רונסון ולקביעת המדיניות של רונסון ,לרבות ניהול סיכונים וציות פיננסי ורגולטורי ,תחת הפיקוח של
הדירקטוריון המפקח 1נכון למועד הדוח ,כולל הדירקטוריון המנהל חמישה חברים ,ביניהם מר רונן אשכנזי,
(המחזיק  15135%מהון המניות של גזית ישראל ,בעלת השליטה בחברה ,ואשר כיהן כמנכ"ל החברה עד
לחודש נובמבר  1)2014בכוונת רונסון להביא לאישור באסיפה הכללית הבאה של בעלי מניותיה את מינויו של
מר אהרון סופר ,המכהן כיום כמנכ"ל זמני בחברה ,כדירקטור בדירקטוריון המנהל של רונסון ,במקביל
לסיום כהונתו של מר אשכנזי1
הדירקטוריון המפקח – תפקידו של הדירקטוריון המפקח הינו לפקח על הדירקטוריון המנהל ועל אופן ניהול
הפעילות ועסקיה של רונסון 1נכון למועד הדוח ,כולל הדירקטוריון המפקח חמישה חברים ,ביניהם מר אריה
מינטקביץ ,המכהן גם כיו"ר דירקטוריון דורי קבוצה 1הדירקטוריון המפקח הקים שתי ועדות :ועדת
ביקורת וועדת תגמול ומינויים1
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מדיניות תגמול
לרונסון קיימת מדיניות התגמול לחברי הדירקטוריון שלה ולעובדי מפתח אחרים ,המבוססת על תרומתם
לרונסון ,אשר מטרתה הינה לאפשר לרונסון למשוך ,לשמר ולהניע מנהלים מיומנים ובעלי ניסיון ומומחיות
בתחומי הפעילות של רונסון 1מדיניות התגמול והתגמולים הניתנים לפיה נבחנים באופן קבוע ומעת לעת על-
ידי ועדת התגמול הייעודית אשר הוקמה על-ידי הדירקטוריון המפקח1

111913

תכנית אופציות פאנטום
בחודש פברואר  2014אישר הדירקטוריון המפקח של רונסון תכנית אופציות פאנטום המיועדת למספר עובדי
מפתח בקבוצת רונסון ,אשר מבוססת על שערי מניית רונסון ,וזאת במטרה לייצר לניצעים לפי התוכנית
אינטרס זהה לאלה של בעלי המניות ("תוכנית הפאנטום") 1בהתאם לתוכנית הפאנטום ,ניתן להקצות מספר
אופציות בשיעור השווה לכ 1%-מההון המניות המונפק של רונסון ,הניתנות למימוש לפי מנגנון הבשלה
הקבוע בתוכנית ,וב אופן שרונסון תשלם את הפער בין מחיר המימוש למחיר המניה (היינו ,ללא הקצאת
מניות חדשות) 1נכון למועד הדוח ,הוקצו כל האופציות תחת התוכנית ,אך הן טרם מומשו 1לפרטים נוספים
ראה באור 11110ב) 14לדוחות הכספיים1

111914

תכנית תגמול המבוססת על התוצאות הפיננסיות של רונסון
בחודש פברואר  2014אימץ הדירקטוריון המפקח של רונסון תכנית תמריצים המיועדת לעובדי מפתח ,אשר
מבוססת על הביצועים הפיננסיים של רונסון 1הקריטריונים לביצועים הפיננסיים ייקבעו על-ידי ועדת
התגמול בהתחשב במכירות (חוזים חתומים חדשים עם לקוחות) או ברווחים לפני מס ,כפי שהוכרו על-ידי
רונסון1
נכון למועד הדוח ,מכוח התכנית האמורה ,אחד מחברי הדירקטוריון המנהל של רונסון זכאי ל0175%-
מהרווח השנתי לפני מס של רונסון בשנה מסוימת ,וחבר דירקטוריון מנהל אחר זכאי ל 011%-מהשווי נטו
של המכירות של רונסון1

11110

הון חוזר
ליום  31בדצמבר  ,2014סך ההתחייבויות החוזיות של רונסון בגין הסכמי ביצוע מסתכם בכ 19815-מיליון
זלוטי; סך ההכנסות לקבל של רונסון בגין התקשרויותיה עם לקוחות מסתכם בכ 163-מיליון זלוטי; וסך
מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות של רונסון בגין הסכמי ליווי שניתנו לפרויקטים מסתכם בכ 146-מיליון
זלוטי1
סך ההון החוזר של רונסון ליום  31בדצמבר  2014הינו  646,245אלפי זלוטי פולני1
אשראי ספקים – לרונסון אין אשראי ספקים בסכומים מהותיים1
אשראי לקוחות – האשראי אשר ניתן על-ידי קבוצת רונסון לרוכשי יחידות הדיור מוסדר בהסכמים
השונים ,כאשר לרוב תמורת הדירות משולמת לרונסון בתשלומים על-פי תנאי הסכם המכר התלויים בקצב
ההתקדמות בבניה 1החזקה בנכס נמסרת לרוכשים רק לאחר קבלת התמורה במלואה 1התקבולים האמורים
משמשים בעקיפין את קבוצת רונסון כחלק מההון החוזר שלה במסגרת תנאי הליווי הבנקאי1
להלן פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של שניים-עשר חודשים (לפי כללי חשבונאות מקובלים) וההון
החוזר של רונסון נכון ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי זלוטי):

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

הסכום שנכלל
בדוחות הכספיים
של רונסון
790,978
()144,733
646,245

התאמות (לתקופה
של שניים עשר
חודשים)
()423,304
14,020
()409,284

סה"כ
367,674
()130,713
236,961
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הפער בין ההון החוזר לבין ההון החוזר לתקופה של שנים-עשר חודשים נובע מכך שהמחזור התפעולי של
רונסון הינו מעל שנה1
11111

השקעות
נכון למועד הדוח ,רונסון מחזיקה  50%מהונם המונפק של שני תאגידים שהתאגדו בפולין ויש לה בהם
שליטה משותפת יחד עם צדדים שלישיים 1התאגידים האמורים פועלים בהקמה ובמכירה של יחידות דיור
בוורשה 1סך ההשקעה של רונסון בתאגידים האמורים נכון ליום  31בדצמבר  2014הינו כ 16-מיליון זלוטי1
כמתואר לעיל ,התאגידים האמורים אינם רשאים לבצע חלוקה של דיבידנדים ללא קבלת הסכמה של
השותפים באותם תאגידים1

11112

מימון

1111211

כללי
מימון פעילותה של קבוצת רונסון נעשה בעיקר בדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור על-ידי רונסון וכן
באמצעות נטילת הלוואות מתאגידים בנקאיים ,אשר יתרתן נכון ליום  31בדצמבר  2014הינה כ 160-מיליון
זלוטי וכ 74-מיליון זלוטי ,בהתאמה 1בנוסף ,לקבוצת רונסון ישנן מסגרות אשראי בלתי מנוצלות במסגרת
הסכמי מימון לליווי פרויקטים שהועמדו לה על-ידי תאגידים בנקאיים ,אשר יתרתן נכון ליום  31בדצמבר
 2014הינה כ 146-מיליון זלוטי1

1111212

אגרות חוב של רונסון
נכון למועד הדוח ,עיקר המימון של פעילותה של קבוצת רונסון נעשה באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור1
להלן פרטים אודות אגרות החוב שהנפיקה רונסון ומצויות במחזור נכון ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי
זלוטי):
סדרת אגרות חוב

שיעור ריבית

סדרה C
סדרה D
סדרה E
סדרה F
סדרה G
סדרה H

Wibor 6M+3.75%

סה"כ

Wibor 6M+4.55%
Wibor 6M+4.55%
Wibor 6M+3. 5%
Wibor 6M+4.25%
Wibor 6M+4.25%

מועד
פירעון
2017
2016
2016
2018
2018
2018

ערך נקוב
83,500
23,550
9,250
28,000
12,000
5,000
161,300

יתרת קרן בתוספת
הריבית הצבורה
82,331
23,311
9,513
27,695
11,944
4,955
159,749

נכון למועד הדוח ,לרונסון יש אגרות חוב במחזור מסדרות  F ,E ,D ,Cו H-הרשומות למסחר בבורסה
בוורשה ואינן המירות וכן אגרות חוב מסדרה  Gאשר אינן רשומות למסחר ואינן המירות 1כל סדרות אגרות
החוב האמורות אינו מובטחות בשעבוד כלשהו ,למעט ( )1אגרות החוב (סדרה  ,)Cאשר מובטחות בשעבוד של
מספר נכסי נדל"ן בבעלות מספר חברות ייזמיות בסכום כולל של עד כמאה מיליון זלוטי ,בהתאם
להתחייבות לפיה היחס בין שווי הנכסים המשועבדים לבין הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה  )Cלא יפחת
מ ;90%-ו )2(-אגרות החוב (סדרה  ,)Fאשר מובטחות בשעבוד של נכס נדל"ן בבעלות חברה יזמית בסך של עד
כ 42-מיליון זלוטי 1רונסון התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות לשמור על אמות מידה
פיננסיות כמפורט להלן (ההגדרות של יחס החוב נטו להון ,מלאי ,ומועד/תקופת הבדיקה הינן לפי תנאי
האג"ח הרלוונטי) כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות  D ,Cו :E-היחס חוב נטו להון לא יעלה על 60%
במועד הבדיקה ,כאשר אם רונסון חילקה דיבידנד או ביצעה רכישה עצמית של הונה בתקופת הבדיקה ,אזי
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היחס אמור לא יעלה על  ;50%כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות  G ,Fו :H-היחס חוב נטו להון לא יעלה
על  80%במועד הבדיקה; וכן ביחס לאגרות חוב (סדרה  ,)Gנקבע גם יחס חוב נטו למלאי שלא יעלה על 50%
במועד הבדיקה 1כמו כן ,אגרות החוב שהנפיקה רונסון כוללות תנאים ומגבלות נוספים ,כגון (ביחס לחלק
מאגרות החוב) מגבלות על השקעה בקרקעות שטרם קיבלו היתרי רשויות ( ,)unregulatedמגבלות על
עסקאות עם צדדים קשורים ביחס לחלק מאגרות החוב 1כן התחייבה רונסון כי כל עוד אגרות החוב שלה
טרם נפרעו במלואן ,מניותיה של רונסון תהיינה רשומות למסחר 1נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח,
רונסון עומדת בכל ההתחייבויות האמורות 1לפרטים נוספים ראה סעיף  21313לדוח הדירקטוריון1
בחודש אפריל  2014פרעה רונסון את אגרות החוב סדרה  Aשלה במלואן1
1111213

הלוואות מתאגידים בנקאיים
נכון למועד הדוח ,קבוצת רונסון מממנת חלק מפעילותה באמצעות נטילת הלוואות מתאגידים בנקאיים
("ההלוואות הבנקאיות") 1ההלוואות המשמשות את רונסון למימון הקמה וליווי של פרויקטים מסתכמות
בכ 74-מיליון זלוטי נכון ליום  31בדצמבר  12014הלוואות אלה הינן בדרך כלל לזמן קצר או בינוני ,וניצולן
מותנה בדרך כלל בעמידה בדרישת הון עצמי מינימלי (בממוצע  )20%ובמכירה מוקדמת של יחידות בפרויקט
(בדרך כלל בין  10%עד  20%מהיחידות) 1קבוצת רונסון נוהגת לפרוע את ההלוואות הבנקאיות מכספים
המתקבלים מלקוחותיה1
להלן פרטים על ההלוואות הבנקאיות אשר טרם נפרעו נכון ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי זלוטי):
מתאגיד מטבע

הלוואה
בנקאי
הלוואות א'

זלוטי

הלוואות ב'

זלוטי

שיעור ריבית*
 Wibor 1Mבתוספת
מרווח של *211-218%
 Wibor 3Mבתוספת
מרווח של **215-3%

מועד פירעון

ערך נקוב

2016

34,174

ריבית
צבורה
2

2016

40,136

3

74,310

5

סה"כ
*
**

נכון למועד הדוח שיעור הוייבור לתקופה של חודש אחד הינו  2108%לשנה1
נכון למועד הדוח שיעור הוייבור לתקופה של שלושה חודשים הינו  2106%לשנה1

נכון למועד הדוח ,העמידה רונסון לטובת תאגידים בנקאיים להבטחת הסכמי מימון לליווי פרויקטים את
הביטחונות הבאים :שעבוד קבוע וצף של מלאי יחידות דיור; שעבוד חשבונות בנקאיים; שעבוד פיקדונות;
המחאת זכויות מדמי ביטוח ומהסכמים עם לקוחות קבוצת רונסון; הנחתת הלוואות שהעמידו צדדים
קשורים לקבוצת רונסון וערבויות מוגבלות בסכום שניתנו על-ידי חלק מהחברות הייזמיות; כמו כן ,כמתואר
לעיל ,לפי תנאי ההלוואות הבנקאיות ,הלוות אינן רשאיות לבצע תשלום מקדמות על חשבון דיבידנד עד
לפירעון מלא של ההלוואות 1יצוין כי העמדת שיעבודים כאמור מתבצעת באופן נפרד לכל שלב של פרויקט,
במסגרת של חשבון הליווי הספציפי לאותו השלב1
11113

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
קבוצת רונסון מחויבת לעמידה בכל החוקים והתקנות הקשורים לשימוש בקרקעות וההגנה על איכות
הסביבה 1בשנים האחרונות הוקשחו הסטנדרטים החלים על ענף הבניה בפולין ,בין היתר ,בקשר לנושאים של
איכות סביבה 1לפי הדין בפולין ,הענקת אישורי הבניה מותנית בהצגת אישור בנוגע לאיכות הסביבה
( 1)Environmental Decisionדרישה זו מאריכה את פרק הזמן לקבלת אישור בניה ,וכתוצאה מכך נוצרים
עיכובים בהתחלת ההקמה של פרויקטים חדשים1
קבוצת רונסון אינה צד להליך משפטי תלוי ועומד בקשר להפרות פוטנציאליות של דיני הגנת הסביבה 1נכון
למועד הדוח ,העלויות בהן נושאת רונסון בגין העמידה בדרישות החוק האמורות אינן מהותיות לה1
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הליכים משפטיים
רונסון מעורבת מעת לעת בהליכים משפטיים שבמהלך עסקיה הרגיל (אל מול לקוחות ו/או ספקים ו/או נותני
שירותים ,לפי העניין) ,בסכומים שאינם מהותיים 1כן יצוין כי בדוחותיה הכספיים של רונסון מתבצעת הפרשה
בסך של  1מיליון זלוטי בגין עלויות תיקונים1

11115

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות בפולין
על רונסון ,בהיותה חברה הולנדית ציבורית ,חלים כללי ממשל תאגידי מכוח הדין הולנדי ( The 'Dutch
'"( )Corporate Governance Codeהקוד ההולנדי") ,הכוללים עקרונות והוראות מומלצות באשר
לדירקטוריונים מנהלים ,לדירקטוריונים מפקחים ,בעלי מניות ואסיפות כלליות של בעלי מניות ,דיווח כספי,
רואי חשבון מבקרים ,גילוי ,סטנדרטים של ציות ואכיפה 1חברות ציבוריות הולנדיות נדרשות לגלות בדיווחיהן
השנתיים האם הן מאמצות את הקוד ההולנדי וככל שלא ,להסביר מדוע לא 1לפי הדין ההולנדי אם בעלי
המניות של חברה מאשרים את מבנה הממשל התאגידי החל על החברה ,לרבות כל סטייה מהקוד ההולנדי
המומלץ ,רואים אותה חברה כמי שפועלת בהתאם לקוד 1רונסון מאשרת את הקוד החל עליה באסיפות בעלי
המניות השנתיות שלה מאז הפכה לחברה ציבורית1
נוסף על כך ,חלים על רונסון גם כללי ממשל תאגידי החלים על חברות הרשומות למסחר בבורסה בוורשה ( the
’"( )‘WSE Corporate Governance Rulesהקוד הפולני"( ,הכוללים המלצות כלליות לחברות רשומות,
והוראות מומלצות בקשר לפעולת דירקטוריונים ובעלי מניות 1לפי הקוד הפולני ,חברות רשומות למסחר
צריכות לדווח על אי עמידתן בהוראות המומלצות1
רונסון פועלת על מנת לעמוד בכל העקרונות הקובעים בקוד ההולנדי ובקוד הפולני ולאכוף מבנה ארגוני אשר
יבטיח את השקיפות של רונסון ככל שניתן1
פעילותה של רונסון בתחום הייזום והבנייה בפולין כפופה לדין הפולני בתחומים שונים ,ביניהם דיני
המקרקעין ,דיני התכנון והבניה ,דיני המכר והשכירות ,דיני הגנת הסביבה ודיני המסים 1כמו כן ,רונסון כפופה
לדרישות חוקיות בתחומים הקשורים במערכת הבנקאית ובקבלת אשראי 1לפרטים נוספים ראה סעיף 111412
לחלק זה 1פעילות הבניה של הפרויקטים של רונסון מתבצעת על-ידי קבלני משנה ,ולפי הדין המקומי ,רונסון
כשלעצמה איננה נזקקת לשם פעילותה לרישיונות כלשהם או לעמידה בכללי תקינה כלשהם1

11116

יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוונת רונסון להמשיך לפעול למיקסום ערכה עבור בעלי מניותיה על-ידי הרחבת פריסתה הגיאוגרפית בפולין
באופן סלקטיבי ועל-ידי יצירת פורטפוליו של נכסי נדל"ן בהקמה 1רונסון דובקת באסטרטגיה של פיזור
סיכו נים שתקנה לה גמישות ואפשרות להתאים את פעילותה במהירות בהתאם לשינויים בסביבה העסקית,
על-ידי (א) פיקוח צמוד על הפרויקטים שלה; (ב) בחינת שינויים ,ככל שנדרש ,במספר ,באיכות ובגודל של
הפרויקטים ; ו(-ג) המשך מדיניות מימון שמרנית ביחס ליזמי נדל"ן אחרים1

11117

דיון בגורמי סיכון

 1111711גורמי סיכון מקרו כלכליים
סיכוני שוק בינלאומיים – החברה פועלת בפולין באמצעות החזקתה בקבוצת רונסון 1קבוצת רונסון חשופה
לסיכוני שוק ,אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין ,והתאמה חלקית של מחירי הנדל"ן
למחירי התשומות 1כן חשופה פעילות החברה לסיכונים הנובעים מהמצב הפוליטי והכלכלי באירופה בכלל,
ובפולין בפרט 1המשברים הכלכליים העולמיים ,כגון משבר הסאב-פריים העולמי בשנת  2008ומשבר החובות
באירופה בשנת  ,2011השפיעו על היקף הביקוש לנדל"ן למגורים 1הרעה במצב הכלכלי הגלובלי עשויה לגרום
להרעה בביקושים לנדל"ן למגורים בפולין ,בה פועלת קבוצת רונסון1
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שינויים מאקרו-כלכליים – תוצאות הפעילות של רונסון עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים כלכליים
במשק הפולני 1הדינמיות של מחירי הקרקעות ,של עלויות הבניה ושל מחירי מכירת הדירות עשויה להשפיע
באופן מהותי על צרכי המימון של יזמי הנדל"ן ועל רווחיותם 1להערכת רונסון ,בשל העובדה ששוק הנדל"ן
בפולין פחות רווי משווקים מקבילים בשאר מדינות האיחוד האירופי ,לרבות במדינות המתפתחות במרכז
ובמזרח אירופה ,הוא מאפשר הזדמנויות רבות 1יחד עם זאת ,לאור העובדה שכלכלת פולין עדיין חווה שינויים
דינמיים ,עשויה להיות בה רגישות לעליות ולירידות פוטנציאליות בשוק הדיור ,וכאשר תהליך הייזום והפיתוח
מתחילתו ועד למכירת הנדל"ן בסופו אורך מספר שנים ,הסביבה הכללית בה פועלים יזמי הנדל"ן בכלל,
ורונסון בפרט ,מהווים גורם סיכון משמעותי 1להערכת הנהלת רונסון ,הכלכלה הפולנית יציבה אך מצב
הכלכלה האירופי ,לרבות התנודות בשווקים הפיננסים ובערך מטבע האירו ,עשוי להשפיע באופן שלילי על
הכלכלה הפולנית ועל תוצאותיה העסקיות של רונסון1
 1111712גורמי סיכון ענפיים
קשיי מימון; מדיניות הבנק הלאומי הפולני והמערכת הבנקאית – פעילות ענף הבניה מושפעת מהרגולציה
החלה עליו ,ממדיניות הבנק הלאומי הפולני והנחיותיו למערכת הבנקאית בנושאים הקשורים לפיקוח על
שיעורי הנזילות והלימות ההון של הבנקים ומהמערכת הבנקאית והמגבלות שהיא מטילה על היקף האשראי
הניתן על ידה ותנאיו 1הטלטלות בשווקים הפיננסיים ובמטבע האירו בשנים האחרונות הביאו לחוסר יציבות
באופן ההתייחסות של המערכת הבנקאית בפולין הן כלפי יזמי נדל"ן והן כלפי נוטלי משכנתאות לצרכי דיור1
בשל כך שתחום הנדל"ן היזמי צורך הון רב ,משקלם של המוסדות הפיננסיים הוא בעל השפעה קריטית על
הביקושים בשוק וכנגזרת מכך על היקפי הבניה ,ועל תוצאות פעילותם של היזמים 1לפרטים אודות מגבלות
מימון החלות על יזמים ועל נוטלי משכנתאות ראה סעיף  111412לחלק זה1
התקשרות עם קבלנים – התקשרות רונסון עם קבלנים לצורך בניה והשלמה של הפרויקטים ,לרבות השגת
ההיתרים הנדרשים על-ידי הקבלנים ,חושפת את רונסון לסיכונים שונים להליכי הבניה ,ובכלל זה עיכובים
בקצב העבודות ,איכות הביצוע וחדלות פירעון של קבלני ביצוע 1רונסון בוחרת את הקבלנים עימם היא בוחרת
להתקשר בקפדנות על-פי קריטריונים שונים ,כולל ניסיון ,מקצועיות ,חוסן פיננסי וכן על-פי טיב פוליסת
ביטוח לכיסוי הסיכונים האמורים 1מעבר לכך ,רונסון נוהגת לפקח ולרכוש פוליסות ביטוח לכיסוי סיכונים
נוספים המיוחסים לפעילות הקבלנים1
תחרות בין יזמי הנדל"ן – התחרות הגוברת בין יזמי הנדל"ן מעלה את דרישות וציפיות הלקוחות ביחס לסוג
הבניה ואיכותה ולמחיר הדירות הנמכרות 1הסביבה התחרותית יכולה להשפיע על מאמצי המכירה והשיווק
ועל משאבי רונסון בגין פעילות השיווק1
הפיתוח המהיר של ערי פולין – הפיתוח המהיר של ערי פולין מאופיין לרוב באי יציבות של תוכניות פיתוח,
אשר עשוי להשפיע על סבירות הקמת פרויקטים באתרים ספציפיים כמתוכנן 1ניסיונות יזמי הנדל"ן לנצל
הזדמנויות עסקיות לרכישת מגרשים ללא תנאים תכנוניים או תוכנית פיתוח תקפה לאזור עשוי להוביל
לסיכונים תפעוליים ופיננסים 1יתרה מזאת ,שינוי תכוף של תוכניות הפיתוח העירוניות עשוי להשפיע על
הפיתוח המתוכנן והמימוש של תשתיות השירותים (לרבות ,מים ,גז ,ביוב וחשמל) 1נכון למועד הדוח ,קיבלה
רונסון את מרבית אישורי התכנון והבניה הנדרשים לה ,עובדה המפחיתה את הסיכונים האמורים באופן
משמעותי ,והיא נוהגת לרכוש רק קרקעות ,שחלה עליהם תוכנית פיתוח תקפה1
מדיניות הממשלה הפולנית – ענף הבניה בפולין מושפע ממדיניות הממשלה הפולנית בעניינים שונים ,לרבות
בעניין מיסוי ובעניין היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על-ידי המדינה וכן בעניינים הקשורים לבניה
ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן ועוד 1כמתואר בסעיף  111412לחלק זה ,הממשלה הפולנית פועלת לתמיכה
וסבסוד של זוגות צעירים באמצעות תוכניות שונות 1מדיניות הממשלה הפולנית האמורה עשויה להשפיע על
עליית הביקוש לדירות בעלות מאפיינים מסוימים ולירידת הביקוש לדירות בעלות מאפיינים אחרים1

62
הקשחת הסטנדרטים החלים על בניה – לאחרונה חלה הקשחה ברגולציה החלה על בניה חדשה ,ובכלל זה
בנושא איכות הסביבה ,דרכי תחבורה ותשתיות 1הקשחה זו עלולה לגרום לעליה בעלויות הפרויקטים
שבהקמה של קבוצת רונסון ולעיכובים בפרויקטים חדשים1
סיכון ריבית – קבוצת רונסון חשופה לשינויים בשיעורי הריבית ,שכן כל ההלוואות שהועמדו לקבוצת רונסון
על-ידי תאגידים בנקאיים וכל אגרות החוב שהונפקו על-ידי רונסון ,נושאות ריבית משתנה 1עלייה בשיעור
הריבית עלולה לגרום לעלייה בעלויות המימון של קבוצת רונסון 1כמו-כן ,הואיל ושיעור ההיוון של נכסיה של
קבוצת רונסון מושפע משיעור הריבית ,עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום להפחתה בשווי המהוון של נכסיה1
מנגד  ,עליה בשיעור הריבית עשוי להעלות את שווי נכסיה הנזילים הנושאים ריבית ,כדוגמת פיקדונות
בנקאיים של קבוצת רונסון1
 1111713סיכונים מיוחדים לחברה
חשיפה לשער מטבע הזלוטי – השקעתה של החברה במניותיה של רונסון הינה בזלוטי הפולני 1נכון ליום 31
בדצמבר  2014מסתכמת השקעתה של החברה ברונסון בדוחות הכספיים בסך של  176מיליון זלוטי (שהינו 195
מיליון ש"ח ,לפי שער הזלוטי ליום  31בדצמבר  1)2014בהתאם ,לשינויים ו/או תנודות בשער הזלוטי עשויה
להיות השפעה על סך ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים1
נכון למועד הדוח ,החברה לא מבצעת עסקאות הגנה ביחס לשער הזלוטי 1לפרטים נוספים ראה גם באור 120ו1
לדוחות הכספיים1
להלן הערכת רונסון לגבי סיווגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקיה של רונסון:
גורמי סיכון
סיכוני מקרו
סיכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים לחברה

שינויים מאקרו-כלכליים
קשיי מימון; מדיניות הבנק
הלאומי הפולני והמערכת הבנקאית
התקשרות עם קבלנים
תחרות בין יזמי הנדל"ן
הפיתוח המהיר של ערי פולין
מדיניות הממשלה הפולנית בתחום
שוק הדירות למגורים
הקשחת הסטנדרטים החלים על
בניה
סיכון ריבית
חשיפה לשער מטבע הזלוטי

השפעה
גדולה
+
+

השפעה
בינונית

השפעה
קטנה

+
+
+
+
+
+
+
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.21

תחום פעילות – קבלן מבצע

21.2

כללי
דורי בניה הוקמה והתאגדה בישראל בחודש יולי  2998כחברה פרטית .בחודש פברואר  1020הוצעו לראשונה
ניירות ערך של דורי בניה לציבור .נכון למועד הדוח ,דורי בניה הינה חברה ציבורית שמניותיה ואגרות החוב
שלה רשומות למסחר בבורסה .נכון למועד הדוח ,החברה מחזיקה  59.7%מהון המניות המונפק והנפרע של
דורי בניה.
נכון למועד הדוח ,דורי בניה פועלת ,בעצמה ובאמצעות תאגידים בשליטתה ,בתחום פעילות אחד של ביצוע
של פרויקטים קבלניים בישראל ,כגון מגדלי יוקרה למגורים ,מגורים ,משרדים ,מרכזים מסחריים ,מבני
ציבור וכדומה ,מתמחה בבניית פרויקטים מורכבים וכן עוסקת בביצוע עבודות גמר בהתאם לדרישות
לקוחות הקצה .בדרך כלל ,לביצוע הפרויקטים הקבלניים מתקשרת דורי בניה עם מזמין הפרויקט בהסכם
המסדיר את אופן ביצ וע הפרויקט .דורי בניה פועלת בחלק מהפרויקטים עבור החברה וכן עבור בעלות
שליטה בחברה .דורי בניה מלווה בדרך כלל את לקוחותיה בכל השלבים של פרויקט בנייה ,החל משלב השלד
ועד לשלב "מסירת מפתח" (.)Turn - key
דורי בניה הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
"( 2969חוק רישום קבלנים").
לפרטים אודות הסכם תיחום הפעילות בין דורי בניה לבין החברה ,ראה סעיף  20.15.2לחלק א' לדוח
התקופתי לשנת  ,1023המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

21.1

סטייה מהותית באומדנים של דורי בניה
כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  ,1024ביצעה דורי בניה בדיקה
כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים שלה .כתוצאה מהבדיקה האמורה
נמצא ,כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי בניה.
במסגרת הבדיקה האמורה נמצא כי חלק מסכום הסטייה היה צריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו
לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות ,שהמוקדמת ביותר מהן היתה הרבעון הרביעי של
שנת  .1021לאור האמור ,דורי בניה הציגה מחדש ( )Restatementאת דוחותיה הכספיים לתקופות דיווח
קודמות ,וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדני העלויות וההכנסות הצפויות
של דורי בניה והרווח הנגזר מהם בפרויקטים של דורי בניה .השפעת סכום הסטייה באומדנים על ההון
העצמי של דורי בניה ליום  30ביוני  1024לעומת ההון העצמי של דורי בניה כפי שפורסם במסגרת הדוחות
הכספיים שלה ליום  32במרס ( 1024לפני תיאום הדוחות האמורים בדרך של הצגה מחדש) ,היתה קיטון של
 416מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות האמור לעיל ואודות השלכותיו על דורי בניה ועל החברה ,לרבות לעניין מהלכים
שננקטו לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה ,לעניין השפעה על אמות מידה
פיננסיות ועל דירוג אגרות החוב של דורי בניה ,לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב של דורי בניה ולעניין
בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ונגזרות שהוגשו בשנת  ,1024ראה באור  2לדוחות הכספיים.
לפרטים נוספים אודות מינוי ועדה מיוחדת של הדירקטוריון של דורי בניה לשם פיקוח על הליך הבדיקה
והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים של דורי בניה ,אודות הפעולות בהן נקטה
דורי בניה במסגרת ההליך האמור ואודות דוח בדיקה שהוגש לדירקטוריון דורי בניה על-ידי בודק חיצוני
בעניין זה ,ראה הדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הכלול בפרק ו'
לדוח.
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21.3

השקעות בהונה של דורי בניה ועסקאות במניותיה
להלן יפורטו השקעות בהון דורי בניה אשר בוצעו במהלך השנתיים שקדמו ליום  32בדצמבר  1024ובתקופה
שמיום  2בינואר  1025ועד למועד פרסום הדוח ,וכן כל עסקה מהותית אחרת של בעל עניין במניות דורי בניה
מחוץ לבורסה:

21.3.2

בחודש יוני  1024פרסמה החברה הצעת רכש חליפין מלאה למניות של דורי בניה תמורת מניות של החברה,
ובחודש נובמבר  1024פרסמה החברה הצעת רכש מלאה למניות של דורי בניה בתמורה למזומן (וכן הצעת
רכש לרכישת מלוא אגרות החוב של דורי בניה בתמורה למזומן) .הצעות הרכש האמורות לא נענו במלואן
בהתאם לתנאיהן ,ולפיכך לא הושלמו .לפרטים נוספים ראה באור .20ב.5.ט) לדוחות הכספיים.

21.3.1

לפרטים אודות התחייבות של החברה במסגרת עסקת גזית להציע לדורי בניה המרה של  215מיליון ש"ח
למניות רגילות של דורי בניה מסך הלוואות הבעלים שהועמדו לדורי בניה על-ידי גזית ישראל (אשר סכומן
הכולל הינו  150מיליון ש"ח) ואשר הומחו לחברה במסגרת העסקה האמורה ,ראה באור .19ד.2.א) לדוחות
הכספיים.

21.3.3

בחודש אפריל  1023הנפיקה דורי בניה  6,898,102כתבי אופציה (סדרה  .)1בחודש דצמבר  1023פקעו כל
כתבי האופציה שלא מומשו עד לאותו מועד ,ומאותו מועד הם אינם ניתנים למימוש .לפרטים נוספים ראה
באור .20ב.5.ה) לדוחות הכספיים.

21.4

חלוקת דיבידנדים
בחודש פברואר  1020החליט דירקטוריון דורי בניה על מדיניות חלוקת דיבידנד ,כמפורט בסעיף 20.3.2
לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,1023המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
לפרטים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה בשנת  1023וכן בדבר השבת סכומי הדיבידנדים שחולקו
לחברה על-ידי דורי בניה בגין השנים  1021ו 1023-בעקבות הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של דורי בניה
לתקופות קודמות ,ראה באור .1.20ב.5.א) לדוחות הכספיים.
בשנת  1024ובשנת ( 1025עד למועד הדוח) לא חולקו דיבידנדים על-ידי דורי בניה .נכון ליום  32בדצמבר
 ,1024לדורי בניה לא קיימים "רווחים" (כהגדרת מונח זה בסעיף  301לחוק החברות) לחלוקה.
במסגרת שטר הנאמנות בגין אגרות החוב של דורי בניה ,דורי בניה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב
של דורי בניה קיימות במחזור ,דורי בניה לא תבצע חלוקת רווחים (לרבות בדרך של רכישה עצמית של מניות
דורי בניה) ,בהיקף העולה על  50%מסכום הרווחים הראויים לחלוקה של דורי בניה ,בניכוי רווחי שערוך.

21.5

מידע כספי של דורי בניה
לפרטים בדבר נתונים כספיים של קבוצת דורי בניה מתוך הדוחות הכספיים ראה באור  30לדוחות
הכספיים.

21.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קבוצת דורי בניה
דורי בניה ,העוסקת בתחום הבניה בישראל על ענפיו השונים ,חשופה לשינויים במשק הישראלי בכלל ובענף
הנדל"ן בפרט .להלן תיאור הסביבה הכללית בה פועלת קבוצת דורי בניה והשפעת גורמים חיצוניים על
1
פעילותה בענף:

1

הנתונים והמידע המפורט בסעיף  21.6זה לדוח מתבססים ,בין היתר ,על עובדות ונתונים מאקרו-כלכליים ופרסומים
פומביים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על-ידי גופים ורשויות שונות ,אשר תוכנם לא נבדק על-ידי דורי בניה באופן
עצמאי ו/או שהינם למיטב ידיעת דורי בניה למועד הדוח ,ובכלל זה :בנק ישראל" ,ההתפתחויות הכלכליות בחודשים
האחרונים  – 236אפריל עד ספטמבר "1024
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התחלות בניה – בשנת  1024נרשמה ירידה בהתחלות בניה בישראל ,וזאת בין היתר ,בשל עיכובים בקבלת
היתרים ואישורים כתוצאה מהליכי רישוי ותכנון מסורבלים ,מחסור בעובדים מקצועיים בעבודות רטובות
(כגון ,טפסנים ,רצפים ,בנאים ,טייחים וכיו"ב) ומחסור בקרקע זמינה.
מדיניות ממשלה – ענף הבניה למגורים בישראל מושפע בעיקר מהיקף העלייה לישראל ,מהמצב הסוציו-
אקונומי של התושבים ,מעידוד המדינה לרוכשי דירות (מענקים לזכאים ,מענקים לאזורי פיתוח וכדומה)
וממדיניות הממשלה בשיווק קרקעות .בשנים האחרונות ,בעיקר באזורי הביקוש ,נרשמת עלייה ניכרת
במחירי הדיור ,וזאת עקב מחסור בהיצע דירות למגורים .על כן נבחנו וננקטו בשנים האחרונות צעדי
מדיניות שנועדו בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות על-ידי גידול בהיצע הדירות למגורים והקטנת
הביקוש בעיקר לדירות להשקעה ,לפרטים אודות צעדי מדיניות שנבחנו וננקטו בשנת  ,1024ראה סעיף
 20.1.4לחלק זה.
מחירי חומרי גלם – מחירי תשומות הבניה והעבודה עולים מדי שנה ועלייה זו גורמת לגידול בהוצאות
קבוצת דורי בניה .יצוין כי בשנים האחרונות נרשמה ירידה מתמשכת בשיעורי העלייה במדד מחירי
התשומה בבניה למגורים .כמו כן ,דורי בניה מצמצמת את הסיכון בעיקר בדרך של התקשרות בפרויקטים
לבניה למגורים בהם נקבעת הצמדה מלאה למדד מחירי תשומה בבניה למגורים .העלייה המתמשכת במחירי
תשומות הבניה השפיעה וממשיכה להשפיע על עלויות פעילותה של קבוצת דורי בניה בקשר עם פרויקטים
מבוצעים וכן על תנאי התקשרותה עם יזמים בתחום ועם קבלני משנה.
כוח אדם מקצועי לבניה – בעשור האחרון חלה עלייה בשכר העובדים תושבי ישראל בענף הבניה בהשוואה
לשכר הממוצע במשק ,זאת בעיקר בשל מחסור בעובדים מקצועיים ומצמצום לאורך השנים במספר
העובדים הזרים המועסקים בענף הבניה בעקבות מדיניות הממשלה לצמצום מספר העובדים הזרים
המועסקים בענף .בשנת  1024התקבלה החלטת ממשלה להגדלת מספר העובדים הזרים בענף הבניה
במגבלות מסוימות .למרות המדיניות האמורה ,נכון למועד הדוח קיים מחסור בעובדים זרים ,בעיקר
בעובדים מקצועיים.
סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם – קבוצת דורי בניה נדרשת לעמוד בדרישות חוקיות מתחומים הקשורים
לאיכות הסביבה במהלך ביצוע העבודות על-פי הסכמים עם מזמיני עבודה ו/או היתרי בניה .כמו-כן ,על
קבוצת דורי בניה לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה
וכן בד רישות החקיקה וחוקי עזר ,בין היתר ,בכל הקשור למטרדים ולסילוק פסולת ,ועליה לשאת בעלויות
הכרוכות בעמידה בהן .למועד הדוח ,עלויות קבוצת דורי בניה בגין העמידה בדרישות האמורות אינן
מהותיות.
חוק הריכוזיות – לפי הוראות חוק הריכוזיות ,במבנה ההחזקות הנוכחי ,דורי בניה מהווה "חברת שכבה
רביעית" במבנה פירמידלי בן ארבע חברות שכבה .לפי חוק הריכוזיות ,החברה כחברת שכבה שלישית תהא
רשאית להמשיך לשלוט בדורי בניה ,שהינה כאמור "חברת שכבה רביעית" ,עד תום ארבע שנים מיום
הפרסום של חוק הריכוזיות ,היינו עד דצמבר  .1027למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,מבנה

(http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopmen
 ;)ts/develop138h.pdfהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "מדדי המחירים לחודש דצמבר  1024וסיכום שנת 1024
(Poor's &Standard ;)http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201510010
 Maalotזרקור ענפי סיכום  1024 -ומבט קדימה (;)http://www.maalot.co.il/publications/SR20141229111052.pdf
דוח מבקר המדינה מיום  15בפברואר  " – 1025דוח ביקורת על משבר הדיור"
( ;http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/279.aspxמשרד האוצר – סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון
1025
בפברואר
28
,1024
של
הרביעי
( ;)http://mof.gov.il/reportsandreviews/skirot%20nadlan/skiratnadlan_2014q4.pdfאתר האינטרנט של משרד
הבינוי (.)www.moch.gov.il
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הדירקטוריון של דורי בניה תואם את דרישות חוק הריכוזיות מחברה מסוגה בתקופת המעבר הקבועה
בחוק .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.1לחלק זה.
21.7

מבנה תחום הפעילות; תחרות
ענף הבניה בישראל הינו ענף רווי מתחרים .בתחום זה פועלים גופים רבים כקבלנים מבצעים ,המבצעים
בניה למגורים בהיקפים שונים החל מפרויקטים קטנים הכוללים מספר קטן של יחידות דיור ועד לחברות
גדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרויקטים הכוללים אלפי יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות
גדול.
מתחרותיה העיקריות של דורי בניה הינן חברות נוספות אשר מגישות מועמדותן למכרזים ,ולמיטב ידיעתה,
העיקריות ביניהן הינן דניה סיבוס ,אלקטרה בניה ,אורתם סהר ,אשטרום ותדהר .בשל היקפו של התחום
וריבוי המתחרים בו ,אין באפשרותה של דורי בניה להעריך את חלקה בו .כמו כן ,קיימים מספר רב של
קבלנים העוסקים בעבודות גמר בהיקפים קטנים ,המתחרים בשירותים ספציפיים שמעניקה דורי בניה (כגון
עבודות חשמל ,קירות גבס ואינסטלציה).

21.8

שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות
רווחיות דורי בניה בפרויקטים אינה נקבעת בהכרח לפי ייעוד המבנה (מגורים ,מסחר וכו') אלא בעיקר
מתנאי השוק בתקופת ההתקשרות ,אשר משפיעים על היקף ההתקשרויות ועל תנאיהן לרבות תנאי ההסכם
עם המזמין ,ואופן ניהול הפרויקט על-ידי דורי בניה.
בשנים האחרונות חלה התייקרות במחירי חומרי הגלם העיקריים של קבוצת דורי בניה ,ובתשומות העבודה,
הגם שבשנת  1024רוסן שיעור העלייה במחירי חומרי הגלם העיקריים כאמור (ראה גם סעיף  21.6לחלק זה).
בהתאם ,לשינויים במחירי חומרי גלם ותשומות העבודה יש השפעה על מחירי ההתקשרות עם קבלנים
לביצוע עבודות ועל רווחיותה של קבוצת דורי בניה.

21.9

גורמי הצלחה קריטיים
להערכת דורי בניה ,ההצלחה בתחום פעילות זה תלויה ,בין היתר ,בגורמים הבאים( :א) היכולת לבצע
פרויקט ביעילות ובמיומנות הנדסית וביצועית ברמה גבוהה ,תוך תיאום בין הגורמים השונים הפועלים
באתרי הבניה על-פי תכנון מוקפד לצד מתן פתרונות למצבים בלתי צפויים ,וכל זאת במטרה לעמוד בלוחות
זמנים מוגדרים מראש ולצמצם את עלויות הביצוע מבלי להתפשר על איכות הביצוע וסטנדרט הבניה;
(ב) קיומו של מערך שירות וטיפול בדיירים בבניה למגורים; (ג) שביעות רצון של מזמיני עבודה ,לרבות
קיומה של מערכת יחסים יציבה ומתמשכת עימם; (ד) מוניטין ,ידע וניסיון; (ד) היכולת לשמר עובדים וידע
ארגוני; (ו) אפשרות להציג למגוון הלקוחות חבילה כוללת של כל השירותים בתחום הבניה; (ז) מבנה ארגוני
יעיל; ו(-ח) יכולת תפעולית וכספית לבצע עבודות גם בהיקפים קטנים על אף גודלה של דורי בניה.

21.20

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
חסם הכניסה הפורמאלי המרכזי בתחום הפעילות הינו רישוי :קבלת רישיון קבלן ורישום בספרי רשם
הקבלנים .קבלת רישיונות וסיווגים קבלניים מתאימים לביצוע הפרויקטים השונים כרוכה בהמתנה של
תקופה ארוכה ובהוכחת ביצוע עבודות בתחום לאורך זמן .לפרטים אודות רישיון הקבלן ורישומה של דורי
בניה בספרי רשם הקבלנים ראה סעיף  21.13.2לחלק זה .כמו-כן ,דורי בניה פועלת בעיקר כקבלן מבצע של
פרויקטים גדולים ,המונים מספר מבנים באותו מתחם או מבנה אחד גדול ומורכב באותו אתר .בהיקפים
אלה דרושה יכולת הנדסית גבוהה מהרגיל וניסיון מוכח קודם בפרויקטים דומים כתנאי כמעט הכרחי
להזמנת העבודה מהקבלן המבצע .חסמי כניסה נוספים הינם :ניסיון קודם ,מוניטין ויכולת לתת פתרון כולל
( )one stop shopליזמים ,המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת הקבלנים המוזמנים להשתתף
במכרזים לביצוע עבודות קבלניות.
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חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם )2( :אחריות לליקוי בניה ולאי התאמות לפי דרישות הדין.
משך האחריות שקבוצת דורי בניה נדרשת להעניק לשירותים ולמוצרים שהיא מתקינה בפרויקטים
הקשורים לעבודות גמר ,נפרס על-פני שנים אחדות על-פי המתחייב בהסכמים בהם היא מתקשרת ובהתאם
לדרישות הדין; ( )1התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי מזמיני העבודה ורוכשי דירות ,רשויות ,ספקים
וכלפי גופים מממנים; ( )3ערבויות בנקאיות כגון ערבויות ביצוע ,ערבויות בדק וערבויות טיב ,הניתנות על-
ידי קבוצת דורי בניה למזמיני עבודה.
21.22

מוצרים ושירותים
דורי בניה עוסקת במתן שירותי בניה למגורים ,למשרדים ,לתעשייה ,למסחר ואחרים ,הן בשיטה המתועשת
והן בש יטה הקונבנציונלית .דורי בניה מתמחה בבניית פרויקטים מורכבים וכן בהקמת מגדלים למגורים או
למשרדים תוך שימוש בתבניות מתקדמות .שיטת הביצוע בכל פרויקט נבחרת על-פי ייעודו של המבנה,
העלויות ולוחות הזמנים.
הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על-ידי דורי בניה ואשר כוללים בתוכם עבודות שלד ,כוללים גם
עבודות גמר .שירותי דורי בניה ניתנים על-ידי דורי בניה עצמה ועל-ידי קבלני משנה .לפרטים אודות
התקשרויות דורי בניה עם קבלני משנה ראה סעיף  21.26לחלק זה.
קבוצת דורי בניה מתמחה גם בביצוע עבודות גמר בהיקפים שונים וברמת מורכבות גבוהה .במסגרת
פרויקטים אלה משמשת קבוצת דורי בניה כקבלן ראשי וכקבלן ממונה בביצוע עבודות גמר הכוללות עבודות
גבס ,עבודות בטון ופלדה ,תקרות אקוסטיות ,ריצופים וחיפויים ,נגרות ,מסגרות ,זיגוג ,אלומיניום ,עבודות
חשמל ,עבודות מיזוג אויר ,אינסטלציה ועוד .קבוצת דורי בניה מתמחה גם במוצרי גמר למשרדים ,וביצוע
התאמות ושינויים של חללים פנימיים קיימים.

21.21

לקוחות
לדורי בניה מספר רב של מזמיני עבודות לביצוע עבודות בניה .ככלל ,דורי בניה פועלת מול השוק הפרטי,
בעיקר לשם הקמה של בנייני מגורים ומשרדים עבור גורמים יזמיים שונים .לקוחותיה העיקריים של דורי
בניה הינם חברות נדל"ן ,גופים עסקיים ,קבוצות רכישה המהוות כוח כלכלי חזק ,חברות עסקיות מובילות
בתחום ההיי-טק ,המסחר והתעשייה ,תאגידים בנקאיים ,חברות ביטוח ,תאגידים ממשלתיים ,עמותות
ולקוחות פרטיים העוסקים בייזום ובפיתוח מקרקעין.
דורי בניה שמה לה כיעד הקדמת תקבולים ככל האפשר ,לרבות בדרך של קבלת מקדמות בעת ההתקשרות
עם מזמיני העבודה ובטרם תחילת הביצוע .יחד עם זאת ,קבלת מקדמות כאמור תלויה במשא ומתן מול
מזמיני העבודה ובהתאם לתנאים המוסכמים עמם .נכון למועד הדוח ,בחלק ניכר מהפרויקטים המבוצעים,
לא קיבלה דורי בניה מקדמות בעת ההתקשרות עם הלקוחות (למעט פרויקטים בודדים בהם ניתנו מקדמות
בשיעורים נמוכים ,בעיקר לצרכי התארגנות באתר).
פרטים אודות מאפייני ההתקשרות העיקריים של דורי בניה עם לקוחותיה מובאים בדרך של הפניה לסעיף
 20.22לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  .1023בהמשך לסעיף האמור יצוין ,כי בהתקשרויות של דורי בניה עם
דורי קבוצה ,דורי בניה אינה נדרשת להעמיד לדורי קבוצה ערבות ביצוע.
להלן פרטים אודות מזמין עבודה (שאינו צד קשור) שההכנסות ממנו מהוות  20%או יתר מסך ההכנסות
המאוחדות של דורי בניה בשנת ( 1024אך פחות מ"( )10%-מזמין העבודה המהותי"):
ההכנסות ממזמין העבודה המהותי בשנת
( 2014באלפי ש"ח)
289,092

שיעור ההכנסות ממזמין העבודה המהותי מסך
ההכנסות המאוחדות של דורי בניה בשנת 2014
25%
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ההתקשרות עם מזמין העבודה המהותי נעשית במתכונת דומה ובתנאי התקשרות שהינם דומים במהותם
להתקשרויות של דורי בניה עם שאר המזמינים.
דורי בניה אינה תלויה בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על
פעילותה.
נכון למועד הדוח ,בחלקם הארי של הפרויקטים המבוצעים על-ידי דורי בניה נקבעת התמורה המגיעה לה
על-פי שיטת פאושל 2או מדידת כמויות 3,אשר הינן השיטות השכיחות ביותר ,ובמקרים מעטים נקבעת
התמורה המגיעה לדורי בניה בדרך של  4.COST+דורי בניה נוהגת בדרך כלל להצמיד את התמורה למדד
מחירי תשומה בבניה למגורים בכל התקשרות כקבלן מבצע ,כאשר המטבע הנקוב בהסכם הוא בש"ח.
הכנסות דורי בניה מפעילותה

21.23

המידע הכלול בסעיף  21.23זה הינו בהתאם למתווה גילוי מעודכן שניתן לדורי בניה על-ידי רשות ניירות
ערך .לפרטים אודות שיטת ההכרה בהכנסות דורי בניה ראה באור .1יב .לדוחות הכספיים.
א .להלן פירוט הפרויקטים שנזקפו לדוחות רווח והפסד של דורי בניה בשנים  2012עד ( 2014באלפי
5
ש"ח):
שנת זקיפה
לדוח רווח
והפסד
שנת 2014

שנת 2013

שנת 2012

היקף הפרויקט

מעל  150מיליון ש"ח
בין  100-150מיליון ש"ח
בין  70-100מיליון ש"ח
בין  40-70מיליון ש"ח
עד  40מיליון ש"ח
סה"כ לשנת 2014
מעל  150מיליון ש"ח
בין  100-150מיליון ש"ח
בין  70-100מיליון ש"ח
בין  40-70מיליון ש"ח
עד  40מיליון ש"ח
סה"כ לשנת 2013
מעל  150מיליון ש"ח
בין  100-150מיליון ש"ח
בין  70-100מיליון ש"ח
בין  40-70מיליון ש"ח
עד  40מיליון ש"ח
סה"כ לשנת 2012

מס'
פרויקטים
26
8
20
23
134
281
22
5
6
3
148
276
24
7
22
20
139
281

מקדמות
מלקוחות
שהתקבלו
בתקופה
503,258
84,163
88,556
264,294
361,349
1,202,520
645,322
242,400
96,642
67,978
408,933
1,360,263
683,081
34,778
118,421
72,477
424,485
1,208,778

הכנסות
בתקופה

עלויות
בתקופה

רווח
(הפסד)

)279,381( 671,953
493,569
()70,356
229,145
48,889
()28,432
76,730
58,198
()20,463
280,669
270,106
4,303
358,103
356,828
)274,329( 1,407,800 1,127,780
()21,663
662,626
648,953
()29,651
259,777
240,215
()36,903
214,948
88,045
()3,586
209,023
205,417
11,643
333,897
356,540
)50,161( 1,389,251 1,339,090
41,925
647,713
690,638
()24,759
211,860
208,202
()9,688
111,310
121,631
5,207
212,227
216,114
46,312
376,421
411,733
69,896 1,490,432 1,560,328

שיעור
רווח
(הפסד)
גולמי
-36%
-244%
-31%
-6%
2%
-24%
-1.0%
-24.0%
-42.9%
-3.4%
6.4%
-3.7%
6.1%
-23.7%
-4.6%
4.0%
22%
4.5%

ב .להלן פירוט הפרויקטים המהותיים של דורי בניה:
בסעיף זה" ,פרויקט מהותי" :פרויקט אשר –
 .2יתרת ההכנסות הצפויות מהפרויקט ביתרת התקופה לביצועו מהווה  20%או יותר מצבר ההכנסות
של דורי בניה (סך ההכנסות הצפויות מכלל הפרויקטים) ,או –
2
3
4

5

בשיטה זו התמורה נקבעת מראש עבור העבודות בכללותן עד להשלמתן המלאה או עבור חלקים מוגדרים מהן.
בשיטה זו התמורה נקבעת על פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל.
בשיטה זו ההתקשרות מתבססת על החזר ההוצאות שהיו לדורי בניה בקשר לביצוע הפרויקט ,בתוספת אחוז מסוים לכיסוי
הוצאות תקורה ,מימון ורווח.
נתוני הפרויקטים המוצגים בטבלה זו אינם כוללים עבודות אשר מבצעת דורי בניה עבור דורי קבוצה כמזמין העבודה
(יזמות).
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 .1סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת  1024מהווה  20%או יותר מסך ההכנסות של דורי בניה
בשנה האמורה.
הפרויקט

סוג
הפרויקט

מועד
התחלה

מועד
סיום

סוג
החוזה

פרויקט א'

מגורים

1022

1028

פאושל

פרויקט ב'

משרדים

1022

1026

פאושל

*

שיעור השלמה של
הפרויקט ליום 31
בדצמבר *
2012 2013
2014

אומדן
הכנסות
כולל
(באלפי
ש"ח)
386,521

22%

6%

3%

452,716

48%

16%

9%

שיעור
הרווחיות
ליום 31
בדצמבר
** 2014
גבוה

האם
הרווחיות
בפרויקט
חיובית?
(כן/לא)
כן

גבוה

כן

פרטים נוספים

הקמת מגדלי
מגורים במרכז
הארץ עבור צד
שלישי
הקמת מגדלי
משרדים במרכז
הארץ עבור צדדים
שלישיים

שיעור ההשלמה נקבע על בסיס יחס העלויות שנצברו לסך העלויות החזויות בפרויקט .הדיווח התקופתי על
הכנסות ועלויות מעבודות בניה מקיף את מלוא המחזורים ,כולל אלו שלא ניתן בשלב הדיווח לאמוד את הרווח
הצפוי בגינם ,אולם ניתן לקבוע כי השבתן של העלויות שכבר הוצאו צפויה .במקרים אלה נזקפות לדוח רווח
והפסד מלוא העלויות שהוצאו כנגד הכנסות בגובה העלויות האמורות (להלן  -הצגת מרווח אפס) .במקרים
שצפוי הפסד מהפרויקט נעשית הפרשה למלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת הפרויקט.
לפיכך דורי בניה אומדת את היקף כלל ההכנסות וההוצאות הצפויות של כל פרויקט אחת לרבעון .לאומדנים
אלו השפעה בעיקר על ההכנסות מעבודות ועלות העבודות בדוח רווח והפסד ועל סעיפי ההכנסות לקבל
ומקדמות ממזמיני עבודות במאזן .אומדן עלויות הפרויקט נקבע בהתבסס על תחשיבים שהוכנו המתבססים על
הסכמים שנחתמו או צפויים להיחתם עם קבלני משנה ,עלויות שכר עבודה כפי שהן ידועות במועד הכנת
התחשיב ,שינויים מעת לעת במחיר חומרי הגלם ,אומדן פרק הזמן והעלויות הנוספות הנדרשות להשלמת
העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות חוזיות.
למען הסר ספק יובהר כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו ,שכן מטבע הדברים בהיות
אומדנים והערכות אלו תוצאות של הפעלת שיקול דעת ,שינויים בבסיס ההנחות שאינם תלויים בהכרח בהנהלת
דורי בניה כגון דרישות לשינויים של היזם ,מידע שלא היה ברשות דורי בניה במועד קביעת האומדן ושינויים
חריגים במחירי חומרי הגלם אשר אינם משתקפים באופן מלא בשינויים במדד תשומות הבניה ,עשויים להביא
לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהאומדנים שנקבעו.

**

גבוה/נמוך משיעור הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים של דורי בניה.

ג .להלן פרטים אודות פרויקטים מהותיים של דורי בניה אשר שיעור ההשלמה בהם הינו  25%לפחות
(באלפי ש"ח):
הפרויקט

אומדן היקף
הכנסות כולל

הכנסות מצטברות
ליום  31בדצמבר 2014

פרויקט ב'

452,716

127,358

אומדן יתרת התקבולים
מיום  31בדצמבר 2014
ועד לסיום הפרויקט
134,368

אומדן יתרת התשלומים
מיום  31בדצמבר  2014ועד
לסיום הפרויקט
123,177

ד .יצוין כי בהתאם לדיווחיה של דורי בניה ,לא חל שינוי משמעותי 6באומדנים של הפרויקטים המהותיים
כאמור לשנת  1024ביחס לאומדנים ששימשו לשנים  1021ו.1023-
ה .לשיעורי הרווחיות הממוצעת בשנים  1023ו 1024-של פרויקטים אשר היו בביצוע על-ידי דורי בניה
במהלך השנתיים האמורות ראה סעיף  21.21.3לעיל.

6

"שינוי משמעותי באומדנים" – משמעו שינוי באומדנים שכתוצאה ממנו חל שינוי של ( )2לפחות  3%ברווחיות הגולמית
בשנת  1024ביחס לשנת  ;1023או ( )1שינוי של לפחות  5%ברווחיות הגולמית בשנת  1024ביחס לשנת  ;1021או ( )3שינוי של
לפחות  7%ברווחיות הגולמית ביחס להערכה הראשונית של אותו פרויקט.
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21.24

שיווק
לצורך קבלת עבודות דורי בניה משתתפת במכרזים או מגישה הצעות לביצוע עבודות בעקבות פניה של
מזמיני עבודה אליה להגיש הצעות כאמור .כמו-כן ,דורי בניה פונה באופן יזום למזמיני עבודה פוטנציאליים
לשם קבלת עבודה .ההחלטה של מזמיני העבודה בדבר מסירת העבודה לדורי בניה יכולה להיעשות בדרך של
משא ומתן על תנאי ההתקשרות בין הצדדים או בדרך של מכרז.

21.25

צבר הזמנות
צבר ההזמנות של דורי בניה ליום  32בדצמבר  1024וסמוך למועד הדוח מסתכם בסך של כ 2,535-מיליון
ש"ח .לעניין זה "צבר הזמנות" – הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים.
להלן פירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות של דורי בניה:
תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
רבעון ראשון שנת 1025
רבעון שני שנת 1025
רבעון שלישי שנת 1025
רבעון רביעי שנת 1025
שנת  1026ואילך
סה"כ

7

צבר הזמנות ליום  31בדצמבר 2014
וסמוך למועד הדוח (במיליוני ש"ח)
180
139
270
233
418
1,250

להלן נתונים בדבר הכנסות שהיו חזויות לשנת  1024מפרויקטים של דורי בניה שהיו בביצוע ביום 32
7
בדצמבר  ,1023ונתונים בדבר הכנסות של הפרויקטים האמורים שהוכרו בפועל בשנת ( 1024במיליוני ש"ח):
הכנסות חזויות של פרויקטים שהיו
בביצוע ביום  31בדצמבר 2013
2,292

21.26

הכנסות בשנת 2014
2,101

חומרי גלם ,ספקים וקבלני משנה
דורי בניה מתקשרת עם מאות ספקים וקבלני משנה .זמינותם של מרבית חומרי הגלם העיקריים המשמשים
בתחום הפעילות רבה ומקורם בישראל .בארץ פועלים מספר רב של יצרני בטון מוכן ויצרני ברזל לבניה וכן
מספר רב של יצרני קירות גבס ,צנרת לאינסטלציה ,ברזל ועץ ,מהם רוכשת דורי בניה את חומרי הגלם.
ההתקשרות עם מרבית הספקים היא בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים ושליחת הזמנות רכש
אליהם .כל זאת ,כפי שמסוכם בין דורי בניה לבין הספקים מעת לעת .במרבית התקשרויות ,מתחייב הספק
כלפי דורי בניה ,כי ככל שקיימת בחוק המכר התייחסות לפריטים שמכר הספק ,יישא הספק במלוא
האחריות למוצריו לכל דבר ועניין עד לתום תקופת הבדק והאחריות ,כקבוע בחוק המכר.
דורי בניה מעסיקה קבלני משנה לביצוע עבודות שונות .חלק מההתקשרויות עם קבלני המשנה הינן לצורכי
אספקת כוח עבודה בלבד ,כאשר דורי בניה רוכשת את חומרי הגלם מהספקים ומספקת את ציוד העבודה.
התקשרות זו מאפיינת את העבודות לביצוע שלד הבניין וכן העבודות ה"רטובות" כגון :טיח ,ריצוף ,חיפוי
ועוד .בהתקשרויות עם קבלני משנה אחרים כגון :חשמל ,אלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,מיזוג אויר ,מעליות,
תקרות אקוסטיות ועוד ,קבלני המשנה רוכשים את חומרי הגלם ומספקים מוצר מוגמר.
במהלך הרגיל של עסקיה מתקשרת דורי בניה עם קבלנים וקבלני משנה לביצוע עבודות פיתוח תשתית ,שלד
וגימור ,וכן מתקשרת עם ספקי שירותים הנדסיים כדוגמת מתכננים ,מפקחים ויועצים (לענייני חשמל ,מים,
ביוב ,כבישים ,מיזוג אויר וכיו"ב) .התשלומים נעשים לרוב על-פי אבני דרך להתקדמות הפרויקט .בדרך כלל

7

הטבלה אינה כוללת פרויקטים שדורי בניה מבצעת עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה (יזמות).
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מעוכב מכל תשלום שיעור של  5%עד לגמר מתן השירותים .לדורי בניה אין מחויבות לקבלן או לספק
שירותים כלשהו ,וההתקשרות נעשית לגבי כל פרויקט ופרויקט בנפרד .באופן דומה נעשות התקשרויות עם
חברות שמירה ,ניקיון וכיו"ב ,כאשר ההתקשרות מוגבלת מראש לפרויקט מסוים או לתקופה מסוימת ,לפי
המקרה .טרם ההתקשרות ,נוהגת דורי בניה לפנות למספר קבלני משנה לצורך קבלת הצעות .בהתקשרות
עם קבלני משנה ככלל נוהגת דורי בניה לקבל בטחונות ,לרבות ערבויות בנקאיות ,שטרי חוב ו/או בטוחות
אחרות .ככלל ,כל סכום אשר דורי בניה משלמת לקבלן המשנה כמקדמה מותנה בכך שקבלן המשנה ימסור
לדורי בניה ערבות בנקאית או ערבות אחרת בגובה המקדמה לשביעות רצון דורי בניה ,אלא אם הוסכם
אחרת בין הצדדים.
בדרך כלל ,קבלני המשנה מתחייבים כלפי דורי בניה לשאת באחריות לטיב העבודה ולליקויים להם גרמו,
למשך תקופות הבדק והאחריות כהגדרתן בחוק המכר .לרוב ,במקרה של עבודה שאינה מצויה בחוק המכר,
תהיה תקופת הבדק שלוש שנים ממועד מסירת העבודה לדורי בניה.
לדורי בניה אין תלות בספק או בקבלן משנה כלשהו.
21.27

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד הדוח ,המשרדים של דורי בניה ושל רום גבס ממוקמים בבניין משרדים ברעננה ,אשר נשכרו
בהתאם להסכם שכירות משנת  1008בין החברה ,דורי בניה ורום גבס כשוכרות לבין צד שלישי .לפרטים
נוספים ראה באור ט.4.יג .לדוח הכספי הנפרד (סולו) של החברה .כמו כן ,דורי בניה שוכרת משרדים נוספים
וכן מחסנים ובתי מלאכה במרכז ובצפון הארץ בסכומים לא מהותיים.
לצורך פעילויותיה משתמשת דורי בניה בציוד שבבעלותה הכולל עגורני צריח ,מנופים ניידים וציוד ייעודי
אחר .במידת הצורך ,משתמשת דורי בניה בציוד נוסף המושכר מצדדים שלישיים .לפרטים אודות הציוד
שבבעלותה של דורי בניה ראה באור  22לדוחות הכספיים.

21.28

הון אנושי
נכון ליום  32בדצמבר  1024מועסקים בדורי בניה כ 505 -עובדים 8.בנוסף לעובדים הקבועים ,מעסיקה דורי
בניה ,באמצעות חברות כוח אדם ו/או חברות למתן שירותים ,עובדים נוספים על בסיס ארעי לפי צרכיה
המשתנים מעת לעת .חברות אלה אחראיות לתשלום תנאי עבודתם של עובדים אלה ,לרבות עמידה בחוק
שכר מינימום ,תשמ"ז"( 2987-חוק שכר מינימום") .בהתאם להסכמים של דורי בניה עם חברות אלה ,נקבע
כי מאחר שהתמורה המשולמת על ידי דורי בניה גבוהה מהתנאים המינימאליים הקבועים בחוק ,היה ודורי
בניה תידרש להשלים שכרם של מי מהעובדים המועסקים על-ידי חברות כוח האדם ,בשל אי עמידתן של
אותן חברות בהוראות חוק שכר מינימום ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה הרלוונטיים ו/או
בשל אי העברת הכספים מכל סיבה אחרת ,דורי בניה תהא זכאית לשיפוי בגין הסכומים שישולמו מחברות
אלה.
לפרטים בדבר הסכמי עבודה קיבוציים החלים על עובדים המועסקים על-ידי דורי בניה ראה סעיף 20.28.2.3
לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  .1023בהתייחס לאמור שם לעניין הסכם העבודה הקיבוצי החל על עובדי
הבניין של דורי בניה ,יצוין כי דורי בניה פועלת לפי הוראותיו על אף שתוקפו הסתיים ,וכי ,למיטב ידיעתה,
הצדדים להסכם האמור פועלים לחתימה על הסכם קיבוצי חדש.
התחייבות דורי בניה בגין סיום יחסי עובד-מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות שוטפות בקרנות פנסיה,
בביטוחי מנהלים ,בקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות בספרי דורי בניה.

8

מספר העובדים האמור אינו כולל נותני שירותים לדורי בניה (פרילנסרים).
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דורי בניה נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים ,מעת לעת ,לרבות בהתאם לעמידה ביעדי הצלחה .עובדים בעלי
תפקידים שונים בדורי בניה ,שאינם נושאי משרה בה ,זכאים למענקים בהתאם לתנאי העסקתם האישיים.
בשנת  1024עלות המענקים האמורים לדורי בניה הסתכמה בסכומים שאינם מהותיים.
מעת לעת דורי בניה העמידה לעובדים הלוואות ,צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית
בשיעור של  .4%ההלוואות שהועמדו על-ידי דורי בניה לעובדים שלה נכון ליום  32בדצמבר  1024ולמועד
הדוח הסתכמו לסכומים שאינם מהותיים.
21.28.2

עובדים זרים
דורי בניה מעסיקה ,במישרין או בעקיפין ,לפי צרכיה המשתנים מעת לעת ,עובדים ישראלים ,עובדים זרים
ועובדים משטחי יש"ע.
בהתאם להחלטת הממשלה כניסת עובדים זרים לענף הבניין בישראל הינה באמצעות הסדרים בילטראליים
מול מדינות המוצא של העובדים .נכון למועד הדוח ,נחתמו הסכמים בילטראליים עם שלוש מדינות:
בולגריה ,מולדובה ורומניה .בכל שנה קובעת הממשלה את מכסת העובדים הזרים לענף הבניה .במסגרת
החלטת ממשלה מחודש יוני  ,1024הוחלט על הגדלת מכסת העובדים הזרים בענף הבניה לשנים  1024עד
 ,1029בהתאם למכסות מקסימליות שנקבעו ,כאשר החל מיום  2ביולי  1029יקטנו בהדרגה מכסות
9
העובדים.
למרות המדיניות האמורה להגדלת מספר העובדים הזרים בענף הבניה בשנים הקרובות ,עדיין קיים בענף
מחסור בעובדים זרים ,בעיקר בעובדים מקצועיים ,שכן רוב העובדים שניתן להעסיק בהתאם למדיניות
האמורה אינם עובדים מקצועיים בתחום הבניה.
העובדים הזרים מועסקים במישרין רק על-ידי תאגידים אשר מחזיקים ברישיון להעסקת עובדים זרים
("תאגיד מורשה") ,הניתן להם על-ידי שר הפנים מכוח חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו .2996-העובדים הזרים מועסקים אך ורק במקצועות אלה :טפסנות ,ברזלנות ,טייחות ,בנאות
ורצפות ,מסגרות ורתכות.
הוראות ההסכם הקיבוצי הנזכר לעיל חלות מכוח צו הרחבה גם על עובדים זרים המועסקים בתחום הבניין,
ויש ליישמן בשוויון בין כל העובדים בתחום ענף הבניין.
בהתאם להוראות הדין ,האחריות על תנאי העסקת עובד זר ,תשלומי השכר ותנאי עבודתו מוטלת בראש
ובראשונה על התאגיד המורשה .ואולם ,אחריות זו לא פוטרת את דורי בניה כמעסיק בפועל מחובותיה כלפי
העובד הזר ,ובכלל זה בהתאם להוראות חוק קבלני כוח אדם ,חוק העסקת עובדים זרים וחוק שכר
מינימום .על-פי חוק קבלני כוח אדם ,עובדים זרים בענף הבניין העובדים מעבר לתשעה חודשים רצופים
אצל אותו מעסיק לא יחשבו לעובדיו בפועל ,למרות תקופת העסקתם כאמור.

21.28.1

נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה של דורי בניה
בחודש יולי  1024החל לכהן מר אסף מור כמנכ"ל דורי בניה ,חלף כהונתו של מר אריאל וילנסקי ,אשר סיים
כהונתו בתפקיד זה במועד האמור .לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר אסף מור ראה באור .1.20ב).5ו)
לדוחות הכספיים.
בחודש נובמבר  1024התפטר מר רונן אשכנזי מכהונתו כיו"ר דירקטוריון דורי בניה ,ובחודש פברואר 1025
חדל לכהן כדירקטור בדורי בניה .בחודש נובמבר  1024מונו מר אבירם ורטהים ומר וילי (יחזקאל) יצחקי
כדירקטור וכדירקטור חיצוני ,בהתאמה ,וזאת בהמשך לבקשת דורי קבוצה לזימון אסיפה כללית לשם מינוי

9

יצוין ,כי ההחלטה האמורה של הממשלה מחודש יוני  1024הינה בהמשך להחלטת ממשלה מחודש יולי  ,1022שעניינה ,בין
היתר ,עידוד תעסוקת ישראלים וקביעת מכסות עובדים זרים בענף הבנייה.
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דירקטורים כאמור בהתאם להוראות סעיף  63לחוק החברות) .בחודש דצמבר  1024מונה מר אבירם
ורטהים כיו"ר דירקטוריון דורי בניה.
בחודש דצמבר  1024מונה מר שניר שרון (המועסק ומכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה) כמשנה למנכ"ל
וכסמנכ"ל הכספים של דורי בניה .יצוין ,כי מר שניר שרון אינו מועסק בדורי בניה ,וכי דורי בניה אינה
נושאת בתשלום בגין כהונתו בה.
לפרטים בדבר זכאותה של דורי בניה לקבל החזר בגין מענקים ששולמו למר אריאל וילנסקי ,אשר כיהן
כמנכ"ל הקודם של דורי בניה ,בעקבות הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של דורי בניה לתקופות קודמות
ראה הערה ( )4לפרטים לפי תקנה  12שבחלק ד' לדוח.
בחודש ינואר  1024אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי בניה מדיניות תגמול לעניין תנאי
כהונה והעסקה של נושאי משרה בדורי בניה ,בהתא ם להוראות חוק החברות .תנאי ההעסקה של נושאי
משרה בדורי בניה כוללים ,בין היתר ,כיסויים פנסיוניים וביטוחיים במסלולים שונים ,הטבות מקובלות
ותמריצים אישיים (בונוסים) ,והכל לפי הוראות מדיניות התגמול של דורי בניה.
לפרטים אודות תכנית האופציות לעובדים של דורי בניה ,ראה באור .1.20ב) .4לדוחות הכספיים.
12.19

הון חוזר

21.29.2

מדיניות החזקת מלאי  -מדיניות דורי בניה היא להחזיק במלאי חומרי גלם לצורך שימוש מיידי בפרויקטים
קיימים ,או לתקופות קצרות בנות ימים עד מספר שבועות בלבד .אם נשארים חומרי גלם כעודפים ו/או בשל
חוסר התאמה ניתן להחזירם בתיאום לספקים ,כל עוד אריזות המוצרים נשארות שלמות ,ולא פג תוקפם של
אותם מוצרים .לעיתים דורי בניה רוכשת כמות גדולה של חומרי גלם ,כגון ברזל ,שלא לשימוש מיידי
בתמורה למחיר נמוך יותר.

21.29.1

אשראי ספקים  -רוב האשראי לספקים של דורי בניה ניתן לתקופות של בין שוטף  45 +יום לבין שוטף 90 +
יום ,ובחלק קטן שבהם האשראי לספקים הינו לתקופות קצרות יותר (שוטף 10+יום).

21.29.3

אשראי לקוחות  -כחברת ביצוע ,ההון החוזר הינו מרכיב מרכזי באיתנות הפיננסית של דורי בניה וביכולת
שלה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקים וקבלני משנה .דורי בניה נוהגת מעת לעת להתקשר בהסכמים עם
קבלני משנה מסוג "גב לגב" ( ,)Back To Backלפיהם התשלום בגין עבודה שביצעה דורי בניה אשר אושר
ושולם בפועל על-ידי מזמין העבודה ישולם לקבלן המשנה .אם המזמין לא אישר את התשלום בגין העבודה
ו/או לא שילם לה את התשלום האמור בפועל ,לדורי בניה עומדת הזכות החוזית שלא להעביר לקבלן המשנה
את התשלום .הוראה כאמור נועדה להבטיח לדורי בניה הון חוזר חיובי.

21.29.4

להלן נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים ,אשראי הלקוחות והחזקת מלאי בשנת
10
:1024

ספקים
לקוחות
החזקת מלאי

היקף אשראי ממוצע
(באלפי ש"ח)
447,105
463,336
984

ממוצע ימי אשראי/ימי החזקת
מלאי ,לפי העניין
99
214
-

קיים פער של כ 50-ימים בין אשראי ספקים לבין אשראי לקוחות ,הממומן בעיקר על-ידי אשראי שהועמד
לדורי בניה על-ידי בעלי השליטה בה.
10

הפרטים הכלולים בטבלאות אלה אינם כוללים פרטים בגין עבודות אשר דורי בניה מבצעת עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה
(יזמות).
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מובהר ,כי כמות ימי האשראי המתוארת בסעיף זה נגזרת מחישוב אריתמטי המבוסס על יתרת לקוחות
והכנסות לקבל מהעבודות בחוזי הקמה .הכנסות לקבל מעבודות על-פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל
חוזה הקמה ,ומוצגות בדוח על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים
שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו ובניכוי חשבונות על התקדמות העבודה .יתרת ההכנסות לקבל
מהעבודות לפי חוזי הקמה בדוח על המצב הכספי מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פירעונם בתאריך
הדיווח (ללא פיגור בגביה) ,למעט יתרת הכנסות לקבל בגין עבודות ההנדסה האזרחית שבוצעו על-ידי דורי
בניה במסגרת הפרויקט להקמת תחנת כוח של דוראד.
להלן הרכב סעיף לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר 2014
41,869
20,074
144,171
397,215

חובות פתוחים
המחאות לגבייה
הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
סה"כ

21.10

מימון

21.10.2

מסגרות אשראי

11

ליום  31בדצמבר 2013
31,967
20,765
485,715
529,457

לדורי בניה מסגרות אשראי שהועמדו על-ידי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח ,הכוללות אשראי כספי וכן
ערבויות (ובכלל זה ,ערבויות מכרז ,ערבויות ביצוע ,ערבויות טיב וערבויות כנגד קבלת מקדמה ממזמין
העבודות) ,אשר דורי בניה נדרשת להמציא לצדדים שלישיים בגין התחייבויותיה כלפיהם במסגרת פעילותה.
להלן פרטים אודות מסגרות האשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח וניצולן
ליום  32בדצמבר  1024ולמועד הדוח (במיליוני ש"ח):
מועד הדוח
 31בדצמבר 2014
מסגרות ניצול מסגרות מסגרות ניצול מסגרות
אשראי כספי
ערבויות
סה"כ מסגרת אשראי

58
489.8
547.8

30.8
388
418.8

58
467.4
525.4

40.3
361.8
403.1

כמו-כן ,נכון למועד הדוח לדורי בניה מסגרות אשראי שהועמדו לה על-ידי החברה בסך כולל של  510מיליון
ש"ח (מהן ניצלה דורי בניה למועד הדוח סכום של  425מיליון ש"ח) ,כמתואר בבאור .1.20ב).5ז) לדוחות
הכספיים.
חלק ממסגרות האשראי שניתנות לדורי בניה מתאגידים בנקאיים ,מובטחות ,בין היתר ,על ידי ערבויות
שהועמדו על ידי החברה לטובת אותם נותני אשראי .לפרטים בדבר מסגרת אשראי ,הכוללת אשראי כספי,
ערבויות ובטוחות ,אשר העמידה החברה לטובת דורי בניה ,ופרטים בדבר ניצולה ליום  32בדצמבר 1024
ולמועד הדוח ראה באור .1.20ב).5ב) לדוחות הכספיים .יצוין ,כי ההסכם להעמדת מסגרת האשראי האמורה
הסתיים בחודש פברואר  1023ולא ניתן להעמיד ערבויות חדשות ו/או אשראי כספי חדש מכוחו ,וכי נכון
למועד הדוח ,החברה ודורי בניה פועלות לצמצום היקף הערבויות שהעמידה החברה בפועל מכוח מסגרת
האשראי האמורה ,עד להסרתן המלאה.

11
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21.10.1

אגרות חוב
בחודשים אפריל ויולי  1023הנפיקה דורי בניה אגרות חוב (סדרה א') ("אגרות החוב של דורי בניה") ,אשר
יתרת הערך הנקוב שלהן שבמחזור נכון למועד הדוח הינה  78,750אלפי ש"ח .לפרטים נוספים אודות אגרות
החוב של דורי בניה ,לרבות אמות המידה הפיננסיות אשר דורי בניה נדרשת לעמוד בהן ,ראה באור .26ג.5.
לדוחות הכספיים ,וסעיף  1.3.3לדוח הדירקטוריון.
לפרטים אודות אסיפות של מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה שהתקיימו בשנת  1024ובשנת  1025עד מועד
הדוח ,ראה באור .20ב.5.ח) לדוחות הכספיים.
בחודש נובמבר  1024פרסמה החברה הצעת רכש מלאה לרכישת כל אגרות החוב של דורי בניה שבמחזור
בתמורה למזומן (וכן הצעת רכש לרכישת מלוא המניות של דורי בניה בתמורה למזומן) .הצעת הרכש
האמורה לא נענתה במלואה בהתאם לתנאיה ,ולפיכך לא הושלמה .לפרטים נוספים ראה באור .1.20ב).5ט)
לדוחות הכספיים.

21.10.3

אמות מידה פיננסיות נוספות
לצורך קבלת מסגרות אשראי כספי ו/או ערבויות מחברת ביטוח ומתאגידים בנקאיים שונים נדרשות דורי
בניה ורום גבס לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות .לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות הרלוונטיות
החלות על דורי בניה ועל רום גבס וכן על אופן עמידתן בהן ,ראה באורים .28א.1.ז) )1ו.28-א.1.ז) )3לדוחות
הכספיים ,בהתאמה ,וסעיף  1.3.3לדוח הדירקטוריון.
כמו כן ,במסגרת דוח הדירוג של דורי בניה נקבע שהדירוג עלול להיפגע ,בין היתר ,מאי עמידה של דורי בניה
בתנאים המפורטים בו ,כמפורט בבאור .1.20ב).5ג) לדוחות הכספיים.

21.10.4

בטחונות ושעבודים
דורי בניה וחברות קשורות שלה התחייבו ליצירת שעבודים לטובת גורמים מממנים ויצרו שעבודים לטובת
תאגידים בנקאיים .לפרטים ראה סעיף  20.10.6לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,1023המובא בדרך של
הפניה.

21.10.5

דירוג
נכון למועד הדוח אגרות החוב של דורי בניה מדורגות בדירוג  Baa3על-ידי מידרוג ,והדירוג הינו תחת בחינה
( )Credit Reviewעם השלכות שליליות (זאת בעקבות הודעת מידרוג מחודש יולי  1024בדבר הורדת הדירוג
של אגרות החוב של דורי שבמחזור מדירוג  .)A3לפרטים בדבר התפתחויות ושינויים בדירוג אגרות החוב של
דור בניה במהלך שנת  1024ועד למועד הדוח ,לרבות עליה בשיעור הריבית השנתית שנושאת יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב של דורי בניה בהתאם להוראות שטר הנאמנות ,ראה באור .1.20ב).5.ג)
לדוחות הכספיים.

21.12

ביטוח
דורי בניה מבוטחת בפוליסות ביטוח ,באמצעות חברות ביטוח בישראל ובחו"ל ,המכסות ,כפוף לתנאי
הפוליסות את הסיכונים עד לסכום כולל שנקבע בכל פוליסת ביטוח ,ובכלל זה ,בגין עבודות קבלניות ,ציוד
מכני והנדסי ,אש ,חבות מעבידים ,אחריות כלפי צד שלישי ,אחריות מקצועית ואחריות מוצר וכן ביטוח
לאחריות דירקטורים ונושאי משרה.
להערכת הנהלת דורי בניה ,בהסתמך על חוות דעת של יועץ ביטוח ,היקף הכיסוי הביטוחי של דורי בניה הינו
נאות והולם את הסיכונים הקיימים בתחום הביטוח לאור סוג פעילותה וניסיונה.
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מיסוי

21.11

הוראות דיני המס החלות על דורי בניה דומות במהותן להוראות דיני המס החלות על החברה ,המתוארות
בבאור  17לדוחות הכספיים.
מגבלות ופיקוח על פעילות דורי בניה

21.13

להלן עיקר הרישיונות ,ההיתרים ,החקיקה ,המגבלות והפיקוח הממשלתי החלים על דורי בניה:
21.13.2

רישוי קבלנים
על-פי חוק רישום קבלנים לא יבצע אדם עבודות הנדסה בנאיות ,אלא אם הוא רשום בפנקס הקבלנים.
בנוסף ,על-פי חוק רישום קבלנים לא יבצע קבלן רשום עבודות הנדסה בנאיות ,שהיקפן או מהותן חורגים
מהקבוע ברישיונות.
דורי בניה הינה קבלן רשום על-פי חוק רישום קבלנים ,בסיווג ג 5-בענפים בניה ( )200וכבישים ,תשתית
ופיתוח ( )100וקבלן רשום בסיווג ב 2-בענף ביוב ,ניקוז ומים (( )400לפי מגבלות סכום מסוימות).
סיווגה הקבלני של דורי בניה כאמור לעיל כפוף לכך ש דורי בניה תמשיך להעסיק לפחות שני עובדים (אשר
שמותיהם נקובים ברישיון) בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי .היה ותופסק העסקתו של מי משני העובדים,
שבהתבסס על העסקתם ניתן הסיווג הקבלני האמור של דורי בניה ,יהיה עליה להציע לרשם הקבלנים עובד
אחר בעל השכלה ו/או ניסיון מקצועי מתאים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני של דורי בניה ורישומה
בפנקס הקבלנים.
בנוסף לתנאי האמור לעיל ,הסיווג של דורי בניה בענפים  100ו 400-כפוף גם להתקיימות התנאים הבאים
הקשורים לדורי קבוצה :דורי קבוצה תמשיך להיות רשומה בפנקס הקבלנים; לא יחול כל שינוי לרעה
בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה; 12דורי קבוצה תמשיך להיות בעלת השליטה (כהגדרת המונח "שליטה"
בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח"( 2988-תקנות סיווג
קבלנים")) בדורי בניה .בכוונת דורי בניה לפעול להסרת התלות של רישומה בפנקס הקבלנים בדורי קבוצה
כאמור לעיל ,במועד הראשון המוקדם שניתן לפי הוראות הדין.13
דורי בניה אינה רואה בתנאים המפורטים לעיל סיכון מהותי לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים ובאותם
תנאים.
רום גבס הינה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים בסיווג ג 5-בענף בניה (.)200

21.13.1

קבלן מוכר
אישור "קבלן מוכר" מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרזים המתפרסמים על-ידי משרדי ממשלה .לדורי
בניה ולרום גבס ניתן אישור מאת מנהלת רישום קבלנים מוכרים של הוועדה הבין-משרדית למסירת עבודות
לקבלנים ,לפיו הן קבלנים מוכרים אשר רשאים לבצע עבודות עבור משרדי ממשלה בענף הבניה (,)200
כדלקמן )2( :רום גבס  -סיווג ג ,5-אשר מתיר לה לבצע עבודות כאמור ללא הגבלה בסכום; ו )1(-דורי בניה –
לאור השינויים שחלו במצבה העסקי של דורי בניה בשנת  ,1024ירד סיווגה של דורי בניה במחצית השניה של
שנת  1024מסיווג ג 5-לסיווג ג ,4-אשר מתיר לדורי בניה לבצע עבודות כאמור עד לסכום של כ 19-מיליוני
ש"ח.

12

13

לפרטים אודות הסיווג הקבלני של דורי קבוצה ,ראה סעיף  20.1.3.2לחלק זה.
בחודש יוני  1024ניתן אישור רשם הקבלנים ,לפיו סיווגה הקבלני של דורי בניה (ג )5-בענף בניה ( )200יהא ללא תלות בדורי
קבוצה.
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21.13.3

בדק ואחריות
תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת דורי בניה בהסכמי הביצוע בהם היא מתקשרת אינן קצרות מאלה
הקבועות בחוק המכר .לעיתים מתחייבת דורי בניה לבדק ולאחריות כאמור גם ישירות כלפי רוכשי
דירות/יחידות מסחריות מהמזמין ו/או מתחייבת לשפות את המזמין בגין הוצאות שיגרמו לו כתוצאה
מתביעות של צד ג'.
תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת רום גבס בהסכמי הביצוע כלפי מזמיני העבודות לרוב אינן קצרות
מאלה הקבועות בחוק המכר.
סכומי ההפרשה לבדק ולאחריות מחושבים לפי שיעורים מסוימים מעלויות הבניה ,בהתאם לניסיונה הנצבר
של דורי בניה ובהתאם לאומדנים המבוצעים לכל פרויקט בנפרד .ביום  32בדצמבר  1024עמד סכום
ההפרשה המצטבר לבדק ולאחריות על סך של כ 35-מיליון ש"ח.

21.13.4

בטיחות בעבודה
עבודות הביצוע אותן מבצעת דורי בניה מחייבות עמידה בכללי בטיחות על-פי פקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש] ,התש"ל 2970-והתקנות והצווים מכוחה .בכל אתר עבודה בו דורי בניה משמשת קבלן ראשי או
קבלן מבצע והינה אחראית על הבטיחות על-פי ההסכם ו/או על-פי דין ונדרשת למנות ממונה בטיחות לאותו
פרויקט ,נמצא ממונה על הבטיחות מטעמה של דורי בניה ,בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו ,2996-ומרבית מנהלי העבודה של דורי בניה עברו קורס אשר הסמיכם
כ"-אחראי בטיחות" באתרים.

21.13.5

תקינה ובקרת איכות
דורי בניה מבצעת בקרת איכות לעבודותיה באופן מתמיד ,בהתאם לנוהלי עבודה פנימיים .העבודות
מבוצעות בהתאם לתקנים מחייבים ,כגון תקנות הנוגעות לאיכות החומרים ועיבודם.
על-פי חוק התקנים ,התשכ"ג ,2953-רשאי מכון התקנים הישראלי לקבוע מפרט או כללים טכניים ביחס
למצרכים או לתהליכי עבודה ("תקנים") .שר התעשייה והמסחר רשאי ,לאחר התייעצויות עם נציגי יצרנים
וצרכנים ,להכריז על איזה מהתקנים ,כולו או חלקו ,כעל תקן ישראלי רשמי .למצרכים ולתהליכי עבודה
שונים ,בהם עושה דורי בניה שימוש בפעילותה נקבעו תקנים ,אשר חלקם אף הוכרזו כתקנים ישראליים
רשמיים .נכון למועד הדוח ,דורי בניה עומדת בדרישות התקנים הישראליים הרשמיים ,שנקבעו למצרכים
ולתהליכי עבודה ,שהיא עושה בהם שימוש בפעילותה.
בנוסף ,דורי בניה ורום גבס עומדות בתקנים נוספים ,שאינם מחייבים על-פי דין ,ובכלל אלו 9002:1008
 ,ISOאשר הינו תקן מסדרת תקנים לניהול איכות.

21.13.6

דיני התכנון והבניה והפיקוח על העבודה
פעילות דורי בניה מבוצעת בהתאם להוראות חוקים ,תקנות ,צווים ותקנים החלים בתחום התכנון והבניה
והפיקוח על העבודה .בכלל זה ,כפופה דורי בניה לקבלת האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים
מהרשויות המוסמכות .חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 2965-אוסר על בניה ללא קבלת היתר בניה
מהרשויות .בניה ללא היתר בניה או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות החוק כאמור.

21.14

הליכים משפטיים
לפירוט אודות ההליכים המשפטיים המהותיים התלויים אשר דורי בניה צד להם ,או אשר דורי בניה הייתה
צד להם ואשר הסתיימו בשנת  1024ועד מועד הדוח ,ראה ס"ק  3-7לבאור .28ד .לדוחות הכספיים.
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21.15

יעדים ואסטרטגיה עסקית
דורי בניה נוהגת לבחון את תכניותיה העסקיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות בתחום
קבלנות הביצוע .ככלל ,דורי בניה מתעתדת להמשיך בביצוע פעילות של עבודות בניה ,תוך ניצול יתרונותיה
המקצועיים והמוניטין שלה כחברה מובילה בתחום הבניה בכלל ובמבני היוקרה בפרט.

12.26

דיון בגורמי סיכון
גורמי סיכון מקרו כלכליים

21.16.2

שינויים מאקרו-כלכליים – תוצאות הפעילות של דורי בניה עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים
כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים ,היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש לדירות
ומחיריהן .כמו-כן ,ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים ,המצב הביטחוני וזמינות חומרי ייצור וחומרי
גלם .לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות ,יכולה להיות
השפעה על הביקוש לדירות .האטה בענף הבניה שמלווה בירידה בביקושים עלולה לגרום לירידה של הזמנות
העבודה מדורי בניה.
שינויים ו/או החמרה במצב הגיאו-פוליטי עלולים לתת את אותותיהם על המצב המשק בכלל ועל ענף
הנדל"ן בפרט ,ובכלל זה לגרום להתייקרות תשומות הבניה.

21.16.1

מדיניות הממשלה – ענף הבניה מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים ,לרבות בעניין שיווק קרקעות
בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ,מיסוי ובעניין היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על-ידי המדינה וכן
בעניינים הקשורים לזמינות עובדים זרים ,למיסוי ,לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן.

21.16.3

מדיניות בנק ישראל – פעילות ענף הבניה מושפעת ממדיניות בנק ישראל והנחיותיו למערכת הבנקאית
בנושאים הקשורים לפיקוח על שיעורי הנזילות והלימות ההון של הבנקים ולמגבלות על האשראי הניתן על
ידם .מדיניות זו עשויה להשפיע הן על הקבלנים הבונים באמצעות הגבלות על היקף ותנאי האשראי הניתן
להם והן על רוכשי הדירות במסגרת הטיפול בריבית על המשכנתאות .השפעה על ריבית המשכנתאות
משמעותה השפעה על הביקושים לדירות וכנגזר מכך על היקפי הבניה.
גורמי סיכון בתחום הפעילות

21.16.4

עליות בתשומות שכר עבודה – מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת את צרכי השוק .המחסור
הכללי בעובדים זרים וישראלים מביא לעליה במחירי תשומות העבודה והבניה ,דבר שעלול להשפיע על
תוצאות הפעילות של דורי בניה .שינויים רגולטורים בעניין עובדים זרים עלולים להשפיע על זמינות עובדים
ועל עלות שכר העבודה .נכון למועד הדוח ,לא קיים בדורי בניה מחסור בפועל בעובדים זרים ,אולם שכר
העובדים הזרים ממשיך לעלות בהתמדה.

21.16.5

עליות במחירי חומרי גלם וזמינותם – למחירי חומרי הגלם ישנה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות
של דורי בניה ,בעיקר למחירי הדלק ,הברזל ,המלט וחומרי המחצבה .כמו-כן ,שיבוש באספקת חומרי הגלם
לרבות שביתות ,השבתות וסכסוכי עבודה בקרב ספקי דורי בניה עלולים להביא לעיכוב או להפסקה של
ביצוע פרויקטים על-ידי דורי בניה .עיקר הכנסות דורי בניה ,הנקובות בש"ח ,צמודות למדד מחירי תשומה
בבניה למגורים .הצמדה כאמור עשויה לצמצם את החשיפות שתוארו כאמור.

21.16.6

סיכונים פיננסיים – פעילויות דורי בניה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון נזילות ,סיכון
אשראי ,סיכון ריבית ,סיכון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים ,סיכון מטבע חוץ וסיכון בקשר לנגזרים
וגידור .לפרטים ראה באור .10ב .לדוחות הכספיים.

21.16.7

שינוי מהותי באומדנים – בעת עריכת הדוחות הכספיים של דורי בניה ,דורי בניה נדרשת להשתמש באומדים
והערכות על בסיס הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית .לאומדנים אלה
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השפעה בעיקר על ההכנסות מעבודות ועלות העבודות בדוח רווח והפסד ועל סעיפי ההכנסות לקבל בדוח
המצב הכספי הכולל .אומדן עלויות פרויקט נקבע על-פי תחשיבים המתבססים על הסכמים שנחתמו או
צפויים להיחתם עם קבלני משנה ,עלויות שכר עבודה כפי שהן ידועות במועד הכנת התחשיב ,שינויים מעת
לעת במחיר חומרי הגלם ואומדן פרק הזמן הנדרש להשלמת העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות
חוזיות .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות ,ואף מהותית ,מהאומדנים שנחזו ,בין היתר ,בשל דרישות
לשינויים של היזם; מידע שלא היה ברשות דורי בניה במועד קביעת האומדן; שינויים חריגים במחירי חומרי
הגלם אשר אינם משתקפים באופן מלא בשינויים במדד תשומות הבניה; ליקויי בניה בהיקף בלתי צפוי; או
אי עמידה של קבלני משנה בהתחייבויותיהם כלפי דורי בניה באופן המשפיע על התארכות משך הפרויקט
ועל התקבולים הצפויים ממנו ,לרבות ביחס לתנודתיות של התקבולים שנחזו .שינוי מהותי באומדנים עלול
להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפרויקטים ורווחיותם ,ועל פעילותה של דורי בניה ,ובכלל זה על
רווחיותה ,ועל מצבה העסקי.
גורמי סיכון מיוחדים לדורי בניה
21.16.8

קשיי מימון; הישענות על הזרמת כספים מבעלות השליטה – למערכת הבנקאית ישנה השפעה על ענף הבניה
והנדל"ן .שינויים במדיניות המערכת הבנקאית ביחס למסגרות אשראי ובדרישה לביטחונות עלולים להשפיע
על תנאי הלוואות חדשות או על יכולתה של דורי בניה למחזר הלוואות קיימות .כמו כן ,לאור מצבה העסקי
הנוכחי של דורי בניה נפגעה היכולת שלה לקבל אשראי מגופים פיננסיים חיצוניים בזמינות הנחוצה לה ,ועל
כן ,נכון למועד הדוח ,דורי בניה נשענת על הזרמת כספים מבעלות השליטה בה למימון פעילותה העסקית.
לפרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות שהועמדו לדורי בניה על-ידי החברה בשנת  1024ובשנת  1025עד
למועד הדוח ,ראה באור .1.20ב).5ז) לדוחות הכספיים.

21.16.9

תלות בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה – הסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה כפוף להתקיימות תנאים
מסוימים ,ובכלל זה תלוי בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה בענף מסוים ,כמפורט בסעיף  21.13.2לחלק זה.

21.16.20

פגיעה במוניטין ובמותג – למותג ולמוניטין של דורי בניה כמותג מוביל בתחום הבניה בישראל ישנה השפעה
על התקשרויותיה עם מזמיני עבודה ועם צדדים שלישיים .לפיכך ,לשימור וחיזוק המותג "א .דורי" בתחום
הבניה  ,או לחלופין לפגיעה תדמיתית במותג האמור ,ככל שתהיה ,עשויה להיות השפעה על פעילותה של דורי
בניה ועל תוצאותיה הכספיות.
להלן הערכת דורי בניה לגבי סיווגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקיה של דורי בניה:

סיכוני מקרו

סיכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים לדורי
בניה

שינויים מאקרו-כלכליים
מדיניות הממשלה
מדיניות בנק ישראל
עליות בתשומות שכר העבודה
עליה במחירי חומרי הגלם וזמינותם
סיכונים פיננסיים
שינוי מהותי באומדנים
קשיי מימון; הישענות על הזרמת כספים מבעלות
השליטה
תלות בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה
פגיעה במוניטין ובמותג

השפעה
גדולה
+
+

השפעה
בינונית

+
+
+
+
+
+
+
+
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.31

תחום פעילות  -דוראד אנרגיה בע"מ ("דוראד")

31.3

כללי
במסגרת תחום פעילות זה ,החברה מחזיקה בעקיפין  33.25%מהון המניות המונפק של דוראד ,אשר הינה
הבעלים והמפעילה של תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באשקלון.
דוראד התאגדה בשנת  2002ופעלה במשך מספר שנים להקמת תחנת כוח לייצור והספקת חשמל ("תחנת
הכוח") .בחודש מאי "( 2034מועד ההפעלה המסחרית") החלה ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח .תחנת
הכוח הינה דו-דלקית ,מוסקת בגז טבעי או בסולר כדלק חלופי כגיבוי ,בעלת כושר ייצור מכסימלי של
כ 860-מגוואט ,וממוקמת באזור אשקלון .לדוראד רישיונות לייצור חשמל ורישיון הספקת חשמל (היינו,
רישיון למכירת חשמל לצרכנים) .לפרטים אודות הרישיונות האמורים ראה סעיף [31.4.3ג]( )4לחלק זה.
בעלי המניות בדוראד ,נכון למועד הדוח ,הינם :א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ ("( )38.75%דורי אנרגיה"),
אדלקום בע"מ ("אדלקום") ( 1,)38.75%שירותי תשתיות אילת-אשקלון בע"מ ("שתא"א") ( 2)17.5%וZorlu -
"( Enerji Elektrik Uretim A.Sזורלו") ( 3.)25%בעלי המניות בדוראד הינם צד להסכם בעלי מניות מחודש
נובמבר  ,2030המתואר בסעיף  32.2.3.1לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2031אשר מובא בדוח זה בדרך של
הפניה.
נכון למועד הדוח ,החברה מחזיקה  60%מההון המונפק של דורי אנרגיה ,ואלומיי אנרגיה נקיה ,שותפות
מוגבלת ("אלומיי") 4,מחזיקה ביתרת ה .40%-בין החברה לאלומיי קיים הסכם בעלי מניות ,במסגרתו ,בין
היתר ,הוקנתה לאלומיי אופציה מסוג  Callלהגדלת החזקותיה בדורי אנרגיה עד ( 50%בדילול מלא).
לפרטים אודות האופציה האמורה של אלומיי ראה באור .3.30ג )3.לדוחות הכספיים.5
כמו כן ,החברה ואלומיי התחייבו להעמיד ממקורותיהן כספים לדורי אנרגיה לפי שיעור החזקותיהן
בהתאם להתחייבויות של בעלי המניות בדוראד כלפי דוראד והגורמים המממנים שלה .לפרטים אודות חלקן
של החברה ודורי אנרגיה בהלוואות בעלים ובערבויות שהעמידו בעלי המניות של דוראד לדוראד ,ראה סעיף
 31.4.30.3לחלק זה.
למיטב ידיעת החברה ,אלומיי שעבדה להבטחת חוב מתאגיד בנקאי את מלוא מניותיה בדורי אנרגיה ,לרבות
כל הזכויות המוקנות ושתוקנינה בגין ו/או מכוח המניות המשועבדות ,למעט זכות האופציה של אלומיי,
והזכות המוקנית לאלומיי להמליץ על מינוי דירקטור אחד מטעם דורי אנרגיה בדוראד המתוארות לעיל.
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למיטב ידיעת החברה ,אדלקום הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,והינה בבעלותו של מר יוסף אדלסבורג.
למיטב ידיעת החברה ,שתא"א הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,והינה בבעלות של חברת קו צינור אילת אשקלון
בע"מ.
למיטב ידיעת החברה ,זורלו הינה תאגיד טורקי ,אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בטורקיה.
למיטב ידיעת החברה ,אלומיי הינה שותפות מוגבלת בשליטת אלומיי קפיטל בע"מ ,חברה שניירות הערך שלה רשומים
למסחר בבורסה וב.NYSE MKT LLC-
הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה קובע ,בין היתר ,מגבלות על העברת מניות בדורי אנרגיה ,ובכלל זה ,זכות סירוב ראשון
וזכות הצטרפות ( )tag-alongומגבלות על שעבוד או משכון ניירות ערך של דורי אנרגיה .כן קובע ההסכם ,כי בדירקטוריון
דורי אנרגיה יכהנו ארבעה דירקטורים ,כאשר כל אחת מדורי קבוצה ואלומיי תהא זכאית למנות מספר שווה של
דירקטורים כל עוד יחס ההחזקות ההדדי הינו בטווח שבין  3:3לבין  ,3:3.5או מספר דירקטורים לפי יחס ההחזקות בין
הצדדים ,במקרה שיחס ההחזקות ישתנה מהיחסים המפורטים לעיל .עוד הוסכם ,כי אם וככל שלדורי אנרגיה תהא זכות
למינוי דירקטור אחד בלבד בדירקטוריון דוראד ,הוא ימונה על-פי המלצתה של אלומיי .הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה
כולל גם מנגנוני היפרדות ,הוראות בעניין רכישת מניות נוספות בדוראד וכן קביעת מדיניות חלוקת רווחים.
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31.2

השקעות בהון דוראד ועסקאות במניותיה
בשנת  2031הומרו הלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות של דוראד לדוראד בסכום כולל של כ 269-מיליון
ש"ח (חלקה של דורי אנרגיה בהלוואות שהומרו כאמור הינו כ 50 -מיליון ש"ח) ,למניות דוראד ,שהיוו לאחר
הקצאתן  44%מהון המניות של דוראד ,לפי סכום למניה של כ 60-אלפי ש"ח .ההמרה של הלוואות הבעלים
והקצאת מניות דוראד בוצעה לכל אחד מבעלי המניות פרו-רטה בהתאם לשיעור החזקותיו בהון המונפק של
דוראד כך שלא חל שינוי בשיעור החזקתם של מי מבעלי המניות לאחר ההמרה .יחד עם המרות נוספות
שבוצעו בשנת  ,2032נכון למועד הדוח ,הומרו הלוואות בעלים בסכום כולל של  642מיליון ש"ח .ההמרות
בוצעו לצורך עמידתה של דוראד בדרישות ההון העצמי לפי תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון
וחובות בעל רשיון) ,התשנ"ח"( 3997-תקנות הרישיון").

31.1

חלוקת דיבידנד
בשנים  2034 ,2031ו 2035-עד למועד הדוח לא חילקה דוראד דיבידנד לבעלי מניותיה .סכום "הרווחים" של
דוראד (כהגדרת מונח זה בסעיף  102לחוק החברות) לעניין חלוקה ,ליום  13בדצמבר  ,2034לפי דוחותיה
הכספיים של דוראד ליום  13בדצמבר "( 2034הדוחות הכספיים של דוראד") ,הינו  56מיליון ש"ח.6
במסגרת הסכמי המימון של דוראד ,נאסר על דוראד לבצע חלוקות לבעלי מניותיה בתקופה של שנתיים החל
מתחילת ההפעלה המסחרית ,וביחס לתקופה שלאחר מכן נקבעו מגבלות על ביצוע חלוקות בהתאם לעמידה
ביחסי כיסוי הנקבעים לפי המודל הפיננסי עליו מתבססים הסכמי המימון ,והכל בתנאים שנקבעו שם.
לעניין זה" ,חלוקה" בהסכמי המימון כוללת גם החזר הלוואות בעלים .חלוקה שלא לפי תנאי הסכמי
המימון מהווה עילה לפירעון מיידי של המימון שהועמד לדוראד .לפרטים נוספים על הסכמי המימון
האמורים ראה סעיף  31.4.30.3לחלק זה.
נכון למועד הדוח אין לדוראד מדיניות חלוקת דיבידנדים.

31.4

דוראד ופעילות תחנת הכוח

31.4.3

מידע כללי על תחום הפעילות

[א]

מידע כספי – למידע כספי לגבי תחום פעילות זה ביחס לשנים  2032עד ( 2034כולל) ,לפי הדוחות הכספיים
של דוראד ,ראה באור .3.30ג) .2לדוחות הכספיים.
לניתוח תוצאות הפעילות של דוראד ,ראה סעיף  3.1.6לדוח הדירקטוריון.

[ב]

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו; שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו; תחרות –

()3

נכון למועד הדוח ,חברת החשמל לישראל ("חח"י") הינה הגוף העיקרי העוסק בייצור ,הולכה ,חלוקה
והספקה של חשמל בישראל .חח"י הוכרזה כמונופול על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים ,והיא מחזיקה
ברישיון יחיד לניהול מערכת החשמל ("מנהל המערכת") בהתאם לחוק משק החשמל ,התשנ"ו"( 3996-חוק
משק החשמל") .רישיון מנהל המערכת הינו רישיון לניהול מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה ,אשר
נועד לשמור על איזון בין ההיצע של החשמל והביקוש לו ,על הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה
של החשמל ,על ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות
ובאיכות נדרשות ,על תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה ,על ניהול הסחר
בחשמל בתנאים תחרותיים ,שוויוניים ומיטביים ,לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה
מיצרני חשמל ,ועל תכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה.

6

בהתבסס על סכום ה"עודפים" (כהגדרת מונח זה בסעיף  102לחוק החברות) שנצברו בדוראד בשנתיים האחרונות.
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()2

בהתאם לחוק משק החשמל ,חח"י הינה "ספק שירות חיוני" ,עליו מוטל קיום חובות וביצוע פעולות
בסיסיות לניהול תקין של משק החשמל בישראל ,ובכלל זה הגשת תכנית הפיתוח של משק החשמל ,ניהול
מערכת החשמל ,ניהול מערכת ההולכה והחלוקה של החשמל ,מתן שירותי גיבוי ושירותי תשתית ליצרני
חשמל פרטיים ולצרכנים ורכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים.

()1

בהתאם לחוק משק החשמל ,רשות החשמל תפעל בהתאם למטרותיו של החוק ובהתאם למדיניות
הממשלה ,למדיניות השר הממונה ("השר הממונה") או למדיניות השרים בהתאם לסמכויותיהם לפי כל
דין ,בתחום משק החשמל ,תפקח על מילוי הוראות חוק משק החשמל והרישיונות ,תקבע תעריפים ודרכי
עדכונם וכן תקבע אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני ( "אמות
מידה") .בחודש אוגוסט  2031הוקם על-ידי משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ("משרד
התשתיות") צוות היגוי לבחינת משק החשמל בישראל ,בראשות מר אורי יוגב ("ועדת יוגב") ,אשר פרסם
את טיוטת המלצותיו במהלך חודש מרס  .2034בין היתר ,מתייחסות המלצות ועדת יוגב למבנה משק
החשמל וחלוקת השוק בין יצרנים פרטיים ובין חח"י וכן להוצאת יחידת ניהול מערכת החשמל מידי חח"י
לידי חברה ממשלתית חדשה .לפי הודעת חח"י מחודש ינואר  ,2035לא הושגו הבנות בין הצדדים
הרלוונטיים ,בין היתר לאור עמדת המדינה לפיה משעה שכנסת ישראל התפזרה לא ניתן לקדם בשלב זה את
המשא ומתן בנדון.
בנוסף ,בחודש ינואר  2034הודיעה רשות ההגבלים העסקיים לחח"י ,כי היא שוקלת לאסור עליה להגדיל את
כושר ייצו ר החשמל שלה ,במטרה למנוע פגיעה בתחרות מול יצרני חשמל פרטיים ,וזאת על מנת לאפשר את
התבססותם של יצרני החשמל הפרטיים ולמנוע פגיעה בתמריץ של יצרני חשמל השוקלים להיכנס לשוק
מלעשות כן.

()4

נכון למועד הדוח ,שוק הייצור והספקת החשמל על-ידי גורמים פרטיים הינו שוק בהתהוות .לפי פרסומים
פומביים ,חברת דליה אנרגיות כוח בע"מ פועלת להקמת תחנת כוח פרטית מונעת גז טבעי ובעלת כושר ייצור
של כ 870-מגוואט ,באתר צפית ,הממוקם צמוד לתחנת הכוח "צפית" של חח"י ובשטח השיפוטי של המועצה
האזורית יואב ("תחנת הכוח דליה") .לפי פרסומיה ,תחנת הכוח דליה צפויה להתחיל לפעול במחצית
השנייה של שנת  .2035בנוסף ,חברת  IPMפועלת להקמת תחנת כוח פרטית בעלת כושר ייצור של כ430-
מגוואט ,באזור התעשייה של באר טוביה .נכון למועד הדוח ,לא ידוע מתי צפויה תחנת הכוח בבאר טוביה
להתחיל לפעול.

[ג]

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות –

()3

פעילותה של דוראד כפופה לחוק משק החשמל ולתקנות שהותקנו מכוחו ,המסדירים את הפעילות במשק
החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות .חוק משק החשמל כולל ,בין היתר ,הוראות בנושא
רישוי השחקנים השונים במשק החשמל לצורך פעילויות ייצור ,ניהול המערכת ,הולכה ,חלוקה ,הספקה
וסחר בחשמל ; הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני ולחובותיו; והוראות המתייחסות
לרשות החשמל ,הרכבה ,סמכויותיה ותפקידיה .בנוסף ,פעילותה של תחנת הכוח מושתתת על שימוש בגז
טבעי .מערך הובלת הגז בישראל מוסדר על-ידי רשות הגז ,ובהתאם ,להסדרה הרגולטורית ולהחלטותיהם
מעת לעת של משרד התשתיות ושל רשות הגז בנושאים אלה ,יש השפעה ,בעקיפין ,על פעילותה של דוראד.

()2

רשות החשמל עוסקת ,בין היתר ,במתן רישיונות ובפיקוח על קיום התנאים שנקבעו ברישיונות .כמו כן,
רשות החשמל קובעת תעריפים ואת דרכי עדכונם ,ואת אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות השירות שנותן
ספק שירות חיוני ביחס ללקוחותיו וליצרני חשמל אחרים ,לרבות בקשר עם צריכת חשמל ,חיבורים לרשת,
אמינות הספקה ,שירותי תשתית ורכישת חשמל מבעלי רישיון .רשות החשמל קובעת את תעריף עומס וזמן
("תעריף תעו"ז") ,שהינו התעריף לצרכני חשמל במשק ,המבוסס על עלות הייצור ואשר משתנה בהתאם
לעונות השנה ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך היממה .תעריף התעו"ז יוצר קשר ישיר בין עלויות
ייצור החשמל והספקתו בשעות השונות ובין המחיר שמשלם הלקוח .בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות:
פסגה ,גבע ,שפל .מחיר החשמל בפסגה הוא הגבוה ביותר ,בגבע הוא ברמת ביניים ,ובשפל הוא הנמוך ביותר.
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בהתאם להחלטת רשות החשמל מחודש דצמבר ( 2034בתוקף מחודש פברואר  ,)2035נקבע כי תעריף רכיב
הייצור בתעריף תעו"ז ,אשר משמש בסיס להכנסות דוראד והבסיס להצמדת מחיר הגז יופחת בשיעור של
כ 9%-החל מחודש פברואר .2035
()1

המשטר התפעולי של תחנת הכח של דוראד מבוסס על אמות מידה והסדרה של "זמינות משתנה" ,אשר
פורסמו על ידי רשות החשמל ,ולפיהם דוראד רשאית למכור ללקוחותיה חשמל עד להספק המירבי של תחנת
הכוח ואת יתרת ההספק שלא מכרה מעמידה דוראד כזמינות למנהל המערכת (חח"י) .מנהל המערכת מחויב
לשלם לדוראד בגין הזמינות שמעמידה דוראד כאמור ,וכן הוא רשאי לרכוש מדוראד אנרגיה מתוך החלק
שהועמד כזמינות כאמור וזאת במחיר שמציעה דוראד ,ובלבד שהמחיר המוצע כאמור לא יעלה על מחיר
מקסימלי שנקבע ב"אישור התעריפי של דוראד" (כמתואר בס"ק ( )5להלן) .לפרטים בדבר ההסכם בין
דוראד לחח"י למתן שירותי תשתית ומכירה של יכולת זמינות ואנרגיה ראה סעיף [31.4.8ה] לחלק זה.

()4

רישיונות ייצור והספקת חשמל  -על-פי חוק משק החשמל ,לא תעשה פעילות מהפעילויות הקבועות בחוק
משק החשמל אלא על-פי רישיון לפי חוק משק החשמל ,ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי
רישיונו .תקנות הרישיון כוללות הוראות בדבר התנאים למתן הרישיון ,הכללים להפעלתו והחובות החלות
על בעל הרישיון .לצורך ייצור חשמל יש להחזיק ברישיון ייצור ולצורך מכירת החשמל לצרכנים יש להחזיק
ברישיון הספקה.
בחודש מאי  2034הוענקו לדוראד רישיונות לייצור חשמל לתקופה של  20שנים (אשר ניתנים להארכה
לתקופה נוספת של  30שנים בהתקיים תנאים מסוימים) וכן רישיון להספקת חשמל לתקופה של שנה (עד
לחודש מאי "( )2035הרישיונות") 7.בחודש אוגוסט  2034הגישה דוראד בקשה להארכת רישיון ההספקה
לתקופה של  39שנים נוספות (היינו ,בצמוד לתקופה של רישיונות הייצור) ,אשר נכון למועד הדוח נמצאת
בטיפול .למיטב ידיעת דוראד בהתאם להוראות הדין ,אין מניעה להארכת רישיון ההספקה לתקופה
המבוקשת.
בהתאם לתנאי רישיונות הייצור של דוראד ,המכירה למנהל המערכת נערכת בשיטה של יכולת זמינה
ואנרגיה .רישיונות הייצור מטילים על דוראד חובת עמידה ברמת זמינות מינימלית ,סדירות ויעילות
בהפעלת הרישיון ,חובת ביצוע בדיקות של תחנת הכוח ועבודות תחזוקה בה וחובת דיווח לרשות החשמל,
לרבות על תקלות ועל בדיקות שנעשו בתחנת הכוח.
בהתאם לתנאי רישיון ההספקה ,דוראד רשאית למכור חשמל לצרכנים בעלי מונה חשמל רציף אשר אוגר
נתוני צריכה (בלבד) .דוראד רשאית למכור חשמל המיוצר על-ידה וכן עודפי חשמל שתרכוש מבעלי רישיון
ייצור אחרים לאותם מקרים שנדרשת הספקת כמות חשמל נוספת להשלמת מלוא היקף הצריכה של
לקוחותיה.
בהתאם לתקנות הרישיון ,נדרש כי ההון העצמי של דוראד לא יפחת מאחוז מסוים מעלות תחנת הכוח (לפי
הגדרת המונח הרלוונטי שם).
הרישיונות אינם ניתנים להעברה ,שעבוד או עיקול ,במישרין או בעקיפין ,וכן ביחס לרישיונות הייצור ,נקבע
כי לא ניתן למכור או לשעבד כל נכס המשמש לביצוע הרישיון ,והכל אלא באישור מראש של השר הממונה.
בנוסף ,קובעים הרישיונות ,בין היתר ,כי נדרש אישור השר הממונה להעברה או שעבוד של שליטה .במקרה
שיש בהעברת שליטה גם שינוי תנאי הרישיון ,נדרש גם אישור רשות החשמל .בנוסף ,קובעים הרישיונות כי
בכל מקרה של שינוי בזהות של בעלי עניין בדוראד ,יש לדווח לרשות החשמל על השינוי הרלוונטי.
כפוף לזכות השימוע ותוך שמירה על כללי המנהל התקין ,רשות החשמל רשאית ,באישור השר הממונה,
לשנות את תנאי הרישיונות ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם ,אם חלו שינויים במידת התאמתה של דוראד,
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כניסתם לתוקף של הרישיונות האמורים היתה כפופה לאישור השר הממונה ,ולוותה בהליכים משפטיים ובצעדים שננקטו
על-ידי דוראד לשם קבלתו .לפרטים ראה באור .3.30ג).4א .לדוחות הכספיים.
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בסביבה הכללית של משק החשמל (או בטכנולוגיה נשוא הרישיון ,ביחס לרישיון הייצור); או אם השינויים
נדרשים כדי להבטיח את התחרות במשק החשמל (ביחס לרישיון הייצור) או את רמת השירותים שיינתנו.
רשות החשמל אף רשאית לבטל את הרישיונות או להתלותם לפני תום תקופתם ,כגון במקרה של הפרה או
אי עמידה בתנאי הכשירות לקבלת הרישיונות ,והכל בהתאם לתנאים המפורטים ברישיונות ולפי הוראות
הדין.
בהתאם לתנאי הרישיונות ,דוראד אינה רשאית לבצע פעולות שעלולות לגרום לצמצום התחרות במשק
החשמל או לפגוע בה.
כתנאי לקבלת הרישיונות העמידה דוראד ערבויות להבטחת קיום תנאי הרישיונות וכן לפיצוי ושיפוי של
המדינה על נזקים שייגרמו לה כתוצאה מאי מילוי תנאים אלה או כתוצאה מביטול הרישיונות ,הגבלתם או
התלייתם .לפרטים נוספים ראה סעיף  31.4.30.3לחלק זה .בנוסף ,על דוראד להעמיד ערבות לטובת מנהל
המערכת בגובה  70%מהתשלום החודשי התעו"זי הממוצע של לקוחותיה בעונת הקיץ בהתאם לצריכתם
בתקופה המקבילה בשנה הקודמת .כן כוללים הרישיונות הוראות בדבר הביטוח שעל דוראד לקיים במשך
תקופת הרישיונות.
נכון למועד הדוח ,דוראד עומדת בתנאי הרישיונות שהוענקו לה.
()5

אישור תעריפי  -לצורך הבטחת התעריפים אותם זכאים יצרני חשמל לקבל מחח"י ,מוענק להם "אישור
תעריפי" על-ידי רשות החשמל ,אשר כולל ,בין היתר ,תעריפים הנובעים מההסדרים התעריפיים באמות
המידה בנושאים של כוח עליון וביטוח ,אחריות ,דלק חליפי ותעריפים ליצרן בקשר עם רכישת חשמל,
רכישות זמינות ואנרגיה או רכישת שירותים נלווים .בחודש ינואר  2033קיבלה דוראד מרשות החשמל
אישור תעריפי ,בתוקף לתקופה של  20שנים ממועד קבלת הרישיון הייצור (היינו ,עד לחודש מאי ,)2014
ואשר מתעדכן לפי מנגנוני העדכון הקבועים בו .האישור התעריפי של דוראד כולל ,בין היתר כמתואר לעיל,
תעריפים למכירת יכולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכת.

()6

בחודש מאי  ,2031קבעה רשות החשמל תעריף זמני שייגבה על-ידי חח"י עבור מתן שירותי ניהול מערכת
החשמל ,אשר נכון למועד הדוח הושהתה תחולתו על-ידי רשות החשמל .בחודש אוגוסט  2034פרסמה רשות
החשמל הצעת החלטה לשימוע בעניין קביעת תעריפים שיצרני החשמל הפרטיים יהיו חייבים בתשלומם בגין
עלויות הכרוכות בניהול מערכת החשמל הארצית ,ושבהן לעמדת רשות החשמל נושאת עד כה חח"י לבדה,
בהיותה מנהל המערכת ("התעריפים המערכתיים") .במסגרת הצעת ההחלטה ,פורטו השירותים
המערכתיים המסופקים כיום על-ידי חח"י ,כמנהלת המערכת ,ותעריפיהם .בהתאם לאמור ,שירותי ניהול
מערכת כוללים :שירותים לאיזון המערכת – שירותים שנועדו להבטיח את יציבות התדר ,המתח ,שרידות
מערכת החשמל והספקת חשמל באמינות ובאיכות נאותים העומדים באמות מידה שנקבעו מראש .מטרת
שירותים אלה לאפשר למערכת החשמל לתפקד במצבים של הפרעות בלתי צפויות ופתאומיות; שירותי גיבוי
– שירותים אלה נועדו להבטיח שיווי משקל כלכלי ולמזער ככל שניתן מצב של אי הספקת חשמל בגין אי
וודאות מצד מערכת הייצור (ההיצע) ואי-וודאות מצד הצריכה (הביקוש) ,וכן בגין הצורך לגבות ,במידת
הצורך ,יחידות ייצור הנמצאות בתחזוקה שנתית מתוכננת או בתקלות ממושכות; שירותים המסופקים
לתחנות כוח על בסיס יחידתי – שירותים הניתנים על-פי דרישה של בעל תחנת הכוח או על-פי צורך שנקבע
על-ידי מנהל המערכת כמתחייב מאמות המידה של ניהול מערכת החשמל; שירותים כלל מערכתיים –
עלויות שאינן קשורות להפעלה של מערכת החשמל מבחינה טכנית או כלכלית אולם נגזרות מאילוצים
רגולטורים ,בעבר או בהווה ,בכל הקשור לניהול משק החשמל ותפעול מערכת החשמל; עלויות
אדמיניסטרטיביות – עלויות אדמיניסטרטיביות של תשומות תפעול ושירותי הון המשמשים את מנגנון
ניהול המערכת לצורך הספקת השירותים הכלולים בניהול מערכת החשמל .בהתאם להצעת ההחלטה ,אחת
לשנה יעודכנו העלויות המוכרות של כלל שירותי ניהול המערכת על סמך תחזיות לפרמטרים בהתאם
למתודולוגיה שפרסמה רשות החשמל ,ומעלויות אלה תגזור רשות החשמל את תעריפי שירותי ניהול
המערכת לשנה השוטפת ,שיושתו על יצרני החשמל הפרטיים.
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בהתאם להצעת ההחלטה ,התעריפים יחולו למפרע (כאשר ביחס לדוראד ,התחולה תהיה רק החל ממועד
ההפעלה המסחרית) ,אך עד ליום  13בדצמבר  2034התחולה של תעריפים אלה היא למפרע בשיעור של 60%
בלבד .נכון למועד הדוח ,קיים חוסר וודאות לגבי העלויות שיוכרו ,ככל שיוכרו ,במסגרת אותם תעריפים.
בחודש יולי  , 2034לאור כוונת רשות החשמל לפרסם שימוע בנושא זה ,ועוד בטרם פורסם ,עתרה דוראד
לבג"צ כנגד ההחלטה הצפויה .העתירה נקבעה לדיון בחודש אוקטובר  .2035לפרטים נוספים ראה באור
.3.30ג).4ב .לדוחות הכספיים.
להערכת דוראד ,להשתת התעריפים האמורים וגובהם ,אם וככל שיושתו על יצרני חשמל פרטיים ,ובכלל זה
על דוראד ,עלולה להיות השפעה מהותית על הרווחיות של דוראד ועל איתנותה .כמו-כן ,השתת התעריפים
האמורים עלולה לגרום לאי עמידה של דוראד בתנאי הסכמי המימון של דוראד ולפגיעה ביכולתה לחלק
דיבידנדים בעתיד לבעלי מניותיה .הערכת דוראד כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על המידע המצוי בידי דוראד ועל הערכותיה במועד זה .דוראד אינה יכולה להעריך האם
ובאיזה היקף יושתו תעריפים מערכתיים על יצרני חשמל פרטיים ומה תהיה מידת ההשפעה של האמור
על שוק החשמל בישראל ועל תוצאות פעילותה של דוראד.
נוסף על כך ,רשות החשמל פרסמה שימוע נוסף להסדרת תעריפים ליצרני חשמל פרטיים במתכונת השונה
מהמתכונת הקיימת כיום .לפי ההצעה ,הסדרת התעריפים המוצעת תחול על כלל בעלי רישיונות הייצור
הקונבנציונלי ,אשר לא יהיה בידם אישור תעריפי בתוקף במועד הרלוונטי .לעומת זאת ,בעלי רישיונות ייצור
קונבנציונלי שהינם בעלי אישור תעריפי בתוקף במועד קבלת ההחלטה בעניין זה  -ביניהם דוראד  -יהיו
רשאים ,לפי שיקול דעתם ,להחליט להשתלב בהסדרים התעריפיים המוצעים (כפוף לכך שמלוא ההספק
במתקניהם יפעל במסגרת ההסדר התעריפי בו יבחרו) ,ולחילופין ,להמשיך ולפעול במתכונת האישור
התעריפי שיש בידם .נכון למועד הדוח ,דוראד לא קיבלה החלטה לבחור במסלול הסדרת התעריפים המוצע
במסגרת השימוע ,והיא פועלת בהתאם לאישור התעריפי שבידה.
()7

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  -פעילותה של דוראד בייצור והספקה של חשמל כפופה גם לחקיקה
ורגולציה ,שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים ,בין היתר ,על-
ידי הטלת מגבלות באשר לרעש ,קרינה ,פליטת מזהמים לסביבה ,קרינה משדות אלקטרומגנטיים ,טיפול
בחומרים מסוכנים ,לרבות אחסונם ,הובלתם וסילוקם ,ושאיבת מים ("החוקים הסביבתיים").
הסיכונים אשר דוראד חשופה אליהם עקב אי עמידה בחוקים הסביבתיים הינם סנקציות כלכליות
ופליליות ,שלילת היתרים או רישיונות ,השהיית הפעילות ו/או עלייה בהוצאותיה של דוראד בשל נזקים,
ככל שייגרמו כתוצאה מאי העמידה בחוקים הסביבתיים.
לדוראד רישיון עסק ,היתר הזרמה לים ,היתר רעלים והוגשה בקשה להיתר פליטה לפי חוק אויר נקי,
התשס"ח .2008-נכון למועד הדוח ,למיטב ידיעת דוראד ,היא עומדת בדרישות של החוקים והתקנות בנושא
הגנת הסביבה החלים עליה.
נכון למועד הדוח ,העלויות השוטפות בקשר עם עמידתה של דוראד בחוקים הסביבתיים אינן מהותיות.
להתחייבות בעלי המניות של דוראד לשיפוי דוראד ו/או הגופים המממנים בקשר עם מפגעים סביבתיים,
ראה סעיף  32.2.3.31לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2031

[ד]

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
גורמי ההצלחה הקריטיים לפעילותה של דוראד הינם כדלקמן )3( :עלויות ייצור חשמל נמוכות ,ובכלל זה
העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי ובהספקתו; ( )2ניהול יעיל של פעילות תחנת הכוח; ( )1מכירת חשמל
בתעריפים תחרותיים בהשוואה ליצרני חשמל פרטיים אחרים ,כפי שקיימים ו/או יהיו מעת לעת ,ולחח"י,
במסגרת חוזית ארוכת טווח עם לקוחות; ו )4(-יכולת שיווק לשם התקשרות בהסכמים ארוכי טווח עם
לקוחות בעלי חוסן פיננסי.
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[ה]

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלקמן )3( :הרגולציה המסדירה את
הפעילות בתחום הייצור והספקת החשמל ,לרבות הצורך בקבלת רישיון מרשות החשמל לשם פעילות במשק
החשמל ועמידה בתנאי הרישיון ,הינה חסם הכניסה העיקרי לתחום הפעילות .נוסף על כך ,אי יציבות
ברגולציה עלולה להרתיע יזמים וגופים מממנים להקים פרויקטים בהיקף גדול במשק החשמל; ( )2לצורך
הקמת תחנת כוח נדרשת השקעה של משאבים מרובים ,לרבות דרישות להעמדת הון עצמי; ( )1לצורך
עמידה בהתחייבויות חוזיות הנוגעות להספקת החשמל נדרש להתקשר עם ספקים בעלי ניסיון ומומחיות
בתחום לתקופה ארוכה ,אשר חלק מהם ,במבנה תחום הפעילות הקיים במועד זה ,הינם בעלי מונופולין
(כגון ספק הגז וכן ספק הולכת הגז) או ספקים שהיכולת להחליפם הינה מוגבלת ולפיכך יש כלפיהם תלות;
( )4בשל הרמה המקצועית הגבוהה הכרוכה בהקמה והפעלה של תחנת כוח ,נדרש להעסיק ולהתקשר עם
מומחים בתחומים שונים ,לרבות בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה; וכן ( )5פרק הזמן שנדרש להקמת תחנת
כוח ועד אשר היא מתחילה לייצר ולספק חשמל הינו בין חמש עד עשר שנים ,וזאת ,בין היתר ,בשל מורכבות
הטכנולוגיה ,ההקמה וההפעלה של תחנת כוח וכן בשל הצורך בעמידה של היזם ותחנת הכוח בדרישות
רגולטוריות שונות ובגיוס מימון להקמת תחנת הכוח .מחסום יציאה עיקרי מתחום הפעילות הינו המגבלות
החלות על העברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור ,המחייבות אישורים שונים ,לרבות של השר הממונה
ולרוב גם אישורים של הגופים המממנים את הפעילות.

[ו]

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
ביחס להספקת גז טבעי - 8נכון למועד הדוח ,הגז הטבעי משמש כיום לייצור של כ 10%-15%-מתפוקת
החשמל בישראל וצפוי להפוך בשנים הקרובות לדלק העיקרי המשמש לייצור של כ 75%-מתפוקת החשמל.
השותפות במאגר הגז "תמר" ("תמר") הוכרזו על-ידי הממונה על ההגבלים העסקיים כבעלות מונופולין
בתחום הספקת הגז הטבעי .הרשות להגבלים עסקיים פועלת ליצירת תחרות בשוק הגז הטבעי.
ביחס להולכת גז טבעי  -האפשרות להולכת גז תלויה בהיקף הקיבולת של גז אותו ניתן להוליך בצינור
המוביל (' .)'line packנכון למועד הדוח ,חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("נתג"ז") הינה המפעילה
היחידה של מערכת הובלת הגז הטבעי בישראל .במסגרת ההתקשרות בין נתג"ז ללקוחותיה (ביניהם,
דוראד) לשם התחברותם למערכת הובלת הגז ,נקבע ,בין היתר ,היקף הקיבולת המקסימלית אשר הלקוח
רשאי לרכוש לפי תנאי ההתקשרות .נכון למועד הדוח ,היקף הקיבולת המקסימלית שנקבע בהסכם בין
נתג"ז לדוראד מספק כדי לייצר את מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח .לפי פרסומים פומביים ,עשוי
להיווצר מחסור בקיבולת של צינור ההולכה של הגז הטבעי וקיימת היערכות של ספק הגז לשם הוספת
מדחסים שמטרתם להגביר את כמות הגז שעובר דרך צינור ההולכה .כמו כן ,לפי פרסומיו ,משרד התשתיות
הקים ועדה לבחינת הנושא של דחיסת גז ומגבלות תפעוליות שיחולו על מערכת הולכת הגז והזמינה גורמים
שונים להציג בפניה את עמדותיהם (ביניהם דוראד) .אם תיקבענה מגבלות חדשות ביחס ללחץ המינימלי
להובלת גז במערכת ההובלה עלול הדבר להשפיע לרעה על יכולתה של דוראד לנצל את היקף הקיבולת
המקסימלית בו היא רשאית לעשות שימוש לפי ההסכם בינה לבין מוליך הגז.
ההערכות של דוראד ביחס למגבלות אפשריות שעשויות להיקבע בעקבות עבודת הועדה שהוקמה לבחינת
הנושא של דחיסת הגז ,הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על מידע הקיים
בפרסומים פומביים ,ואין וודאות לגבי אופן ומועד התממשותם.
כאמור ,תחנת הכוח היא דו-דלקית וניתנת להפעלה גם באמצעות סולר ,ואולם עלות ההפעלה בסולר הינה
יקרה והפעלה בסולר אף מגבירה את רמת הפליטות לאוויר (בהשוואה להפעלה על בסיס גז) .בהתאם
לדרישות הרגולציה החלה עליה ,לדוראד קיים מלאי של סולר אשר מיועד לשמש אותה לגיבוי לצורך הפעלה
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המידע בסעיף זה הינו לפי פרסומים פומביים.
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התחנה למשך מאה שעות בעומס מלא ,במקרה של חוסר יכולת מקומית להפעיל את התחנה באמצעות גז.
בהתאם לאמות המידה ,לאישור התעריפי ,להסכם בין דוראד לבין חח"י (המתוארים בסעיפים [31.4.3ג]()7
ו[31.4.8-ה] לחלק זה) ולהסכמים הקיימים בין דוראד ללקוחותיה ,במקרה של מחסור בגז (בין אם בשל
מחסור בהספקה או ביכולת ההובלה של הגז ,כמתואר לעיל) דוראד תרכוש מחח"י את האנרגיה החסרה לה
לשם עמידתה בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה ותמכור אותה ללקוחותיה במחיר התעו"ז (היינו ,ללא ההנחה
המוסדרת בהסכמים אלה) ,ומנגד תעמיד דוראד את תחנת הכוח בזמינות לחח"י (מנהל המערכת) ,אשר
מצידה תפעיל את תחנת הכוח על בסיס סולר.
לפרטים נוספים אודות הספקים עמם התקשרה דוראד ,ראה סעיף  31.4.8לחלק זה.
31.4.2

מוצרים ושירותים; כושר ייצור
תחנת הכוח הינה תחנת כוח דו-דלקית ,הניתנת להפעלה בגז טבעי או בסולר כדלק חלופי כגיבוי ,ובעלת
כושר ייצור מכסימלי של כ 860-מגוואט ,כאשר עד כ 25-מגוואט משמש לתצרוכת עצמית של דוראד .תחנת
הכוח מבוססת על טכנולוגיית "המחזור המשולב" (מחז"מ) ,אשר משלבת פעולה של טורבינות גז ביחד עם
טורבינות קיטור.

31.4.1

לקוחות
נכון למועד הדוח ,דוראד התקשרה בהסכמים להספקת חשמל עם מספר מפעלים ולקוחות תעשייתיים ,אשר
רובם הינו לתקופה של  30שנים וניתנים להארכה לתקופה נוספת של  5שנים .בהסכמים אלה הלקוח אינו
מחויב לרכישת כמות מינימלית .ההסכמים הקיימים משקפים מכירה של כ 95%-מכושר הייצור של תחנת
הכוח ,9בתעריפים אשר מגלמים הנחות ביחס לתעריף התעו"ז .יצוין ,כי לא קיימת מגבלה רגולטורית או
חוזית על שיעור ההנחה אשר ניתן למכור בו חשמל על-ידי דוראד.
במסגרת הסכמים למכירת חשמל עם מקורות ומשרד הביטחון התחייבה דוראד להגיע להפעלה מסחרית
במהלך הרבעון השני לשנת  2031וכן התחייבה לפצות כל אחד מהם בגין איחור במועד ההפעלה המסחרית.
במהלך שנת  ,2031לאור האיחור בתחילת ההפעלה ,הגיעה דוראד להסכמות עם לקוחות אלה על גובה פיצוי
בדרך של זיכוי מחשבון החשמל (ביחס ללקוח אחד ,הפיצוי בוצע במלואו בחודשים מאי ויוני  )2034ועל מתן
הנחה מוגדלת לתקופה של מספר חודשים ממועד תחילת ההפעלה (ביחס ללקוח השני) .לפרטים נוספים ראה
סעיף  32.2.3.6לדוח התקופתי לשנת  ,2031המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.
לפרטים אודות ההסדרים החלים על דוראד ביחס למכירת יכולת זמינות ואנרגיה למנהל המערכת (חח"י)
ראה סעיפים [31.4.3ג]( )1ו[31.4.8 -ה] לחלק זה.

31.4.4

תחזית נתונים תפעוליים
להלן תחזית בדבר נתוניה התפעוליים (תזרימיים) של דוראד לשנה ממוצעת ,לפי הערכותיה של דוראד נכון
למועד הדוח:
טווח מוערך (במיליוני ש"ח)
הנתון התפעול
3,100-3,400
הכנסות ,נטו
600-700
עלויות תפעול
400-450
עלויות מימון (שירות חוב – קרן וריבית)
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ההנחות העיקריות העומדות בבסיס התחזיות האמורות הינן כדלקמן:
[א]

תחזית ההכנסות –

[]3

תחזית ההכנסות מבוססת על ההסכמים הקיימים עם לקוחות במועד הדוח והתעריפים הקבועים בהם.
תחזית ההכנסות מוצגת לפי תעריף התעו"ז ,בניכוי ההנחה הממוצעת שדוראד נותנת ללקוחותיה ,ולאחר
שהובאה בחשבון הירידה בתעריף התעו"ז החל מחודש פברואר  2035כמתואר לעיל.

[]2

דוראד גובה מלקוחותיה תשלום בגין רכיב הייצור ,כאשר יתר המרכיבים בתעו"ז שעיקרם רכיבי הולכה
ואיבודי אנרגיה 10מועברים על-ידי דוראד לחח"י ,בעוד דוראד נושאת בסיכוני האשראי והגבייה בגינם.
בהתאם ,תחזית ההכנסות מוצגת בניכוי הרכיבים המועברים לחח"י כאמור.

[]1

תחזית ההכנסות מניחה התפלגות הכנסות של דוראד של  75%מלקוחות פרטיים ו 25%-מחח"י עבור זמינות
האנרגיה וייצור החשמל .התפלגות ההכנסות האמורה נובעת בעיקר מכך שהלקוחות הפרטיים אינם צורכים
בפועל בכל ימות השנה את מלוא ההספק שדוראד התחייבה לספק להם מכוח ההסכמים עמם ,בעוד שחח"י
משלמת לדוראד תשלום קבוע בגין זמינות משתנה .התחזית מתבססת על העמדת הזמינות למנהל המערכת
בגין כל יכולת הייצור הפנויה שלא נמכרה ללקוחות הפרטיים ,בהתאם להתפלגות המפורטת לעיל ,לפי
המחיר לייצור חשמל והספקתו בפסגה.

[]4

התחזית הינה לפי שנה ממוצעת של צריכת הלקוחות הקיימים לפי התפלגות בין עונות השנה ,על בסיס נתוני
הצריכה של לקוחות התחנה מתחילת הפעלתה.

[ב]

תחזיות עלויות התפעול של תחנת הכוח כוללות בעיקר –

[]3

עלויות גז לרבות הולכת הגז ,המהוות כ 70%-מתוך עלויות תפעול תחנת הכוח; על בסיס התעריפים
המפורסמים על-ידי רשות הגז לעניין עלויות הולכת גז ,וכן על בסיס המחירים הקבועים בהסכם הקיים של
דוראד עם תמר.

[]2

עלויות תפעול שוטף ,המהוות כ 10%-מתוך עלויות תפעול התחנה .עלויות אלו כוללות עלויות תפעול
ותחזוקה שוטפים של תחנת הכוח בהתאם למחירים הנקובים בהסכמי התפעול והתחזוקה של דוראד,
עלויות מים ,תשלום בגין חכירת קרקע וכדומה.

[ג]

עלויות המימון –
הינן בהתאם להסכמי המימון הנוכחיים של דוראד ,במסגרתם הועמדו ויועמדו לדוראד הלוואות ,כמפורט
בסעיף  31.4.30.3לחלק זה.

[ד]

ניתוח רגישות (במיליוני ש"ח):
טווח נמוך
שינוי בהכנסות מלקוחות חיצוניים
()1%±
שינוי בעלויות התפעול כתוצאה
משינוי בתעריף הגז (ללא עלות
הולכת הגז) בהתאם להסכם מאגר
"תמר" ()1%±
שינוי בעלויות שירות החוב
כתוצאה משינוי בשיעור הריבית
()0.5%±
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טווח גבוה

3,273

3,100

3,129

3,169

3,400

3,412

587

600

631

685

700

735

184

400

436

410

450

470

איבודי אנרגיה הינם הפער בין האנרגיה המיוצרת בתחנת הכוח לבין האנרגיה שמסופקת בפועל ללקוחות.
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התחזיות וההערכות של דוראד המובאות בסעיף  13.4.4זה הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המתבססות על הערכותיה של דוראד ,בהסתמך על ההנחות המפורטות לעיל ,על הסכמים
שנחתמו עם לקוחות עד למועד הדוח ,על האישור התעריפי של דוראד כפי שהינו נכון למועד זה ,על
הסכמים עם ספקים כפי שנחתמו עד למועד זה ,על תכניות העבודה הקיימות של דוראד למועד הדוח ועל
הסדרים רגולטוריים של רשות הגז ומשרד התשתיות .תחזיות והערכות אלה עלולות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,כתוצאה מכך שלפי ההסכמים עם לקוחות קיימים אין
חובת רכישה של כמות מינימלית ובהתאם אין ודאות כי הערכות דוראד לגבי ההכנסות בעתיד יתממשו
ו/או כתוצאה משינוי בהרכב הלקוחות של דוראד ו/או משינוי במערכת ההסכמים של דוראד עם לקוחותיה
ועם ספקיה ,לרבות שינויים במחיר הגז ו/או אי עמידת ספקי דוראד בהתחייבויותיהם ו/או משינויים
ברמת הביקושים ו/או משיבושים בהספקת הגז הטבעי מסיבות שונות ו/או משינוי ברגולציה החלה על
תחום הפעילות ,לרבות שינויים באישור התעריפי של דוראד (למשל ,כתוצאה משינוי עלות רכיב הגז) ו/או
בשל קביעת תעריפים מערכתיים או אחרים נוספים שרשות החשמל עשויה להחיל על יצרני חשמל
פרטיים ו/או בשל אירועים מדיניים ,אירועים ביטחוניים ,שינויים במצב שוק החשמל ושוק הגז ,אסונות
טבע ,כשלים טכניים ,עלייה במחירים של חומרי גלם ושינויים בשערי חליפין ו/או כתוצאה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  13.4.13לחלק זה.
31.4.5

עונתיות
הביקוש לחשמל הינו עונתי והוא מושפע ,בין היתר ,מהאקלים השורר באותה עונה .לפרטים נוספים ראה
באור .3.30ג) .2לדוחות הכספיים.

31.4.6

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
הסכם חכירה  -בחודש נובמבר  2008התקשרו דוראד ושתא"א בהסכם חכירה (כפי שעודכן) של מקרקעין
בשטח של כ 75-דונם ,עליהם הוקמה תחנת הכוח .לפרטים אודות הזכויות של דוראד במקרקעין ,ראה סעיף
( 32.2.3.30א) לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2031המובא בדוח זה בדרך של הפניה .בהמשך לאמור באותו
סעיף ביחס להעברת הזכויות בין קצא"א לשתא"א ,יצוין כי נכון למועד הדוח ,הועבר ההסכם החתום על-
ידי שתא"א לאישור של מנהל מקרקעי ישראל.
רישיונות  -לפרטים אודות רישיונות הייצור והספקת החשמל שניתנו לדוראד בקשר עם הפעלת תחנת הכוח,
ראה סעיף [31.4.3ג]( )4לחלק זה.

31.4.7

הון אנושי
נכון למועד הדוח ,דוראד מעסיקה חמישה-עשר עובדים בתפקידי מטה וניהול .לדוראד לא קיימות תכניות
תגמול ו/או אופציות.

31.4.8

חומרי גלם וספקים

[א]

הסכם לרכישת גז טבעי
בחודש אוקטובר  2032התקשרה דוראד בהסכם עם תמר לפיו דוראד תרכוש מתמר גז טבעי לשם הפעלת
תחנת הכוח .עיקרי ההסכם מובאים בדרך של הפניה לדוח המיידי של החברה מיום  35באוקטובר 2032
(אסמכתא מספר .)2032-03-256535
ההסכם האמור קובע ,בין היתר ,כי מחיר הגז יוצמד לתעריף ייצור החשמל הבסיסי ,כפי שייקבע מעת לעת
על-ידי רשות החשמל ,הכולל "מחיר רצפה" .לאור פיצול לוח תעריפי הייצור למספר לוחות נפרדים על-ידי
רשות החשמל ,בחודש מאי  2031נתגלעה מחלוקת בין דוראד לבין תמר לגבי התעריף אליו מוצמד מחיר הגז.
עד לסיום בירור המחלוקת האמורה משלמת דוראד עבור הגז מחיר המבוסס על רכיב הייצור האחרון שלא
היה במחלוקת בין הצדדים .היה ולא תתקבל עמדתה של דוראד ,תשקול דוראד את צעדיה .ככל שמחיר הגז
ייקבע לפי עמדתה של תמר ,יהא בכך כדי להעלות את עלויות הייצור של דוראד.
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דוראד התחייבה לרכוש מתמר כמות מינימלית של גז טבעי מדי שנה ( )Take or Payאשר נקבעת לפי
רכיבים נוסחתיים שנקבעו בהסכם ,ואשר מותאמת מדי שנה לפי הנתונים בפועל של אותם רכיבים .בהתאם
להסכם ,אם דוראד לא תצרוך בפועל את מלוא כמות הגז המינימלית לה התחייבה כאמור ,היא תחויב
בתשלום בגין מלוא הכמות שלה התחייבה כאמור ,אך היא תהיה רשאית לצרוך את הכמות שלא צרכה
באותה שנה כאמור במהלך תקופה של שלוש השנים העוקבות ,וזאת בנוסף לכמות הגז המינימלית לה היא
מחויבת מדי שנה ,הכל כאמור בהסכם .ההתחייבות לרכישה מינימלית כאמור חלה החל ממועד "זרימת
הגז" (כפי שמונח זה מוגדר בהסכם האמור) ,היינו בשלב בו התקיימו מבחני קבלה לקראת ההפעלה
המסחרית ועוד בטרם החלה ,וזאת בהיקף המוערך ליום  13בדצמבר  2034בסכום של כ 300-מיליון ש"ח.
דוראד מעריכה כי את הכמויות שלא צרכה בפועל בגין ההתחייבות האמורה ,היא צפויה לצרוך בתקופה של
שלוש השנים הבאות .אם וככל שדוראד תרצה בעתיד לרכוש כמות גז מעבר לכמות החוזית לפי ההסכם
הקיים בינה לבין תמר ,שינוי מסוג זה יהא כפוף למגבלות בקשר עם קיבולת להולכת גז ובהתאם להסדרה
הרגולטורית כפי שתהיה קיימת באותה עת בנושא הולכת הגז .לפרטים נוספים ראה סעיף [31.4.3ו] לחלק
זה.
דוראד אינה נדרשת להעמיד ערבות לטובת תמר ,וזאת ,בין היתר ,לאור דירוגה הפיננסי של דוראד.
לדוראד תלות בתמר בכל הקשור להספקת גז טבעי.
[ב]

הסכם הולכת גז טבעי
בחודש נובמבר  2030התקשרה דוראד בהסכם עם נתג"ז ,לפיו הגז הטבעי שרוכשת דוראד מתמר יועבר
באמצעות רשת ההולכה של נתג"ז לתחנת הכוח .דוראד שילמה לנתג"ז דמי חיבור חד פעמיים בסך של כ47-
מיליון ש"ח .בנוסף ,לפי ההסכם תשלם דוראד תשלום חודשי קבוע בגין הקיבולת בצינור הגז המוקצית לה,
ותשלום משתנה בגין כמות הגז שתוזרם בפועל בצינור הגז.
בהסכם נקבעו תנאים להובלת הגז ולאיכותו ,וכן הוראות ותנאים מקובלים להסכמי הולכת גז ,ובכלל זה
סוגיות כגון נוהלי הזמנה של הולכת גז ,תחזוקה ושיפוץ מערכת ההולכה ,ביטוח ,בדיקות איכות ,תשלומים
וסנקציות בגין אי עמידה בתנאי ההסכם (לרבות הוראות שיפוי הדדיות).
לדוראד תלות בנתג"ז בכל הקשור להולכת גז טבעי לתחנת הכוח.

[ג]

הסכמים להקמת תחנת הכוח
לפרטים אודות הסכמי ההקמה בהם התקשרה דוראד לצורך ההקמה של תחנת הכוח ,לרבות התמורה
שנקבעה בגין שירותים אלה ,ראה סעיף (32.2.3.32ב)( )3לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2031המובא בדוח
זה בדרך של הפניה.
בהמשך למתואר בסעיף האמור בדבר הודעת קבלן ההקמה בקשר להערכת עלויות של מספר הוראות שינוי
בפרויקט ,ולאחר שדוראד העלתה מצידה טענות מקבילות ודרישות שונות הקשורות להשלמת ההקמה של
תחנת הכוח ,התנהל בין הצדדים האמורים משא ומתן לפתרון המחלוקת .נכון למועד הדוח ,הסכימו
הצדדים האמורים על התחשבנות כוללת ,במסגרתה קבלן ההקמה קיבל תוספת תשלום לשם סילוק סופי
של כל התחייבויותיה של דוראד כלפיו .נכון למועד הדוח ,שילמה דוראד לקבלן ההקמה את מלוא
מחויבויותיה ההסכמיות כלפיו בסכום של כ 880-מיליון דולר ,וכן את תוספת התשלום האמורה.
במסגרת הסכמי ההקמה ,התקשרה החברה בשנת  2033בהסכם עם קבלן ההקמה של התחנה ("קבלן
ההקמה") ,לפיו החברה (באמצעות דורי בניה) תבצע עבודות הנדסה אזרחית להקמת תחנת הכוח של
דוראד .לפרטים אודות ההסכם האמור ראה סעיף (2.2.3.32ב)( )2לחלק א' לדוח התקופתי לשנת ,2031
המובא בדוח זה בדרך של הפניה .בהתאם ,החברה התקשרה עם דורי בניה בהסכם קבלנות משנה לביצוע
עבודות ההנדסה האמורות כקבלן משנה של החברה ,באופן שכל ההתחייבויות של החברה כלפי קבלן
ההקמה יחולו "גב אל גב" ( )Back to Backעל דורי בניה ,להוציא המצאת ערבויות בנקאיות לקבלן

93
ההקמה ,שימשיכו לחול על החברה .לפרטים נוספים אודות הסכם קבלנות המשנה עם דורי בניה ,ראה גם
דוחות מיידיים של החברה מיום  27ביוני ( 2033אסמכתא מספר  )2033-03-391934ומיום  25באוגוסט 2033
(אסמכתא מספר  ,)2033-03-251493המובאים בדרך של הפנייה .בין החברה ודורי בניה לבין קבלן ההקמה
מתנהלים הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ובמוסד לבוררות בלונדון ( )ICCבקשר עם
ההסכמים האמורים ,לרבות בנושא ההתחשבנות שבין הצדדים בקשר לעבודות האמורות .לפרטים נוספים
אודות ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים האמורים ראה באור .38ד .5.לדוחות הכספיים.
[ד]

הסכם תפעול ותחזוקה
לפרטים אודות הסכם התפעול והתחזוקה בו התקשרה דוראד עם חברה בבעלות מלאה של שתא"א לצורך
קבלת שירותי תפעול ותחזוקה של תחנת הכוח ,לרבות קבלנות משנה של חלק מהשירותים הניתנים לפי
ההסכם על-ידי קבלן התחזוקה האמור אל חברה המוחזקת על-ידי חברות קשורות לדוראד ,ראה סעיף
(32.2.3.32ג) לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2031המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
לדוראד תלות בקבלן התפעול והתחזוקה בכל הקשור לתפעול ולתחזוקה של תחנת הכוח.

[ה]

הסכם עם חח"י למתן שירותי תשתית ומכירה של יכולת זמינות ואנרגיה
בחודש אוגוסט  2030התקשרה דוראד בהסכם עם חח"י למתן שירותי תשתית ומכירה של יכולת זמינות
ואנרגיה .לפי ההסכם האמור ,חח"י התחייבה לחבר את תחנת הכוח לרשת החשמל ,וכן להעניק לדוראד
שירותי תשתית ,גיבוי ושירותים נלווים אשר יאפשרו את הספקת החשמל על-ידי דוראד לצרכנים הפרטיים
במועד ,ובתמורה למחירים שייקבעו לפי אמות המידה החלות על דוראד ,כפי שאלה ייקבעו מעת לעת על-ידי
רשות החשמל .בהסכם נקבעו הוראות ,בין היתר ,בדבר הציוד ,החומרים והנכסים המשמשים והמיועדים
לשימוש לחיבור תחנת הכוח לרשת החשמל ,הפעלתם על-ידי חח"י ,בדיקתם ומתן שירותי התחזוקה בגינם.
לפי ההסכם האמור דוראד התחייבה להעמיד לחח"י זמינות משתנה ,בהתאם לתוכנית ייצור שמתכונתה
נקבעת בידי רשות החשמל ,ולמכור לחח"י את האנרגיה החשמלית הפנויה (היינו ,האנרגיה שלא נמכרה
ללקוחות קצה של דוראד) .מנגד ,חח"י התחייבה לרכוש מדוראד יכולת זמינות ואנרגיה בהתאם לתקנות
משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) ,התשס"ה 2005-הרלוונטיות ,וזאת לתקופה של  20שנה ממועד
ההפעלה המסחרית .מובהר ,כי במקרה בו דוראד לא תמכור כלל חשמל ללקוחות פרטיים ,דוראד תהא
זכאית לתשלומים מחח"י עבור כל יכולת הזמינות הפנויה שלה .כן נקבע ,כי בתמורה למכירת אנרגיה,
תשלם חח"י לדוראד את המחיר בו הציעה דוראד למכור למנהל המערכת ,אך לא יותר ממחיר המקסימום
שנקבע על-ידי רשות החשמל בהתאם לאמות המידה החלות על דוראד ובהתאם לאישור התעריפי של
דוראד.
בהתאם לאמות המידה החלות על דוראד ,החל ממועד ההפעלה המסחרית ,העמידה דוראד ,באמצעות בעלי
מניותיה ,ערבות לטובת חח"י בסך של כ 360-מיליון ש"ח .חלקן של דורי אנרגיה ושל דורי קבוצה בערבות
האמורה הינו כ 10 -מיליון ש"ח וכ 38-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

31.4.9

הון חוזר
ההון החוזר של דוראד מורכב מנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות .הנכסים השוטפים כוללים
בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ,יתרת לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ,פיקדון משועבד ומכשירים פיננסיים
נגזרים .יתרת הנכסים השוטפים של דוראד נכון ליום  13בדצמבר  2034מסתכמת בכ 493 -מיליון ש"ח.
ההתחייבויות השוטפות של דוראד כוללות בעיקר חלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים,
וספקים ,זכאים ויתרות זכות .יתרת ההתחייבויות השוטפות של דוראד נכון ליום  13בדצמבר 2034
מסתכמת ב 942-מיליון ש"ח .סך הגירעון בהון החוזר של דוראד ליום  13בדצמבר  2034עמד על סך של 453
מיליון ש"ח .הגירעון בהון החוזר נבע מהתחייבויות של דוראד לספקים (זכאים) ,אשר שולמו כמעט במלואם
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,באמצעות ניצול מסגרות אשראי אשר הועמדו על-ידי גורמים מממנים
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וכן על-ידי בעלי המניות של דוראד כמפורט בסעיף  31.4.30.3לחלק זה (ובהתאם סווגו כהתחייבויות לזמן
ארוך).
31.4.30

מימון

 31.4.30.3הסכמי מימון והלוואות בעלים
לפרטים אודות הסכמי המימון ("הסכמי המימון") בהם התקשרה דוראד עם תאגידים בנקאיים ועם גופיים
מוסדיים לעמדת אשראי ואמצעים פיננסיים לדוראד לשם הקמת תחנת הכוח ,לרבות התחייבויות בעלי
המניות של דוראד בקשר עם העמדת מימון כאמור ,ראה סעיף  32.2.3.31לחלק א' לדוח התקופתי לשנת
 ,2031המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
נכון ליום  13בדצמבר  ,2034דוראד נטלה הלוואות ממסגרת האשראי העיקרית ,שיתרתה הינה  1.8מיליארד
ש"ח (מתוכן ,סכום של כ 400-מיליון ש"ח הינו בגין ריבית והפרשי הצמדה) .ההלוואות צמודות למדד
ונושאות ריבית ריאלית שנתית בשיעור של  ,5.5%ופירעונן הינו עד לשנת  2013ב 14-תשלומים חצי שנתיים
החל מחודש נובמבר  .2034יתרת מסגרת האשראי העיקרית שטרם נוצלה נכון למועד הדוח הינה כ340-
מיליון ש"ח (והיא מיועדת בעיקר לתשלומים בגין השלמות תיקונים ועמידה בהתחייבויות לרכישת גז
מינימלית לפני תחילת ההפעלה המסחרית).
נכון ליום  13בדצמבר  2034ולמועד הדוח ,בהתאם לתחזיות תזרימי המזומנים של דוראד ,דוראד עומדת
ביחסי הכיסוי אשר נקבעו במסגרת הסכמי המימון.
בנוסף ,במסגרת הסכמי המימון ,התחייבו בעלי המניות של דוראד להזרים ,בנפרד וכל אחד לפי חלקו
היחסי ,הון עצמי בשיעור של  20%מעלות הפרויקט .נכון ליום  13בדצמבר  ,2034בעלי המניות של דוראד
העמידו לדוראד הלוואות בעלים שיתרתן (כולל ריבית עד לאותו מועד) הינה כ 3.3-מיליארד ש"ח (מתוכה,
חלקן של דורי אנרגיה ושל החברה הינו כ 234-מיליון ש"ח וכ 328-מיליון ש"ח ,בהתאמה) ("הלוואות
הבעלים") .החל ממועד הסגירה הפיננסית של הסכמי המימון (בחודש נובמבר  )2030ואילך נושאות הלוואות
הבעלים ריבית שנתית בשיעור של  ,30%והן צמודות מדד .מועד פירעונן של הלוואות הבעלים חל החל משנת
 ,2036כפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכמי המימון .מובהר ,כי היתרה האמורה כוללת גם הלוואות
בעלים בסכום כולל של כ 642-מיליון ש"ח שהומרו להון מניות של דוראד כמתואר בסעיף  31.2לחלק זה
(מתוכן ,חלקן של דורי אנרגיה ושל החברה הינו כ 320-מיליון ש"ח וכ 72-מיליון ש"ח ,בהתאמה) .נכון למועד
הדוח ,החברה וכל יתר בעלי המניות בדוראד העמידו את מלוא חלקם בהון העצמי הנדרש מהם בהתאם
להסכמי המימון ,בין אם בהזרמת הלוואות או בדרך של העמדת ערבויות לגורמים המממנים.
במסגרת הסכמי המימון ,התחייבו בעלי המניות של דוראד להעמיד ערבויות בנקאיות לטובת ספקים
ולקוחות מסוימים של דוראד ,ככל שדוראד תידרש להעמידן .נכון למועד הדוח ,העמידו בעלי המניות לפי
חלקם היחסי בהחזקות בדוראד ערבויות בסכום כולל של כ 388-מיליון ש"ח ,בין היתר ,לטובת חח"י ,רשות
החשמל ונתג"ז (מתוכו ,חלקן של דורי אנרגיה ושל החברה הינו כ 15-מיליון ש"ח וכ 23-מיליון ש"ח,
בהתאמה).
בהתאם להסכמי המימון ,עודפי מזומנים הנצברים מפעילותה של דוראד צפויים לשמש ,בין היתר ,למילוי
קרנות רזרבה לשימושים שונים ,שהעיקריות ביניהן הינן קרן לשירות החוב ,קרן לתחזוקה כבדה ,קרן
לחלוקה וקרן להעמדת ערבויות לצדדים שלישיים .עם מילוי קרן הרזרבה לערבויות בהתאם להוראות
הסכמי המימון ,ניתן יהיה לשחרר לבעלי המניות את הערבויות שהועמדו על-ידם עד לגובה הסכום שנצבר
בקרן הרזרבה לערבויות .נכון ליום  13בדצמבר  ,2034קרן הרזרבה לערבויות אינה כוללת סכום כלשהו,
וקרן הרזרבה לשירות החוב כוללת סכום של כ 200-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות השקעתה של החברה בדורי אנרגיה ראה באור .3.30ג) )3לדוחות הכספיים .לפרטים
אודות אמות מידה פיננסיות בהם נדרשה החברה לעמוד בקשר עם העמדת ערבויות מתאגידים בנקאיים
לדורי אנרגיה ,ראה סעיפים  )4ו )5-בבאור .38א.2.ז) לדוחות הכספיים.
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 31.4.30.2דירוג  -נכון למועד הדוח ,לדוראד דירוג פיננסי ב"-רמת השקעה" ( )Investment Gradeשהינה מקבוצת ה-
 Aומעלה אשר נקבע על-ידי מידרוג בע"מ.
31.4.33

מיסוי
לדוראד שומות מס סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר  .2030דוראד אינה צפויה לשלם
מיסים על הכנסותיה בשנים הקרובות.
דוראד הינה "חברה תעשייתית" בהתאם לחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט ,3969-ובהתאם לכך
זכאית להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים בגין נכס תחנת הכוח.

31.4.32

הליכים משפטיים
לפרטים בדבר הליכים משפטיים תלויים נכון למועד הדוח שדורי קבוצה ו/או דוראד הינה צד להם בקשר
עם תחום פעילות דוראד ראה באורים .3.30ג))4ב .ו.38 -ד .5.לדוחות הכספיים.
בחודש אוקטובר  2031פרסם מבקר המדינה דוח המתייחס ,בין היתר ,להתקשרויותיה של דוראד עם שניים
מלקוחותיה וכן לרכישת הזכויות במקרקעין על-ידי דוראד מקצא"א .בדוח האמור נמתחה ביקורת על
הליכי ההתקשרות בהסכמים האמורים .להערכת דוראד ,הסכמי הלקוחות האמורים הינם בתנאי שוק ואף
מגלמים הנחות מתאימות ללקוחות בסדר גדול כזה ,וביחס לרכישת המקרקעין האמורים להערכת דוראד
הרכישה היתה בתנאי שוק ,וזאת בין היתר על בסיס חוות דעת של שמאי מקרקעין .לפיכך ,להערכת דוראד
הסבירות כי תהיה בהתקשרות האמורה חשיפה משמעותית מבחינתה של דוראד ביחס ליכולתה להמשיך
ולפעול על המקרקעין האמורים ,הינה נמוכה.

31.4.31

דיון בגורמי סיכון בתחום הפעילות דוראד
גורמי סיכון מקרו
רגולציה – בשנים האחרונות חלו שינויים רבים ברגולציה ובחקיקה החלות על הגורמים הפועלים במשק
החשמל ,כגון שינויים בתעריף המקסימלי למכירת אנרגיה על-ידי יצרני חשמל פרטיים או עדכון הסדרים
תעריפיים .לפרטים נוספים ראה סעיף [31.4.3ב] ו[-ג] לחלק זה .מחד ,שינויים תכופים ומשמעותיים
ברגולציה כאמור ומאידך העדר רגולציה מקיפה ועקבית בסוגיות הקשורות לפתיחת משק החשמל לתחרות
ולהסדרתו ,ובכלל זה בנושא התעריפים המאושרים לשחקנים השונים במשק החשמל ,עלולים להשפיע על
תוצאות פעילותה של דוראד ועל מצב עסקיה.
המצב המדיני ,הביטחוני והכלכלי בישראל – הרעה במצב המדיני ,הביטחוני והכלכלי בישראל עלולה לגרום
לקשיים בפעילותה של דוראד ו/או לפגיעה בנכסיה .אירועים ביטחוניים ו/או פוליטיים כגון מלחמה או
אירועי טרור ,עלולים לג רום לפגיעה במתקניה של דוראד ,ובכלל זה בתחנת הכוח עצמה ו/או באמצעי
הייצור ו/או באמצעי ההובלה של הגז אל תחנת הכוח ו/או באמצעי ההובלה של החשמל אל מערכת ההובלה
ו/או באמצעי האחסון ,ובכך לפגוע בהספקת חשמל על-ידי דוראד ללקוחותיה באופן רציף ,אמין ואיכותי.
יצוין ,כ י בשל קרבתה של תחנת הכוח לרצועת עזה ,דוראד השקיעה בחיזוק המבנים ,לרבות חדר הפיקוד,
שיהיו עמידים בפני פגיעה ישירה ,ושתחנת הכוח תוכל להמשיך ולפעול גם בעיתות לחימה .כמו-כן ,אירועים
כאמור עלולים לפגוע על פעילותה של דוראד גם בעקיפין ,בשל פגיעה בלקוחותיה של דוראד.
אסונות טבע ושריפות – פגעי טבע שונים ,כגון שיטפונות ורעידות אדמה ,וכן שריפות עלולים לפגוע במתקניה
של דוראד ובכך לפגוע בפעילותה ובהספקת חשמל רציפה ,אמינה ואיכותית ללקוחותיה .בשל טיב הפעילות
של דוראד ,ובכלל זה שימוש בחומרים דליקים ,עבודה בטמפרטורות ובלחצים גבוהים ואחסון דלקים
בתחנת הכוח ,מתקניה של דוראד חשופים לסיכוני אש .שיקום מתקנים שייפגעו כתוצאה מפגעי טבע ו/או
משריפות עלול להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים ולהתמשך פרק זמן ממושך ,ועל כן עלול לגרום
להשבתה מלאה ו/או חלקית של אמצעי הייצור של דוראד .דוראד רוכשת את פוליסות הביטוח הדרושות
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לכיסוי סיכונים הקשורים בפעילותה (לרבות כיסוי בגין אובדן רווחים ,במקרים מסוימים) ,וזאת לפי
הדרישות החלות עליה מכוח רישיונות הייצור וההספקה ,ומכוח הסכמי המימון.
גורמי סיכון ענפיים
תעריפי החשמל – לפי חוק משק החשמל ,תעריפי החשמל אשר חח"י תגבה מלקוחותיה ,ואופן עדכונם,
נקבעים באופן בלעדי על-ידי רשות החשמל .לתעריפים האמורים ישנה השפעה מהותית על תוצאות פעילותה
של דוראד .התעריפים נגזרים ,בין היתר ,מהעלויות המוכרות על-ידי רשות החשמל לחח"י .כאמור בסעיף
[31.4.3ג]( )2לחלק זה ,בחודש פברואר  2035נכנסה לתוקף ירידה תעריפית ,המשמשת בסיס לחיוב הלקוחות
של דוראד ,ובשל כך ירידה כאמור תשפיע לרעה על התוצאות הכספיות של דוראד.
משק הגז בישראל – לפרטים אודות משק הגז בישראל ואפשרות למחסור בקיבולת להולכת גז ראה סעיף
[31.4.3ו] לחלק זה .כמו-כן ,גורמים שונים כגון פוליטיים ,ביטחוניים ,טכניים ו/או פגעי טבע ,עלולה לגרום
לשיבוש בהזרמת הגז הטבעי ממאגרי הגז ובכך לשבש את פעילות הייצור של תחנת הכוח.
איכות הסביבה – פעילותה של דוראד לייצור והספקה של חשמל כפופה לחקיקה ורגולציה ,שמטרתה הגברת
השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים ,בין היתר ,על-ידי הטלת מגבלות באשר
לרעש ,פליטת מזהמים לסביבה וטיפול בחומרים מסוכנים .החמרה בדרישות החוקים והרגולציה כאמור
מיצרני חשמל עלולה לגרום להוצאות ולהשקעות בהיקפים גדולים ,ואף לפגוע בתוצאות פעילותה של דוראד.
כשלים טכניים – לאמינות הציוד בתחנת הכוח ישנה חשיבות מרובה לפעילותה של דוראד .כשלים מהותיים
בציוד עלולים להגביל את כושר הייצור לפרקי זמן ארוכים .תיקון תקלות עלול להיות כרוך בהשקעה של
משאבים רבים ולעלייה בעלויות הישירות והעקיפות של דוראד .נכון למועד הדוח ,קיימת אחריות של יצרני
הציוד ושל קבלני ההקמה על חלק מהציוד המותקן בתחנת הכוח ,אשר ניתנת למימוש במקרה של כשל,
בהתקיים תנאים מסוימים בהתאם לתנאי האחריות.
פגיעה ותקיפה של מערכות תקשורת ומערכות מידע – לדוראד תלות בטכנולוגיות מידע ,תקשורת ומערכות
עיבוד נתונים לצורך פעילותה .בשנים האחרונות גברו תקיפות סייבר גלובליות על מערכות אבטחה ,ובהתאם
דוראד עלולה להיות חשופה אף היא לתקיפות מסוג אינטרנטי זה שעלולות לפגוע בפעילותה.
תחרות – נכון למועד הדוח שוק הייצור והספקת החשמל על-ידי גורמים פרטיים הינו שוק בהתהוות ,אשר
עתידים להיכנס אליו שחקנים נוספים .כמו כן ,בהתקשרות בהסכמים קצרי הטווח עם לקוחות מזדמנים,
ישנה חשיבות לטיב הלקוח עמו מתקשרת דוראד (בהיבט של יציבות הלקוח וחוסנו הפיננסי) .לפרטים
נוספים ראה סעיפים [31.4.3ב]( )4ו 31.4.1-לחלק זה .הגברת התחרות בענף החשמל עלולה להשפיע על
הכושר התחרותי של דוראד בענף ובכך להביא לשחיקה ברווחיותה.
תלות בספקים – דוראד עושה שימוש ברשת החשמל של חח"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיה ,ולכן
קיימת לה תלות בחח"י שהינה מונופול .יצוין ,כי חח"י הינה "ספק שירות חיוני" ובהתאם מוטלות עליה
חובות בקשר לניהול התקין של מערכת ההולכה והחלוקה של החשמל .גם בשוק הספקת הגז הטבעי
והולכתו קיימים נכון למועד הדוח ספקים יחידים – תמר ,ספק הגז ,ונתג"ז ,מוביל הגז ,ובשל כך לדוראד
קיימת תלות בהם.
גורמי סיכון מיוחדים
ביטול רישיונות ,התלייתם או שינוי תנאיהם – במקרים מסוימים המוגדרים בחוק ,כפוף לזכות השימוע
וכללי המנהל התקין ,עלולה רשות החשמל לבטל את רישיונות הייצור וההספקה ,להתלותם או לשנות את
תנאיהם ,בהתאם לתנאים הקבועים ברישיונות כמתואר בסעיף [31.4.3ג]( )4לחלק זה .כמו כן ,הטלת
מגבלות חדשות בתנאי הרישיונות ו/או שינוי מהותי בתנאיהם באופן שישפיע לרעה על פעילותה של דוראד,
עלול להוות עילה לפירעון מיידי של המימון שהעמידו הגופים המממנים להקמת תחנת הכוח.
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שינויים בשערי חליפין – כתוצאה מהתקשרותה של דוראד בהסכמים עם קבלן התחזוקה וספק הגז
שהתשלום בגין שירותיהם הינו במטבע דולרי ,דוראד חשופה לשינויים בשערי חליפין של הדולר ביחס
לשקל .על מנת לצמצם חשיפה זו נקשרה דוראד בעסקאות אקדמה ( )forwordלרכישת דולר כנגד שקל.
שינויים במדד המחירים לצרכן – התחייבויותיה של דוראד לתאגידים בנקאיים וכן לבעלי המניות של
החברה צמודים למדד המחירים לצרכן ,ולפיכך דוראד חשופה לעליה במדד המחירים לצרכן.
להלן הערכת דוראד לגבי סיווגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקיה של דוראד:
גורם סיכון
סיכוני מקרו
כלכליים

גורמי ענפיים

גורמי סיכון
מיוחדים

השפעה גדולה
רגולציה
המצב המדיני ,הביטחוני והכלכלי בישראל
אסונות טבע ושריפות
תעריפי החשמל
משק הגז בישראל
איכות הסביבה
כשלים טכניים
פגיעה ותקיפה של מערכות תקשורת ומערכות מידע
תחרות
תלות בספקים
ביטול רישיונות ,התלייתם או שינוי תנאיהם
שינויים בשערי חליפין
שינויים במדד המחירים לצרכן

השפעה בינונית

השפעה
קטנה

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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חלק רביעי – תיאור עסקי דורי קבוצה – פרטים נוספים
.41

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד הדוח ,שוכרת החברה משרדים ,מחסנים ושטחי חניה במתחם " Gצמרת" בתל-אביב עבור מטה
החברה והנהלתה  .המתחם הינו בבעלות ג'י מרכזים מסחריים בע"מ ,שהינה למיטב ידיעת החברה ,חברה
בשליטת גזית ישראל .המשרדים משמשים גם את גזית ישראל .לפרטים אודות הסכם השכירות האמור
ואודות חלוקת השימושים וההוצאות ביחס לנכס המושכר ראה באור .29ד.1.ה) לדוחות הכספיים.
כמו כן שוכרת החברה שטחי משרדים בבניין משרדים בדרך ירושלים ,רעננה (מתחם גמלא פארק) ,בהתאם
להסכם שכירות מיום  20בינואר  2008בין החברה ,דורי בנייה ורום גבס (השוכרות) לבין צד שלישי
(המשכיר) .לפרטים אודות הסכם השכירות האמור ראה ט.4.יג .לדוח הכספי הנפרד (סולו) של החברה.
הקבוצה מפעילה מערכת של משרדי מכירות ארעיים באתרי בניה.

.41

נכסים לא מוחשיים
לעניין רישיונות על-פי חוק רישום קבלנים ראה סעיפים  10.2.3.1ו 12.23.1-לחלק זה.

.41

הון אנושי

16.1

מבנה ארגוני ליום  31בדצמבר 2014

מנכ"ל (זמני)

סמנכ"ל ייזום

ייזום חו"ל

סמנכ"ל ,יועצת משפטית
ומזכירת חברה
עורכת דין

סמנכ"ל כספים

חשבות והנהלת
חשבונות

תכנון והנדסה

גזברות

שיווק ,מכירות
ושירות לקוחות

כח אדם

כלכלה ובקרה
תקציבית
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16.2

עובדי החברה
פעילותה של החברה מבוצעת באמצעות מטה אשר מעניק סיוע מנהלי לביצוע הפרויקטים השונים ומטפל
בנושאים שונים כגון כספים ,גזברות וחשבות ,ייעוץ משפטי ותפעול.
להלן התפלגות עובדי החברה ,ליום  31בדצמבר :2014
תפקיד
מנהלים
מטה  -לרבות עובדי מחלקות ייזמות ,כספים ומשפטית
מהנדסים ומנהלי פרויקטים
שיווק ומכירות
סה"כ

מספר עובדים
1
42
3
1
21

החברה מבצעת בגין עובדיה הפרשות לביטוח מנהלים ו/או קרנות פנסיה ו/או לקופה מרכזית לפיצויים.
התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד-מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות שוטפות בקרנות פנסיה,
בביטוחי מנהלים ובקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות בספרי החברה (ראה באור  17לדוחות הכספיים).
החברה נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים ,מעת לעת ,לרבות בהתאם לעמידה ביעדי הצלחה ,ולרבות בהתאם
להוראות מדיניות התגמול שלה בעניינים הרלוונטיים .בשנת  2014עלות התגמולים האמורים לחברה
הסתכמה בסכומים לא מהותיים.
החברה מעמידה לעובדים ,מעת לעת ,הלוואות .ככלל ,הלוואה שהועמדה על-ידי החברה לעובדים נושאת
ריבית שנתית בשיעור של פריים בניכוי  .1%ההלוואות שהועמדו על-ידי החברה לעובדים נכון ליום 31
בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח ,הסתכמו בסכומים לא מהותיים.
16.2.1

נושאי משרה בחברה
לפרטים בדבר תנאי ההעסקה והכהונה של שלושת נושאי המשרה הבכירה בחברה בעלי התגמולים הגבוהים
ביותר ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ,ראה תקנה  21לפרק ד' לדוח.
בחודש נובמבר  2014מונה מר אהרון סופר (המכהן ומועסק כמנכ"ל גזית גלוב בע"מ ,בעלת השליטה בעקיפין
בחברה) ,כמנכ"ל זמני של החברה עד למינוי מנכ"ל קבוע ,וזאת בהמשך להודעת התפטרותו של מר רונן
אשכנזי ,אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ"ל החברה (לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 30
באוקטובר  ,2014אסמכתא מס'  .)2014-01-184758יצוין ,כי מר סופר אינו מועסק בחברה וכי החברה אינה
נושאת בתשלום בגין כהונתו בה.
עם סיום כהונתו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה ,בא לסיומו תוקפו של הסכם הניהול שבין החברה לבין
גזית ישראל ,בעניין העמדת שירותיו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה (לפרטים נוספים ראה באור .29ד.1.ג)
לדוחות הכספיים) .לעניין קבלת החזר שקיבלה החברה מגזית ישראל בעקבות הצגה מחדש של הדוחות
הכספיים של החברה לתקופות קודמות בגין מענקים שניתנו לגזית ישראל עבור כהונתו של מר רונן אשכנזי,
ראה באור .29ד.1.ד) לדוחות הכספיים .יצוין כי ,לאחר בחינה שנערכה ,נמצא כי אין לתיקון של הדוחות
הכספיים של החברה לתקופות קודמות כאמור ,השלכות ביחס למענקים לנושאי משרה נוספים.

16.2.2

לעניין סיום תקופתו של הסכם שירותי הניהול שבין החברה לבין גזית ישראל ביום  15בנובמבר  ,2014ראה
באור .29ד.1.ג) לדוחות הכספיים.
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16.2.3

מדיניות תגמול
בחודש פברואר  2014אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול לעניין תנאי
כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה ,בהתאם להוראות חוק החברות .מדיניות התגמול האמורה מובאת
בזאת בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום  31בדצמבר  2013בדבר זימון האסיפה הכללית
(אסמכתא מספר .)2013-01-114514

.41

ביטוח
דורי קבוצה רוכשת פוליסות ביטוח המכסות ,בכפוף לתנאי הפוליסות ,את הסיכונים שנקבעו בהן עד לסכום
כולל שנקבע בכל פוליסת ביטוח ,ובכלל זה ,פעילות ייזום ובניה ,ציוד אלקטרוני ,אש ,חבות מעבידים,
אחריות כלפי צד שלישי ,אחריות מקצועית אחריות מוצר ,נאמנות ,וכן ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי
משרה .להערכת דורי קבוצה ,בהסתמך על חוות דעת של יועץ ביטוח ,היקף הכיסוי הביטוחי של דורי קבוצה
בארץ הינו נאות והולם את הסיכונים הקיימים בתחום הביטוח לאור סוג פעילותה וניסיונה.
נכסי דורי קבוצה בחו"ל מבוטחים על-ידי חברות ביטוח מקומיות בפוליסות מקובלות ,הכוללות כיסוי
ביטוחי כנגד נזק לרכוש וביטוחי חבות מקובלים במדינות השונות ,לפי החלטות ומדיניות החברות
הרלוונטיות הפועלות בחו"ל.

.41

הון חוזר
לפרטים אודות מדיניות דורי קבוצה לגבי הון חוזר בתחומי הפעילות ראה סעיף  10.12לחלק זה.
לאשראי ספקים ולקוחות ראה סעיפים  10.12.1ו 10.12.2-לחלק זה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014לדורי קבוצה גירעון בהון חוזר ,בסך של כ 8-מיליון ש"ח.

.41

אשראי ומימון
להלן פרטים בדבר אשראי ומימון של החברה ,אשר אינו מיוחס ספציפית לתחומי הפעילות של הקבוצה:

19.1

החברה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים ומגופים מוסדיים ומתזרימי
מזומנים מפעילות שוטפת .לפרטים בדבר אשראי וערבויות שהועמדו לחברה על-ידי תאגידים בנקאיים ועל-
ידי גופים מוסדיים (אגרות חוב) ראה סעיפים  2.3.4ו 4.1-לדוח הדירקטוריון.
ההון עצמי של החברה ,אשר נכון ליום  31בדצמבר  2014מסתכם בכ 190-מיליון ש"ח ,מממן כ 18%-מסה"כ
נכסי החברה.
בנוסף ,החברה פעלה מעת לעת על מנת לממן את פעילותה השוטפת גם באמצעות הנפקה של ניירות ערך.
יצוין כי בחודש אוקטובר  2014הודיעה רשות ניירות ערך לחברה על ביטול ההיתר שניתן לתשקיף המדף של
החברה מחודש נובמבר  .2013לפרטים נוספים ראה באור .19ג .לדוחות הכספיים.
ראה סעיפים ( 5.2-5.4כולל) לחלק זה לעניין מהלכים שנעשו לחיזוק מבנה ההון של החברה ולחיזוק מבנה
ההון והתזרים של דורי בניה ,לרבות עסקת גזית אשר הושלמה בחודש ספטמבר .2014

19.2

אמות מידה פיננסיות ודירוג אגרות חוב
לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות עיקריות ולכתבי ויתור שקיבלה החברה מתאגידים מממנים שלה ,ראה
סעיף  2.3.3לדוח הדירקטוריון של החברה .נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח ,החברה עומדת
באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות של אגרות החוב שלה.
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לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב של החברה על-ידי מדרוג בע"מ ("מדרוג") ,בדירוג ,)Credit Review( A2
ראה באור .16ד .לדוחות הכספיים.
19.2.1

מסגרות אשראי מגזית ישראל; מסגרות אשראי וערבויות לדורי בניה
לפרטים אודות מסגרת אשראי אשר הועמדה לחברה על-ידי גזית ישראל במסגרת עסקת גזית ,ראה באור
.29ד.1.א) לדוחות הכספיים .לפרטים אודות מסגרת אשראי נוספת אשר הועמדה לחברה על-ידי גזית בחודש
נובמבר  2014והוגדלה בחודש מרס  ,2015ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.
לפרטים אודות מסגרות אשראי והלוואות שהעמידה החברה לדורי בניה (לרבות מסגרות אשראי והלוואות
שהועמדו על-ידי גזית ישראל לדורי בניה והומחו לחברה) ,לשימוש לצרכים התזרימיים של דורי בניה
ולמימון פעילותה העסקית ,ראה באור .2.10ב.5.ז) לדוחות הכספיים.
בנוסף ,החברה העמידה לטובת דורי בניה וחברות בת וחברות קשורות של דורי בניה מסגרת אשראי כספי
וערבויות כמפורט בבאור .2.10ב.5.ז)לדוחות הכספיים.

19.3

בטחונות ושעבודים
לפרטים אודות בטחונות ושעבודים שניתנו על-ידי גורמים מממנים להבטחת התחייבויות וערבויות של
החברה ראה באור  18לדוחות הכספיים.

19.4

מימון תחומי הפעילות של הקבוצה
לפרטים בדבר הסכמי ליווי בנקאי בהם התקשרה החברה ביחס לפרויקטים בהם היא משמשת כיזם,
במסגרתם מקבלת החברה מסגרות של אשראי מגשר ומעמידה לטובת רוכשי דירות ערבויות על-פי חוק
הבטחת השקעות ,ראה סעיף  10.2.1לחלק זה; לפרטים בדבר אשראי ומימון של רונסון ראה סעיף 11.12
לחלק זה; לפרטים בדבר אשראי ומימון של דורי בניה ראה סעיף  12.20לחלק זה; לפרטים בדבר אשראי
ומימון של דוראד ראה סעיף  13.4.10לחלק זה.

.22

מיסוי
על הקבוצה חלה חובת תשלום מס בגין אחזקותיה בנדל"ן בישראל ובחו"ל ופעילותה בישראל ובחו"ל.
מיסים על הכנסה של חברות מאוחדות הפועלות בחו"ל נקבעים בהתחשב בחוקי המיסוי החלים באותן
מדינות.
במסגרת עיסוקה מתקשרת דורי קבוצה בעסקאות רכישה או מכירה של מקרקעין ,לפיכך עשויה לשאת
בחבויות שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) ,התשכ"ג 1963-והתקנות
שהותקנו מכוחו.
לפרטים אודות המס החל על הקבוצה ,ראה באור  27בדוחות הכספיים.

.24

הליכים משפטיים
לתיאור של הליכים משפטיים מהותיים תלויים נוספים ,אשר הקבוצה צד להם ,או אשר הקבוצה הייתה צד
להם ואשר הסתיימו ,בתקופה המדווחת בדוח ,ראה באור .18ד .לדוחות הכספיים.

.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעדים העיקריים לשנת  2015והאסטרטגיה העסקית של דורי קבוצה נכון למועד הדוח הינם כדלקמן:
[א]

מיקוד בנכסי הליבה ובנכסים הסינרגטיים של הקבוצה.

[ב]

הקטנת המינוף והגדלת הגמישות הפיננסית של החברה.
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.23

[ג]

קידום ,השבחה ופיתוח של פעילות הייזום בישראל.

[ד]

ייצוב וסיוע פיננסי של דורי בניה.

[ה]

פישוט המבנה הארגוני בקבוצה ,תוך התייעלות ושימת דגש על חיזוק התשתית וההון האנושי של
החברה.

צפי להתפתחות פעילות היזמות של החברה בשנה הקרובה
בכוונת החברה להמשיך ולפתח את פעילותה היזמית תוך היערכות ומוכנות לניצול הזדמנויות .כמו כן,
החברה ממקדת את מאמציה בשמירה על רמת נזילות גבוהה .בכוונת הקבוצה לתת דגש על האצת קצב
המכירות ומסירת הדירות בפרויקטים הפעילים וקידום של פרויקטים בשלבי תכנון ,וכן פועלת לביצוע
פרויקט בסלובקיה (באמצעות חברה מוחזקת).

.21

דיון בגורמי סיכון
ראה התייחסות לגורמי סיכון הכלולים בתיאור תחומי הפעילות של דורי קבוצה כדלקמן :גורמי סיכון
בהתייחס לתחום היזמות – סעיף  10.15לחלק זה; גורמי סיכון בהתייחס לתחום רונסון – סעיף  11.17לחלק
זה; גורמי סיכון בהתייחס לפעילות קבלן מבצע – סעיף  12.26לחלק זה; גורמי סיכון בהתייחס לתחום
דוראד – סעיף  13.4.13לחלק זה.
להלן תיאור גורמי סיכון נוספים ,אשר אינם מיוחסים ספציפית לתחום פעילות של החברה:
גורמי סיכון מאקרו כלכליים
הוצאות מימון – לפרטים בדבר אשראי כספי וערבויות (מכרז ,ביצוע ,מכר וטיב) של החברה (סולו)
מתאגידים בנקאיים ,מגופים מוסדיים (אגרות חוב) ומבעלת שליטה ראה סעיף  2.3.4לדוח הדירקטוריון.
אם במועדי פירעון האשראי תצטרך החברה לגייס אשראי נוסף בריביות גבוהות מהריביות הקיימות,
תיגרמנה לה הוצאות מימון נוספות .כמו-כן ,מרבית אגרות החוב שהנפיקה החברה צמודות למדד המחירים
לצרכן ,ועל כן עלייה משמעותית במדד המחירים לצרכן עלולה לגרום לגידול משמעותי בהוצאות המימון של
החברה ובתוצאות הכספיות שלה.
גורמי סיכון בתחומי הפעילות של הקבוצה
סיכונים פיננסיים – פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון
מדד המחירים לצרכן ,סיכון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים ,סיכון ריבית ,סיכון מחיר וסיכון מטבע
חוץ) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .לפרטים ראה באור  20לדוחות הכספיים וכן סעיפים  2.1.3.2ו 2.4.2-לדוח
הדירקטוריון.
גורמי סיכון מיוחדים לחברה
גיוס הון או חוב – מצב האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי ,לרבות מצב שוקי הון ,ושינוי מדיניות של גופים
פיננסיים במתן אשראי עלולה להשפיע על יכולת החברה לגייס הון או חוב לכשיידרשו לה .נכון למועד הדוח,
החברה נוהגת לחדש מעת לעת מסגרות אשראי קיימות שלה מתאגידים בנקאיים ו/או להתקשר בהסכמים
לקבלת מסגרת אשראי חדשות כאמור ,אולם ניכר כי חלה הקשחה בתנאי האשראי .לעניין כתבי ויתור
שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים אשר העמידו לחברה אשראי ראה סעיף  2.3.3לדוח הדירקטוריון.
בחודש אוקטובר  2014הודיעה רשות ניירות ערך לחברה על ביטול ההיתר שניתן לתשקיף המדף של החברה
מחודש נובמבר  .2013בהתאם לזאת ,גיוס הון או חוב נוסף על-ידי החברה מהציבור כרוך בקבלת היתר של
רשות ניירות ערך לתשקיף ספציפי או תשקיף מדף חדש.
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השלכות חוק הריכוזיות – בחודש דצמבר  2013אישרה הכנסת את חוק הריכוזיות ,הכולל ,בין היתר,
התייחסות לשליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי .לפרטים ראה סעיף  9.2לחלק זה .בהתאם
להוראות חוק הריכוזיות ,נדרש לבצע שינוי במבנה הקבוצה על מנת שיעמוד בהוראות החוק ,עד לתום
תקופת המעבר שנקבעה ,אשר מטבעם כרוכים בסיכונים שונים לקבוצה .ככל שבתום תקופות המעבר
האמורות החברה ו/או בעלי השליטה בה לא יעמדו בהוראות חוק הריכוזיות ,הם יהיו חשופים לסנקציות
שמהותן פגיעה באמצעי השליטה שלהם בחברות שכבה שיוחזקו על ידם בניגוד לחוק ,באמצעות מינוי נאמן
בידי בית המשפט שתפקידו למכור את אמצעי השליטה בהן .יצוין כי הן החברה והן דורי בניה הינן בבחינת
חברות שכבה לעניין חוק הריכוזיות .כמו כן ,במסגרת הוראות חוק הריכוזיות הוטל על שר האוצר ונגיד בנק
ישראל לקבוע הוראות לעניין מגבלות על אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית בידי גופים פיננסיים,
במצטבר ,בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה העסקית .הטלת מגבלות כאמור,
עלולה לפגוע ביכולתה של הקבוצה לגייס אשראי לשם פירעון הלוואות ולתזרים המזומנים הנדרש
לפעילותה ולפגוע בתוצאותיה העסקיות שלה.

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על-פי טיבם ועל-פי השפעתם ,לדעת הנהלת דורי קבוצה,
על עסקי הקבוצה:
השפעה
גדולה

גורם סיכון

השפעה
בינונית

סיכוני מקרו

הוצאות מימון

+

סיכונים ענפיים

סיכונים פיננסיים

+

סיכונים מיוחדים
לחברה

השלכות חוק הריכוזיות
גיוס הון או חוב

השפעה
קטנה

+
+
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דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר ( 2014להלן" :התקופה" או "תקופת הדוח") ,על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדיווח").
הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה
בתקופת הדוח ,אשר השפעתם מהותית ,ויש לעיין בה ביחד עם שאר חלקי הדוח התקופתי לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר .2014
כל הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2014אלא אם צוין אחרת.
במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד
פרסום הדוח וכן פרטים נוספים ברמת החברה בלבד .מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של
החברה .בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים  .IFRS -לפרטים נוספים ,ראה באור  2לדוחות
הכספיים.
בדוח זה:
"הדוחות הכספיים" -
"הדוח התקופתי" -
"מועד אישור הדוחות הכספיים" -
"מועד הדוח" -
"רונסון" -
"דורי בניה" -
"דוראד" -
"גזית ישראל" -

הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר ;2014
הדוח התקופתי של החברה לשנת ;2014
המועד בו אושרו הדוחות הכספיים;
 31בדצמבר ;2014
;Ronson Europe N.V.
א .דורי בניה בע"מ;
דוראד אנרגיה בע"מ;
גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ.

.1

כללי

1.1

תחומי הפעילות של החברה
החברה עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ו/או קשורות (להלן" :הקבוצה") בתחומי הפעילות
העיקריים כדלקמן:

1.1.1

פעילות יזמות  -ייזום  ,פיתוח ,הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן ,בעיקר בישראל .כמו
כן ,הקבוצה עוסקת בייזום פרויקטים למגורים בארצות מזרח אירופה ,בעיקר בסלובקיה (ללא
פולין).
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1.1.2

פעילות רונסון  -ייזום וביצוע פרויקטים למגורים בפולין על-ידי רונסון ,חברה בשליטה משותפת של
החברה (החברה מחזיקה ברונסון כ 39.8%-מהון המניות המונפק) .יצוין כי עד לדוח הרבעוני של
החברה לרבעון השני של שנת  2014נכללה פעילות זו במסגרת מגזר הפעילות היזמית של החברה,
והחל מהדוח הרבעוני האמור הופרדה פעילות זו למגזר נפרד .לפרטים נוספים ראה באור  30לדוחות
הכספיים.

1.1.3

פעילות כקבלן מבצע  -ביצוע של פרויקטים קבלניים בישראל ,כגון מגדלי יוקרה למגורים ,מגורים,
משרדים ,מרכזים מסחריים ,מבני ציבור וכדומה ,התמחות בבניית פרויקטים מורכבים וכן ביצוע
עבודות גמר בהתאם לדרישות לקוחות הקצה  -זאת בעיקר באמצעות דורי בניה ,חברה בת של
החברה המוחזקת בשיעור של כ.59.7%-

1.1.4

פעילות דוראד  -החברה מחזיקה ( 11.25%בעקיפין) מההון המונפק של דוראד ,אשר הקימה
ומפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל ,בעיקר על בסיס גז טבעי ,בעלת כושר ייצור מכסימלי של
כ 860-מגוואט ,באזור אשקלון.

1.2

עץ החזקות ליום  31בדצמבר * 2014

התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד.
*
** באמצעות חברות פרטיות בשליטתה.
*** בעיקר בסלובקיה; ללא פולין.

1.3

אירועים מהותיים

1.3.1

סטייה מהותית באומדני דורי בניה; טעות מהותית והצגה מחדש של דוחות כספיים קודמים
כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  ,2014ביצעה דורי בניה
בדיקה כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה .כתוצאה מהבדיקה
האמורה נמצא כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים
של דורי בניה ,אשר היקפם הכולל הסתכם לסך של כ 5-מיליארד ש"ח ,לעומת האומדנים שהיו
קיימים בידה עד אותו מועד ,בסכום נטו של  441מיליון ש"ח (להלן" :הסטייה באומדנים").
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השפעת סכום הסטייה באומדנים על ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני  2014לעומת ההון
העצמי של החברה כפי שפורסם במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה ליום  31במרס ( 2014לפני
תיאום הדוחות האמורים בדרך של הצגה מחדש) ,היתה קיטון של  442מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות האמור ,לרבות אודות מינוי ועדה מיוחדת של הדירקטוריון של דורי בניה
לשם פיקוח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים של דורי
בניה ,אודות הפעולות בהן נקטה דורי בניה במסגרת ההליך האמור ואודות דוח בדיקה שהוגש
לדירקטוריון דורי בניה על-ידי בודק חיצוני בעניין זה ,ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים וכן הדוח
השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הכלול בפרק ו' לדוח
התקופתי .כן ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים  27ו 29-ביולי  ,2014מיום  28באוגוסט 2014
ומיום  15במרס  ,2015המובאים בדרך של הפניה (אסמכתאות מספר 2014-01- ,2014-01-121110
 2014-01-144420 ,122586ו.)2015-01-050812-
כמתואר בבאור .1ג .לדוחות הכספיים ,במסגרת הבדיקות האמורות נמצא כי חלק מסכום הסטייה
באומדנים היה צריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות
דיווח קודמות ,שהמוקדמת ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת  .2012לאור האמור ,דורי בניה
והחברה הציגו מחדש ( )Restatementאת דוחותיהן הכספיים לתקופות דיווח קודמות ,וזאת על מנת
לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הסטייה באומדנים והרווח הנגזר מהם בפרויקטים שונים של
דורי בניה .יצוין כי בחודש מאי  2014החברה תיאמה בדרך של הצגה מחדש ( )Restatementאת
דוחותיה הכספיים לשנת  2013וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעתו של תיקון של טעות
שנתגלתה בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן עלויות במספר פרויקטים של דורי בניה ,אשר היו
צריכים לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים השנתיים של דורי בניה לשנת .2013
לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') של דורי בניה ("אגרות החוב של דורי בניה") אשר
זומנו לבקשת מחזיקים של אגרות חוב שלה ו/או על-ידי הנאמן לאגרות החוב שלה ,ראה באור
.2.10ב).5ח) לדוחות הכספיים.
לעניין ירידה בדירוג אגרות החוב של דורי בניה ועליה בשיעור הריבית של אגרות החוב האמורות,
ראה באור .2.10ב).5ג) לדוחות הכספיים.
לעניין בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ולאישור תביעות נגזרות שהוגשו ,בין היתר ,נגד דורי בניה
ו/או החברה ו/או נושאי משרה של מי מהן ,לפי העניין ,ראה באור .18ד .4.לדוחות הכספיים.
לעניין החזר דיבידנדים לדורי בניה בגין השנים  2012ו ,2013-ולעניין החזר דמי ניהול לדורי בניה,
אשר בוצעו על-ידי החברה בשנת  ,2014לאור האמור לעיל ,ראה באור .2.10ב).5א) לדוחות הכספיים.
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014הכירה דורי בניה בהפסד גולמי בסך של כ 312 -מיליון ש"ח
וכן בהפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ 377 -מיליון ש"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2014לדורי
בניה גרעון בהון החוזר המיוחס לבעלי המניות וגירעון בהון החוזר בסכום של כ 272 -מיליון ש"ח
וכ 67-מיליון ש"ח ,בהתאמה .כמו כן לדורי בניה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של
כ 379-מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014בדוחות הכספיים של דורי בניה ליום
 31בדצמבר  ,2014נאמר כי דירקטוריון דורי בניה והנהלתה סבורים ,לאחר שבחנו את מצבה הכספי
של דורי בניה לאור האמור לעיל ובסעיף  1.3.2להלן ,כי יש ביכולתה של דורי בניה לעמוד בפירעון
התחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות בתקופה של לפחות  24חודשים ממועד הדוחות
הכספיים האמורים.
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1.3.2

מהלכים לחיזוק מבנה ההון של החברה ומבנה ההון והתזרים של דורי בניה
עסקת גזית (להלן" :עסקת גזית")
בחודש ספטמבר  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד לפי סעיף  275לחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") את התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית
ישראל (בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה) ,במסגרתה ,במועד האמור ( -א) הונפקו לגזית
ישראל מניות של החברה בתמורה לסך במזומן של  130מיליון ש"ח; (ב) לחברה הומחו מלוא
הזכויות וההתחייבויות של גזית ישראל בגין קווי אשראי והלוואות בעלים שהעמידה גזית ישראל
לדורי בניה בסך כולל של  250מיליון ש"ח ,בתמורה לשטר הון צמית שהנפיקה החברה לגזית ישראל,
אשר מחציתו המירה למניות של החברה .כן התחייבה החברה להמיר מחצית מסכום הלוואות
הבעלים שהומחו אליה כאמור למניות של דורי בניה ,בתנאים שהוסכמו; וכן (ג) לחברה הועמד קו
אשראי מגזית ישראל בסכום של  70מיליון ש"ח ,אשר החברה תוכל לנצלו רק אם וככל שתשלים
הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה; והכל בתנאים שהוסכמו .לפרטים נוספים ראה דוח
שפרסמה החברה ביום  21באוגוסט  2014לפי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה
בה) ,התשס"א 2001-ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס-
( 2000אסמכתא מס'  ,)2014-01-138843דיווחים מהימים  28ו 29-בספטמבר  2014ומיום 1
באוקטובר ( 2014אסמכתאות מס' 2014-01- ,2014-01-164670 ,2014-01-164610 ,2014-01-164229
 ,)2014-01-168255 ,165270וכן באור .29ד.1.א) לדוחות הכספיים.
במסגרת עסקת גזית ,החברה התחייבה כי הכספים שתקבל במסגרת הקצאת המניות ומשיכת
ההלוואות מקו האשראי כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ותזרים
המזומנים של דורי בניה ,ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של דורי בניה,
באופן ובמועדים שייקבעו על-ידי החברה.
מסגרת אשראי נוספת מגזית ישראל
לעניין מסגרת אשראי נוספת אשר הועמדה על-ידי גזית ישראל לחברה בסך כולל של  140מיליון
ש"ח (אשר מורכב ממסגרת בסך של  50מיליון ש"ח אשר הועמדה בחודש נובמבר  2014והוגדלה
בסכום נוסף של  90מיליון ש"ח בחודש מרס  ,)2015ואשר נכון למועד הדוח נוצל מתוכה סכום של 50
מיליון ש"ח ,ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.
מכתבי התחייבות לחברה ולדורי בניה
לעניין מכתבי התחייבות אשר נמסרו לחברה בחודשים אוגוסט ונובמבר  2014על-ידי גזית ישראל
ולעניין מכתבי התחייבות אשר נמסרו על-ידי החברה לדורי בניה באותם מועדים ,ראה באור .1ז.
לדוחות הכספיים.
העמדת קווי אשראי לדורי בניה
לפרטים בדבר קווי אשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי גזית ישראל בשנת  ,2014בסך כולל של 250
מיליון ש"ח ,ואשר נכון למועד הדוח נוצלו במלואם והומחו על-ידי גזית ישראל לחברה במסגרת
עסקת גזית ,ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר מסגרות אשראי נוספות שהועמדו לדורי בניה על-ידי החברה בשנת  2014ובשנת 2015
עד מועד הדוח בסך כולל של  270מיליון ש"ח ,ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים.
נכון למועד הדוח עומד סכומן הכולל של מסגרות האשראי שהעמידה החברה לדורי בניה על סך של
 520מיליון ש"ח ,מתוכן נוצל סכום של כ 415-מיליון ש"ח.
יצוין כי העמדת האשראי על-ידי החברה לדורי בניה כמתואר לעיל ,הינה בעיקר על בסיס השקעה
ו/או אשראי אשר קיבלה החברה מגזית ישראל כמתואר לעיל.
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הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה שלא נענו
בחודש יוני  2014פרסמה החברה הצעת רכש חליפין מלאה למניות של דורי בניה תמורת מניות של
החברה ,ובחודש נובמבר  2014פרסמה החברה הצעת רכש מלאה למניות של דורי בניה בתמורה
למזומן וכן הצעת רכש לרכישת מלוא אגרות החוב של דורי בניה בתמורה למזומן .מטרת הצעות
הרכש האמורות היתה כי אם תתקבלנה במלואן ,החברה תחזיק בכל ניירות הערך נשוא הצעת
הר כש הרלוונטית ותנקוט בכל פעולה נדרשת לשם מחיקת ניירות הערך הרלוונטיים מהמסחר
בבורסה ולהפיכתה של דורי בניה לחברה פרטית .הצעות הרכש האמורות לא נענו במלואן בהתאם
לתנאיהן ,ולפיכך לא הושלמו .לפרטים נוספים ראה באור .2.10ב).5ט) לדוחות הכספיים.
1.3.3

עמידה באמות מידה פיננסיות וכתבי ויתור מתאגידים מממנים
להשלכות של האמור לעיל על סטטוס עמידתן של דורי בניה ושל החברה באמות מידה פיננסיות להן
התחייבו כלפי תאגידים מממנים ומחזיקי אגרות החוב ,וכן לכתבי ויתור והסכמות שהתקבלו
ממוסדות פיננסיים מממנים של דורי בניה ושל החברה ,ראה סעיף  2.3.3להלן.

1.3.4

מינוי מר אהרון סופר למנכ"ל זמני בחברה; סיום הסכמי ניהול עם גזית ישראל
ביום  2בנובמבר  2014מונה מר אהרון סופר (המכהן כמנכ"ל גזית גלוב בע"מ ,בעלת השליטה
בעקיפין בחברה) ,כמנכ"ל זמני של החברה עד למינוי מנכ"ל קבוע ,וזאת בהמשך להודעת התפטרותו
של מר רונן אשכנזי ,אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ"ל החברה.
יצוין כי עם סיום כהונתו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה ,בא לסיומו תוקפו של הסכם הניהול שבין
החברה לבין גזית ישראל בעניין העמדת שירותיו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה (לפרטים נוספים
ראה באור .29ד.1.ד) לדוחות הכספיים) .ראה גם באור .29ד.1.ג) לדוחות הכספיים לעניין סיום
תקופתו של הסכם שירותי הניהול שהיה בין החברה לבין גזית ישראל והסתיים ביום  15בנובמבר
.2014

1.3.1

ביטול ההיתר לתשקיף המדף של החברה
ביום  4במאי  ,2014פרסמה החברה תיקון לתשקיף המדף שלה מיום  19בנובמבר "( 2013תשקיף
המדף") ,בהתאם להיתר שניתן לה על-ידי רשות ניירות ערך ,הכולל אפשרות לפרסם מכוחו הצעות
רכש לניירות ערך של דורי בניה ,בהתאם לתנאיו (אסמכתא מס'  .)2014-01-056913ביום 20
באוקטובר  2014קיבלה החברה הודעה מרשות ניירות ערך במסגרתה הורתה רשות ניירות ערך
לחברה שלא להציע עוד ניירות ערך לפי תשקיף המדף ובדבר ביטולו של תשקיף המדף .לפרטים
נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  21באוקטובר ( 2014אסמכתא מס' .)2014-01-177933

1.3.1

פרויקט דוראד
ביום  12במאי  2014קיבלה דוראד את רישיונות הייצור ואת רישיון האספקה לתחנת הכוח אשר
הוקמה על-ידה ,וביום  20במאי  2014החלה הפעלתה המסחרית המלאה של התחנה.
יצוין כי בשנת  2014רשמה דוראד רווח נקי בסך של  80מיליון ש"ח (חלק החברה ברווח האמור
הסתכם בכ 9-מיליון ש"ח) ,אשר נבע מפעילותה של התחנה ברבעונים השלישי והרביעי לשנת ,2014
אשר היו רבעונים ראשונים בהם פעלה התחנה באופן מסחרי מלא .יצוין כי הביקוש לחשמל מצד
לקוחות דוראד הינו עונתי וכי צריכת החשמל ברבעון השלישי של שנת  2014אשר הינו בעונת הקיץ
הינה גבוהה מיתר עונות השנה ואף מתאפיינת בימים של שיאי ביקוש עקב תנאי אקלים קיצוניים.
לפרטים נוספים ראה באור .1.10ג) .2לדוחות הכספיים.
נכון למועד הדוח ,מתנהלים בין דורי בניה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד הליכים
משפטיים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות הכספית ביניהם בפרויקט .לפרטים נוספים
בדבר ההליכים האמורים ראה באור .18ד .5.לדוחות הכספיים.
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1.4

צבר פרויקטים בתחומי הפעילות של החברה
בתחום היזמות ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הקבוצה מעורבת בפרויקטים בישראל בהיקף
כולל של כ 2,800 -יחידות דיור (חלק החברה כ 1,400 -יחידות דיור) ובנוסף מחזיקה החברה
במקרקעין המיועדים לבניית כ 21,000 -מ"ר של שטחי מסחר ,תעשייה קלה ומשרדים .צבר
הקרקעות והפרויקטים של רונסון בפולין ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הינו בהיקף של כ-
 5,900יחידות דיור (חלק החברה הינו  39.8%בהתאם לשיעור החזקותיה ברונסון) .בתחום קבלנות
הביצוע ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,מגיע צבר ההזמנות של הפרויקטים המבוצעים על-ידי
דורי בניה להיקף של כ 1.3-מיליארד ש"ח (לא כולל פרויקטים המבוצעים עבור החברה כמזמינת
העבודות) .פרויקטים אלה מיועדים ברובם לביצוע במהלך השנתיים הקרובות.
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עיקר נתוני שיווק ,הקמה ומכירה של יחידות למגורים של החברה בתחום היזמות בישראל ליום  31בדצמבר 2014

1.1

דירות שנמכרו וטרם נמסרו (באלפי ש"ח)

שם
הפרויקט

וילה דורי
דורי דרים
דורי פלוס
דורי בסט

מיקום

נס
ציונה
קרית
מוצקין
הוד
השרון
הוד
השרון

סך דירות שטרם נמסרו (באלפי ש"ח)

רווח
(הפסד)
שהוכר
בדוחות
החברה עד
ליום 31
בדצמבר
)4( 2014

מס'
הסכמים
שנחתמו
()3

הכנסות
צפויות
בדוחות
החברה ()3

רווח גולמי
צפוי
בדוחות
החברה

מס'
דירות

180,135

כ74% -

372

372

203

50,832

131

240,093

41,074

169

325,026

41,020

100%

144

144

100

16,576

44

53,380

7,776

44

53,380

7,776

74,394

כ60% -

65

65

-

-

47

79,202

2,389

65

109,701

3,309

3%

97,815

50%

128

128

52

()49,674

72

95,803

-

76

100,634

-

0%

709

709

355

17,734

294

468,478

51,239

354

588,741

66,689

11%

עלות
הפרויקט
במלאי
(באלפי
ש"ח) ()1

חלק
החברה
בפרויקט

מספר
יח"ד
בפרויקט

יח"ד
שיצאו
לשיווק
()2

מספר
יח"ד
שנמסרו
עד כה

393,364

הכנסות
צפויות
בדוחות
החברה

רווח גולמי
צפוי
בדוחות
החברה

אחוז
רווח
גולמי
צפוי

מועד
הכרה
בהכנסה
צפוי בגין
דירות
שנמכרו

55,604

17%

20152016

15%

2015
20152016
2015

()1

סכום המלאי בפרויקטים וילה דורי ,דורי בסט ודורי פלוס כולל מרכיב קומבינציה בסך של כ 67 -מיליון ש"ח ,כ 42 -מיליון ש"ח וכ 35 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.

()2

מס' היחידות שיצאו לשיווק כולל  51דירות 64 ,דירות ו 27 -דירות הנמסרות לבעלי קרקע בפרויקטים וילה דורי ,דורי בסט ודורי פלוס ,בהתאמה.

()3

מס' הדירות שנמכרו בפרויקט דורי בסט וטרם נמסרו ,כולל  42דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  42מיליון ש"ח.
מס' הדירות שנמכרו בפרויקט וילה דורי וטרם נמסרו ,כולל  18דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  25מיליון ש"ח.
מס' הדירות שנמכרו בפרויקט דורי פלוס וטרם נמסרו ,כולל  27דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  35מיליון ש"ח.
ההפסד בפרויקט דורי בסט נובע מההפסד של דורי בניה בביצוע הפרויקט האמור אשר מוצג בכללותו בהתאם לתקני החשבונאות כפרויקט יזמי (הן המרכיב היזמי והן המרכיב הקבלני).

()4
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1.1

מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה
להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה (דוח סולו) ,כפי שתוארו לעיל ,ליום  31בדצמבר :2014
שם החברה
המוחזקת
רונסון ()1
דורי בניה

סוג נייר הערך
/נכסים

כמות מניות
(במיליונים)

מניה ()WSE
הלוואה
מניה ()TASE
הלוואה
מניה
הלוואה
-

108.350
20.787
0.01
-

שיעור
החזקה
()%
39.8
59.7
60
-

195,032
)4( 3,372
()269,597
)5( 312,046
64,100
100,158
309,328
107,469

-

-

-

()164,080

ערך בספרים
(אלפי ש"ח)

שווי שוק
(אלפי ש"ח)
178,877
25,193
-

א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ
("דורי אנרגיה") ()2
נכסי יזמות בישראל ()3
מרכיב קומבינציה
מקדמות מרוכשי דירות בניכוי
פיקדונות בחשבונות ליווי
נכסי יזמות במזרח אירופה

34,470

סה"כ

192,298

להלן יתרות הנכסים וההתחייבויות של החברה (דוח סולו) ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח):
אגרות חוב ()6
התחייבויות למוסדות פיננסיים (זמן קצר ,זמן ארוך וחלויות שוטפות)
הלוואה מבעלי שליטה
סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים
התחייבות בגין רכישת מקרקעין (קומבינציה)
סה"כ התחייבויות
בניכוי נכסים כספיים ,נטו
בניכוי נכסים אחרים (בעיקר מסים נדחים)
התחייבויות ,נטו
הון עצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה)
()1
()2
()3
()4
()5
()6

399,564
63,654
17,850
481,068
75,315
556,383
()5,120
()49,024
102,239
190,019

לעניין החזקה ברונסון ראה גם סעיף  2.1.3.2להלן.
לפרטים אודות החזקת החברה במניות דורי אנרגיה ,לרבות אופציה המוקנית לבעלת המניות
הנוספת בדורי אנרגיה ,ראה סעיף  13.1לחלק א' לדוח התקופתי.
לפרטים אודות הרווחיות הצפויה לחברה בגין נכסי היזמות בישראל ראה סעיף  10לחלק א' לדוח
התקופתי.
הלוואה אשר ניתנה ל( I.T.R Dori B.V. -ראה סעיף  11.1לחלק א' לדוח התקופתי) באמצעותה ,בין
היתר ,מוחזקות מניות החברה ברונסון.
לפרטים נוספים בדבר הלוואות בעלים של דורי בניה ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים.
להלן מועדי פירעון אגרות החוב של החברה (סולו) שהיו במחזור ביום  31בדצמבר ( 2014באלפי
ש"ח):
אגרות חוב
111,630
55,916
55,916
55,916
55,916
32,135
32,135
399,114

לשנה שתסתיים ביום
 31בדצמבר 2015
 31בדצמבר 2016
 31בדצמבר 2017
 31בדצמבר 2018
 31בדצמבר 2019
 31בדצמבר 2020
 31בדצמבר 2021
סה"כ

8

%
28
14
14
14
14
8
8
100
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עדכוני מדיניות חשבונאית בתקופה אשר השפיעו על הצגת הדוחות הכספיים

1.1

בתקופת הדוח לא היו עדכוני מדיניות חשבונאית אשר השפיעו מהותית על הצגת הדוחות הכספיים.
.2

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

2.1

המצב הכספי

2.1.1

כללי
היחס השוטף ליום  31בדצמבר  2014הינו  ,0.99לעומת יחס שוטף של  1.19ליום  31בדצמבר .2013

2.1.2

נכסים
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם סך הנכסים של החברה לכ 1,745 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ1,903-
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2013
להלן סקירת עיקרי השינויים והמגמות בנכסים בתקופה של השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2014
 לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לזמן קצר וזמן ארוך
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם הסעיף לסך של כ 468 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 529 -מיליון
ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון נובע בעיקרו מקיטון ביתרת ההכנסות לקבל של דורי בניה,
מקיטון בצבר העבודות של דורי בניה ומהפרשי עיתוי בין קצב הביצוע וההכרה בהכנסה בגינו לבין תנאי
התשלום החוזיים בפרויקטים השונים.
 מלאי בניינים למכירה
בשנת  2014החברה לא רכשה קרקעות חדשות ,אלא התמקדה בפיתוחם ובמימושם של הפרויקטים
הקיימים במלאי ,הנמצאים בישראל ובסלובקיה .נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם הסעיף לסך של
כ 558 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ 601 -מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר  .2013השינוי במלאי נבע
בעיקרו מהתקדמות בביצוע הפרויקטים בהוד השרון ,בנס ציונה ,בקריית מוצקין ובסלובקיה ,בניכוי
מסירת יחידות דיור בפרויקטים בנס ציונה ובהוד השרון ,וכן ממסירת בניין והשלמת עסקה למכירת
זכויות בניה ל 88-יחידות בפרויקט בקריית מוצקין .יתרת מרכיב הקומבינציה בדוחות הכספיים
הסתכמה בסך של כ 142 -מיליון ש"ח.

2.1.3

השקעה בחברות כלולות
הסעיף מייצג בעיקר את ההשקעה בחברות הבאות:

 2.1.3.1דוראד  -מוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ 11.25% -בעקיפין.
 2.1.3.2רונסון  -חברה שהתאגדה בהולנד ,ואשר מניותיה ואגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה בוורשה
שבפולין ,החל מחודש נובמבר  .2007נכון למועד הדוח מחזיקה החברה  39.8%ממניות רונסון בעקיפין
(לעניין ההחזקה ברונסון ,ראה סעיף  11.1לחלק א' לדוח התקופתי).
בחודש דצמבר  2014הודיעה החברה כי היא ותאטראות ישראל בוחנות אפשרויות לביצוע עסקה למכירת
החזקותיהן או החזקות מי מהן ,כולן או חלקן ,ברונסון .בהתאם ,התקשרו החברות האמורות בהסכם עם
בנק השקעות לשם קבלת שירותים לקידום האמור .נכון למועד הדוח ,אין וודאות בדבר ביצוע עסקה
כלשהי כאמור ו/או בדבר תנאיה .יובהר כי ההחלטה בדבר עסקה כלשהי כפופה ,בין היתר ,לאישורי
האורגנים המוסמכים של הצדדים .לפרטים אודות מיסים נדחים שרשמה החברה בדוחות הכספיים בקשר
להחזקה ברונסון ראה באור .1.10ב) .1לדוחות הכספיים.
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מטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני .לפרטים בדבר שערי החליפין בין הזלוטי
לבין הש"ח בתקופות הדוח ,ראה באור .1.10ד) לדוחות הכספיים.
השקעתה של החברה במניותיה של רונסון הינה בזלוטי הפולני .נכון ליום  31בדצמבר  2014מסתכמת
השקעתה של החברה ברונסון בדוחות הכספיים בסך של  176מיליון זלוטי (שהינו  195מיליון ש"ח ,לפי שער
הזלוטי ליום  31בדצמבר  .)2014בהתאם ,לשינויים ו/או תנודות בשער הזלוטי עשויה להיות השפעה על סך
ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים .יצוין כי למועד
הדוח החברה אינה מבצעת עסקאות הגנה ביחס לזלוטי .לפרטים נוספים ראה גם באור .20ו .לדוחות
הכספיים.
החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את דוחותיהן הכספיים ליום  31בדצמבר  2014של החברות הכלולות
המפורטות לעיל לאור מהותיות ההשקעה בהן וחשיבותן לעסקי הקבוצה.
2.1.4

התחייבויות
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של החברה לסך של כ 1,214 -מיליון ש"ח,
מתוכן כ 305 -מיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות ריבית ,זאת לעומת התחייבויות שוטפות בסך של
כ 1,196 -מיליון ש"ח ,מתוכן כ 215 -מיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות ריבית ,ליום  31בדצמבר
 .2013ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום  31בדצמבר  2014לסך של כ 320 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של
כ 459 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013לפרטים בדבר שינויים בהתחייבויות החברה בתקופת הדוח
ראה סעיף  2.3.1להלן.

2.1.1

הון עצמי
ההון העצמי של החברה הסתכם ביום  31בדצמבר  2014לסך של כ 210 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ247 -
מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר  .2013הקיטון בהון העצמי הושפע בעיקר מההפסד הכולל בתקופת הדוח
שהסתכם בסך של כ 418 -מיליון ש"ח ,בניכוי השלמת עסקת גזית כמתואר בבאור .29ד.1.א) לדוחות
הכספיים.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ליום  31בדצמבר  2014לסך של כ 190 -מיליון
ש"ח ,לעומת סך של כ 213 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2013הקיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי
המניות של החברה נובע בעיקר מהפסד הכולל לבעלי המניות של החברה בסך של כ 270 -מיליון ש"ח,
בניכוי השלמת עסקת גזית.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה הסתכם ליום  31בדצמבר  2014בכ 0.81 -ש"ח
למניה ,לעומת כ 1.57 -ש"ח למניה ליום  31בדצמבר .2013
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2.2

תוצאות הפעילות

2.2.1

תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (במיליוני ש"ח):

הכנסות ממכירות ,עבודות והשכרה
עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול
רווח (הפסד) גולמי
ירידת ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות
(הוצאות) אחרות
הכנסות (הוצאות) אחרות
רווח (הפסד) תפעולי אחרי הכנסות
(הוצאות) אחרות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה (הטבת מס)
רווח נקי (הפסד)
רווח (הפסד) נקי מיוחס ל:
בעלי מניות של החברה
זכויות מיעוט
רווח (הפסד) כולל אחר
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילות חוץ (מיוחס לבעלי
המניות של החברה)
רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכנית
להטבה מוגדרת
סה"כ רווח (הפסד) כולל

2.2.2

4-1/2014 1-9/2014 10-12/2014 1-12/2014
270
407
348
1,355
()421
()423
()384
()1,654
()151
()16
()36
()299
()1
()1
()2
()5
()15
()16
()16
()61

1-3/2014
330
()426
()96
()1
()14

1-12/2013
1,564
()1,587
()23
()1
()4
()55

1-12/2012
1,760
()1,664
96
()4
()57

()8

()13

5

()2

2

-

8

()373
()5

()67
()4

()28
-

()169
()1

()109
-

()83
20

43
()6

()378
10
()43
()411
13
()424

()71
3
()6
()74
14
()88

()28
2
()17
()43
()6
()37

()170
1
()11
()180
2
()182

()109
4
()9
()114
3
()117

()63
7
()46
()102
5
()107

38
8
()42
4
2
2

()276
()148

()68
()20

()23
()14

()115
()67

()70
()47

()67
()40

()1
3

6

13

()2

()5

-

()8

12

()418

()1
()76

()39

1
()186

()117

1
()114

1
15

הכנסות ורווח גולמי
סך ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו לכ 1,355 -מיליון ש"ח ,מתוכן סך של כ 227 -מיליון ש"ח ממכירת
בניינים וקרקעות וסך של כ 1,128 -מיליון ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן .זאת ,לעומת סך הכנסות של
כ 1,564 -מיליון ש"ח ,מתוכן סך של כ 225 -מיליון ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות וסך של כ 1,339 -מיליון
ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן ,בשנת .2013
ההפסד הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 299 -מיליון ש"ח ,מתוכו כ 280 -מיליון ש"ח מביצוע
עבודות בנייה וניהולן והפסד גולמי של כ 19 -מיליון ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות .בשנת  2013הסתכם
הרווח הגולמי לסך של כ 23 -מיליון ש"ח ,מתוכו כ 50 -מיליון ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן וכ27 -
מיליון ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות .שיעור ההפסד הגולמי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ,22% -
לעומת שיעור הפסד גולמי של כ 1.5% -בשנת .2013
יצוין כי שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים גם משינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסה
בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים.
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להסבר בדבר ההפסד הגולמי בתקופת הדוח אשר נבע מהפסד גולמי בדורי בניה בתקופה ראה סעיף 1.3.1
לעיל.
למידע בדבר מגזרי דיווח ראה באור  30לדוחות הכספיים.
2.2.3

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 61 -מיליון ש"ח ,לעומת כ 55 -מיליון ש"ח
בשנת  .2013הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2014נובע בעיקר מעלויות והפרשות שרשמה החברה
בגין עלויות ייעוץ ומשפטיות בקשר עם הסטייה שנתגלתה באומדני הפרויקטים של דורי בניה ברבעון השני
של שנת .2014

2.2.4

הכנסות (הוצאות) אחרות
ההוצאות האחרות ,נטו בשנת  2014הסתכמו לכ 5 -מיליון ש"ח.

2.2.1

הוצאות והכנסות מימון
הוצאות והכנסות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 43 -מיליון ש"ח וכ 10 -מיליון ש"ח ,בהתאמה,
לעומת שנת  2013שבה הסתכמו הוצאות והכנסות המימון לסך של כ 46 -מיליון ש"ח וכ 7 -מיליון ש"ח,
בהתאמה .במהלך תקופת הדוח הוונו הוצאות מימון בסך של כ 2 -מיליון ש"ח בגין פרויקטים ,לעומת סך
של כ 4 -מיליון ש"ח בשנת .2013

2.2.1

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
הסעיף מתייחס בעיקר לתוצאות פעילותן של רונסון ,דורי אנרגיה (אשר מחזיקה  18.75%מהונה של
דוראד) ,וכן חברות הקבוצה בבולגריה ובאוקראינה.

2.3

נזילות ומקורות המימון

2.3.1

תזרים מזומנים לתקופה
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כ 103 -מיליון ש"ח ,לעומת סך
של כ 123 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2013
הירידה בתקופת הדוח במזומנים ושווי מזומנים ,בסך של כ 20 -מיליון ש"ח ,נבעה בעיקרה ממזומנים נטו
שנבעו מפעילות מימון בסך של כ 338 -מיליון ש"ח ,בניכוי מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך של
כ 355 -מיליון ש"ח ומזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך של כ 8 -מיליון ש"ח.
בשנת  2014נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 355 -מיליון ש"ח הנובע בעיקר
מתזרים שוטף שלילי מפעילות שוטפת מדורי בניה (שהסתכם בסך של כ 379 -מיליון ש"ח).
מזומנים נטו ששימשו בתקופת הדוח לפעילות השקעה בסך של כ 3 -מיליון ש"ח כללו בעיקר הלוואות
שניתנו לחברות כלולות בסך של כ 19 -מיליון ש"ח (בעיקר לדורי אנרגיה לצורך הקמת תחנת הכוח על-ידי
דוראד) ,תמורה מפיקדונות בחשבונות ליווי נטו בסך של כ 14 -מיליון ש"ח ,רכישת רכוש קבוע בסך של
כ 3 -מיליון ש"ח ותזרים חיובי בגין מכירת נכס אשר סווג כמוחזק למכירה בסך של כ 5 -מיליון ש"ח.
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מזומנים נטו שנבעו בתקופת הדוח מפעילות מימון בסך של כ 338 -מיליון ש"ח כללו בעיקר הזרמות לחברה
במסגרת עסקת גזית (היינו ,תמורה בסך של  130מיליון ש"ח בגין הקצאת מניות פרטית לגזית ישראל,
הנפקת שטר הון בסך של  250מיליון ש"ח לגזית ישראל וקבלת הלוואה בסך  25מיליון ש"ח מתוך מסגרת
האשראי מגזית ישראל) ,בתוספת תמורה מהנפקת אגרות חוב של החברה בסך של כ 30 -מיליון ש"ח,
קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ 23 -מיליון ש"ח וקבלת הלוואות לזמן ארוך נטו בסך של
כ 13 -מיליון ש"ח ,ובניכוי פירעון אגרות חוב על-ידי החברה בסך כולל של כ 126 -מיליון ש"ח ופירעון
הלוואות בסך של כ 5 -מיליון ש"ח.
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם סעיף השקעות לזמן קצר לסך של כ 104 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של
כ 119 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2013
2.3.2

תזרים מזומנים חזוי
לפי תקנה (10ב)( )14לתקנות הדיווח ,נדרש תאגיד מדווח שתעודות התחייבות שהנפיק מוחזקות בידי
הציבור ואשר מתקיימים בו "סימני אזהרה" כמשמעותם בתקנה האמורה הן ביחס לדוחות הכספיים
המאוחדים שלו והן ביחס לדוחות הכספיים הנפרדים שלו לפי תקנה 9ג לתקנות הדיווח ("דוחות סולו"),
לפרסם פירוט של ההתחייבויות ושל המקורות הכספיים מהם הוא צופה את פירעונן במהלך השנתיים
החל בתום שנת הדיווח או ביום הגילוי ,לפי העניין (להלן" :דוח תזרים חזוי").
דירקטוריון החברה בחן במועד אישור הדוחות הכספיים האם מתקיימים סימני האזהרה האמורים ביחס
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ודוחות הסולו של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014וקבע כי נכון
לאותו מועד מתקיימים סימני האזהרה הבאים( :א) חוות הדעת של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות
של החברה למועד הדוח כוללת הפניית תשומת לב; (ב) קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות
שוטפת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,הנובע מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת על-
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של דורי בניה; ו( -ג) לחברה גרעון בהון החוזר .יובהר כי למועד הדוח
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה על-פי הדוחות הכספיים סולו שלה לתקופה וכן בתקופה
המקבילה אשתקד הינו חיובי .יצוין כי להערכת דירקטוריון החברה ,אין בתזרים המזומנים השלילי
המתמשך מפעילות שוטפת על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה כדי להצביע על בעיית נזילות
בחברה.
בהתאם לזאת ,להלן דוח תזרים חזוי של החברה ,לתקופה שתחל ביום  1בינואר  2011ותסתיים ביום 31
בדצמבר  ,2011והכל בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות הסולו של החברה ליום  31בדצמבר 2014
(וכפוף להערכות ולהנחות המובאות בתחתית הטבלה שלהלן):
מיום  1ינואר  2011ועד
ליום  31בדצמבר 2011

מיום  1בינואר  2011ועד
ליום  31בדצמבר 2011

מקורות
יתרת פתיחה  -נזילות ()1
תזרים מפעילות שוטפת ,נטו ()2
החזר הלוואות בעלים ודיבידנדים מחברה בת ,נטו ()3
הזרמת הון מבעלת השליטה ()4
גיוס חוב חדש ()5
סה"כ מקורות

38,327
79,092
42,743
115,000
90,000
311,112

59,287
44,044
29,900
30,000
113,231

שימושים
תשלומי קרן אגרות חוב ()6
תשלומי קרן לבנקים והקטנת מסגרות מאושרות ()7
תשלומי ריבית אגרות חוב ()6
תשלומי ריבית בנקים ()7
השקעה בדורי בניה ()8
הוצאות הנהלה וכלליות
סה"כ שימושים

111,358
396
19,272
4,588
155,000
15,262
301,811

55,483
396
14,526
4,533
15,262
90,200

מזומנים יתרת סגירה

11,110

18,198
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()1
()2

()3
()4

()5

()6
()7
()8

כולל מזומנים ויתרת מסגרות אשראי מאושרות שאינן מנוצלות .יצוין כי מסגרות האשראי האמורות
כוללות מסגרות המובאות לאישור ולחידוש מדי שנה ,בהתאם לתנאיהן.
תזרים המזומנים החזוי מפעילות שוטפת נובע בעיקרו מהרכיבים הבאים( :א) תקבולים האמורים
להתקבל מחשבונות ליווי של פרויקטים יזמיים פעילים של החברה ,בעיקר הפרויקטים בנס ציונה,
קריית מוצקין ובהוד השרון ,וזאת בהתאם לקצב התקדמותם ולתנאי הסכמי הליווי שלהם ו/או
למועד הצפוי לסיומם; (ב) תקבולים הצפויים להתקבל בהתאם להסכמי המימוש של קרקעות בהם
התקשרה החברה ,בעיקר בגין מכירת חלקים מבעלותה בקרקעות ביהוד ובפתח תקווה; (ג) בניכוי
השקעות הון עצמי בפרויקטים שאמורים להתחיל בתקופות לעיל ,הכוללים בעיקר את הפרויקטים
בתל אביב ובגני תקווה ,וזאת בהתאם להערכת החברה להון העצמי הצפוי להשקעה בפרויקטים
האמורים ולתנאי הסכמי הליווי הקיימים או הצפויים של כל פרויקט.
החזר הלוואות בעלים צפוי בהתייחס בעיקר לפרויקט בסלובקיה ולדוראד (לרבות הערכת החברה
להחזר שינבע ממימוש של אופציה המוקנית לאלומיי בגין החזקתה בדורי אנרגיה (לפרטים ראה סעיף
 13.1לחלק א' לדוח התקופתי)); וכן הערכה בדבר קבלת דיבידנדים מרונסון.
לפרטים בדבר מסגרת אשראי שהועמדה לחברה על-ידי גזית ישראל בחודש ינואר  2015כפי שעודכנה
בחודש מרס  ,2015ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים .יצוין כי למען הזהירות ,לא נכללה במסגרת
תזרים המזומנים החזוי לעיל מסגרת אשראי בסך של  70מיליון ש"ח אשר אושרה לחברה במסגרת
עסקת גזית .ראה גם באור .1ז .לדוחות הכספיים לעניין מכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת שנמסר
לחברה מגזית ישראל ומכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת שנמסר על-ידי החברה לדורי בניה.
בחודש ינואר  2015הועמדו לחברה מסגרות אשראי חדשות בסך כולל של  90מיליון ש"ח משלושה
תאגידים בנקאיים (לפרטים נוספים ראה באור .32ג .לדוחות הכספיים) .המתואר ביחס לשנת 2016
הינו על בסיס הערכת החברה בדבר חידוש מסגרות אשראי קיימות וכן גיוס חוב נוסף ,לרבות בדרך של
הלוואה ו/או מסגרת אשראי נוספת ו/או הנפקת אגרות חוב ,לפי העניין ,ובמהלך העסקים הרגיל.
לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב שהנפיקה החברה ראה באור  16לדוחות הכספיים .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,ביום  1במרס  2015החברה שילמה סך של כ 34-מיליון ש"ח בגין תשלום קרן
וריבית אגרות חוב (סדרה ה') של החברה מתוך יתרות המזומנים המצויות בידיה.
לפרטים בדבר התחייבויות החברה לבנקים ,ראה באור  16לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר מסגרות אשראי שהועמדו על-ידי החברה לדורי בניה בשנת  2015ראה באור .2.10ב).5ז)
לדוחות הכספיים .הפרטים הכלולים בתזרים המזומנים החזוי בקשר להשקעה בדורי בניה הינם על
בסיס תזרים המזומנים החזוי של דורי בניה כפי שנכלל בדוח הדירקטוריון שלה לשנת .2014

תזרים המזומנים החזוי והנתונים הנכללים בו וכן ההערכות וההנחות שבבסיסו כוללים מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1918-המבוססים על התקשרויותיה הקיימות של החברה;
התחייבויותיה הקיימות כלפי גורמים מממנים וצדדים שלישיים; תכנית העבודה של החברה; הערכות
בדבר תוצאות פעילות וחלוקת דיבידנד מחברה מוחזקת; ועל הערכותיה והנחותיה של החברה והנתונים
שבידה נכון למועד דוח זה בדבר עסקאות ו/או פעולות ,לוחות זמנים לביצועם ותנאים להשלמתם ,וכן
בדבר נתוניה הכספיים של דורי בניה כפי שהוצגו לחברה .ההערכות וההנחות האמורות ,כולן או חלקן,
עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי כתוצאה מגורמים חיצוניים ,שאין לחברה יכולת
השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת ,לרבות ,שינויים והתפתחויות בסביבה
הכלכלית ובשווקים בהם פועלת החברה ,הרעה במצבן העסקי או הכספי של חברות מוחזקות של החברה,
שינויים לא צפויים בדיבידנדים מחברה מוחזקת ,וכן מהתממשות איזה מבין גורמי הסיכון ,כולם או
חלקם ,המאפיינים את פעילותה של החברה ,כמתואר בסעיפים  13.4.13 ,12.21 ,11.11 ,10.14ו 24-לחלק
א' לדוח התקופתי.
בשנת  2014פרסמה החברה דוחות תזרים חזוי החל מהדוחות הכספיים שלה ליום  31במרס "( 2014דוח
התזרים הקודם") .השינויים בנתונים שנכללו בדוח התזרים הקודם לבין נתוני תזרים המזומנים כפי שהיו
בפועל בשנת ( 2014החל מהרבעון השני לשנת  )2014נובעים בעיקר מעדכון סכומי ההלוואות שהעמידה
החברה לדורי בניה נוכח צרכיה התזרימיים בתקופות הרלוונטיות ,ובהתאמה מקבלת מסגרת אשראי
לחברה מגזית ישראל.
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כן יצוין כי שינוי נוסף בנתונים שנכללו בדוח התזרים החזוי של החברה לרבעון השלישי של שנת  2014נבע
מאי השלמת הצעות רכש שפרסמה החברה בשנת  2014למניות ואגרות החוב של דורי בניה.
כפי שפורסם במסגרת דוח הדירקטוריון של דורי בניה ליום  31בדצמבר  ,2014דירקטוריון דורי בניה בחן
האם מתקיימים סימני האזהרה האמורים ביחס לדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה ודוחות הסולו
שלה ליום  31בדצמבר  2014וקבע כי נכון לאותו מועד ובהסתמך על הדוחות הכספיים של דורי בניה לאותו
מועד ,מתקיימים סימני האזהרה הבאים( :א) קיים גירעון בהון העצמי למועד האמור; (ב) דוח רואה
החשבון המבקר לבעלי המניות של דורי בניה למועד האמור כולל הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה
הכספי של דורי בניה מבלי לסייג את מסקנתו; ו(-ג) קיים גירעון בהון החוזר של דורי בניה ליום 31
בדצמבר  ,2014בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת .בהתאם ,דורי בניה כללה בדוח
הדירקטוריון שלה לשנת  2014גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שלה ובו פירוט ההתחייבויות והמקורות
הכספיים מהם צופה דורי בניה לפרוע אותן בתקופה של שנתיים שיסתיימו ביום  31בדצמבר  ,2016וזאת
בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות סולו של דורי בניה ,ועל הערכות ,הנחות ואומדנים המתוארים
במסגרת הגילוי של דורי בניה כאמור .בין היתר ,נאמר במסגרת ההנחות האמורות כי נוכח מצבה התזרימי
של דורי בניה ,כמשתקף בדוח התזרים החזוי שלה ,דורי בניה מניחה כי בעתיד הנראה לעין היא תאלץ
להמשיך ולהסתמך על מסגרות אשראי שיוענקו לה על-ידי בעלות השליטה שלה בדרך של מיחזורי הלוואות
בעלים .בשל כך דורי בניה לא כללה בתזרים המזומנים החזוי שלה פירעון של הלוואות אלה.
2.3.3

אשראי בר דיווח
בהמשך לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום  30באוקטובר  2011בעניין "אשראי בר דיווח" ,להלן עדכונים
בדבר אשראי ו/או מסגרות אשראי מהותיות של הקבוצה:
א .לפרטים בדבר מסגרת אשראי אשר הועמדה על-ידי גזית ישראל לחברה בסכום מעודכן של  140מיליון
ש"ח ,ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.
ב.

לפרטים בדבר קווי אשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי גזית ישראל בשנת  ,2014בסך כולל של 250
מיליון ש"ח ,ואשר נכון למועד הדוח נוצלו במלואם והומחו על-ידי גזית ישראל לחברה במסגרת עסקת
גזית ,ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים.

ג.

לפרטים בדבר מסגרות אשראי נוספות שהועמדו לדורי בניה על-ידי החברה בשנת  2014ובשנת  2015עד
מועד הדוח בסך כולל של  270מיליון ש"ח ,ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים.

ד.

בהמשך לאמור בסעיף  10.20.1לחלק א' לדוח התקופתי ,בדבר מסגרת קו אשראי שנתנה החברה לדורי
בניה ,נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,יתרת הערבויות ו/או הבטוחות
שהעמידה החברה בהתאם לתנאי מסגרת קו האשראי האמורה מסתכמת לכ 48.8 -מיליון ש"ח
ולכ 43.3 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .ליום  31בדצמבר  2013עמדה יתרת הערבויות ו/או הבטוחות
שהעמידה החברה לדורי בניה כאמור על סך של כ 59.6 -מיליון ש"ח.

ה.

לעניין אשראי של החברה מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים ראה סעיף  2.3.4להלן .כן ראה ס"ק
ח .להלן לעניין כתבי ויתור שהתקבלו.
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ו.
מקבלת
האשראי
החברה

רונסון

להלן נתונים אודות אמות מידה פיננסיות מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה:
נותן האשראי

תיאור אמת המידה הפיננסית

מחזיקי אגרות
חוב (סדרה ו')

ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ו') של החברה
מדירוג  A3תגרום לעליה של  0.75%בשיעור
הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ו').

מחזיקי אגרות
חוב (סדרה ז') +
מוסד פיננסי

ההון העצמי המתואם 2של החברה לא יפחת מ-
 200מיליון ש"ח.
יחס חוב פיננסי נטו 3ל CAP -נטו 4לא יעלה על
( 75%חל במקרה בו ההון העצמי של החברה
נמוך מ 200-מיליון ש"ח) .ראה ס"ק יא .להלן.

1

 31בדצמבר2014 ,
במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת
דירוג אגרות חוב (סדרה ו') על-ידי מדרוג בע"מ -
 A2אופק יציב ()Credit Review
231
חוב נטו

 CAPנטו

תוצאה

517

752

68.9%

מחזיקי אגרות
חוב (סדרה ז')

ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ז') של החברה
מדירוג ( A3שהינו ירידה בדרגה אחת מדירוג
הבסיס) ,תגרום עליה של ( 0.25%לכל דרגה)
בשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב עד
לגידול כולל בשיעור הריבית של .1%

מוסדות פיננסים
שונים

יחס הון עצמי (כפי שתוקן) למאזן של  ,15%לפי
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

לעניין תיקון נוסחה של אמת המידה האמורה
ולתחולת התחייבות החברה לפיה ראה ס"ק ח.
להלן.

מחזיקי אגרות
חוב של רונסון

סדרות  :B+Aיחס הון עצמי למאזן מינימלי של
 25%לפי הדוחות הכספיים של רונסון ,אשר
ירידה ממנו תהווה עילה לפירעון מוקדם של
אגרות החוב.
סדרות  :E+D+Cיחס חוב נטו להון עצמי
מקסימלי לפי הדוחות הכספיים של רונסון ,שלא
יעלה על  60%בתקופה בה לא חולק דיבידנד ולא
5
יעלה על  50%בשנה בה חולק דיבידנד.
סדרה  :Cשווי הקרקעות ששועבדו לטובת
מחזיקי אגרות חוב אלה לא יפחת מ 90%-מסך
הערך הנקוב של אגרות החוב .בהתאם לשטר
אגרות החוב האמורות ,על רונסון לערוך את
הבדיקה אחת לשנה .לבעלי אגרות החוב ניתנת
הזכות לדרוש בדיקה אחת נוספת בכל שנה.

דירוג אגרות חוב (סדרה ז') על-ידי מדרוג בע"מ-
 A2אופק יציב ()Credit Review

הון עצמי
(מיליוני
זלוטי)

סך מאזן
(מיליוני זלוטי)

תוצאה

451

841

53.6%

חוב נטו
(מיליוני
זלוטי)

הון עצמי
(מיליוני זלוטי)

תוצאה

165

451

36.6%

תוצאה
בחודש יוני  2014בוצעה הבדיקה כאמור ורונסון
עומדת באמת המידה האמורה .ככל שלא תידרש
בדיקה על ידי בעלי אגרות החוב ,הבדיקה הבאה
תבוצע בחודש יוני .2015

1

אמות המידה של החברה ושל דורי בניה המובאות להלן הינן לאחר התיאום מחדש וייחוס סכומי הסטייה באומדנים של דורי בניה גם
לתקופות דיווח קודמות ,על בסיס הנתונים שהתבררו לחברה בדיעבד.

2

"הון עצמי מתואם" משמעו הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים ,לרבות זכויות מיעוט ,שטר הון והלוואות בעלים ,והכל בהתאם
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
"חוב פיננסי נטו" משמעו חוב לזמן קצר ,בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ,בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות
בגין חכירה תפעולית ,בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר (ללא מזומנים משועבדים).
" CAPנטו" משמעו חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים ,בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה .לעניין תיקון הגדרת מונח זה במסגרת התחייבות החברה כלפי המוסד הפיננסי האמור ראה ס"ק יא .להלן.
"חוב נטו" משמעו התחייבויות למוסדות פיננסים ואחרים בניכוי מזומנים שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר" .הון עצמי" משמעו הון
עצמי בניכוי נכסי מסים נדחים וניכוי נכסים בלתי מוחשיים.

3

4

5
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נותן האשראי

תיאור אמת המידה הפיננסית

מקבלת
האשראי
דורי בניה

מחזיקי אגרות
חוב (סדרה א')

היחס בין סך החוב הפיננסי נטו ל,1EBITDA-
לא יעלה על ( 8חל במקרה בו ההון העצמי של
דורי בניה נמוך מ 100 -מיליון ש"ח) .ראה ס"ק
ט .להלן.

דורי בניה ורום
חיפוי
גבס
וקירוי ()1911
בע"מ ,חברה
בת של דורי
("רום
בניה
גבס")

מוסד פיננסי

היחס בין הונה עצמי של דורי בניה לסך המאזן
לא יפחת מ ,12%-ובלבד שההון העצמי המתואם
של דורי בניה לא יפחת מ 120-מיליון ש"ח .ראה
ס"ק ט .להלן.

 31בדצמבר2014 ,
במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת

 EBITDAשלילי
הון עצמי

סך מאזן

תוצאה

63

685

9.2%

ההון העצמי של דורי בניה לא יפחת מ100 -
מיליון ש"ח .ראה ס"ק ט .להלן.
יתרת נזילות מינימלית של  40מיליון ש"ח בדורי
בניה ו 30 -מיליון ש"ח ברום גבס.

היקף חובות כספיים לא יעלה על  30%מסך
המאזן בדורי בניה ורום גבס.

יחס הון עצמי לסך מאזן לא יפחת מ18%-
בדוחות דורי בניה.
ההון העצמי לא יפחת מ 20% -מסכום המאזן,
כולל זכויות מיעוט ,שטר הון והלוואות בעלים
בדוחות רום גבס.
סך ההון העצמי (כולל זכויות שאינן מקנות
שליטה) לא יפחת מסך של  100מיליון ש"ח
בדורי בניה ומסך של  36מיליון ש"ח ברום גבס.

1

2

הון עצמי דורי בניה
63
נזילות דורי בניה

נזילות רום גבס

לעניין תחולת
ההתחייבות ראה ס"ק י.
להלן.

102

תוצאה דורי בניה

תוצאה רום גבס

לעניין תחולת
ההתחייבות ראה ס"ק י.
להלן.

1.3%

לעניין תחולת ההתחייבות ראה ס"ק י .להלן.
הון עצמי

סך מאזן

תוצאה

113

239

47%

הון דורי בניה

הון רום גבס

לעניין תחולת ההתחייבות
ראה ס"ק י .להלן.

113

ז.

יצוין כי נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח ,החברה עומדת ביחסים פיננסיים הקבועים בשטרי
הנאמנות של אגרות החוב שלה כמתואר לעיל.2

ח.

בהמשך לאמור בטבלה לעיל לעניין אמת מידה לה התחייבה החברה כלפי מוסדות פיננסיים שונים
(בפסקה זו להלן" :הבנקים") לשמירה על יחס פיננסי לפיו שיעור ההון העצמי מסך המאזן של החברה,
לפי הדוחות הכספיים המאוחדים שלה ,לא יפחת בכל עת מ( 15%-להלן" :אמת המידה") ,ביום 25
וביום  31באוגוסט  ,2014לבקשת החברה ,אישרו בנקים אשר בהם קיימות לחברה כל מסגרות
האשראי הנוכחיות כי התחייבות החברה לעמידה באמת המידה כאמור תחול רק החל מהדוחות
הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום  31בדצמבר ( 2014ביחס לבנק אחד ,ההתחייבות האמורה
תחול רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת  .)2015הובהר ,כי האמור לעיל יחול
לרבות בקשר עם דוחות כספיים של החברה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש ,ככל שיהיו.

" " EBITDAמשמעו סך הרווח התפעולי הכולל של הרבעון הנבדק יחד עם שלושה רבעונים עוקבים אחרונים שקדמו למועד הבדיקה ,לפני
ניכוי הוצאות מס ,מימון ,פחת ,הפחתות מוניטין ומיסוי ,כפי שייקבעו סכומים אלה בדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה.
יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת ( 2014בחודש אוגוסט  )2014לא עמדה החברה באמות
המידה הפיננסיות האמורות ,יחד עם זאת ,החברה לא נמצאה בהפרה של התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב האמורות במועד
האמור ,בשל הוראות שטר הנאמנות ביחס לתקופות בדיקה וריפוי של אי עמידה ביחסים הפיננסיים .בתום הרבעון השלישי של שנת ,2014
עם השלמת עסקת גזית ,שבה החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות האמורות.
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כן הוסכם ,כי הגדרת "הון עצמי מאוחד" הכלולה באמת המידה האמורה (לפי נוסחה בהסכמים
השונים של החברה מול הבנקים האמורים) תתוקן כך שהון עצמי כאמור יכלול גם הלוואות בעלים
שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה ,אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק
הרלוונטי כתבי נחיתות (.)subordination
בחודש מרס  2015ולבקשת החברה ,האריכו הבנקים האמורים את המועד אשר בו תחול התחייבות
החברה לעמידה באמת המידה כאמור ,והיא תחול רק החל מהדוחות הכספיים של החברה לרבעון
השני של שנת .2015
ט.

לאור התיאום מחדש וייחוס סכומי סטייה באומדני הפרויקטים של דורי בניה גם לתקופות דיווח
קודמות ,ולפי בחינות שנעשו על ידי דורי בניה במועד אישור הדוחות הכספיים מחדש בחודש ספטמבר
 ,2014על בסיס הנתונים שהתבררו לה בדיעבד במועד אישור הדוחות מחדש ולאחר חלוף התקופה
הרלוונטית הכלולה בדוחות הכספים לתקופה שהסתיימה ביום  31במרס  ,2014ובכפוף להסתייגויות
אלה ,ולפי בדיקת היחסים הפיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב של דורי בניה ליום 31
בדצמבר  ,2014חישוב היחסים הפיננסיים הרלוונטיים ,הינו כמתואר בטבלה לעיל .דורי בניה אינה
עומדת ביחסים פיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב שלה ליום  31במרס  ,2014ליום 30
ביוני  ,2014ליום  30בספטמבר  2014וליום  31בדצמבר  .2014לפיכך ,למען הזהירות ,בהתייחס
לתקופות הבדיקה והריפוי של אי העמידה ביחסים הפיננסיים לפי שטר הנאמנות האמור ,החל
מהמועד של הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השלישי לשנת  ,2014למחזיקי אגרות החוב של
דורי בניה עשויות להיות טענות לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב של דורי בניה לפירעון מיידי.
בהתאם ,הציגה דורי בניה בדוחותיה הכספיים את אגרות החוב שלה כהתחייבות שוטפת .ראה גם
באור .2.10ב).5ח) לדוחות הכספיים לעניין אסיפות של מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה.
נכון למועד הדוח ,דורי בניה קיבלה את הסכמתם של כל הגורמים הפיננסיים המממנים שלה ,בתנאים
דומים ,כי לא ינקטו בצעדים כנגד דורי בניה (לרבות העמדת האשראים שהועמדו על ידם לפירעון
מיידי) ,במקרה בו ניתן יהיה לטעון לקיומה של עילה להעמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב של דורי בניה ו/או בקרות הליכים אחרים שינקטו על-ידי מחזיקי אגרות
החוב של דורי בניה או הנאמן למחזיקי אגרות החוב האמורים בקשר עם עילה כאמור ("הליכים"),
וזאת בכפוף למספר תנאים ,שהעיקריים שבהם הינם ( )1אם תתפרסם הצעת רכש לאגרות החוב של
דורי בניה בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת  2014של דורי בניה ,וכל עוד
לא חלפה תקופת הקיבול לפי הצעת הרכש מבלי שנענתה במלואה; ( )2אם לא יינקטו הליכים
משפטיים נגד דורי בניה על-ידי גורמים מממנים אחרים או לא נתקבלה החלטה על-ידי בית משפט
מוסמך למינוי בעל תפקיד לדורי בניה; ( )3התקבלה הסכמה דומה מהגורמים המממנים של דורי בניה;
ו )4(-לא קמה עילה אחרת להעמדת חובות דורי בניה לפירעון מיידי כלפי אותו גורם מממן .כל
הגורמים המממנים הגבילו את תוקף הסכמתם עד ליום  30באפריל  ,2015למעט גורם מממן אחד
שהגביל את הסכמתו עד ליום  31בדצמבר  ,2014וגורם מממן אחר אשר לא הגביל את הסכמתו עד
למועד מסוים .עד ובמהלך חודש מרס  ,2015אישרו כל הגופים הפיננסיים האמורים ,לבקשת דורי
בניה ,כי הסכמתם האמורה תוארך עד ליום  30באוגוסט ( 2015למעט גורם מממן אחד אשר הגביל את
הסכמתו כאמור עד למועד פרסום הדוחות הכספיים של דורי בניה ליום  30ביוני  2015או עד ליום 31
באוגוסט  ,2015המוקדם מביניהם ,וגוף מממן אחר אשר לא הגביל את הסכמתו עד למועד מסוים)
וזאת בתנאים המתוארים בפיסקה זו לעיל ,למעט התנאי של הצעת הרכש.

י.

1

ביחס להתחייבויות דורי בניה כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על יחסים פיננסיים כמתואר
לעיל ,לבקשת דורי בניה ( )1ביום  28באוגוסט  ,2014אישרה חברת ביטוח ,אשר העמידה מסגרת
ערבויות לדורי בניה ,1כי התחייבותה של דורי בניה כלפיה לעמוד באמות המידה הפיננסיות ,תחול רק
החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום  31בדצמבר  2014ואילך.

למען שלמ ות התמונה יצוין כי מסגרת הערבויות האמורה הועמדה גם לרום גבס ,וכי רום גבס התחייבה כלפי חברת הביטוח
לעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור .מובהר כי האישור שניתן על-ידי חברת הביטוח כאמור לעיל אינו חל על רום גבס וכי
רום גבס עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות למועד הדוח.
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כן הובהר ,כי האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קודמות בהם
תיעשה הצגה מחדש ,ככל שיהיו; ( )2מרבית הגופים הפיננסיים שבהם קיימות לדורי בניה מסגרות
אשראי אישרו כי התחייבויותיה של דורי בניה כלפיהם לשמירה על נזילות; יחס הון עצמי לסך מאזן;
הון עצמי מינימלי; יחס חוב כספי להון עצמי; יחס חוב כספי למאזן; וכן יחס חוב פיננסי בתוספת
הסכום הכולל של הערבויות ,אשר הועמדו לדורי בניה על ידי הגופים הפיננסיים האמורים ,לפי העניין,
תחול רק החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום  31בדצמבר  2014ואילך ,וביחס לגוף פיננסי אחד
 ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת  2015ואילך .כןהובהר ,כי האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קודמות בהם
תיעשה הצגה מחדש ,ככל שיהיו .עד ובמהלך חודש מרס  2015אישרו כל הגופים הפיננסיים האמורים,
לבקשת דורי בניה ,כי הסכמתם האמורה תוארך כך שהתחייבויותיה האמורות של דורי בניה כלפיהם
תחולנה רק החל ממועד פרסומם של הדוחות הכספיים ליום  30ביוני ( 2015או המוקדם מבין מועד
הפרסום כאמור או החל מיום  31באוגוסט  ,2015בחלק מהאישורים).
יא .בהתייחס לערבות בנקאית של דורי אנרגיה ,אשר הועמדה בחודש מרס  2014על-ידי מוסד פיננסי
המובטחת בהתחייבות של בעלי מניותיה – החברה ואלומיי ,כמתואר בבאור .18א.2.ז .)5.לדוחות
הכספיים  -ביום  31באוגוסט  2014ולבקשת החברה ,התקבל אישור מוסד הפיננסי האמור כי
התחייבות החברה לעמידה באמות המידה כלפי המוסד הפיננסי האמור ,כמתואר בבאור האמור ,תחול
רק החל מהדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום  31בדצמבר  .2014כן הוסכם ,כי הגדרת
"הון עצמי מתואם" הכלולה באמות המידה האמורות תתוקן כך שתכלול גם הלוואות בעלים אשר
לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי המוסד הפיננסי על-ידי החברה ו/או חברות בנות שבבעלותה ועל-ידי
מי שהעמיד את הלוואת הבעלים ,כתבי נחיתות ( ;)subordinationוכי הגדרת " CAPנטו" הכלולה
באמות המידה האמורות תתוקן כך שהיא תתייחס להון עצמי מתואם (בנוסחו המתוקן לעיל) ולא להון
עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים.
2.3.4

אשראי וערבויות
א .להלן פרטים בדבר אשראי כספי וערבויות (מכרז ,ביצוע ,מכר וטיב) של החברה (סולו) מתאגידים
בנקאיים ,מגופים מוסדיים (אגרות חוב) ומבעלת שליטה (במיליוני ש"ח):

מקור
בנקאי – כספי
ערבויות (*)
חוץ בנקאי (אגרות חוב)
בעלת שליטה (**)
סה"כ

למועד הדוח
ניצול
מסגרות
108
178
303
344
363
50
140
824
112

 31בדצמבר 2014
ניצול
מסגרות
63
89
201
237
398
25
50
181
311

 31בדצמבר 2013
ניצול
מסגרות
54
109
256
272
434
144
381

(*) בפרויקטים בהם ניתן לחברה ליווי בנקאי לבניה ,החברה מעמידה לטובת רוכשי דירות ערבויות על-פי חוק המכר
(דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,התשל"ה.1974-
(**) לפרטים נוספים ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.

שיעור הוצאות המימון המשוקלל (ריבית  +הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן) מסתכם בתקופת
הדוח לכ.5.4% -
לעניין מסגרות אשראי נוספות בסך כולל של  90מיליון ש"ח בהן התקשרה החברה עם בנקים בחודש
ינואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,ראה באור .32ג .לדוחות הכספיים.
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ב .להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה של החברה שהיה בתוקף בשנת :2014
הלוואות ואשראי לזמן קצר
מנגנון השינוי

טווח הריבית בשנת 2014
(ב)%-

סכום האשראי באלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר 2014

3.4-4.3

59,797

הלוואות ואשראי לזמן קצר ללא הצמדה

הלוואות ואשראי לזמן ארוך
מנגנון השינוי

טווח הריבית בשנת 2014
(ב)%-

סכום האשראי באלפי ש"ח ליום
 31בדצמבר 2014

הלוואות ואשראי לזמן ארוך ללא הצמדה

4.25

3,857

ג .להלן נתונים אודות מועדי פירעון התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים ,התחייבויות אחרות לזמן
ארוך ואגרות חוב לאחר תאריך המאזן:
ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח)
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
רביעית

שנה
חמישית

שנה שישית
ואילך

סה"כ

הלוואות מתאגידים בנקאיים
ואחרים
אגרות חוב (סדרה ה')
אגרות חוב (סדרה ו')
אגרות חוב (סדרה ז')

60,193

396

396

396

2,273

-

63,654

66,427
45,204
-

45,204
10,712

45,204
10,712

45,204
10,712

45,204
10,712

64,270

66,427
226,020
107,118

סך הכול

111,824

11,312

11,312

11,312

18,189

14,210

413,219

*)

בעיקר מסגרות אשר מתחדשות בכל שנה לשנה נוספת.

ד .לנתונים נוספים אודות אשראי שוטף מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ראה באור 13
לדוחות הכספיים.
2.3.1

נזילות
ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו היתרות הנזילות של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות נזילות
לזמן קצר וקווי אשראי בלתי מנוצלים) לסך של כ 172 -מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ 217 -מיליון ש"ח ליום
 31בדצמבר .2013

2.3.1

הנפקות אגרות חוב ופירעונות בשנת 2014


ביום  10באפריל  2014נפרעו על-ידי החברה  31.25מיליון ש"ח ע.נ .על חשבון אגרות חוב (סדרה ד')
שלה .לאחר פירעון זה לא נותרו אגרות חוב (סדרה ד') במחזור .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של
החברה מיום  10באפריל ( 2014אסמכתא מספר ,)2014-01-044115 :המובא בזאת בדרך של הפניה.



ביום  1ביוני  2014בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה בסכום של כ 20.7-מיליון
ש"ח ערך נקוב ,בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה
מיום  1ביוני ( 2014אסמכתא מס'  ,)2014-01-081153המובא בזאת בדרך של הפניה.



ביום  9ביוני  2014הנפיקה החברה  30מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') שלה ,בדרך של
הרחבת סדרה רשומה במסגרת הנפקה פרטית ,תמורת סך כולל של כ 30.135-מיליון ש"ח .לפרטים
נוספים ראה באור .16ג .4.לדוחות הכספיים.
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ביום  1בספטמבר  2014בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה בסכום של כ33.3-
מיליון ש"ח ערך נקוב ,בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של
החברה מיום  1בספטמבר ( 2014אסמכתא מס'  ,)2014-01-149160המובא בזאת בדרך של הפניה.



ביום  1בדצמבר  2014בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה בסכום של כ20.7-
מיליון ש"ח ערך נקוב ,בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של
החברה מיום  1בדצמבר ( 2014אסמכתא מס'  ,)2014-01-211287המובא בזאת בדרך של הפניה.



ביום  1במרס  , 2015לאחר תאריך המאזן ,בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה
בסכום של כ 33.3-מיליון ש"ח ערך נקוב ,בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות .לפרטים נוספים
ראה דיווח מיידי של החברה מיום  1במרס ( 2015אסמכתא מס'  ,)2015-01-041269המובא בזאת
בדרך של הפניה.

להלן ריכוז הנתונים בדבר הנפקות ופירעונות איגרות חוב של החברה בשנת ( 2014בש"ח ערך נקוב):
אגרות חוב (סדרה ד')
אגרות חוב (סדרה ה')
אגרות חוב (סדרה ו')
אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקות
( 30,000,000הרחבה)

פירעונות
( 31,250,000פדיון סופי)
33,333,330
41,412,779
-

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב של החברה ראה סעיף  4להלן.
2.4

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

2.4.1

ניהול סיכוני שוק
האחראים על ניהול סיכוני שוק בחברה הינם מר אהרון סופר ,מנכ"ל זמני בחברה ומר שניר שרון ,סמנכ"ל
הכספים של החברה (לפרטים בדבר השכלתם ,כישוריהם ,ניסיונם בחמש השנים האחרונות ותפקידם
בחברה ראה תקנה 26א לפרק ד' לדוח התקופתי).
מנכ"ל החברה מקבל דיווחים שוטפים על הסיכונים הקיימים בחברה .החלטות בעניינים אלה מתקבלות
על-ידי הנהלת החברה ומוצגות לדירקטוריון החברה לפחות אחת לשנה במסגרת הדיון בדוחות הכספיים.

2.4.2

להלן סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה

 2.4.2.1סיכון מדד תשומות הבנייה
התקשרות הקבוצה עם מזמיני עבודות מחד וספקים מאידך בהסכמי התקשרות הצמודים למדד מחירי
תשומה בבנייה למגורים ("המדד") ,חושפת את סעיפי הכנסות לקבל ממזמיני עבודות והוצאות לשלם
לספקים לשינויים במדד .כיוון שהחברה נוהגת להתקשר בהסכמים הכוללים הצמדה למדד גם עם מזמיני
עבודה וגם עם ספקים ,החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית.
 2.4.2.2חומרי גלם
מחירי חומרי הגלם בהם משתמשת הקבוצה ושכר העבודה בקבוצה מושפעים משינויים במדד מחירי
תשומה בבניה למגורים ומהיקפי הביקוש וההיצע בכלל של חומרי הגלם ושל כוח העבודה בענף (עובדים
ישראלים ועובדים זרים).
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 2.4.2.3מימון
גם שנת  2014התאפיינה בצמצום מסגרות אשראי על ידי הבנקים למשק כולו ולענף הבניה בפרט .בעקבות
המשבר המתמשך זה מספר שנים בענף הבנייה ,ובעיקר בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי הנוכחי ,הקטינה
המערכת הבנקאית את האשראי לענף הבנייה והנדל"ן .בנוסף ,המערכת הבנקאית החמירה את דרישתה
לתוספת בטחונות בעיקר בגין ערבויות ביצוע ולהגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך העמדת מימון
לפרויקטים יזמיים .משבר האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי עלול להשפיע על יכולת הקבוצה להמשיך ולגייס
הון לפעילותה.
 2.4.2.4שינויים בשערי חליפין
הקבוצה פועלת כקבלן בונה (יזם) ,בין היתר ,במרכז ובמזרח אירופה ,בעיקר בפולין .כתוצאה מכך חשופה
פעילות החברה לסיכוני שוק אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין והתאמה חלקית של
מחירי הנדל"ן למחירי התשומות .כמו כן חשופה פעילות הקבוצה לסיכונים פוליטיים וכלכליים בישראל
ובאזורים האמורים.
לפרטים בדבר הש פעת שינויים ו/או תנודות בשער הזלוטי על השקעתה של החברה ברונסון ראה סעיף
 2.1.3.2לעיל.
 2.4.2.5השקעה בדוראד
ההשקעה בפרויקט הקמת תחנת הכוח של דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה,
לרווחי הפרויקט ולתשואה לחברה בגינה .יצוין כי בחודש מאי  2014קיבלה דוראד את רישיונות הייצור
ואת רישיון האספקה לתחנה האמורה והחלה הפעלתה המסחרית המלאה של התחנה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,מתנהלים בין דורי בניה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד
הליכים משפטיים שונים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות הכספית ביניהם בפרויקט .לפרטים
נוספים בדבר ההליכים האמורים ראה באור .18ד .5.לדוחות הכספיים.
להשקעתה של החברה בדוראד ולהחזר ההשקעה עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של
הקבוצה ולמצבה הכספי ,כפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיונות שלה וביעדיה ,לרבות בהיבט עלויות
ההפעלה של תחנת הכוח והמכירות ,כמפורט בסעיף  13לחלק א' לדוח תקופתי .לפרטים בדבר גורמי
הסיכון החלים על פעילותה של דוראד ,לרבות בהתייחס לתעריפי החשמל ,רגולציה ,משק הגז בישראל,
איכות הסביבה ,וכושר הייצור ,ראה סעיף  13.4.13לחלק א' לדוח התקופתי.
 2.4.2.6מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק
הנהלת החברה מנהלת באופן שוטף מעקב אחר כל סיכוני השוק הרלוונטיים לפעילותה ,ובפרט בוחנת את
סיכוני השוק בתחום תשומות הבניה ,הנזילות ,המדד ,האשראי ושערי החליפין ופועלת לצמצום החשיפה
הכלכלית בסיכונים אלה ככל שהדבר מתאפשר ,תוך בחינת שיקולי עלות תועלת.
 2.4.2.7לפרטים נוספים בדבר תיאור סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה ראה באור .20ב .לדוחות
הכספיים.
2.1

לפרטים בגין מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר  2014ראה באור .20ה .לדוחות הכספיים.

2.1

מבחני רגישות  -למידע בדבר ניתוחי רגישות ראה באור .20ו .לדוחות הכספיים.
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.3

היבטי ממשל תאגידי

3.1

תרומות
החברה קבעה כמדיניות מעורבות בקהילה .אין לחברה התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות.
בתקופת הדוח ,לא חלו שינויים מהותיים במדיניות החברה בנושא זה.

3.2

שאלון ממשל תאגידי
הדוח התקופתי של החברה כולל מענה לשאלון ממשל תאגידי ,המצורף כפרק ה' לדוח התקופתי ,באופן
וולנטארי.

3.3

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
הדירקטורים בחברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,אשר הוגדרו כבעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית ואשר אינם בעלי תפקיד נוסף בחברה הינם :ה"ה אריה מינטקביץ  -יו"ר דירקטוריון החברה,
דורי סגל  -דירקטור ,מתי דב  -יו"ר ועדת ביקורת  ,ועדת המאזן ,ועדת תגמול ,ועדת ממשל תאגידי ואכיפה
מנהלית ודירקטור חיצוני ,גב' רינת רמלר  -דירקטורית בלתי תלויה וגב' רות דהן פורטנוי – דירקטורית
חיצונית .למידע בדבר ניסיונם והשכלתם של הדירקטורים האמורים ראה הפרטים המובאים בתקנה 26
לחלק ד' לדוח התקופתי.
בתקופת הדוח הדירקטוריון לא שינה את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף (92א) ( )12לחוק החברות ,אשר הינו שני
דירקטורים .בתקופת הדוח ,מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא היה נמוך
מהמספר המזערי האמור.

3.4

דירקטורים בלתי תלויים
לגילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ,ראה סעיף  2לשאלון ממשל תאגידי ,המצורף
כפרק ה' לדוח התקופתי.

3.1

נוהל זניחות
בחודש מרס  2010החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה
או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין כעסקה זניחה כקבוע בסעיף בתקנה (41א)( )6לתקנות ניירות ערך
(דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010-בחודש פברואר  2015שב ואישר דירקטוריון החברה (לאחר
אישורה של ועדת הביקורת) את הנוהל כאמור .לפרטים נוספים ראה באור .29ד.2.ד) לדוחות הכספיים.

3.1

תכנית אכיפה פנימית
בשנת  2012הקים דירקטוריון החברה ועדה לממשל תאגידי ואכיפה מנהלית .נכון למועד אישור הדוחות
הכספיים ,עומד בראש הוועדה האמורה יו"ר ועדת הביקורת ,מר מתי דב ,המכהן כדירקטור חיצוני
בחברה .כן חברים בוועדה האמורה הגב' רות דהן פורטנוי ,דירקטורית חיצונית ,ומר שרון זוזובסקי,
דירקטור בלתי תלוי.
בחודש נובמבר  ,2013אישר דירקטוריון החברה תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך ,זאת לאחר
דיון בהמלצות שהתקבלו מועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית בנוגע לתוכנית ("תכנית האכיפה") .תכנית
האכיפה נערכה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-ולקריטריונים שפרסמה רשות ניירות
ערך בחודש אוגוסט  2011להכרה בתכנית אכיפה פנימית כיעילה.
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תכנית האכיפה גובשה בהתאם למבנה הארגוני של החברה ולתחומי פעילותה ,ובהתאם היא כוללת נהלים
פנימיים הרלבנטיים לחברה ,בין היתר ,בתחום ניירות הערך .עו"ד אורעד יצחקי ,סמנכ"ל הייזום בחברה,
אשר כיהן גם כיועץ המשפטי ומזכיר החברה ,שימש כממונה על האכיפה הפנימית בחברה עד לחודש
פברואר  .2014בחודש פברואר  2014מונתה עו"ד הדר אודלר ,המכהנת כסמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת
החברה ,כממונה על האכיפה הפנימית בחברה.
החברה מיישמת וממשיכה לפעול ליישום והטמעה של התוכנית בדרגים הרלבנטיים בחברה ,לרבות ביצוע
הדרכות רלוונטיות לעובדים ולדירקטורים של החברה .בחודש פברואר  ,2015בתום תקופה של כשנה
ממועד אימוצה לראשונה של תכנית אכיפה ,אישרו הועדה לממשל תאגידי ואכיפה מנהלית ודירקטוריון
החברה עדכונים שונים לתכנית האכיפה ולנהליה.
3.1

תגמולים לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין כמפורט בתקנה  21לפרק ד' לדוח התקופתי ("תקנה )"21
ביום  5בפברואר  2014אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור הדירקטוריון
וועדת התגמול של החברה) מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה ("מדיניות התגמול") .לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי מיום  31בדצמבר ( 2013אסמכתא מספר .)2013-01-114514
בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה שהתקיימו בחודש מרס  2015נערך דיון בתנאי ההעסקה
והתגמולים שניתנו בגין שנת  2014לכל אחד מנושאי המשרה בחברה ובעלי העניין בה המפורטים בתקנה
 .21הדיון נערך לגבי כל אחד מהם בנפרד .התגמולים שניתנו לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה של החברה
כאמור ,לרבות תנאי העסקתו ושווי ההטבות שניתנו לו ,נקבעו ו/או נבחנו בהתחשב בתפקיד אותו הוא
ממלא בחברה ,בתרומתו לקבוצה ולפעילותה בשנת  ,2014סמכויותיו ,ביצועיו ,כישוריו ,ניסיונו ,השכלתו,
מומחיותו ,בקיאותו ועמידתו בדרישות תפקידו ובתנאי ההעסקה שנקבעו עימו ,ובשים לב לצרכי החברה
ולאופי פעילותה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה:
()1

לפרטים אודות התגמולים שניתנו לכל אחד ממנכ"ל החברה ,מר רונן אשכנזי ,לסמנכ"ל הכספים של
החברה ,מר שניר שרון ולסמנכ"ל הייזום של החברה ,מר אורעד יצחקי ,לרבות התייחסות לבחינת
ההוגנות והסבירות של התגמולים שניתנו לכל אחד מה"ה האמורים ,ראה הפירוט לפי תקנה ,21
לרבות הערות מס' ( )6( ,)2ו ,)7(-בהתאמה.

()2

לעניין התמורה ששולמה לגזית ישראל ,בעלת שליטה בחברה ,בשנת  2014במסגרת הסכם
השירותים שבינה לבין החברה מיום  14באוקטובר ( 2012אשר היה בתוקף מיום  16בנובמבר ,)2011
אשר הסתיים ביום  15בנובמבר  ,2014ראה באור .29ד.1.ג) לדוחות הכספיים .עם סיום תקופתו של
הסכם הניהול האמור ,החברה אינה נדרשת לשוב ולבחון את ההוגנות והסבירות של התקשרותה
בהסכם האמור.

()3

בהתאם להחלטות החברה ,הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים המכהנים בה
(ולמעט ה"ה אריה מינטקביץ ודורי סגל ,אשר אינם מקבלים מהחברה גמול דירקטורים) ,זכאים
לגמול דירקטורים לפי "הסכום המירבי" לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס 2000-ובהתאם לסיווגה של החברה לפי תקנות אלה ,וזאת בהתאם למדיניות
התגמול.

()4

נושאי המשרה הנוספים הנכללים במסגרת הפירוט לפי תקנה  21מקבלים תגמול מהחברות הבאות:
(א) דורי בניה (ו/או חברות מוחזקות שלה) ,אשר הינה חברה ציבורית ובעלת מנגנוני בקרה ופיקוח
בהתאם לכללי ממשל תאגידי .כפי שפורסם במסגרת הדוח התקופתי של דורי בניה לשנת ,2014
דירקטוריון דורי בניה דן בתגמולים שניתנו לנושאי משרה בדורי בניה (ו/או בחברות מוחזקות שלה)
כאמור וקבע שהתגמולים הינם בהתאם למדיניות התגמול של דורי בניה ו/או הוגנים וסבירים ,לפי
העניין .ו( -ב) רונסון ,אשר הינה חברה ציבורית זרה ,שניירות הערך שלה רשומים למסחר בפולין.
לרונסון קיימת מדיניות תגמול להנהלה ולעובדי מפתח אחרים .לפי דיווחיה של רונסון ,מדיניות
התגמול והתגמולים הניתנים לפיה נבחנים באופן קבוע ומעת לעת על-ידי ועדת התגמול הייעודית
אשר הוקמה על-ידי הדירקטוריון המפקח של רונסון.
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3.8

הליך אישור הדוחות הכספיים
האורגן המופקד על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה .דירקטוריון החברה הוא אשר דן בדוחות
הכספיים ומאשר אותם לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים זמן
סביר לפני הישיבה וכן את המלצותיה בכתב של ועדת המאזן ,שהינה ועדה ייעודית לבחינת דוחות כספיים
כאמור בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע"( 2010-ועדת המאזן")
הדנה בדוחות הכספיים .ועדת הביקורת של החברה משמשת גם כוועדת המאזן .לפרטים אודות אופן הליך
אישור הדוחות הכספיים של החברה ראה שאלון ממשל תאגידי ,המצורף כפרק ה' לדוח התקופתי.
לעניין התהליכים אשר בוצעו בדורי בניה לאישור הדוחות הכספיים שלה לשנת  ,2014ולעניין תהליכים
נוספים אשר בוצעו על-ידי החברה בעניין הדוחות הכספיים  -ראה דוח החברה בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הכלול בפרק ו' לדוח התקופתי.
בהמשך לאמור לעיל ,ביום  18במרס  2015התקיימה ישיבה של ועדת המאזן ,בה השתתפו כל חברי ועדת
המאזן  -מתי דב (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה) ,רות דהן פורטנוי (דירקטורית חיצונית) ושרון זוזובסקי
(דירקטור בלתי תלוי) ,לשם דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .2014בישיבה האמורה השתתפו ,בין
היתר ,גם ה"ה אהרון סופר ,מנכ"ל ,שניר שרון ,סמנכ"ל כספים ,אורעד יצחקי ,סמנכ"ל ייזום ,הדר אודלר,
סמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת החברה ,אריה גלעד ורועי וישנוביצקי ,חשבי החברה ,ובעלי תפקידים
אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה בכירה ,וכן נציגים מטעם משרד רואי החשבון המבקר
של החברה.
בישיבת הוועדה נערך דיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות לשם גיבוש המלצותיה לדירקטוריון
בעניין אישור הדוחות הכספיים ובעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי .במהלך
הישיבה ,התקבלה סקירה ממר אסף מור ,מנכ"ל דורי בניה (אשר הוזמן לישיבה על-ידי חברי ועדת המאזן
של החברה) ,אודות מצבה של דורי בניה ,אומדני הפרויקטים שלה והליכי הבקרה הפנימית שלה ,וכן סקר
סמנכ"ל הכספים את עיקרי הדוחות הכספיים והציג את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,את ההערכות
המהותיות ואת האומדנים הקריטיים אשר יושמו בדוחות הכספיים ונתונים נוספים לצורך הבהרת
הנתונים הנזכרים .כמו כן ,ניתנה התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו .הועדה בחנה
וקיימה דיון ,בין היתר ,על שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים ,על המדיניות החשבונאית שאומצה
והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ועל ההערכות ,ההנחות והאומדנים שבבסיסן,
שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים .נושאי המשרה הבכירה ,רואי החשבון ובעלי התפקידים
האחרים אשר השתתפו בישיבה השיבו לשאלות חברי הועדה וכן נתנו עדכון מפורט לגבי אירועים ועניינים
אחרים הקשורים לנושאים שנידונו בישיבה .לאחר שהועדה בחנה את טיוטת הדוחות הכספיים וגיבשה
המלצות בנושאים האמורים לעיל ,העבירה את המלצותיה בכתב לדירקטוריון ביום  19במרס  2015בדבר
אישור הדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים.
ביום  22במרס  2015התקיימה ישיבת הדירקטוריון ,בה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים – ה"ה אריה
מינטקביץ (יו"ר הדירקטוריון) ,מתי דב (דירקטור חיצוני) ,דור (יוסף) סגל ורינת רמלר (דירקטורית בלתי
תלויה) .כמו כן ,נכחו בישיבה ,ה"ה אהרון סופר ,מנכ"ל ,שניר שרון ,סמנכ"ל כספים ,אורעד יצחקי,
סמנכ"ל ייזום ,הדר אודלר ,סמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת החברה ,אריה גלעד ,חשב ,נציגים מטעם
רואי החשבון המבקרים של החברה ובעלי תפקידים אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה
בכירה .בישיבת הדירקטוריון הוצגו הדוחות הכספיים ,נערך דיון בהמלצות הועדה והדוחות הכספיים
ולאישורם ,נסקרו עיקרי הדוחות הכספיים וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,הערכות
המהותיות והאומדנים הקריטיים אשר יושמו בדוחות הכספיים וניתנה הפנייה לפירוטים שונים המוצגים
כחומר נלווה לדירקטורים על מנת להבהיר את הנתונים הנזכרים .דירקטוריון החברה אישר כי המלצות
הועדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון .כמו כן ,בישיבות אלו סקר סמנכ"ל הכספים ,בין היתר,
את תהליכי אפקטיביות הבקרה הפנימית הקיימים בחברה ,לרבות הבקרות הפנימיות הקשורות לדיווח
הכספי בחברה והתקיים דיון בנושא .דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים באותו יום.
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3.9

המבקר הפנימי

3.9.1

המתואר להלן הינו בהתייחס למבקר הפנימי הקודם של החברה אשר כיהן בתפקידו זה בחברה בשנת
הדוח וכהונתו הסתיימה ביום  1בפברואר  ,2011לאחר תאריך המאזן (בסעיף  3.9.1זה להלן" :המבקר
הפנימי") ,וזאת בהתייחס לתקופת כהונתו כמבקר פנימי בחברה:
(א)

פרטי המבקר הפנימי
שם המבקר הפנימי :רו"ח שמואל רוזנבלום ( ,)LLMשותף מנהל במשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן.
תאריך תחילת כהונתו 30 :ביולי.2012 ,
תאריך סיום כהונתו 5 :בפברואר  ;2015עקב הודעתו של המבקר הפנימי אודות סיום כהונתו.
בתקופת כהונתו ,למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עמד בתנאים הקבועים בסעיף (3א) לחוק
הביקורת הפנימית ,התשנ"ב( 1992-להלן" :חוק הביקורת הפנימית") וכן בתנאים הקבועים בסעיף
(146ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
המבקר הפנימי אינו עובד החברה או בעל עניין בה ,והוא כיהן כנושא משרה בכירה בחברה מכוח
הוראות הדין.
למיטב ידיעת החברה ,בתקופת כהונתו בחברה ,צוותו של המבקר הפנימי והמבקר הפנימי לא
החזיקו בניירות ערך של החברה ,ולמעט כהונתו כמבקר הפנימי בחברה ובחברות מוחזקות שלה
(לרבות ,דורי בניה) ,אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה.
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי :יו"ר הדירקטוריון ,מר אריה מינטקביץ.

(ב)

דרך מינוי מבקר הפנים
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  29ביולי  2012אישר את מינויו של המבקר הפנימי לפי הצעת
ועדת ביקורת מיום  18ביוני  .2012הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד:
המבקר הפנימי הינו רואה חשבון; מוסמך במשפטים ( CIA ,)LLMמבקר פנימי מוסמך מהלשכה
הבינלאומית של המבקרים הפנימיים ( ,)IIAחבר איגוד מבקרים פנימיים בישראל (;)IIA Israel
בוחן מעילות מוסמך  CFEשל לשכת בוחני מעילות הבינלאומית ,וכן הינו שותף מנהל במשרד רו"ח
רוזנבלום הולצמן משנת  .1982כן נקבע כי המבקר הפנימי יפעל על-פי הוראות הדין לקיום ביקורת
פנימית בחברה.

(ג)

תכנית העבודה והשיקולים בקביעתה
דוחות ביקורת פנים מוגשים בכתב ונדונים בישיבות הנהלת החברה ובישיבות וועדת הביקורת.
תכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת  2014נגזרה מתוכנית רב שנתית ,אשר אושרה ביום 23
בדצמבר  2012לשנים  2013עד ( 2017כולל) .תכנית העבודה השנתית הוכנה תוך הסתמכות על סקר
סיכונים שערך המבקר הפנימי בחברה בשנת  .2012בתוכנית העבודה ניתן מענה לדגשים של יו"ר
דירקטוריון ,יו"ר וועדת ביקורת ,המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים ולנקודות נוספות שעלו בסקר עם מנהלי
החברה כאמור לעיל.
תכנית העבודה ומשאבי הביקורת לשנת  2014הוצגו על-ידי המבקר הפנימי לועדת ביקורת של
הדירקטוריון ,המאשרת את תכנית העבודה בהתאם לשינויים הנראים לה בהתאם לסעיף  7של חוק
הביקורת הפנימית.
תכנית העבודה כללו נושאים בחברה הרלוונטיים לביקורת הפנימית תוך מתן דגש לנושאים שנבדקו
ונמצאו בחשיפה גבוהה ,מתן מענה לנושאים שהועלו בסקר סיכונים שנערך בחברה וביצוע ביקורת
בתחומים קבועים בתדירות סבירה (נושאים חשובים ומהותיים  -אחת לשנה ,ונושאים אחרים -
אחת לשלוש שנים).
יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת של החברה רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת
פנימית ,נוסף על תכנית העבודה ,בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה לפי סעיף  150לחוק
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החברות.
(ד)

אופן והיקף העסקת המבקר הפנימי ותגמולו
היקף שעות תכנית הביקורת הפנימית בחברה בגין שנת  2014הסתכם ב 398 -שעות .תמורת עבודת
הביקורת הפנימית בגין שנת  ,2014מסתכמת בסך כולל של כ 103 -אלפי ש"ח.
שם המבקר

שמואל רוזנבלום

היקף שעות ביקורת בחברה (לרבות
שעות תכנית הביקורת הפנימית)
מחוץ לישראל
בישראל
398

היקף שעות ביקורת בחברות מוחזקות
(למעט דורי בניה ורונסון) ()1
מחוץ לישראל
בישראל
-

( ) 1יצוין כי רו"ח שמואל רוזנבלום משמש גם כמבקר הפנימי של דורי בניה .תכנית הביקורת הפנימית של דורי בניה
נערכת על בסיס סקר סיכונים נפרד ומובאת לאישור האורגנים המוסמכים של דורי בניה.

הדוחות על ממצאי המבקר הפנימי הוגשו בכתב ליו"ר דירקטוריון החברה ,יו"ר וועדת ביקורת,
מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ,ונדונו בישיבות הנהלת החברה וועדת הביקורת .בשנת  ,2014התכנסה
ועדת הביקורת ביום  18במאי  2014לצורך דיון בדוח ביקורת פנים אשר הוגש על-ידי המבקר הפנימי
בשנה זו .כן הוגשו לועדת הביקורת דוח נוסף ומזכר ביקורת נוסף (בעניין ביקורת הפנים בהתייחס
לרונסון ,על בסיס תישאול של נושאי משרה ברונסון) מאת המבקר הפנימי בהתאם לתכנית העבודה
לשנת  .2014למבקר הפנים ניתנה גישה מתמדת ובלתי אמצעית לכל מסמכי התאגיד ,לספרי התאגיד
ולמערכות המידע שלו ,והומצאו לו מסמכים ומידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית.
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת של החברה ,עם סיום כהונתו של המבקר הפנימי בחברה ,יועברו
לטיפולו של המבקר הפנימי שמונה הנושאים הנוספים אשר נכללו בתכנית העבודה לשנת 2014
(ואשר כללו ,בין היתר ,בחינת עסקאות בעלי עניין שבוצעו בשנת  )2014ואשר בגינם טרם הוגשו
דוחות כאמור ,ככל שרלוונטי.
(ה)

התקנים המקצועיים על-פיהם ערך המבקר הפנימי את הביקורת
בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על-ידי המבקר הפנימי ,הביקורת נערכה על-פי תקני ביקורת
מקובלים לביקורת פנימית ,הנחיות מקצועיות ותדריכים ,כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת
המבקרים הפנימיים הבינלאומית ( )IIAועל פי חוק הביקורת הפנימית .הביקורת הפנימית לקחה
בחשבון את נהלי החברה ואמצעי הבידוק הננקטים ,לרבות פעילות גופי בקרה תפעולית בהליכי
הביצוע ,היקף התאגיד ,הפעילות הכספית והליך קבלת החלטות בתאגיד .הדירקטוריון הסתמך על
דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים המקצועיים האמורים ,לפיהם הוא עורך
את הביקורת.

(ו)

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
להערכת דירקטוריון החברה ,תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  ,2014היתה סבירה ביחס
לגודלה ,היקפה ואופי פעילותה של החברה ,והיה בה כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית
בחברה .בשנת  2014המבקר הפנימי ביצע את תכנית העבודה באופן חלקי (לעניין המשך יישומה של
תכנית העבודה לשנת  2014עם חילופי מבקרי פנים בחברה ראה ס"ק (ד) לעיל).
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3.10

המתואר להלן הינו בהתייחס למבקר הפנימי שמונה על-ידי החברה ביום  19בפברואר ( 2011בסעיף 3.9.2
זה להלן" :המבקר הפנימי"):
(א)

פרטי המבקר הפנימי
שם המבקר הפנימי  :מר איציק נפתלין ,שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ משנת
.2000
תאריך תחילת כהונתו 19 :בפברואר .2015
בהתאם להצהרתו ,המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף (3א) לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ"ב 1992-וכן בתנאים הקבועים בסעיף (146ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת
הפנימית.
המבקר הפנימי אינו עובד החברה או בעל עניין בה ,והוא מכהן כנושא משרה בכירה בחברה מכוח
הוראות הדין.
למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי ו/או צוותו לא מחזיקים בניירות ערך של החברה ,ולמעט
כהונתו כמבקר הפנימי בחברה האם (בעקיפין) של החברה  -גזית-גלוב בע"מ ,אין למבקר הפנימי
קשרים עסקיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה.
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי :יו"ר הדירקטוריון ,מר אריה מינטקביץ.

(ב)

דרך מינוי מבקר הפנים
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  19בפברואר  2015אישר את מינויו של המבקר הפנימי לפי הצעת
ועדת ביקורת מיום  15בפברואר  .2015הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד
הינם כדלקמן :המבקר הפנימי הינו בוגר מנהל עסקים (הקריה האקדמית קריית אונו) ,ובעל ניסיון
של מעל  15שנים בביקורת פנים ,כעובד ומבקר ראשי בניהול בקרה בחברות ובארגונים במגזר
הממשלתי ,הציבורי והפרטי .מר נפתלין הינו שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ,
מקבוצת פאהן קנה ,אשר הינה חברה מובילה בשירותי בקרה וביקורת פנים ,ומעסיקה צוות גדול
המורכב מרואי חשבון ,כלכלנים ,מבקרים פנימיים ( ,)CIAמבקרי מערכות מידע ) (CISAומבקרי
מעילות ( ,)CFEובעלת ניסיון ייעודי רב בתחום הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל .כן נקבע כי המבקר
הפנימי יפעל על-פי הוראות הדין לקיום ביקורת פנימית בחברה.

(ג)

עם כניסתו לתפקיד ,הנחתה ועדת הביקורת את המבקר הפנימי לערוך סקר ציות מעודכן בחברה,
ובהתאם להציע תכנית עבודה לביקורת פנימית ,אשר תכלול בין היתר נושאי ביקורת שנכללו
בתכנית הביקורת של החברה בשנת  ,2014ככל שרלוונטי .תכנית העבודה והיקף העסקת המבקר
הפנימי ותגמולו יובאו לאישור ועדת הביקורת בהתאם.

פרטים בדבר רואי החשבון של החברה
רואה החשבון המבקר של החברה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ((Ernst & Young
 . Israelבנוסף ,רואה החשבון של החברות המוחזקות של החברה מחוץ לישראל (חברות שהתאגדו
בקפריסין) הינו  ;KPMG Accountants N.V.רואה החשבון של דורי בניה הינו קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון; ורואה החשבון של רום גבס הינו מלחי – פורמן ושות'.
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להלן פירוט שכר הטרחה אשר שולם לרואי החשבון המבקרים בשנים  2013ו 2014-בעד שירותי ביקורת,
שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס ,וכן שעות העבודה שהושקעו על-ידם במתן שירותים אלה:

ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת:
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
מלחי פורמן ושות' – רו"ח
KPMG Accountants
שירותי מס:
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
מלחי פורמן ושות' – רו"ח

שנת 2014
סכומים (באלפי ש"ח)

שעות

שנת 2013
סכומים (באלפי ש"ח)

שעות

1,582
187
76

9,880
761
360

992
190
79

4,787
765
377

106
39

74
87

193
14

185
45

שכר הטרחה לרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2014אושר על-ידי דירקטוריון החברה לפי
המלצותיה של ועדת הביקורת שבחנה את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו .קביעת שכר
רואה חשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרש בשנת הדיווח ומורכבות הביקורת
הנדרשת וכן בהתאם לעקרון המנחה לפיו שכר הטרחה הינו השכר המקובל בשוק בחברות מסוגן של
החברה.
3.11

שינויים בהרכב דירקטוריון החברה
בשנת  2014ובשנת  2015עד מועד אישור הדוחות הכספיים ,סיימו כהונתם כדירקטורים בחברה ה"ה יעקב
אלינב ,עמוס ספיר ויחזקאל צאיג (לפרטים נוספים לעניין השלכות החוק לקידום התחרות ולצמצום
הריכוזיות ,התשע"ד 2013-על הרכב דירקטוריון החברה ,ראה באור  31לדוחות הכספיים) .ביום 14
באוגוסט  ,2014אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויה של גב' רות דהן פורטנוי
כדירקטורית חיצונית נוספת בחברה.

3.12

הליך אישור עסקאות בעלי עניין
לאור תיקון מס'  16לחוק החברות ,התשע"א ,2011-אימצה החברה אמות מידה לסיווג עסקאות עם בעלי
שליטה ו/או נושאי משרה בחברה ו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש עניין אישי באישורן,
כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף (254א) לחוק החברות,
כפעולות מהותיות או כפעולות שאינן מהותיות .ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בוחנים אחת לשנה
את הנהלים האמורים ,וזאת בהתאם לסעיף 1(117א) לחוק החברות ובהתחשב באופי פעילותן של החברה
ותאגידים בשליטתה ,תוצאותיה ותנאי השוק.

3.13

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

3.13.1

אומדנים חשבונאיים קריטיים
למידע בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים ראה באור .2ל .לדוחות הכספיים.

3.13.2

אירועים לאחר תאריך המאזן
לאירועים לאחר תאריך המאזן ראה באור  32לדוחות הכספיים.
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.4

אגרות חוב של החברה שבמחזור

4.1

להלן פרטים ליום  31בדצמבר  ,2014בדבר אגרות חוב של החברה שבמחזור במועד אישור הדוחות הכספיים:
ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים החברה עומדת בתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב שלה ,אשר הינן סדרות מהותיות (לפרטים בדבר
עמידת החברה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב מסדרות ו' ו-ז' של החברה ראה סעיף  2.3.3לעיל) .ראה גם סעיף  2.3.6לעיל.

סדרה

מועד
הנפקה
ראשונה

ערך נקוב
במועד
ההנפקה
ש"ח
(כולל
הרחבות)

יתרת הערך
הנקוב
(בש"ח)

יתרת הערך
הנקוב,
לרבות
הצמדה
(בש"ח)

סכום הריבית
שנצברה
בספרים
(בש"ח)

השווי ההוגן
(בש"ח)

השווי
הבורסאי
(ש"ח)

סוג
הריבית

שיעור
הריבית

מועד תשלום
הקרן

מועד תשלום
הריבית

מספר
תשלומים
לפירעון
הקרן

סוג הצמדה

האם
אגרות
החוב
ניתנת
להמרה

האם
לחברה
זכות לבצע
פדיון
מוקדם או
המרה
כפויה

דירוג אחרון
של מדרוג
בע"מ (נכון
ליום
)31.12.2014

סדרה
()1
ה'

16
אוגוסט
2009

100,000,000

66,666,670

66,666,670

280,548

66,973,337

66,973,337

משתנה
לפי
אג"ח
ממשלתי
מס' 817

5.12%

 1במרס 2015
 1בספטמבר
2015
(כולל)

 1בדצמבר
 1במרס
 1ביוני
 1בספטמבר
בין השנים 2009-
( 2015כולל)

שני
תשלומים
חצי שנתיים

ללא הצמדה.

לא

לא

Credit ( A2
)Review

סדרה
()2
ו'

 21יוני
2011

321,302,235

207,063,897

223,458,641

1,210,561

230,317,170

230,317,170

קבועה

6.80%

1

 1ביוני ו1 -
בדצמבר ,בין
השנים
2012-2019
(כולל)

 1ביוני
 1בדצמבר
בין השנים 2012-
2019
(כולל)

עשרה
תשלומים
חצי שנתיים

סדרה
()3
ז'

27
אוקטובר
2013

107,913,000

107,913,000

107,913,000

788,800

98,157,665

98,157,665

קבועה

2

 30בספטמבר
בין השנים
2016-2021
(כולל)

 31במרס ו30-
בספטמבר בין
השנים 2014-
( 2021כולל)

שישה
תשלומים
שנתיים

הצמדה
למדד
המחירים
לצרכן בגין
חודש מאי
.2010
הצמדה
למדד
המחירים
לצרכן בגין
חודש
ספטמבר
.2013

לא

לא

Credit ( A2
)Review

לא

לא

Credit ( A2
)Review

()1
()2
()3

1

2

2.9%

ביום  1במרס  ,2015לאחר תאריך המאזן ,נפרעו על ידי החברה  33.3מיליון ש"ח ע.נ .נוספות מאגרות חוב (סדרה ה') .לעניין דוח שנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') ראה דיווח מיידי של החברה מיום  9ביוני 2014
(אסמכתא מס' .)2014-01-085875
להנפקות נוספות של אגרות חוב (סדרה ו') בדרך של הרחבת סדרה ,ראה באור .16ג .3.לדוחות הכספיים .לעניין דוח שנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') ראה דיווח מיידי של החברה מיום  9ביוני ( 2014אסמכתא מס' 2014-
.)01-085811
להנפקות נוספות של אגרות חוב (סדרה ז') בדרך של הרחבת סדרה ,ראה באור .16ג .4.לדוחות הכספיים .לעניין דוח שנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') ראה דיווח מיידי של החברה מיום  5ביוני ( 2014אסמכתא מס' 2014-
.)01-083730

בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ו') ,קיים מנגנון התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ו') בגין ירידה בדירוג מדירוג ( A3או דירוג מקביל לו שייבוא במקומו כפי שייקבע
על-ידי חברת הדירוג) ,ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג .לפרטים ראה דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  14ביוני ( 2010אסמכתא מספר  ,)2010-01-520956המובא בדרך של הפניה.
בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ז') ,קיים מנגנון התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ז') בגין ירידה של  2רמות בדירוג מדירוג ( A2או דירוג מקביל לו שייבוא במקומו כפי
שייקבע על-ידי חברת הדירוג) ,ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג .לפרטים ראה דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  23באוקטובר ( 2013אסמכתא מספר  ,)2013-01-173913המובא בזאת
בדרך של הפניה.
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4.2

להלן פרטים אודות הנאמנים לאגרות החוב של החברה שבמחזור:

סדרה

חברת הנאמנות

סדרות ה' ו-ו'

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

סדרה ז'

משמרת  -חברה לנאמנות
בע"מ

4.3

האחראי על סדרת אגרות
החוב בחברת הנאמנות
דן אבנון ,עו"ד

רמי סבטי ,רו"ח

פרטי התקשרות

כתובת למשלוח מסמכים

טלפון5274876-03 :
פקס5271736-03 :
דואר אלקטרוני:
avnon@hermetic.co.il
טלפון03-6374826 :
פקס03-6374344 :
דואר אלקטרוני:
Office@Mtrust.co.il

הירקון  ,113תל אביב

דרך מנחם בגין  ,48תל
אביב

דירוג איגרות החוב של החברה
סדרה

שם החברה
המדרגת

הדירוג שנקבע
במועד ההקצאה

דירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח
 29ביולי 2014
 3בספטמבר 2013
 4בנובמבר 2012

סדרה ה'

מדרוג בע"מ

(A3אופק שלילי)

(A3אופק חיובי)

(A2אופק יציב)

)Credit review(A2

סדרה ו'

מדרוג בע"מ

(A3אופק שלילי)

(A3אופק חיובי)

(A2אופק יציב)

)Credit review(A2

סדרה ז'

מדרוג בע"מ

(A2אופק יציב)

-

-

)Credit review(A2

בחודשים נובמבר ודצמבר  2014הודיעה מדרוג בע"מ כי היא ממשיכה לבחון את דירוג של החברה .לפרטים
נוספים ראה באור .16ד .לדוחות הכספיים.

אהרון סופר
מנכ"ל

אריה מינטקביץ
יו"ר הדירקטוריון

תאריך 22 :במרס 2015
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דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר2014 ,

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי

3-4

דוח רואה החשבון המבקר

5-6

מאזנים מאוחדים

7-8

דוחות מאוחדים על רווח והפסד

9

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

10

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

11-13

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

14-15

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים:
באור  – 1כללי
באור  – 2עיקרי המדיניות החשבונאית
באור  – 3מזומנים ושווי מזומנים
באור  – 4השקעות לזמן קצר
באור  – 5לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
באור  – 6חייבים ויתרות חובה
באור  – 7מלאי בניינים ודירות למכירה (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות)
באור  – 8נכסים מוחזקים למכירה

16-21
21-37
37
38
38-39
40
40-42
42

באור  – 9מלאי קרקעות לבניה
באור  – 10השקעות בחברות מוחזקות
באור  – 11רכוש קבוע
באור  – 12מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

43
43-67
68
69-70

תוכן העניינים – המשך

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים – המשך
באור  – 13אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
באור  – 14התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
באור  – 15זכאים ויתרות זכות
באור  – 16התחייבויות לא שוטפות

70-71
71
71
72-79

באור  – 17נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
באור  – 18שיעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות
באור  – 19הון
באור  – 20מכשירים פיננסיים
באור  – 21הכנסות
באור  – 22עלות המכירה ,ההכנסה והעבודות שבוצעו
באור  – 23הוצאות מכירה ושיווק
באור  – 24הוצאות הנהלה וכלליות
באור  – 25הכנסות והוצאות מימון ,נטו

79-81
81-95
96
97-106
106
107
107
108
108

באור  – 26הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
באור  – 27מיסים על הכנסה
באור  – 28הפסד למניה
באור  – 29יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
באור  – 30מגזרי פעילות
באור  – 31השפעת חוק הריכוזיות
באור  – 32אירועים לאחר תאריך הדיווח

109
109-112
113
113-125
125-128
129
129-130

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

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 קבוצת א.דורי בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב(ג) בתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של קבוצת א.דורי בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד  -החברה) ליום 31
בדצמבר  .2014רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים
לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו( ,להלן " -תקן ביקורת  .)"104רכיבים אלה הינם:
( )1בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות
מידע; ( )2בקרות על תהליך ההכרה בהכנסה ואומדן העלויות בפרויקטים בביצוע; ( )3בקרות על תהליך המלאי;
( )4בקרות על תהליך הרכש; ( )5בקרות על תהליך השקעה בחברות כלולות (כל אלה יחד מכונים להלן " -רכיבי
הבקרה המבוקרים").
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן
אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי
הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של
אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי
בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי
הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך
חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין
רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות
אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות
הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה
לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31
בדצמבר .2014
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2014ו 2013-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014והדוח שלנו ,מיום
 22במרס  ,2015כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
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בנוסף ,כלל הדוח שלנו הפניית תשומת לב בדבר:
 .1מצבה הכספי של החברה ושל חברת הבת שלה א .דורי בניה בע"מ (להלן – דורי בניה) .לחברה הפסד
גולמי והפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ 299 -מיליון ש"ח וכ 276 -מיליון ש"ח ,בהתאמה ותזרים
שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ 355 -מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2014
 .2קווי אשראי שהעמידה החברה לדורי בניה בסך כולל של  520מיליון ש"ח אשר עד למועד אישור
הדוחות נוצל מתוכם סך של  415מיליון ש"ח (לרבות הלוואות בעלים בסך של  250מיליון ש"ח שהוסבו
לטובת החברה מגזית גלוב (ישראל) פיתוח בע"מ בעלת השליטה בחברה (להלן -גזית ישראל)) ,לצורך
מימון פעילותה השוטפת של דורי בניה .כמו כן ,התחייבה החברה בחודש נובמבר ,2014 ,כי במקרה בו
תידרש דורי בניה לפרוע בפירעון מיידי את אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה (להלן – האג"ח) ,תעמיד
החברה לטובת דורי בניה ,קו אשראי בגובה הסכום שתידרש דורי בניה לשלם בגין הפירעון המיידי של
האג"ח ביוזמת מח זיקי האג"ח ו/או נאמן ,בהתאם לשטר הנאמנות .בהקשר זה יצוין ,כי גזית ישראל
העמידה לטובת החברה מסגרת אשראי בסך של  70מיליון ש"ח אשר תועמד ככל שהחברה תשלים את
ביצוע הצעת הרכש לאגרות החוב של דורי בניה או אם תסולק יתרת אגרות החוב בכל דרך שהיא .כמו
כן ,העמידה גזית ישראל לחברה מסגרות אשראי בסך כולל של  140מיליון ש"ח אשר על בסיסן העמידה
החברה אשראי לדורי בניה כאמור.
 .3בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות שהוגשו ,בין היתר ,כנגד

תל-אביב,
 22במרס2015 ,

החברה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

4

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 קבוצת א.דורי בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קבוצת א.דורי בע"מ (להלן  -החברה) לימים 31
בדצמבר  2014ו 2013 -ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014דוחות 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 בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ ,7%-וכ5%-
מכלל הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  ,2014ו ,2013 -בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-
 ,8%כ 5%-וכ 6%-מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2013 ,2014ו ,2012-בהתאמה.
כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן
הסתכמה לסך של  46,892אלפי ש"ח ,ו 44,653 -אלפי ש"ח ,לימים  31בדצמבר  ,2014ו ,2013 -בהתאמה ,ואשר
חלקה של החברה ברווחי (הפסדי) החברות הנ"ל הסתכם לסך של  2,173אלפי ש"ח )6,223( ,אלפי ש"ח ו)4,798( -
אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2013 ,2014ו ,2012-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 המאוחדים הנ"ל
משקפים בא ופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה
לימים  31בדצמבר  ,2014ו 2013 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ))IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב:
 .1לאמור בבאור 1ט' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר מצבה הכספי של החברה ושל חברת הבת שלה
א .דורי בניה בע"מ (להלן – דורי בניה) .לחברה הפסד גולמי והפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-
 299מיליון ש"ח וכ 276 -מיליון ש"ח ,בהתאמה ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ 355 -מיליון
ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2014
 .2לאמור בבאור .2.10ב').5ז') לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר קווי אשראי שהעמידה החברה לדורי
בניה בסך כולל של  520מיליון ש"ח אשר עד למועד אישור הדוחות נוצל מתוכם סך של  415מיליון ש"ח
(לרבות הלוואות בעלים בסך של  250מיליון ש"ח שהוסבו לטובת החברה מגזית גלוב (ישראל) פיתוח
בע"מ בעלת השליטה בחברה (להלן -גזית ישראל)) ,לצורך מימון פעילותה השוטפת של דורי בניה .כמו
כן ,התחייבה החברה בחודש נובמבר ,2014 ,כי במקרה בו תידרש דורי בניה לפרוע בפירעון מיידי את
אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה (להלן – האג"ח) ,תעמיד החברה לטובת דורי בניה ,קו אשראי בגובה
הסכום שתידרש דורי בניה לשלם בגין הפירעון המיידי של האג"ח ביוזמת מחזיקי האג"ח ו/או נאמן,
בהתאם לשטר הנאמנות .בהקשר זה יצוין ,כי גזית ישראל העמידה לטובת החברה מסגרת אשראי בסך
של  70מיליון ש"ח אשר תועמד ככל שהחברה תשלים את ביצוע הצעת הרכש לאגרות החוב של דורי
5

בניה או אם תסולק יתרת אגרות החוב בכל דרך שהיא .כמו כן ,העמידה גזית ישראל לחברה מסגרות
אשראי בסך כולל של  140מיליון ש"ח אשר על בסיסן העמידה החברה אשראי לדורי בניה כאמור.
 .3לאמור בבאור .18ד' 4.לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות
שהוגשו ,בין היתר ,כנגד החברה.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על
דיווח כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014והדוח שלנו מיום  22במרס,
 2015כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 22במרס2015 ,
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קבוצת א .דורי בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
3
4
5
6
10
7
8

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
חייבים ויתרות חובה
הלוואות לחברות מוחזקות
מלאי בניינים ודירות למכירה
נכסים מוחזקים למכירה

102,582
104,257
397,215
35,218
1,220
558,224
7,300

122,618
118,694
529,457
34,269
4,804
601,045
12,900

1,206,016

1,423,787

נכסים לא שוטפים
מלאי קרקעות לבניה
נכסים בשל הטבות לעובדים
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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2,421
9
212
17
.18 ,)1(5ד71,126 5.
365,813
10
42,599
11
22,118
12
34,267
27

21,405
303
350,297
50,528
18,785
37,854

538,556

479,172

1,744,572

1,902,959

קבוצת א .דורי בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
13
13
14
15
.2יא.
.18ב.1.
27
.2כו.
7

אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הפרשה להפסדים
התחייבות בגין רכישת מקרקעין
מסים שוטפים לשלם
הפרשות
מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

112,800
192,444
383,536
33,301
40,404
109,852
1,221
36,624
303,892

88,267
126,418
510,874
29,951
21,505
138,568
13,433
267,088

1,214,074

1,196,104

התחייבויות לא שוטפות
16
,16
.29ד.1.ב)
16
17

הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואה מהחברה האם
אגרות חוב
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הון המיוחס לבעלי המניות

8,670

2,832

17,850
287,933
5,791

450,810
5,832

320,244

459,474

19
257,799
163,423
()117,576
24,917
217,509
()315,948
()40,065

158,789
132,433
5,427
1,858
()39,771
()46,038

הון מניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה
שטר הון מבעל שליטה
יתרת הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

190,059

212,698

זכויות שאינן מקנות שליטה

20,195

34,683

סה"כ הון

210,254

247,381

1,744,572

1,902,959

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 22במרס2015 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אריה מינטקביץ
יו"ר הדירקטוריון
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אהרון סופר
מנכ"ל

שניר שרון
סמנכ"ל כספים

קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
(למעט נתוני הפסד למניה)

באור
הכנסות
הכנסות ממכירת בניינים ,קרקעות ,מביצוע עבודות
ומשכירות

21

1,355,041

1,564,124

1,760,016

עלות ההכנסות
1,653,583

1,586,851

1,663,816

עלות מכירת בניינים ,קרקעות ,העבודות שבוצעו והשכירות

22

()298,542

()22,727

96,200

8
23
24

()400
()5,393
()61,364

()600
()4,301
()55,423

223
()4,465
()56,479

10

()7,938

()248

8,322

()373,637

()83,299

43,801

()4,687

20,221

()6,108

()378,324

()63,078

37,693

הכנסות מימון
הוצאות מימון

25
25

10,377
()43,333

6,622
()45,599

7,889
()41,540

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

27

()411,280
12,888

()102,055
5,026

4,042
1,998

()424,168

()107,081

2,044

רווח (הפסד) גולמי
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות בשיטת
השווי המאזני
רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות
26

הכנסות (הוצאות) אחרות
רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות

רווח נקי (הפסד)
רווח נקי (הפסד) מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)

()276,430
()147,738

()66,931
()40,150

()1,441
3,485

()424,168

()107,081

2,044

28

הפסד בסיסי

()1.717

()0.494

()0.011

הפסד מדולל

()1.717

()0.494

()0.011

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
()424,168

רווח נקי (הפסד)

()107,081

2,044

רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

423

614

571

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים
ספציפיים:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

5,973

()8,008

11,709

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()417,772

()114,475

14,324

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

()270,204
()147,568

()74,502
()39,973

10,675
3,649

()417,772

()114,475

14,324

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

1,858

5,427

()39,771

()46,038

212,698

34,683

247,381

הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה

-

-

-

-

-

()276,430
253

5,973
-

()276,430
5,973
253

()424,168( )147,738
5,973
423
170

סה"כ הפסד כולל

-

-

-

-

-

()276,177

5,973

()270,204

()417,772( )147,568

הנפקת מניות (ראה באור .1ד .להלן)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה בהחזר דיבידנד
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הנפקת שטר הון מבעל שליטה (ראה באור .1ד .להלן)
קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה
הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי
מניות החברה (ראה באור .2ג .להלן)
עלות תשלום מבוסס מניות

99,010
-

30,990
-

- 217,509
23,059
-

()4,804
()8,748
-

-

-

130,000
()4,804
()8,748
217,509
23,059

()1,497
4,804
8,748
12,019

130,000
()1,497
217,509
35,078

-

-

()109,451
-

-

-

()109,451
-

109,451
()445

()445

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

24,917 217,509 163,423 257,799

()117,576

()40,065( )315,948

190,059

20,195

210,254

הון
מניות

יתרה ליום  1בינואר2014 ,

פרמיה
על
מניות

קרן בגין
שטר
עסקה עם
הון
בעלי
מבעל
שליטה שליטה

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן בגין
עסקאות
התאמות
עם בעלי
הנובעות
זכויות
מתרגום
שאינן
דוחות
יתרת
מקנות
כספיים
הפסד
שליטה
אלפי ש"ח
מבוקר

- 132,433 158,789

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון (המשך)

הון
מניות

קרן בגין
עסקה עם
בעלי
פרמיה על
שליטה
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן בגין
עסקאות
התאמות
עם בעלי
הנובעות
זכויות
מתרגום
שאינן
מקנות יתרת רווח דוחות
כספיים
(הפסד)
שליטה
אלפי ש"ח
מבוקר

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

158,789

132,433

1,858

-

26,723

()38,030

281,773

56,671

338,444

הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה

-

-

-

-

()66,931
437

()8,008
-

()66,931
()8,008
437

()40,150
177

()107,081
()8,008
614

סה"כ הפסד כולל

-

-

-

-

()66,494

()8,008

()74,502

()39,973

()114,475

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הנפקת כתבי אופציה בחברה מאוחדת
מימוש כתבי אופציה בחברה מאוחדת
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה כלולה
עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

-

6,146
()719
-

-

-

6,146
()719
-

()3,250
597
20,080
558

()3,250
597
26,226
()719
558

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

158,789

132,433

1,858

5,427

()39,771

()46,038

212,698

34,683

247,381

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון (המשך)

מיוחס לבעלי מניות החברה

הון
מניות

פרמיה על
מניות

קרן בגין
תשלום
מבוסס
מניות

קרן בגין
עסקה עם
בעלי
שליטה יתרת רווח
אלפי ש"ח
מבוקר

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות
כספיים

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה)

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

138,581

122,572

2,935

1,858

27,757

()49,739

243,964

58,276

302,240

רווח נקי (הפסד)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה

-

-

-

-

()1,441
407

11,709
-

()1,441
11,709
407

3,485
164

2,044
11,709
571

סה"כ רווח (הפסד) כולל

-

-

-

-

()1,034

11,709

10,675

3,649

24 14,3

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הנפקת מניות בדרך של זכויות
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת לשעבר
פקיעת אופציות לעובדים
עלות תשלום מבוסס מניות

20,208
-

6,926
2,935
-

()2,935
-

-

-

-

27,134
-

()4,452
()326
()476

()4,452
27,134
()326
()476

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

158,789

132,433

-

1,858

26,723

()38,030

281,773

56,671

338,444

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
()424,168

רווח נקי (הפסד)

()107,081

2,044

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
פחת רכוש קבוע
עלות תשלום מבוסס מניות ,נטו
שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הפסד ממימוש רכוש קבוע
הפסד מירידת ערך מלאי
הפסד ממימוש חברה מאוחדת
חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
הוצאות מימון ,נטו
מסים על הכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

8,696
()445
400
37,059
-

6,775
558
600
323
-

6,467
()477
()223
705
326

7,938
32,956
12,888
626

248
()24,900
38,977
5,026
644

()8,322
33,651
1,998
924

100,118

28,251

35,049

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין ,דירות ובניינים למכירה ,נטו
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות ,מסים לשלם ,הפרשה לתיקונים ואחריות
והפרשה להפסד
עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

61,116
3,625
23,958
()128,902

11,142
()5,131
()66,219
26,511

()61,073
10,739
23,385
58,801

13,377
36,804

70,681
10,250

2,583
()20,150

9,978

47,234

14,285

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

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

()37,170
893
()4,942

()40,888
1,873
()13,684

()40,404
3,035
()12,191

()41,219

()52,699

()49,560

()355,291

()84,295

1,818

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
מימוש נכסים מוחזקים למכירה
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה
השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
תמורה ממימוש ניירות ערך (השקעה בניירות ערך) הנמדדים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
מתן הלוואה לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו
משיכה מפקדונות (השקעה בפקדונות) וחשבונות ליווי ,נטו

5,200
()3,193
-

-

-

()2,224
327
()6,161
()16,463

()5,430
652
-

()19,151
14,337

18,668
()19,760
()30,255

6,601
()33,796
16,289

מזומנים נטו שימשו לפעילות השקעה

()2,807

()55,868

()15,684

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
הנפקת מניות בדרך של זכויות
פרעון אגרות חוב להמרה
פרעון אגרות חוב
קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
קבלת הלוואה מבעל שליטה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו

()1,497
29,896
130,000
()125,653
13,302
()5,572
274,900
22,686

26,226
()3,250
195,559
()80,374
2,832
()3,588
39,153

()4,452
122,506
27,134
()10,116
()95,850
730
()5,092
()46,038

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

338,062

176,558

()11,178

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

-

()3

1

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()20,036

36,392

()25,043

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

122,618

86,226

111,269

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

102,582

122,618

86,226

פעילות מהותית שלא במזומן
1,563
250,000

רכישת רכוש אחר באשראי ספקים
המרת הלוואת בעלים לדורי בנייה מול שטר הון

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של החברה ופעילותה
קבוצת א .דורי בע"מ (להלן -החברה או דורי קבוצה) הינה חברה בשליטת גזית-גלוב ישראל (פיתוח)
בע"מ (להלן -גזית ישראל) .בעלת השליטה בגזית ישראל הינה גזית-גלוב בע"מ (להלן  -גזית גלוב).
ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן -הבורסה).
החברה עוסקת בפעילות ייזום וביצוע בתחום הנדל"ן .פעילותה של החברה בתחום הייזום כוללת
ייזום פיתוח ,הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל ובמזרח אירופה (בעיקר
בסלובקיה) .כן עוסקת החברה בפעילות ייזום הכוללת פיתוח ,הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום
הנדל"ן בפולין באמצעות ( Ronson Europe N.V.להלן  -רונסון) ,חברה המוחזקת על ידי החברה
בשיעור של כ 39.8% -בעקיפין ,אשר מוצגת בדוחות הכספיים של החברה תחת סעיף השקעה
בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (לעניין החלטת החברה לבחינת אפשרויות לביצוע
עסקה למכירת החזקותיה ברונסון ,כולן או חלקן ,ראה באור 1.10ב) .1להלן) .פעילותה של החברה
בתחום הביצוע הינה בעיקר באמצעות א .דורי בניה בע"מ ,חברה בת של החברה (להלן  -דורי בניה),
וכוללת ניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים בישראל ,כגון מגדלי יוקרה למגורים ,מגורים ,משרדים,
מרכזים מסחריים ,מבני ציבור וכדומה ,ומתמחה בבניית פרויקטים מורכבים וכן ביצוע עבודות גמר
בהתאם לדרישות לקוחות הקצה.
כמו כן ,לחברה החזקה בעקיפין של  11.25%ממניות דוראד אנרגיה בע"מ (להלן  -דוראד) ,חברה
כלולה ,המפעילה תחנת כוח פרטית.

ב.

הגדרות – בדוחות כספיים אלה
חברות מאוחדות
חברות בשליטה
משותפת
חברות מוחזקות
הקבוצה
צדדים קשורים
בעלי עניין ובעלי
שליטה

ג.

 חברות אשר לחברה שליטה בהן ,כולל שליטה אפקטיבית (כהגדרתן ב- ,)IFRS 10ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
 עסקאות משותפות ופעילויות משותפות. חברות מאוחדות ,עסקאות משותפות ,פעילויות משותפות וחברות כלולות. החברה ,החברות המאוחדות והחברות בשליטה משותפת שלה. כהגדרתם ב( IAS 24-מתוקן). -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע2010-

סטייה באומדני פרויקטים של דורי בניה
כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  ,2014ביצעה דורי בניה
בדיקה כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה .כתוצאה מהבדיקה
האמורה נמצא כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים
של דורי בניה ,אשר היקפם הכולל הסתכם לסך של כ 5-מיליארד ש"ח ,לעומת האומדנים שהיו
קיימים בידיה עד אותו מועד ,בסכום נטו של  441מיליון ש"ח (להלן -הסטייה באומדנים) .מיד לאחר
הגילוי לראשונה בדבר הסטייה באומדנים ,מינה דירקטוריון דורי בניה ,ועדה מיוחדת של
הדירקטוריון (להלן -הועדה המיוחדת) ,וזאת על מנת ,בין היתר ,לפקח על הליך הבדיקה והאימות של
האומדנים ולבירור הסיבה לסטייה באומדנים .לוועדה המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל
נושא שתמצא לנכון .הועדה המיוחדת מינתה יועץ משפטי נפרד ,עצמאי ובלתי תלוי ,אשר ליווה את
עבודתה וכן נעזרה ביועץ חשבונאי נפרד ,עצמאי ובלתי תלוי ,בנושאים מסוימים .הוועדה המיוחדת
קיימה מספר רב של ישיבות ,ובמסגרתן ,בין היתר ,החליטה על מינוי מפקח הנדסי חיצוני ועל מינוי
בודק חיצוני ,כמתואר להלן .הוועדה המיוחדת סיימה את עבודתה בחודש פברואר  ,2015לאחר
תאריך המאזן ,על רקע סיום כהונתם כדירקטורים בדורי בניה של מרבית הדירקטורים אשר כיהנו
כחברי הוועדה.
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כללי (המשך)
הוועדה המיוחדת מינתה מפקח הנדסי חיצוני (משרד בעל מוניטין העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי),
בלתי תלוי ,לשם בדיקה ואימות של נתונים ואומדנים של דורי בניה ושל סבירות ההנחות העומדות
בבסיסם ,לרבות בקשר עם ייחוס הסטייה באומדנים לתקופות קודמות ,והכל ביחס למדגם מייצג של
פרויקטים ,כפי שנבחרו על ידי הוועדה המיוחדת .בחינה זו נערכה במקביל לבחינה פנימית של
מחלקת הבקרה התקציבית של דורי בניה ביחס לכלל הפרויקטים בביצועה של דורי בניה .במסגרת
בחינות אלה נבדקו אומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים של דורי בניה עד סיומם וזאת,
בין היתר ,על בסיס תנאי ההתקשרויות של דורי בניה עם מזמיני עבודות ,קבלני משנה וספקים
בפרויקטים ,חריגים ותוספות בפרויקטים ,שינויים בדרישות של מזמיני עבודות ,התייקרויות של
חומרי גלם ותשומות ,הערכה מחדש של תקופות הביצוע הצפויות של הפרויקטים וההשלכות
הכספיות הנובעות מכך ,יתרת הוצאות להשלמה ,לרבות הוצאות שנותרו לתשלום לספקים וקבלני
משנה ,יתרת הוצאות תקורה באתרי הבניה והוצאות כלליות אחרות.
במסגרת הבדיקות האמורות נמצא ,בין היתר ,כי חלק מסכום הסטייה באומדנים היה צריך לקבל
ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות ,שהמוקדמת
ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת  .2012לאור האמור ,הציגו מחדש דורי בניה והחברה את
דוחותיהן הכספיים לתקופות קודמות ( ,)Restatementוזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת
תיקון הסטייה באומדנים והרווח הנגזר מהם בפרויקטים שונים של דורי בניה.
יצוין כי בחודש מאי  2014החברה תיאמה בדרך של הצגה מחדש ( )Restatementאת דוחותיה
הכספיים לשנת  2013וזאת בעקבות תיקון טעות באומדן העלויות הצפויות והרווח הנגזר מהן
במספר פרויקטים בביצוע של דורי בניה בקשר עם סכומים שהתגלו בדורי בניה במהלך שנת 2014
ואשר היו צריכים לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת .2013
במסגרת הליכי הבדיקה כאמור ,בחודש ספטמבר  2014מינתה הוועדה המיוחדת בודק חיצוני ,רואה
חשבון בעל מוניטין ,אשר לפי האמור בדוחותיה של דורי בניה הינו בלתי תלוי (להלן -הבודק
החיצוני) ,לבחינת הסיבות והגורמים שהובילו לסטייה באומדנים ,לרבות אי גילוי הסטייה במועדים
הרלוונטיים ,וכן להמליץ על פעולות ו/או הליכים נדרשים לשם מניעת הישנותם של מקרים דומים
בעתיד ולשם סיוע בתיקון החולשה המהותית בבקרות הפנימיות.
במסגרת בדיקתו ,הבודק החיצוני קיים פגישות וראיונות עם גורמים שונים בדורי בניה ומחוצה לה
(לרבות עם חברי דירקטוריון ,נושאי משרה ועובדים של דורי בניה (בעבר ובהווה) וכן עם יועצים
מקצועיים שלה) ,ביקר במספר אתרים של פרויקטים הנבנים על-ידי דורי בניה ,וכן סקר ובחן
מסמכים רלוונטיים.
ביום  11במרס  ,2015לאחר תאריך המאזן ,הגיש הבודק החיצוני לדירקטוריון דורי בניה דוח בדיקה
(להלן -דוח בודק) ,אשר כלל את ממצאיו והמלצותיו .דירקטוריון דורי בניה בחן את דוח הבודק.
בחינה זו העלתה כי בפועל ,בתקופה שחלפה ממועד הגילוי לראשונה על דבר הסטייה באומדנים
ואף בטרם קיבלה דורי בניה לידיה את דוח הבודק ,דורי בניה נקטה בשורה רחבה ומקיפה של
פעולות אשר נועדו לתקן את החולשות והליקויים שזיהתה דורי בניה בבקרות הפנימיות שלה ,ואשר
הלכה למעשה עולות בקנה אחד עם חלק ניכר מהמלצותיו של הבודק החיצוני.
בנוסף ,החליט דירקטוריון דורי בניה בישיבתו מיום  11במרס  2015למנות את ועדת הביקורת לפקח
ולעקוב אחר אופן יישום המלצותיו של הבודק החיצוני וכן לקיים דיונים ולהמליץ לדירקטוריון דורי
בניה ביחס לחלק מההמלצות של הבודק החיצוני ,אשר דורשות בחינה נוספת וגיבוש עמדה של דורי
בניה בנושא ,לרבות בשיתוף גורמים חיצוניים ,ככל שתמצא לנכון.
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כללי (המשך)
השינויים באומדני הפרויקטים נבעו ,בין היתר ,מהגורמים הבאים :התמשכות לוחות זמנים
בפרויקטים ,בין מסיבות התלויות בדורי בניה ובין מסיבות התלויות במזמין ו/או בגורמים חיצוניים;
ליקויים הנדסיים שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים ,לרבות בשל עיתוי גילוי הליקויים
בשלבים מתקדמים של הפרויקט; קשיים תזרימיים אשר גרמו לדחיית תשלומים לקבלנים וספקים
ואשר גרמו להאטה בקצב ביצוע הפרויקטים וצבירת הוצאות בניה ותקורה נוספות וגבוהות מהצפוי,
בין היתר ,לאור העובדה שדורי בניה נדרשה לנקוט פעולות להאצת לוחות הזמנים אשר היו כרוכות
בהוצאות נוספות; במהלך חיי הפרויקט הוצבו בפני מנהלי הפרויקטים יעדים לחיסכון בעלויות אשר
לא יושמו ועל כן הופחתו; בשל העובדה שבחרות בניה עשויים להיווצר ,כדבר שבשגרה ,עלויות
נוספות ,נוהגות חברות בניה לרשום בדוחות עלויות בלתי צפויות מראש ("בצ"מ") ,אשר נהוג
להפחיתן רק בסוף חיי הפרויקט ,כאשר ישנה וודאות גבוהה כי לא צפויות עלויות נוספות .על אף
האמור ,במהלך חיי הפרויקטים של דורי בניה ,הוקטנו או בוטלו סעיפי בצ"מ ,כאשר בפועל גדלו
עלויות אותו פרויקט ולכן דורי בניה רשמה הוצאות נוספות שלא היו מכוסות בבצ"מ לקראת סוף
חיי הפרויקט; חולשות בניהול הבקרה התקציבית אשר מנעו חשיפת חריגות מהתקציב בזמן אמת
וטיפול בהן .בין היתר ,דורי בניה לא קיימה בקרה תקציבית ביחס לפרויקטים אשר היו בשלבי סיום
(אלא נקטה בדרך של בקרות ידניות); תחלופת כוח אדם ניהולי וביצועי בדורי בניה אשר גרמה
לאובדן מידע ופגיעה בתהליכי עבודה.
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014הכירה דורי בניה בהפסד גולמי בסך של כ 312 -מיליון ש"ח
וכן בהפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ 377 -מיליון ש"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2014לדורי
בניה גרעון בהון המיוחס לבעלי המניות וגירעון בהון החוזר בסכום של כ 272 -מיליון ש"ח וכ67-
מיליון ש"ח ,בהתאמה .כמו כן לדורי בניה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ379 -
מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014בדוחות הכספיים של דורי בניה ליום 31
בדצמבר  ,2014נאמר כי דירקטוריון דורי בניה והנהלתה סבורים ,לאחר שבחנו את מצבה הכספי של
דורי בניה לאור האמור בבאור  1זה ,כי יש ביכולתה של דורי בניה לעמוד בפירעון התחייבויותיה
הכספיות הקיימות והצפויות בתקופה של לפחות  24חודשים ממועד הדוחות הכספיים האמורים.
לפרטים בדבר אי העמידה של דורי בניה ביחסים פיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות
החוב (סדרה א') של דורי בניה (להלן -אגרות החוב של דורי בניה) למועדים מסוימים ,ולפרטים ביחס
להתחייבויות של דורי בניה כלפי גופים פיננסיים שונים לעמידה ביחסים פיננסיים שונים ולכתבי
ויתור שקיבלה דורי בניה מהגופים הפיננסיים האמורים ,ראה באור .18א.2.ז) )2להלן.
לפרטים בדבר החזר דיבידנדים והחזר דמי ניהול על-ידי החברה לדורי בניה ,ראה באור .2.10ב).5א)
להלן.
לפרטים בדבר השפעת האמור לעיל על דירוג אגרות החוב של החברה ושל דורי בניה על-ידי מדרוג
בע"מ ועל עליית שיעור הריבית השנתית ביחס לאגרות החוב של דורי בניה ,ראה באורים .16ד .ו-
.2.10ב).5ג) להלן ,בהתאמה.
לפרטים בדבר אסיפות של מחזיקי אגרות חוב של דורי בניה ,ראה באור .2.10ב).5ח) להלן.
לפרטים בדבר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ולאישור תביעות נגזרות שהוגשו ,בין היתר ,כנגד
דורי בניה ו/או החברה  ,וכן כנגד נושאי משרה של מי מהחברות (בהווה ובעבר) ,רואה החשבון
המבקר שלהן וכן כנגד בעלי שליטה בהן ,לפי העניין ,ראה באור .18ד .4.להלן.
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כללי (המשך)
ד.

עסקה עם גזית ישראל (להלן -עסקת גזית); מסגרת אשראי נוספת מגזית ישראל
ביום  28בספטמבר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד לפי סעיף  275לחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן -חוק החברות) ,בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  20באוגוסט
( 2014לאחר אישור ועדת הביקורת שלה) ,את התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית ישראל
(בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה) ,במסגרתה במועד האמור ( -א) הונפקו לגזית ישראל בדרך
של הקצאה פרטית חריגה  99,009,901מניות רגילות של החברה בתמורה לסך במזומן של  130מיליון
ש"ח שהועבר לחברה; (ב) לחברה הומחו ,בתוקף ממועד האסיפה האמורה ,מלוא הזכויות
וההתחייבויות של גזית ישראל בגין קווי אשראי והלוואות בעלים שהעמידה גזית ישראל לדורי בניה
בסך כולל של  250מיליון ש"ח ,בתמורה לשטר הון צמית שהנפיקה החברה לגזית ישראל ,אשר
במסגרת תנאיו ,בין היתר ,זכאית גזית ישראל להמרת מחצית מסכום השטר למניות של החברה .כן
התחייבה החברה להמיר מחצית מסכום הלוואות הבעלים שהומחו אליה כאמור למניות של דורי
בניה; וכן (ג) לחברה הועמד קו אשראי מגזית ישראל בסכום של  70מיליון ש"ח ,אשר החברה תוכל
לנצלו בתנאי שתבצע הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה; והכל בתנאים שהוסכמו .במסגרת
העסקה האמורה ,החברה התחייבה כי הכספים שיתקבלו בחברה במסגרת הקצאת המניות ומשיכת
ההלוואות מקו האשראי כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ותזרים
המזומנים של דורי בניה ,ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של דורי בניה,
באופן ובמועדים שייקבעו על-ידי החברה .לפרטים נוספים אודות עסקת גזית ראה באור .29ד.1.א)
להלן.
לפרטים בדבר מסגרת אשראי נוספת אשר הועמדה לחברה על-ידי גזית ישראל בחודש נובמבר 2014
ועודכנה בחודש מרס  ,2015בסכום כולל של  140מיליון ש"ח ,ראה באור .29ד.1.ב) להלן.

ה.

קווי אשראי לדורי בניה
לפרטים בדבר קווי האשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי גזית ישראל בסך כולל של  250מיליון ש"ח,
ואשר נכון למועד הדוח נוצלו במלואם והומחו לחברה במסגרת עסקת גזית כאמור ,ולעניין מסגרות
אשראי נוספות בסך כולל של  270מיליון ש"ח אשר העמידה החברה לדורי בניה בשנת  2014ובשנת
 2015עד מועד אישור הדוחות הכספיים ,והלוואות בעלים שהועמדו במסגרתן ,ראה באור .2.10ב).5ז)
להלן .יצוין כי העמדת האשראי על-ידי החברה לדורי בניה כמתואר לעיל ,הינה בעיקר על בסיס
השקעה ו/או אשראי אשר קיבלה החברה מגזית ישראל כנזכר לעיל.

ו.

הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה
לעניין הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה אשר פרסמה החברה בחודשים יוני  2014ונובמבר
 ,2014לשם רכישת מלוא ניירות הערך הרלוונטיים של דורי בניה על מנת שדורי בניה תהפוך לחברה
פרטית ו/או תחדל להיות "חברת אגרות חוב" כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,לפי העניין ,ראה
באור .2.10ב).5ט) להלן .הצעות הרכש האמורות לא נענו בהתאם לתנאיהן ובהתאם לא הושלמו.
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כללי (המשך)
ז.

מכתבי התחייבות לחברה ומכתבי התחייבות לדורי בניה
ביום  24בנובמבר  2014קיבלה החברה מגזית ישראל מכתב התחייבות בלתי חוזרת ,לפיו( :א) החברה
תהא רשאית למשוך כספים מקו האשראי בסך של  70מיליון ש"ח אשר הועמד לרשותה במסגרת
עסקת גזית ,ככל שהחברה תשלים ביצוע הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה או אם תסולק
יתרת אגרות החוב של דורי בניה בכל דרך שהיא .גזית ישראל תהא רשאית לוותר על התנאי האמור
ל פי שיקול דעתה הבלעדי; (ב) אם בהגיע מועד הפירעון של הלוואות הבעלים מתוך קו האשראי
האמור לא יהיו בידי החברה מקורות תזרימיים מספקים לפירעונן ,ולאחר שהחברה מיצתה את
אמצעיה העצמאיים ,גזית ישראל לא תדרוש את פירעון הלוואות הבעלים האמורות לפני יום 30
בספטמבר  ;2016ו(-ג) ככל שהחברה תידרש להעמיד לרשות דורי בניה מקורות מימון נוספים לאור
תחזית תזרים המזומנים של דורי בניה לרבעון השלישי של שנת  ,2014תעמיד גזית ישראל לחברה,
לבקשת החברה ,כפוף לאישורים הנדרשים לפי דין ,מסגרת אשראי בסך של עד  50מיליון ש"ח
לפירעון בתום שלוש שנים ממועד העמדתה ובתנאי הלוואה מזכה לפי תקנות החברות (הקלות
בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס .2000-לפרטים בדבר העמדת מסגרת האשראי האמורה לחברה
על-ידי גזית ישראל ראה באור .29ד.1.ב) לדוחות הכספיים.
בהמשך למכתבה של גזית ישראל לחברה כאמור ועל בסיסו ,מסרה החברה לדורי בניה ביום 24
בנובמבר  2014מכתב התחייבות בלתי חוזרת ,לפיו( :א) לאור תחזית תזרים המזומנים של דורי בניה
לרבעון השלישי של שנת  ,2014החברה מתחייבת להעמיד לרשות דורי בניה מקורות מימון נוספים
(מעבר להלוואות בעלים בסך של  250מיליון ש"ח שהומחו לחברה מגזית ישראל ולקו האשראי
המעודכן שהועמד לטובת דורי בניה ביום  23באוקטובר  2014בסך של  85מיליון ש"ח) ,אם בדרך של
העמדת קו אשראי או בדרך של הזרמות הוניות ,כפוף לאישורים הנדרשים לפי דין ,לצורך פעילותה
השוטפת של דורי בניה ובהתאם לצרכיה התזרימיים של דורי בניה ולבקשתה ,וזאת עד לסכום של
 90מיליון ש"ח; (ב) החברה התחייבה גם כי במקרה בו תידרש דורי בניה לפרוע בפירעון מיידי את
אגרות החוב שלה ,וככל שלא תושלם עד לאותו מועד הצעת הרכש על-ידי החברה לאגרות החוב של
דורי בניה ,יועמד לרשות דורי בניה על-ידי החברה קו אשראי ,כפוף לאישורים הנדרשים לפי דין,
בגובה הסכום המשקף את הסכום שיש לשלם בגין פירעון מיידי של אגרות החוב של דורי בניה
ביוזמת מחזיקי אגרות החוב/הנאמן ,בהתאם לשטר הנאמנות; ו(-ג) אם בהגיע מועד הפירעון של
הלוואות הבעלים הקיימות מחודשים פברואר ואפריל  2014בסכום של  130מיליון ש"ח (שהינן מתוך
הלוואות הבעלים בסך של  250מיליון ש"ח כמתואר לעיל) ושל האשראי הנוסף שיועמד לדורי בניה
בסך של עד  90מיליון ש"ח כאמור בס"ק (א) לעיל ,לא יהיו בידי דורי בניה מקורות תזרימיים
מספקים לפירעון סכומים אלו ,אזי החברה לא תדרוש פירעון של סכומים כאמור לפני יום 30
בספטמבר  .2016לפרטים בדבר מסגרות האשראי שהועמדו לדורי בניה על-ידי החברה בשנת 2014
ובשנת  2015עד מועד אישור הדוחות הכספיים ,והלוואות בעלים שהועמדו במסגרתן ,ראה באור
.2.10ב).5ז) להלן.
התחייבויות גזית ישראל והחברה על פי המכתבים האמורים נכנסו לתוקפן במועד המכתבים ,בכפוף
לכל דין ,והן החליפו התחייבויות קודמות שניתנו על-ידן ביום  31באוגוסט  ,2014כדלקמן :במועד
האמור קיבלה החברה מגזית ישראל מכתב התחייבות בלתי חוזרת לפיו ,בין היתר ,היא מתחייבת כי
במקרה בו לא יתקבל אישור בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש לאישור עסקת גזית ,אזי  -גזית
ישראל תעביר לחברה ,בכל אופן שיראה לה לנכון וכפוף לתנאים שנכללו במכתב התחייבות האמור,
סך של  130מיליון ש"ח וכן סך של  70מיליון ש"ח נוספים (בכפוף ולאחר השלמת רכישת אגרות
החוב של דורי בניה ,בכל דרך שתבחר החברה) .כן נאמר במכתב כי העברת הכספים כאמור לעיל
תבוצע בהתאם לצרכי החברה ובכפוף להתחייבותה של החברה לכך שהכספים שיוזרמו ישמשו
ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ,ותזרים המזומנים של דורי בניה; בהמשך למכתבה של
גזית ישראל כאמור ועל בסיסו ,מסרה החברה לדורי בניה באותו מועד מכתב הכולל התחייבות בלתי
חוזרת של החברה לפיה ,בין היתר ,במקרה בו יבוצע האמור במכתבה הנ"ל של גזית ישראל ,החברה
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כללי (המשך)
מתחייבת לכך שהכספים שיוזרמו אליה מגזית ישראל כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה
ההון ,הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה .לעניין זה הפנה מכתבה של החברה גם לדוח התזרים
החזוי הכלול בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השני של שנת .2014
ח.

התחייבויות החברה לעמידה אמות מידה פיננסיות מול גורמים מממנים ומחזיקי אגרות חוב
לעניין כתבי ויתור אשר קיבלה החברה ממוסדות פיננסיים לעניין התחייבויות החברה לעמידה
ביחסים פיננסיים שונים ,ראה באור .18א.2.ז) להלן.
ליום  31בדצמבר  2014החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של
אגרות החוב שלה.

ט.

תוצאותיה הכספיות של החברה ליום  31בדצמבר 2014
לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014הכירה החברה בהפסד
גולמי בסך של כ 299 -מיליון ש"ח וכן בהפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ 276 -מיליון ש"ח .על
בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים ,לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ-
 355מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014יתרת ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות
של החברה הינה כ 190-מיליון ש"ח .יצוין כי ההפסד הגולמי וההפסד המיוחס לבעלי המניות של
החברה וכן תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ליום  31בדצמבר  ,2014נובעים מתוצאותיה
הכספיות של דורי בניה למועד האמור.

י.

מינוי מר אהרון סופר למנכ"ל זמני בחברה
ביום  2בנובמבר  2014מונה מר אהרון סופר (המכהן ומועסק כמנכ"ל גזית גלוב ,בעלת השליטה
בעקיפין בחברה) ,כמנכ"ל זמני של החברה עד למינוי מנכ"ל קבוע ,וזאת בהמשך להודעת התפטרותו
של מר רונן אשכנזי ,אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ"ל החברה .החברה אינה משתתפת בעלות
העסקתו של מר סופר בגזית גלוב כאמור.

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
.1

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט :נכסים מוחזקים למכירה;
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

.2

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני .)IFRS
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.3

תקופת המחזור התפעולי
בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות ,המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש שנים,
ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בניה ,המחזור התפעולי אינו עולה על שנה .עקב כך
כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה .כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה,
הנכסים וההתחייבויות הקשורים באותה פעילות מסווגים במאזן במסגרת הנכסים
וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ב.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה יש
שליטה בהן (חברות בנות) .שליטה מתקיימת כאשר החברה חשופה ,או בעלת זכויות לתשואות
משתנות בשל המעורבות בישות המושקעת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות
כח ההשפעה שלה על היישות המושקעת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות אשר לחברה יש יכולת מעשית לממשן בתאריך הדיווח .איחוד הדוחות הכספיים
מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים
מעסקאות בין חברות מאוחדות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס,
במישרין או בעקיפין ,לחברה האם .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של
החברה .רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות
שליטה .הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן
מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.
שינוי בשיעור ההחזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר כשינוי בהון.

ג.

הקצאת הגירעון שמיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לבעלי מניות החברה
בהתאם להוראות  IFRS10החברה מקצה הפסדים שהתהוו לדורי בניה במסגרת הדוח על הרווח
הכולל לבעלי זכ ויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקם גם אם היתרה שלילית .בהתאם לפרשנות
מקובלת ,ולאור היעדר התחייבות של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בדורי בניה להזרים כספים
נוספים למימון הגירעון ,מקצה הקבוצה את הגירעון שצברו בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
לחובת ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה.

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.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
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.
ה.

השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא שיתוף
חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות
דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
.1

עסקאות משותפות ()Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של
ההסדר .עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

.2

פעילויות משותפות ()Joint Operations
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר ,זכויות לנכסים
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר .החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי
בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.

ו.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
השקעות הקבוצה בעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר
הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של העסקה המשותפת .רווחים
והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור
ההחזקה.
מוניטין בגין רכישת עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בעסקה המשותפת ,נמדד לפי העלות
ואינו מופחת באופן שיטתי .מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בעסקה
המשותפת בכללותה.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה לבין הסכום נטו של הנכסים
המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי ,הרוכש יכיר
ברווח שנוצר במועד הרכישה.
הדוחות הכספיים של החברה והעסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של הקבוצה.
בעסקה משותפת בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה ,הכירה החברה בחלקה בהפסדי
העסקה המשותפת עד גובה השקעתה בעסקה המשותפת בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה
מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור עסקה המשותפת זו ,עד לגובה הערבות או
התמורה הפיננסית האחרת .לצורך כך ,ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון
הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.
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שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת ,או סיווגן
כהשקעה המוחזקת למכירה.
ז.

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 המאזי,
מהו מטבע הפעילות של כל חברה.
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו
מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח .פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי
חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות .הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל
אחר.
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה
לעין ,מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו
(בניכוי השפעת המס) נזקפים ,בניכוי השפעת המס ,לרווח (הפסד) כולל אחר.

.2

בעת מימוש פעילות חוץ או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ ,תוך איבוד שליטה ,הרווח
(הפסד) המצטבר המתייחס לאותה פעילות ,שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד.
בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת ,חלק יחסי של
הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.
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.

ח.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה.
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ט.

השקעות לזמן קצר
השקעות לזמן קצר כוללות:
 .1פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
 .2מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בנקאיים.
 .3ניירות ערך סחירים שיועדו לשווי הוגן (ראה סעיף טו' להלן).

י.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם
מוטלת בספק.

יא.

מלאי מקרקעין ,מלאי בניינים ודירות למכירה
עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע ,כגון מסים,
אגרות והיטלים וכן עלויות בניה .כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה
עלויות אשראי אשר התהוו בתקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע .העלויות
המהוונות נזקפות כהוצאה ,יחד עם העלויות האחרות של הפרויקט בעת ההכרה בהכנסה .שיעור
ההיוון הכולל שנלקח בחשבון במסגרת הדוחות הכספיים לשם קביעת סכום עלויות אשראי
הכשירות להיוון בגין נכסי המלאי הינו כ.6%-
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין,
מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה.
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית תקבולים ,במסגרתה מתחייבת הקבוצה
למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע ,נמדד בהתאם לשווי
ההוגן של הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים
הצפויים .בתקופות עוקבות ,ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים
הצפויים להיות משולמים .השינויים נזקפים לסעיף המלאי.
מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .שווי מימוש נטו הינו
אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות
לביצוע המכירה.

יב.

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.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:

25

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים
הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים מוכרות ביחס למקרקעין ולדירת המגורים כאשר
הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים בבעלות עברו לרוכש .הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא
קיימות אי וודאויות משמעותיות ביחס לגביית התמורה מהעסקה ,כאשר העלויות הקשורות ידועות,
וכאשר לא קיימת מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לדירת המגורים שנמסרה .בדרך כלל ,האמור
מתקיים עם סיום החלק המשמעותי מהבנייה ,מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא מחיר
הדירה על ידי הרוכש .לעניין מקרקעין ,האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה במקרקעין.
הכנסות מעבודות על-פי חוזי הקמה
לקבוצה עבודות על פי חוזי הקמה במחיר קבוע.
הכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה מוכרת על-פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל
התנאים הבאים :ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,גביית ההכנסות צפויה ,העלויות
הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ,לא קיימת אי ודאות מהותית באשר
ליכולת הקבוצה (הקבלן המבצע) להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור
ההשלמה ניתן לאומדן מהימן .שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת
החזויה .כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה ,מוכרת
הכנסה בגובה עלויות שהוצאו ,אשר השבתן צפויה ("( )PROBABLEהצגת מרווח אפס").
כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מיידית ללא קשר לשיעור ההשלמה במסגרת עלות
המכר.
יג.

מסים על הכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות
לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
.1

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

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או
ההתחייבות תסולק  ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד
לתאריך הדיווח.
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בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים,
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה
שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
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.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס
שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
יד.

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה ומקדמות ממזמיני עבודות
הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות במאזן
בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו
והחשבונות על התקדמות העבודה .חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים שהוצאו ללקוחות
בגין עבודה שבוצעה לתאריך המאזן ,בין שהתקבלו ובין שטרם התקבלו .הנכס הפיננסי  -הכנסות
לקבל מעבודות בחוזי הקמה ,מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים ,בהתאמה.
עלויות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות
עקיפות משותפות .עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס מפתח העמסה
מתאים .כאשר סכום התקבולים שהתקבלו עבור פרויקט מסוים עולה על סך העלויות שהתהוו
בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו יוצגו התקבולים נטו כהתחייבות בגין
מקדמות ממזמיני עבודות.

טו.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן
ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנכללים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד ,אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט
להלן:
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.
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת
להיות לראשונה צד להתקשרות הרלוונטית .הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר
משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי
המזומנים מההתקשרות.
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נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח ,מסווגים כמוחזקים
למסחר ,למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.
במקרה של מכשיר פיננסי המכיל נגזר משובץ אחד או יותר ,המכשיר המשולב
בשלמותו מיועד במועד ההכרה הראשונית בלבד כנכס פיננסי הנמדד 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 עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
ובניכוי הפרשה לירידת ערך .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם
הנומינלי.

.2

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות
מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
א)

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.

ב)

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית
בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

.3

קיזוז מכשירים פיננסים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את
הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
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 .על 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.
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.4

הנפקת ניירות ערך בחבילה
בהנפקה של ניירות ערך בחבילה ,מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) לניירות
הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן :נגזרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים
אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה .לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות
פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת ,כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת
כערך שייר .עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב
בחבילה.

.5

גריעת מכשירים פיננסיים
א)

נכסים פיננסיים

ב)

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 נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו
במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל
הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את
כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
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.

.6

ירידת ערך מכשירים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי
או של קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
א) נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הראיה האובייקטיבית לגבי הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת
כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד 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.
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ב) סילוק התחייבות פיננסיות באמצעות מכשירי הון
מכשירי הון שהונפקו על מנת להחליף חוב נמדדים בשווי ההוגן של מכשירי ההון
שהונפקו ,אם ניתן לאמוד אותו באופן מהימן .אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של
מכשירי ההון שהונפקו באופן מהימן ,נמדדים מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של
ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה .ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים
של ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו
מוכר ברווח או הפסד.
טז.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שהמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים
שלהם.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה
ומזעור 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

יז.

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).

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 עליית ערך ,או שתיהן ,ושלא
לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או מכירה במהלך
העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות .לאחר ההכרה
הראשונית ,נדל" ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד המאזן .רווחים או
הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,נזקפים לדוח רווח והפסד במועד
התהוותם.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות
עתידיות ממימושו.

30

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יח.

רכוש קבוע
פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי
הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים בנכס .אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע הוא כדלקמן:

ציוד
כלי רכב
ציוד וריהוט משרדי
שיפורים במושכר *)
*)

%

בעיקר %

2.5-5
15
6-33
10

5
15
 6או 33
10

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת
של השיפור ,לפי הקצר שבהם.

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 .לגבי בחינת
ירידת ערך רכוש קבוע ,ראה סעיף כ' להלן.
יט.

עלויות אשראי בגין נכסים כשירים
נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או למכירתו והוא
כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו ,מתחילות 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 מלבד
עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של נכסים כשירים.

כ.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים (רכוש קבוע ,השקעה בחברות כלולות
ומוניטין) כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה
בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר-ההשבה שלהם .במקרה כזה
מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי
עלויות מכירה 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 סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת
ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.
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הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו
בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה)
או סכום בר-ההשבה של הנכס.
הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
.1

מוניטין בגין חברות מאוחדות
החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה ,לתאריך  31בדצמבר ,או לעיתים קרובות
יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת
מזומנים שאליה מתייחס המוניטין .כאשר סכום בר-השבה של יחידה מניבת מזומנים נמוך
מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד
מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות
עוקבות.

.2

השקעה בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך
של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם
קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בעסקה משותפת .בחינת ירידת הערך
נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לעסקה המשותפת.

כא.

נכס לא שוטף המוחזק למכירה

כב.

נכס לא שוטף מסווג כמוחזק למכירה ,כאשר יישובו ייעשה בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא
באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר הנכס זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחי ,קיימת
מחויבות של החברה למכירה ,קיימת תכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה ( highly
 )probableלהסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג .נכס זה אינו מופחת ממועד סיווגו כך לראשונה ומוצג
כנכס שוטף בנפרד ,לפי הנמוך מבין ערכו בדוחות הכספיים ושוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה.
עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים.

כג.

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על
פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים
הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן  -תקופת ההבשלה) .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות
המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף
תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו
בסופו של דבר.
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כד.

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 תכנית 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 להטבה
מוגדרת.
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.
הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ,לפי שיעורי הריבית
בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.
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.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
בנובמבר  2014פרסם סגל רשות ניירות ערך את עמדה חשבונאית מספר  21-1בדבר קיומו של
שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן  -העמדה) ,וזאת לצורך
קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת והטבות אחרות לטווח ארוך הנקובות
בשקל בהתאם ל .IAS 19 -על פי העמדה ,יש לטפל במעבר משימוש בשיעור תשואה של
אגרות חוב ממשלתיות ( )1.41%לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד
באיכות גבוהה ( )2.93%בדרך של מכאן ולהבא כשינוי אומדן חשבונאי.

.3

להשפעת השינוי בתקן בשיעור היוון אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני
הגיעם לגיל הפרישה והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה ,או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות
בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין ,כמוקדם מבניהם.
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כה.

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 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.

כו.

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.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
הפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות
הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין ביצוע עבודות .ההפרשה לאחריות מחושבת בהתבסס על
הערכה של מהנדסי הקבוצה והניסיון שנצבר לכל פרוייקט בנפרד לפי שיעורים מסויימים מעלויות
הבניה.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא ( )more likely than notכי הקבוצה
תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כז.

היטלים
היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה ,מטופלים בהתאם לפרשנות
 , IFRIC 21לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות
לתשלום.

כח.

הוצאות פרסום
הוצאות בגין פעילויות פרסום ,קידום מכירות ושיווק ,כגון הפקת קטלוגים ועלוני פרסום ,מוכרות
כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן
לקבוצה.
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כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פירסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה.
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים 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 מסוימים ,לקבל תזרימי
מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים ייזקפו
לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר .אם מדובר
במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות
 IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 – IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן – התקן) פורסם על ידי ה IASB-במאי.2014 ,
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות15 ,
 IFRICהסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות – עסקאות
חליפין הכוללות שירותי פרסום.
כמו כן ,התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות תוספתיות ( )incrementalהכרוכות בהשגת חוזה
ובעלויות הקשורות במישרין למילוי החוזה.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2017 ,או
לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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ל.

עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ,ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם
של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
-

הכנסות ועלויות מעבודות על פי חוזי הקמה
הכנסה מעבודה על פי חוזי הקמה מוכרת ,בין השאר ,כאשר ההכנסות והעלויות הכרוכות
בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן .קביעת אומדני ההכנסות והעלויות בגין
חוזי הקמה דורשת מהנהלת החברה לבצע תחזית מפורטת של תזרים מזומנים עתידיים
הצפויים להתקבל ממזמין העבודה ולצאת מידי החברה כדי לממן את ביצועי העבודה .הנהלת
החברה מבצעת בחינה מחדש של האומדנים הנ"ל בכל תאריך מאזן.

-

מלאי מקרקעין בבניה
שווי מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה ,הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים
הצפויים ממכירת המלאי בכל פרויקט ועלויות הקמה הנדרשות כדי להביא את המלאי למצב
של מכירה .ראה מידע נוסף בסעיף יא' לעיל.

-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון
המשפטי שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט,
עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה .בתביעות בהן טרם התקשרה החברה עם
יועצים משפטיים ,הסתמכה החברה על דעת הנהלת החברה ,תוך התחשבות בשלב המקדמי
של אותם תהליכים.

-

נדלן 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.
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
-

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

-

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

באור - :3

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מיידית ()2
פקדונות לזמן קצר ()2( )1

13,543
89,039

23,082
99,536

102,582

122,618

ליום  31בדצמבר  2014לקבוצה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ 50 -מיליון ש"ח.
( )1פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של עד שלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות (.)0.01% - 0.29%
( )2יתרות המזומנים ושווי המזומנים כוללות יתרות צמודות למטבע חוץ (אירו ,דולר וזלוטי) בסך של כ-
 977אלפי ש"ח ( 2013כ 2.8 -מיליון ש"ח).
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השקעות לזמן קצר
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
א .ניירות ערך סחירים מוחזקים למסחר ()1
קרנות נאמנות

ב.

מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים ()2
מזומנים בחשבונות משועבדים ()2

95

95

95

95

100,860
3,302

118,489
110

104,162

118,599

104,257

118,694

פקדונות אשר הופקדו בחשבונות ליווי בנקאיים ומשועבדים ,נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת
בשיעור של .0.01% - 0.29%
()1

( )2
באור - :5

השווי ההוגן נקבע בהתאם למחיר ציטוט בבורסה (רמה .)1
ראה גם באור .18א.2.ו) להלן.

לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
המחאות לגבייה
הכנסות לקבל ()3( )2( )1

()1

42,869
10,074
344,272

32,967
10,765
485,725

397,215

529,457

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
עלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו
בניכוי  -חשבונות על התקדמות עבודה

חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
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4,547,464
4,203,192

3,864,120
3,378,395

344,272

485,725

71,126

-

415,398

485,725
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לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (המשך)
יתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך הדיווח (ללא פיגור בגביה),
למעט יתרת ההכנסות לקבל בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת פרויקט להקמת תחנת
הכוח של דוראד ,אשר מוינה לסעיף חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך .לפרטים בדבר יתרה זו ראה
באור .18ד .5.להלן.
()2

פרטים נוספים בדבר עבודות יזמות ארוכות מועד (בנייה למגורים ,לתעשייה ולמסחר)
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2014
2013
אלפי ש"ח

()3

הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח

227,261

224,490

הכנסות מצטברות לתום תקופת הדיווח בפרויקטים פעילים שהוכרה
בגינם הכנסה

665,268

438,007

עלויות שהוכרו בתקופת הדיווח

245,783

197,054

עלויות מצטברות לתום תקופת הדיווח בפרויקטים פעילים שהוכרה
בגינם הכנסה

634,642

388,859

לגבי יתרות עם צדדים קשורים ראה באורים .29ד 1.ו.29 -ד .2.להלן.

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

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

סה"כ

 31בדצמבר2014 ,

25,827

3,945

-

3,415

2,389

7,293

42,869

 31בדצמבר2013 ,

29,596

-

-

-

-

3,371

32,967
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חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
עובדים ()1
בעלי מניות בעסקאות משותפות
חברות בשליטת גזית ישראל (ראה באור .29ד 1.להלן)
מיסים לקבל
מוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל
הוצאות מראש ()2
מקדמות לספקים
מקדמות וחייבים בגין עסקאות מקרקעין
הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה ()3
חייבים אחרים

()1
()2
()3

באור - :7

2,024
48
4,425
5,247
10,181
5,284
543
6,863
603

1,085
910
843
4,086
3,279
11,389
4,189
1,933
6,506
49

35,218

34,269

כולל הלוואות לעובדים אשר צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של .4%
מייצג בעיקר עלויות המיוחסות לעבודות בביצוע עבור מקדמות בגין רכישת חומרי גלם.
ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית של  .5.5%לאחר תאריך המאזן נפרעה
ההלוואה.

מלאי בניינים ודירות למכירה (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות)
המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם ביחד עם שותפים.
א.

ההרכב
.1

יתרות מלאי בניינים ודירות למכירה והמקדמות:
מקדמות ממזמיני עבודות
מלאי בניינים ודירות
ומרוכשי דירות
למכירה
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
אלפי ש"ח
יזום:
דירות בהקמה ()3()2()1

558,224

601,045

274,924

243,487

ביצוע:
מקדמות ממזמיני עבודות

-

-

28,968

23,601

558,224

601,045

303,892

267,088

()1
()2
()3

היתרה ליום  31בדצמבר  2014כוללת רכיב עלות קרקעות בקומבינציה המסתכם לסך
של כ 142,006 -אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  154,436 - 2013אלפי ש"ח).
לפרטים בגין מלאי ששועבד בשעבוד ספציפי כביטחון להתחייבות ,ראה באור .18א.2.ו)
להלן.
היתרה ליום  31בדצמבר  2014כוללת מלאי דירות גמורות בסך של כ 4.8 -מיליון ש"ח
(ליום  31בדצמבר  14 - 2013מיליון ש"ח).
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מלאי בניינים ודירות למכירה (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות) (המשך)
ב.

ירידת ערך מלאי
החברה בוחנת האם קיימת ירידת ערך למלאי בכל תקופת דיווח על פי בחינת סממנים לירידת ערך.
בשנת  2013בוצעה הערכת שווי לזכויות הקבוצה בפרויקטים בקבוצות רכישה ובהתאם לבחינה
כאמור ,שווי הפרויקט עולה על ערכו בספרים ולא נדרשת הפרשה נוספת לירידת ערך.
כמו כן ,בחנה החברה את שווי הפרויקטים בביצוע שלה ובהתאם הכירה בהפסד מירידת ערך מלאי
בדוחותיה לשנת  2014בסך של  37,059אלפי ש"ח .ליום  31בדצמבר  2013החברה הכירה בהפרשה
לירידת ערך בסך  19,025אלפי ש"ח.

ג.

מימון שהוון למלאי בניינים ודירות למכירה
בשנים  2014ו 2013-הוונו למלאי בניינים ודירות למכירה בישראל עלויות אשראי בסך של כ2 -
מיליון ש"ח ו 4 -מיליון ש"ח בהתאמה ,בגין פרויקטים.
יתרת ההיוון המצטבר בגין פרויקטים לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-הינה כ 13.5 -וכ 19 -מיליון
ש"ח ,בהתאמה.
שיעורי ההיוון הממוצעים בהם השתמשה החברה לשנים  2014ו 2013-הינם  6%ו ,8.4% -בהתאמה.

ד.

פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה לשנת 2014
נתונים מצטברים לפרויקטים
שטרם הסתיימו
במהלך השנה
תמורה
חוזים
תמורה
חוזים
אלפי ש"ח
נס ציונהVila Dori -
הוד השרון Dori Plus -וDori Best -
מוצקיןDori Dream -

74
16
8

149,593
30,859
12,009

283
86
144

475,118
144,237
167,172

98

192,461

513

786,527

בשנת  2013מכרה החברה לצד שלישי זכויות לבניית  248יחידות דיור בפרויקט בחמישה בניינים
בתמורה לסך כולל של כ 71 -מיליון ש"ח .בשנת  2013הושלמה מכירת  88יחידות דיור מתוך הנ"ל,
בגינן הוכרה הכנסה של כ 24 -מיליון ש"ח ורווח של כ 9 -מיליון ש"ח .בשנת  2014הושלמה מכירת
יתרת  160יחידות הדיור בגינן הכירה החברה בהכנסות של כ 47-מיליון ש"ח וברווח של כ 19 -מיליון
ש"ח.
בחודש ספטמבר  ,2014השלימה החברה עסקה עם צד שלישי למכירת  6דונם ,הכוללים זכויות בניה
של כ 14,500-מ"ר ,מתוך חטיבת הקרקע של החברה בקריית אריה בפתח תקווה (במתחם "דורי
פארק") ,תמורת סך של כ 28-מיליון ש"ח .כתוצאה מהאמור נבע לחברה הפסד בסך של כ 6 -מיליון
ש"ח.
למועד הדוח ,נותרו לחברה זכויות בנייה בהיקף של כ 21,000-מ"ר במתחם האמור (לפני מימוש
האופציה שניתנה לצד ג' לתקופה של עד  5שנים ,לרכישת  3,500מ"ר בבניין נוסף בשטח מתחם דורי
פארק) .ליום  31בדצמבר 2014 ,הכירה החברה בירידת ערך בסך של כ 6 -מיליון ש"ח בגין זכויות
הבניה על יתרת הקרקע האמורה.
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מלאי בניינים ודירות למכירה (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות) (המשך)
ה.

צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות
מקדמות ממזמיני עבודות
מלאי בניינים ודירות
ומרוכשי דירות
למכירה
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
אלפי ש"ח

באור - :8

364,079
מימוש ב 12 -החודשים הקרובים
מימוש מאוחר מ 12 -החודשים הקרובים 194,145

373,651
227,394

274,924
28,968

235,297
31,791

558,224

601,045

303,892

267,088

נכסים מוחזקים למכירה
א.

הרכב ותנועה
2013

2014
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
מימוש ()1
ירידת ערך ()2

12,900
()5,200
()400

13,500
()600

יתרה ליום  31בדצמבר

7,300

12,900

הרכב :
7,300

נדל"ן להשקעה (ג)

12,900

( )1ביום  30במרס  ,2014התקשרה החברה עם צד שלישי בעסקה למכירת חלק החברה בקומת
הקרקע בבניין משרדים ו 10 -חניות ,בתמורה לסך של  5,200אלפי ש"ח.
( )2ליום  31בדצמבר 2014 ,הכירה החברה בהפסד מירידת ערך נדל"ן להשקעה בסך של  400אלפי
ש"ח בהתאם להערכת שווי.
ב.

באשר לשעבודים ,ראה באור .18א .להלן.

ג.

מסווג לרמה  3במדרג מדידת השווי ההוגן .הערכת השווי לנכס התבצעה בהתאם ל"שיטת
ההשוואה" -בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים
ומידת סחירותם.
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מלאי קרקעות לבניה
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
קרקעות חקלאיות ()1
קרקע בשימוש מלונאי המיועדת לשינוי ייעוד ()2

באור - :10

2,421
-

2,411
18,994

2,421

21,405

()1

מהווה סכומים ששולמו על ידי החברה לרכישת זכויות בקרקע חקלאית אשר חלקה נרכשה בעסקת
מזומן וחלקה במסגרת הסכם קומבינציה עם בעל הקרקע .החברה פועלת לשינוי ייעוד הקרקע
לבניה למגורים.

()2

קרקע בחכירה (מהוונת) ממינהל מקרקעי ישראל ביהוד עליה בנוי מלון "אוויה" .החברה רכשה את
הקרקע במטרה לבנות עליה פרויקט מגורים ,ומחזיקה  50%מהזכויות בקרקע יחד עם חברה נוספת
בלתי קשורה .בחודש מאי  2014התקשרה החברה ,יחד עם שותפתה במקרקעין ,בעסקה למכירת
מלוא זכויותיהן בקרקע לצד שלישי תמורת סך של  40מיליון ש"ח (חלק החברה  20מיליון ש״ח) .נכון
למועד אישור הדוחות הכספיים העסקה טרם הושלמה .מועד ההשלמה יחול שישים ימים ממועד
השגת מלוא האישורים להעברת הזכויות במקרקעין לרוכש ,המצויים בהליכי טיפול .בעקבות
ההתקשרות בעסקה האמורה ,מוינה קרקע זו לסעיף מלאי בניינים ודירות למכירה.

השקעות בחברות מוחזקות
.1

מידע נוסף בדבר חברות מוחזקות
א)

מידע נוסף בדבר חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

מיקום
עיקרי
של
העסק

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

היקף
הלוואות
ההשקעה
שהעמידה
במניות
החברה
חברות
לחברות
מוחזקות
מוחזקות
אלפי ש"ח

2014
א .דורי (אור יהודה) בע"מ
( Ronson Europe N.V.ראה ב' להלן)
Irena 2006 Eood
Regina Eood
Brande Enterprise Company Ltd

א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (ראה ג' להלן)

ישראל
פולין
בולגריה
בולגריה
קפריסין
ישראל

33
39.8
50
50
50
60

688
)3( 3,372
)1( 11,186
)1( 4,340
19,293
100,158

()14
195,032
()10,505
()2( )3,801
()2( )16,816
64,100

139,037

227,996

2013
א .דורי אור יהודה בע"מ
( Ronson Europe N.V.ראה ב' להלן)
Irena 2006 Eood
Regina Eood
Brande Enterprise Company Ltd

א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (ראה ג' להלן)
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ישראל
פולין
בולגריה
בולגריה
קפריסין
ישראל

33
39.8
50
50
50
60

528
)3( 2,959
)1( 12,982
)1( 4,106
16,250
72,143

()14
209,340
()9,749
()2( )2,535
()2( )12,116
61,207

108,968

246,133
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
( )1

()2
()3

ב)

מתוך יתרת הלוואות לחברות בבולגריה סך של  1,220אלפי ש"ח ( 4,804 -2013אלפי
ש"ח) מוצג בנכסים השוטפים היות והחברה צופה שהלוואות אלו יוחזרו בתקופת
המחזור התפעולי.
יתרות השקעת החברה בחברות  Regina Eoodו Brande Enterprise Company Ltd -כוללות
הפרשה לירידת ערך בסך של כ 2.3 -מיליון ש"ח וכ 5.3 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
ההלוואה ניתנה לשותפות  I.T.R. DORI B.V.אשר דרכה מוחזקת מרבית השקעת
החברה ברונסון ,כאמור להלן .ההלוואה הינה צמודה לש"ח ונושאת ריבית של 5%
לשנה.

השקעה ב( Ronson Europe N.V. -להלן  -רונסון)
.1

ליום  31בדצמבר  2014מחזיקה החברה בעקיפין כ 39.8%-מהון המניות של רונסון.
מניות רונסון רשומות למסחר בבורסה בוורשה ,פולין .מחיר מניית רונסון ליום 31
בדצמבר  2014היה  1.49זלוטי ובסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים הינו  1.36זלוטי.
ליום  31בדצמבר  2014לרונסון כ 272-מיליון מניות מונפקות.
ההשקעה ברונסון הינה בעקיפין ,דרך חברות ( RN Development Holdings B.V.חברה
הולנדית דרכה מחזיקה החברה  7.68%ממניות רונסון) ו( I.T.R. Dori B.V. -חברה
הולנדית ,דרכה מחזיקה החברה  32.11%ממניות רונסון) (להלן -השותפויות).
השותפויות הינן בשליטה משותפת של החברה יחד עם חברה בשליטת תיאטראות
ישראל בע"מ (להלן -תיאטראות ישראל).
ביום  18ביולי  2013התקשרו החברה ותאגיד בשליטת תיאטראות ישראל בע"מ (להלן-
הרוכשות) בהסכם עם חברה של ( GE Capital Real Estateלהלן  ,)GEC RE -שלפיו ירכשו
כל אחת מהרוכשות  50%מהון המניות של חברה בבעלות מלאה (בעקיפין) של GEC
 ,REהמחזיקה ,בעקיפין ,כ 15.3% -מהון המניות של רונסון ,בתמורה לסך של כ14.6 -
מיליון זלוטי כל אחת (כ 16 -מיליון ש"ח כל אחת).
ביום  14בנובמבר  2013הושלמה העסקה האמורה ושיעור החזקותיה של החברה
(בעקיפין) במניות רונסון עלה מכ 32.11% -לכ .39.8% -עם השלמת העסקה בוצעה
עבודת ייחוס עודף העלות שנוצר ברכישה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי וזאת
בהתבסס על שיטת השווי הנכסי נטו של רונסון ,המבוססת על עמידת השווי של נכסי
החברה והתחייבויותיה למועד החישוב .מחיר ההון המשוקלל ( )WACCששימש
בחישוב הערכת השווי נאמד בכ .11.8% -בהתאם לעבודת ייחוס עודף העלות לחברה
נבע בשנת  2013רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ 25 -מיליון ש"ח .שווי
הנכסים המזוהים נטו של רונסון אינו שונה מהותית מערכם בדוחות הכספיים של
רונסון.
נכון למועד הדוח ,החברה ותיאטראות ישראל בוחנות אפשרויות לביצוע עסקה
למכירת החזקותיהן או החזקות מי מהן ,כולן או חלקן ,ברונסון .בהתאם ,התקשרו
החברות האמורות בהסכם עם בנק השקעות לשם קבלת שירותים לקידום האמור.
מובהר כי נכון למועד זה אין וודאות בדבר ביצוע עסקה כלשהי כאמור ו/או בדבר
תנאיה .החלטה לביצוע עסקה כלשהי כאמור כפופה ,בין היתר ,לתהליכי הבחינה
ולאישורי האורגנים המוסמכים של החברה ושל תיאטראות ישראל.
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
בהמשך לאמור לעיל ,ולאור כוונת החברה לממש את השקעתה ברונסון כאמור ,יצרה
החברה במהלך תקופת הדיווח עתודה למס נדחה בגין ההפרש הזמני המיוחס
להשקעתה ברונסון בסכום של  35,058אלפי ש"ח מתוכה סך של  21,415אלפי ש"ח נזקף
כהוצאה בדוח רווח והפסד וסך של  13,643אלפי ש"ח נזקף כהכנסה ברווח כולל אחר.
במקביל הכירה החברה בנכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי בסכום של
 16,415אלפי ש"ח.
החברה מטפלת בהשקעתה ברונסון בדוחותיה הכספיים לפי שיטת השווי המאזני.
לאור העובדה שמהות פעילותן של השותפויות הינה החזקה ברונסון ,מובאים בדוחות
הכספיים נתוני דוחותיה של רונסון ועליהם מבוצעות התאמות על מנת לשקף את
השקעת החברה בשותפויות.
להלן הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ברונסון:
 31בדצמבר 2013
 31בדצמבר 2014
שווי
שווי
שווי
שווי
שוק*)
מאזני
שוק*)
מאזני
אלפי ש"ח
מניות
*)

.2

195,032

178,495

233,623

209,340

שווי השוק מתייחס לשווי השוק של מניות רונסון המוחזקות בעקיפין על ידי
החברה (ראה גם סעיף  3להלן) .רמה  1במדרג מדידת השווי ההוגן ,היות ומדובר
במחירים מצוטטים בשוק פעיל.

מידע כספי תמציתי של רונסון (כמוצג בדוחותיה של רונסון )100% -
מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

876,770
55,976
()160,431
()272,020

822,909
46,979
()142,465
()188,893

נכסים נטו

500,295

538,530

מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
הכנסות

173,789

236,133

235,768

רווח גולמי

13,537

48,550

59,793

הוצאות הנהלה וכלליות

()20,675

()18,141

()18,946

הטבת מס

()3,936

()1,347

()3,606

רווח (הפסד) כולל

()17,265

21,012

37,549
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
.3

התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ברונסון
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח

.4

נכסים נטו ברונסון – ראה פירוט לעיל
נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה

500,295
()2,327

538,530
()6,030

נכסים נטו
שיעור החזקה ברונסון

497,968
39.8%

532,500
39.8%

חלק הקבוצה בנכסים נטו של רונסון
התאמות לנכסים נטו בגין השקעת החברה
בI.T.R. DORI B.V.-

198,191

211,935

()3,159

()2,595

יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

195,032

209,340

אופציות לעובדים
ביום  3בפברואר  2014אישרה הנהלת רונסון תוכנית אופציות לעובדים .מספר
האופציות שהוקצו לעובדי רונסון ומנהליה הסתכם לסך של  2,705,000אופציות.
בהתאם לתוכנית האופציות של רונסון 50% ,מהאופציות ניתנות למימוש מיידי25% ,
יהיו ניתנות למימוש מתום שנת  2014ו 25% -יהיו ניתנות למימוש מתום שנת .2015
מחיר המימוש שנקבע בתוכנית הינו  1.6זלוטי למניה .מועד הפקיעה של האופציות
כאמור הינו סוף שנת  .2017האופציות הינן מסוג פאנטום וההתחשבנות בין העובד
לרונסון הינה במזומן בגין ההפרש בין שווי המניה בבורסה לבין מחיר המימוש.
באם ימומשו כלל האופציות האמורות תדולל החזקת החברה ברונסון לכ.39.4% -

.5

חלוקת דיבידנד
ביום  27ביוני  ,2013הכריזה רונסון לראשונה על חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת 2012
בסך כולל של כ 8.2 -מיליון זלוטי (חלק החברה כ 2.9 -מיליון ש"ח) .הדיבידנד האמור,
אשר משקף חלוקה של  26%מרווחי רונסון בשנת  ,2012שולם ביום  20באוגוסט .2013

ג)

השקעה ב-א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן -דורי אנרגיה)
.1

ליום  31בדצמבר  2014מחזיקה החברה  60%מהון המניות של דורי אנרגיה (כ50%-
בדילול מלא) .הסכם בעלי המניות בין החברה ובין אלומיי אנרגיה נקיה ,שותפות
מוגבלת ("אלומיי") (אשר מחזיקה ביתרת הון המניות של דורי אנרגיה) מקנה לצדדים
שליטה משותפת בדורי אנרגיה .בהתאם להסכם ההשקעה מחודש אוקטובר  2010בין
החברה ואלומיי ,כפי שעודכן בחודש אוקטובר  ,2012הוענקה לאלומיי זכות אופציה
מסוג  Callלהגדלת היקף החזקותיה בדורי אנרגיה (כפוף להתקיימות תנאים וקבלת
אישורים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם) ,כדלקמן :אופציה להגדיל את שיעור ההחזקה
בדורי אנרגיה עד לשיעור של  ,49%אשר תקופתה הינה עד לתום שניים-עשר חודשים
שמניינם החל מיום  19במאי ( 2014מועד הקבלה מקבלן ההקמה של תחנת הכוח
שהוקמה על-ידי דוראד) ,וכן ,כפוף לכך שמומשה האופציה האמורה במלואה ,מוקנית
לאלומיי אופציה נוספת להגדיל את החזקתה בדורי אנרגיה לשיעור של  ,50%אשר
תקופתה תחל בתום ששה חודשים ממועד הקבלה מקבלן ההקמה של התחנה כאמור
ועד לתום שנתיים מאותו מועד .סכום התמורה בגין מניות המימוש הינו  2.4מיליון
ש"ח עבור כל  1%מהון המניות המונפק והנפרע של דורי אנרגיה (בדילול מלא).
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
דורי אנרגיה מחזיקה  18.75%מהון המניות המונפק של דוראד אנרגיה בע"מ (להלן-
דוראד) אשר הקימה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באשקלון.
להלן הערך של ההשקעה בדורי אנרגיה בדוחות הכספיים של החברה:
 31בדצמבר
2013
2014
מניות
הלוואה *)

64,100
100,158

61,207
72,143

יתרת השקעה

164,258

133,350

*)

ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ולמועד הדוח נושאת ריבית של .8.5%
ליום  31בדצמבר  2014ו 2013 -שוויה ההוגן של ההלוואה נעמד בקרוב לעלות
ההלוואה בספרים (מדרג .)3
התנועה בהלוואה בסך של כ 28 -מיליון ש"ח משקפת את התחייבות בעלי המניות
אותה עת להזרים הון לדוראד לצורך הקמת התחנה הכוללת סך של כ 20 -מיליון
ש"ח המהווה את יתרת ההשקעה אשר נדרשה ממנה להקמת התחנה .ביום 20
במאי  ,2014החלה הפעלתה המסחרית המלאה של התחנה (לפרטים נוספים ראה
באור .1.10ג)4.א .להלן).

.2

מידע כספי תמציתי של דוחות דוראד (כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של דוראד –
:)100%
מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

490,572
4,845,885
()942,331
()3,700,543

124,466
4,054,447
()277,133
()3,287,848

נכסים נטו

693,583

613,932

מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
הכנסות

1,484,176

-

-

רווח מהפעלת תחנת הכח *)

232,745

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות
הוצאות מימון ,נטו
מיסים על ההכנסה

()19,793
()110,026
23,275

()7,813
()15,880
-

()10,590
()143
-

רווח (הפסד) כולל

79,651

()23,693

()10,733

*)

יצוין כי מרבית עלויות הפעלת תחנת הכוח הינן עלויות משתנות.
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
דוראד מציינת בדוחותיה כי הביקוש לחשמל מצד לקוחותיה הינו עונתי והוא מושפע,
בין היתר ,מהאקלים השורר באותה עונה .חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן:
עונת הקיץ  -החודשים יולי ואוגוסט; עונת החורף  -החודשים דצמבר ,ינואר ופברואר;
ועונות המעבר ( -אביב וסתיו) ,החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר.
הביקושים לחשמל גבוהים יותר בעונות החורף והקיץ וצריכת החשמל הממוצעת בעונות
אלו גבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיאי ביקוש עקב תנאי אקלים
קיצוניים של קור או חום .כמו כן ,הכנסות דוראד בעונות השונות מושפעות מהשינוי
בתעריפי תעו"ז (תעריף עומס וזמן שהינו תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה
ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך היממה) שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר
בממוצע בעונת הקיץ לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף.
.3

התאמת הנכסים נטו בדוראד ליתרת ההשקעה של החברה בדורי אנרגיה:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח

.4

נכסים נטו  -ראה פירוט לעיל
שיעור החזקת החברה בדוראד בעקיפין

693,583
11.25%

613,932
11.25%

חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים
חלק החברה בהלוואות שנתנה דורי אנרגיה לדוראד
עודפי עלות -המיוחסים לתחנת הכח
התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה

78,028
56,692
35,563
()6,025

69,067
32,661
35,851
()4,229

יתרת השקעת החברה בדורי אנרגיה

164,258

133,350

מידע נוסף לגבי ההשקעה בדורי אנרגיה:
א .רישיונות דוראד
ביום  13באפריל  2014קיבלה הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל (להלן  -רשות
החשמל) החלטה להעניק לדוראד רישיון ייצור לתקופה של  20שנה ורישיון אספקה
לתקופה של שנה (להלן  -הרישיונות) ,אשר כניסתם לתוקף היתה כפופה לקבלת
אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן  -השר) .נושא קבלת אישורו
של השר לרישיונות הועבר לבחינה של משרד המשפטים נוכח הליך משפטי
המתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בין עובדי חברת החשמל ,חברת החשמל
והמדינה (אשר דוראד איננה צד לו) .זאת נוכח החלטת בית הדין בהליך האמור
לפיה על גורמי המדינה להימנע משינוי המצב הקיים אשר משפיע או יכול להשפיע
על הסמכויות של חברת החשמל ,בטרם קיום הידברות בין הצדדים להליך האמור.
לאור האמור ,הגישה דוראד ביום  4במאי  2014לבית המשפט העליון בשבתו כבית
הדין הגבוה לצדק (להלן  -בג"צ) עתירה דחופה למתן צווים על תנאי נגד ,בין היתר,
רשות החשמל ,היועמ"ש והשר ,לשם מתן טעמים לאי החתימה על הרישיונות
כאמור ,חרף ההתחייבויות וההבטחות השלטוניות שניתנו לדוראד .ביום  11במאי
 2014נתן בג"צ תוקף של החלטה להסדר שהושג בין הצדדים לעתירה האמורה
במסגרתו ,בין היתר ,הוסכם כי השר יאשר את הרישיונות של דוראד ,וכן נקבעו
הסכמות נוספות הרלוונטיות להליך המשפטי הנזכר לעיל.
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בהתאם ,ביום  12במאי  2014הונפקו לדוראד רישיונות ייצור לתקופה של  20שנה
ורישיון הספקה לתקופה של שנה אחת .ביום  20במאי  ,2014החלה הפעלתה
המסחרית המלאה של תחנת הכוח של דוראד ,ועל כן החל מאותו מועד החלה
דוראד להפחית את תחנת הכוח בדוחותיה הכספיים.
בחודש אוגוסט  2014הגישה דוראד בקשה להארכת רישיון ההספקה לתקופה של 19
שנים נוספות (היינו ,בצמוד לתקופה של רישיונות הייצור) .למיטב ידיעת דוראד
בהתאם להוראות הדין ,אין מניעה להארכת רישיון ההספקה לתקופה המבוקשת.
ב.

ביום  9ביולי  2014עתרה דוראד לבג"צ כנגד הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל
(להלן -רשות החשמל) וחברת חשמל לישראל בע"מ (להלן -חברת החשמל) ,וזאת
לאור כוונתה של רשות החשמל לקבל החלטה ,ובכלל זה להוציא שימוע עובר
לקבלת החלטה ,לחייב את יצרני החשמל הפרטיים לשלם לחברת חשמל תעריף
חדש ,כללי ,המכונה על-ידי רשות החשמל "עלויות מערכתיות".
טענות דוראד שהועלו במסגרת העתירה הינן ,בין היתר ,כי החלטה צפויה זו
מנוגדת להוראות המפורשות של חוק משק החשמל ,התשנ"ו 1996-ביחס לאופן
ודרך קביעת תעריפים על-ידי רשות החשמל ,יש בה כדי לשנות את כללי המשחק
שנקבעו על-ידי רשות החשמל וכן ,היא פוגעת באופן חמור ביותר בעיקרון
ההסתמכות של דוראד ,הגופים המממנים ושל צדדים שלישיים נוספים אשר
הסתמכו על המידע והפעולות של רשות החשמל.
בחודש אוגוסט  2014פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע בעניין תעריפי
"העלויות המערכתיות" ,במסגרתו פורטו השירותים המערכתיים המסופקים על-ידי
חברת החשמל ותעריפיהם .בהתאם להצעת ההחלטה שצורפה לשימוע ,התעריפים
יחולו למפרע מיום  1ביוני  ,2013אך מבחינת דוראד רק מיום ההפעלת המסחרית
של תחנת הכוח .כן נקבע בהצעת ההחלטה שצורפה לשימוע ,כי עד ליום 31
בדצמבר  2014יחולו התעריפים האמורים בשיעור של  60%בלבד.
במסגרת העתירה ניתנה החלטת בית המשפט העליון לפיה על רשות החשמל להגיש
תגובתה עד ליום  10בספטמבר  .2014לאחר מתן ההחלטה ,חברת החשמל ביקשה
אף היא להגיש תגובה מטעמה .המדינה ודוראד לא התנגדו לבקשה זו ,מבלי שהדבר
יהווה הסכמה לטענות חברת חשמל ותוך שמירה על מלוא טענותיהן כנגד חברת
החשמל .חברת החשמל הגישה תגובה מקדמית מטעמה לבקשה האמורה ביום 10
בספטמבר  .2014לאחר בקשות מטעם רשות החשמל לדחיית מועד הגשת תגובה
מטעמה ,שאושרו על-ידי בית המשפט ,הוגשה ביום  7בדצמבר  2014תגובה לעתירה
מרשות החשמל במסגרתה נטען כי דין העתירה להידחות מטעמים שונים .העתירה
נקבעה לדיון בחודש אוקטובר .2015
עוד יצויין כי ביום  22בדצמבר  2014פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה אשר
בעקבותיה פורסמה גם החלטה מסכמת ביום  28בינואר  2015בנושא "תעריפי
החשמל לצרכני חברת החשמל בשנת  ,"2015הכוללת הפחתת תעריפים לצרכני
דוראד .בהתאם להחלטה האמורה ,תעריף רכיב הייצור אשר משמש בסיס לחיוב
לקוחות דוראד ואשר אליו מוצמד מחיר הגז יופחת בשיעור של כ 9%-החל מיום 1
בפברואר .2015
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ד)

ג.

לפרטים בדבר הליכים משפטיים המתנהלים מול קבלן ההקמה הראשי ומול קבלני
משנה בפרויקט דוראד ראה באור .18ד .5.להלן.

ד.

לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות להן התחייבה דורי אנרגיה בקשר עם ערבות
פיננסית שניתנה על ידה ראה באור .18א.2.ז) )4להלן.

צירוף דוחות כספיים של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני
החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של רונסון ודוראד לאור מהותיות
ההשקעה בהן וחשיבותן לעסקי הקבוצה.
החברה מצרפת לדוחותיה את הדוחות הכספיים של חברת רונסון הערוכים בהתאם ל-
כפי שאומץ על ידי האיחוד האירופאי )להלן  .)EU -השפעת ההתאמה של הדוחות הכספיים של
רונסון על פי ה IFRS -כפי שאומץ על ידי ה- EU -ל  IFRSכפי שפורסם על ידי  ,IASBאינה
מהותיות.
IFRS

מטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני .להלן שערי החליפין בין
הזלוטי לבין הש"ח לתקופות הדוח:
ליום  31בדצמבר
שע"ח לסוף תקופה

2014

2013

1.108

1.153

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
1.1347

שע"ח ממוצע תקופה

1.141

1.186

בעקבות ירידה בשער החליפין של הזלוטי הפולני בשנת  2014קטן ההון העצמי של החברה
בסך של כ 7 -מיליון ש"ח אשר נזקפו בדוח על הרווח הכולל בסעיף התאמות הנובעות
מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ .לפרטים בדבר השפעת שער הזלוטי על השקעתה של
החברה ברונסון ראה באור .20ו .להלן.
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.2

מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה
א)

מידע כללי

מדינת
התאגדות

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

היקף
ההשקעה
סכומים שהעמידה
החברה לחברה מאוחדת בחברה
ערבויות המאוחדת
הלוואות
אלפי ש"ח

2014
ישראל
קפריסין
ישראל
קפריסין
בולגריה
ישראל

דורי בניה
Elgador Management Company Limited

א .דורי יזום בע"מ
Episanio Enterprises Company Ltd
Madison Development Eood

מילדן ייזום והשקעות בע"מ

59.7
100
100
100
100
100

312,046
46,574
19,115
2,336
529
348

)* 48,408
-

()269,597
()15,699
()4,155
2,131
()580
()323

380,948

48,408

()288,223

2013
ישראל
ישראל
קפריסין
ישראל
קפריסין
בולגריה

דורי בניה
Elgador Management Company Limited

א .דורי יזום בע"מ
Episanio Enterprises Company Ltd
Madison Development Eood

מילדן ייזום והשקעות בע"מ

*)

ראה באור .2.10ב).5ב) להלן.

ב)

השקעה בדורי בניה

59.7
100
100
100
100
100

42,849
17,568
2,067
511
348
63,343

)* 59,607
59,607

29,040
()13,322
()2,056
1,752
()559
()303
14,552

 .1ליום  31בדצמבר  2014מחזיקה החברה כ 59.7% -מהון המניות של דורי בניה (כ59.55%-
בדילול מלא) .מניות ואגרות חוב של דורי בניה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב .שער
מניית דורי בניה בבורסה ליום  31בדצמבר  2014היה  1.21ש"ח ובסמוך למועד אישור
הדוחות הכספיים  1.22ש"ח .ליום  31בדצמבר  2014לדורי בניה כ 34,820-אלפי מניות
מונפקות.
לפרטים בדבר עסקה לחיזוק ,בין היתר ,מבנה ההון של דורי בניה ראה באור .29ד.1.א)
להלן ,ולפרטים בדבר קווי אשראי שהועמדו לדורי בניה בשנת  2014ובשנת  2015עד
למועד אישור הדוחות הכספיים ראה באור .2.10ב).5ז) להלן.
לפרטים בדבר סטייה באומדני דורי בניה ראה באור .1ג .לעיל.
להלן הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה בדורי בניה:
 31בדצמבר 2014
שווי
שווי
שוק *)
מאזני
אלפי ש"ח
מניות

*)

()269,597

25,153

 31בדצמבר 2013
שווי
שווי
שוק *)
מאזני

29,040

92,396

סווג רמה  1במדרג מדידת השווי ההוגן ,היות ומדובר במחירים מצוטטים בשוק
פעיל.
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מידע כספי תמציתי של דורי בניה:
 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

מידע כספי תמציתי על המצב הכספי-

2013

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

554,269
130,873
()620,953
()315,943

699,664
69,679
()619,578
()86,836

נכסים נטו

()251,754

62,929

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

()271,949
20,195

48,012
14,917

()251,754

62,929

מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל -
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
הכנסות

1,233,434

1,450,059

1,653,274

רווח נקי (הפסד)
רווח כולל אחר

()376,612
423

()128,150
614

2,913
571

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()376,189

()127,536

3,484

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

()382,964
6,775

()131,635
4,099

()232
3,716

()376,189

()127,536

3,484

מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים -
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
לפעילות שוטפת
לפעילות השקעה
מפעילות מימון

()378,629
()10,282
374,272

()96,039
()474
126,514

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()14,639

30,001
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התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב-דורי בניה:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
נכסים נטו לבעלי המניות  -ראה פירוט לעיל
אופציות לעובדים שנזקפו להון בספרי דורי בניה

()271,949
()253

48,012
()697

()272,202
59.7%
()162,504

47,315
59.7%
28,246

נכסים נטו מתואמים
שיעור החזקה בדורי בניה
חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים
הקצאת הגרעון של הזכויות שאינן מקנות שליטה
()109,451
לבעלי מניות החברה (ראה באור .2ג .לעיל)
2,358
התאמה לנכסים נטו בגין השקעה בדורי בניה
יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
.4

()269,597

794
29,040

ליום  31בדצמבר 2014 ,לדורי בנייה קיימים  85אלפי כתבי אופציה ,מתוכם כ 57 -אלפי
כתבי אופציה ניתנים למימוש במועד האמור .להלן פרטים:

סדרה
אופציות לעובדים ומנהלים

תוספת מימוש
נומינלית ממוצעת
למניה

שנת
פקיעה

כמות כתבי
אופציה
(באלפים)

6.81

2017

85

בהתאם להחלטת דירקטוריון דורי בניה מיום  25בפברואר 2010 ,אימצה דורי בניה
תוכנית אופציות לניצעים שהינם עובדים ,דירקטורים ,דירקטורים חיצוניים ,נושאי
משרה ,בעלי שליטה ,יועצים וכל אדם או גוף אחר (להלן  -הניצעים) של דורי בניה,
וחברות הבנות והקשורות של דורי בנייה ,אשר תוקנה ביום  26ביוני 2011 ,וביום 18
ביולי( 2012 ,להלן  -התוכנית או תוכנית האופציות) .סך האופציות המקסימאלי שיוקצו
מכוח התוכנית הינו  2,500,000אופציות לא רשומות.
לפי תנאי תכנית האופציות ,האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה .מחיר המימוש של
כל אופציה ייקבע לפי החלטת מועצת המנהלים ,כפוף לכל דין ובהתאם להנחיות
דירקטוריון דורי בניה ,כפי שתאומצנה מעת לעת ,ובלבד שלא יפחת מהערך הנקוב של
המניות שינבעו ממימוש האופציות .למרות האמור לעיל ,דירקטוריון דורי בניה רשאי
לקבוע ,כי כפוף לדין החל ובהתאם לו (לרבות סעיף  304לחוק החברות) ,בעת המימוש לא
ישלם הניצע לדורי בניה את סכום הערך הנקוב של מניות המימוש ,אלא דורי בניה
תהפוך להון מניות חלק מרווחיה מפרמיה על מניות ,או מכל מקור אחר הכלול בהונה,
הכל בהתאם לדין החל ,כאמור לעיל ,כך שהמניות שתנבענה ממימוש האופציות תהיינה
מונפקות ונפרעות במלואן .תוקף התוכנית הינו  10שנים ממועד אימוץ התוכנית .התנאים
והמועד ים של התוכנית ימשיכו לחול על אופציות שהוענקו לפני פקיעת התוכנית במשך
כל תקופות האופציות ,שהוענקו כאמור .האופציות תהיינה ניתנות למימוש בהתאם
לתנאים הספציפיים בהם יוקצו וכפוף לתנאי תכנית האופציות .על אף האמור לעיל,
שליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף  24חודשים ממועד הקצאתן,
שליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף  36חודשים ממועד הקצאתן
ושליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף  48חודשים ממועד הקצאתן,
אלא אם כן ייקבע אחרת בתנאים הספציפיים בהם תוקצינה האופציות ,ואלא אם כן
תקבע מועצת המנהלים אחרת .כל אופציה תפקע ,במידה שלא מומשה קודם לכן ,מיד
עם המוקדם שבין:
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( )1חמש שנים ממועד החלטת מועצת המנהלים על הקצאתן של האופציות; ( )2התאריך
שנקבע בהסכם האופציה; ( )3תאריך סיום ההעסקה או ההתקשרות של מקבל האופציה
עם דורי בניה או חברות בנות של דורי בניה ,כהגדרתן בתוכנית.
ביום  21באוקטובר  2013הוקצו למר אריאל וילנסקי ,אשר כיהן כמנכ"ל דורי בניה החל
מיום  10בדצמבר  2012ועד יום  15ביולי  ,2014אופציות לא רשומות לרכישת 2,000,000
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת של דורי בניה ,ללא תמורה .בחודש יולי
 2014סיים מר וילנסקי את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה ובהתאם לתנאי האופציות,
האופציות פקעו עם סיום ההתקשרות עימו ,ביום  15באוקטובר .2014
בחודש יוני  2011אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון דורי בניה להקצות לנושאי משרה
בכירה ולעובדים בדורי בניה ובחברה בת של דורי בניה 760,000 ,אופציות לא רשומות,
הניתנות למימוש לעד  760,000מניות רגילות ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת של דורי
בניה החל מתום תקופת ההבשלה שלהן ,וזאת בהתאם למסלול רווח הון שבסעיף 102
לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א ( 1961 -להלן -הפקודה) ובהתאם לתנאי
תוכנית האופציות של דורי בניה כמתואר לעיל .כל אופציה כאמור תהא ניתנת למימוש
למניה אחת של דורי בניה תמורת מחיר מימוש השווה ל 6.825 -ש"ח צמוד למדד
המחירים לצרכן ,בכפוף להתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד לבעלי מניות דורי בניה,
ובהתאם לתנאי האופציות .תקופות ההבשלה ובהתאם מועד פקיעתן של האופציות
האמורות ,תחלנה להימנות החל מיום ה 7-באוגוסט  2011בהתאם לתוכנית האופציות
כאמור לעיל.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,מתוך הכמות האמורה 85,000 ,אופציות לא רשומות
הניתנות למימוש לעד  85,000מניות של דורי בניה הינן עדיין בתוקף ,שמתוכן סך של
 56,667ניתנות למימוש .הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש לתאריך הדוח הוא 6.81
ש"ח.
.5

מידע נוסף לגבי ההשקעה בדורי בניה:
א) החזר דיבידנדים ודמי ניהול
להלן הנתונים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה ו/או הכריזה על חלוקתם
בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלה כאמור בשנים  2012ו( 2013-סכומי
הדיבידנד ששולמו בשנים  2012ו 2013-היו מקדמות על חשבון דיבידנד בגין השנים
 2012ו ,2013-לפי העניין ,בהתאם למדיניות הדיבידנד של דורי בניה):
חלקה של
החברה (באלפי
ש"ח)
2,137
2,137
2,137
890
1,420
1,552
872

מועד התשלום
 7ביוני 2012
 6בספטמבר 2012
 13בדצמבר 2012
 8באפריל 2013
 17ביוני 2013
 16בספטמבר 2013
 17בדצמבר 2013
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סכום דיבידנד
כולל
(באלפי ש"ח)
3,000
3,000
3,000
1,250
2,032
2,244
1,460

סכום דיבידנד ששולם ל1-
מניה רגילה של דורי בניה
(בש"ח)
0.1072117
0.1072117
0.1072117
0.0446715
0.0712631
0.0778952
0.0419304
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בהמשך לאמור בבאור .1ג .לעיל  -בהסתמך על דיווחיה של דורי בניה על סטייה
באומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה ולאור השפעת
הסטייה באומדנים על הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבות ביחס לתקופות
קודמות ,כפי שהתברר לחברה בדיעבד ,ומבלי שיש בכך כדי להוות הודאה בכל
טענה או ויתור על כל זכות – בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 10
בספטמבר  ,2014השיבה החברה לדורי בניה את סכומי הדיבידנדים שחולקו ושולמו
לחברה על-ידי דורי בניה בגין השנים  2012ו ,2013-בצירוף ריבית מקורות המימון
הבנקאיים של דורי בניה ,היינו  -סכום כולל של כ 12-מיליון ש"ח.
השבת סכומי הדיבידנדים בוצעה מאחר שלפי דיווחיה ודוחותיה של דורי בניה
כאמור לעיל ,התברר לחברה שבעקבות ייחוס הסטייה באומדנים גם לתקופות
קודמות ,רשמה דורי בניה הפסד בדוחותיה הכספיים לשנת  2012ולשנת 2013
(ובהתייחס לחלוקות שבוצעו בגין שנת  ,2013כפי שדיווחה דורי בניה ,היא אף אינה
עומדת ב"מבחן הרווח" הקבוע בסעיף  302לחוק החברות) .דירקטוריון החברה
בדעה כי החלטתו כאמור לעיל הינה החלטה ראויה ונכונה בנסיבות העניין ,זאת
לאור הסטייה באומדנים ולאור השפעתה של סטייה זו על דוחותיה הכספיים של
דורי בניה לתקופות קודמות.
נכון ליום  31בדצמבר  2014לא קיימים בדורי בניה רווחים ראויים לחלוקה.
בהתייחס להסכם למתן שירותי ניהול אשר היה בין החברה לבין דורי בניה ואשר
תוקפו הסתיים בחודש פברואר  ,2013ונוכח ההצגה מחדש של דוחותיה הכספיים
של דורי בניה לתקופות קודמות כאמור ,אשר הקודמת בהם היתה הרבעון הרביעי
של שנת  ,2012ביום  24בנובמבר  2014החליטה החברה להשיב לדורי בניה סכום של
 1.8מיליון ש"ח בגין דמי ניהול אשר שולמו על-ידי דורי בניה לחברה לפי הסכם
הניהול האמור.
ב)

החברה העמידה לדורי בניה וחברות מאוחדות שלה ממקורותיה העצמיים מעת
לעת מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות ובטוחות עד לסכום כולל של  450מיליון
ש"ח (להלן -מסגרת האשראי) .החברה זכאית לעמלה בשיעור שנתי של ( 0.3%לפי
ניצול בפועל) .הוסכם ,כי דורי בניה תשפה את החברה בגין כל חבות ו/או הוצאה
סבירה ו/או נזק לחברה בקשר עם חילוט איזו מהערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה
מתוך מסגרת האשראי.
החברה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את סכומי האשראי הכספי המנוצל ,כולו או
חלקו ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בהסכם קו האשראי ,לרבות במקרים
של חדלות פירעון או במקרה שדורי בניה תחדל להיות חברה בת של החברה ,מכל
סיבה שהיא.
בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס'  ,)16התשע"א ,2011-ההסכם האמור
הסתיים ביום  24בפברואר  ,2013ולא ניתן להעמיד ערבויות חדשות מכוחו.
נכון למועד הדוח ,פועלות החברה ודורי בניה להמשך צמצום היקף הערבויות
שהעמידה החברה לטובת צדדים שלישיים מתוך מסגרת קו האשראי כאמור לעיל,
עד להסרתן המלאה.
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סך ניצול מסגרת האשראי אשר העמידה החברה לדורי בניה מתוך מסגרת האשראי
האמורה ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,הינו כ48.4 -
מיליון ש”ח וכ 43.3 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .בהתאם לתנאי ההסכם האמור ,שילמה
דורי בניה לחברה בשנת  2014סך של  781אלפי ש"ח בגין עמלה שנתית ובגין עלות
הוצאת הערבויות שהעמידה החברה מתוך מסגרת קו האשראי כאמור.
ג)

בחודש נובמבר  2012פרסמה מידרוג בע"מ (להלן -מידרוג) דוח דירוג ,במסגרתו ניתן
אישור מחדש לדירוג  A3וקביעת אופק יציב לסדרת אגרות חוב חדשה בסך של עד
 70מיליון ש"ח ,שתנפיק דורי בניה ,בעלת מח"מ של למעלה מארבע שנים ,כאשר
הריבית והקרן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ותמורת הגיוס תשמש
לפעילות השוטפת של דורי בניה .בחודש אפריל  2013בוצע עדכון לפעולת הדירוג
של מידרוג כאמור ,במסגרתו אישרה מידרוג כי דירוג  A3שנקבע על-ידם לאגרות
החוב של דורי בניה חל על הנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה א') של דורי בניה
בהיקף של עד  90מיליון ש"ח ע.נ .שבוצעה בסמוך לאותו מועד.
בהתאם לדוח הדירוג ,הדירוג האמור עלול להיפגע כתוצאה משינויים מהותיים
בבעלות ובשליטה בדורי בניה ,מאי שמירה על יתרת נזילות חופשית מספקת,
מחלוקת דיבידנד של מעל  50%מהרווח הנקי של דורי בניה והרעה משמעותית
באיתנות הפיננסית ו/או האטה משמעותית בהיקף פעילותה של דורי בניה וירידה
בשולי הרווח של פעילותה.
בחודש מאי  ,2014הודיעה מידרוג על הכנסת דירוג אגרות החוב של דורי בניה
לבחינת דירוג ( )Credit Reviewעם השלכות שליליות .בהתאם להודעת מידרוג
האמורה ,צעד זה בוצע בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה דורי בניה מאותו יום בדבר
הפסד צפוי המיוחס לבעלי המניות שלה שירשם בדוחות הכספיים שלה לרבעון
הראשון של שנת  2014ובהמשך לקיומם של הליכים משפטיים ועיכוב בגביה במספר
פרויקטים של דורי בניה לרבות ,בין היתר ,בפרויקט דוראד ,וכן לאור צרכי דורי
בניה בהגדלת מקורותיה התזרימיים החיצוניים באמצעות קבלת קו אשראי מגזית
ישראל .מנגד ,מידרוג ציינה לחיוב בהודעתה את התמיכה של בעלי השליטה בדורי
בניה באמצעות העמדת קו האשראי לטובתה.
בחודש יולי  2014הודיעה מידרוג על הורדת דירוג אגרות החוב של דורי בניה מדירוג
 A3לדירוג  Baa3ועל הותרת הדירוג תחת בחינה ( )Credit Reviewעם השלכות
שליליות .בהתאם להודעה כאמור של מידרוג ,הורדת הדירוג נובעת משחיקה
משמעותית בפרופיל העסקי והפיננסי של דורי בניה בתקופה האחרונה .שחיקה זו
נובעת ,בין היתר ,משינויי אומדנים שחלו בדורי בניה במהלך התקופה שקדמה
להודעת מידרוג.
בעקבות הורדת הדירוג כאמור ,ובהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב
האמורות ,ביום  1באוקטובר  ,2014עלה שיעור הריבית השנתית שנושאות יתרת
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב האמורות ב ,0.5%-כך שגובה הריבית
השנתית עלה מ 4.5%-ל( 5%-להלן  -שיעור הריבית החדש) .בעקבות העלאת שיעור
הריבית השנתית כאמור לעיל ,שיעור הריבית לתקופת ששת החודשים שהחלה
ביום  1באוקטובר  ,2014שהינה תקופת הריבית הבאה לפי תנאי אגרות החוב
האמורות ,הינו  .2.5%שיעור זה מחושב כשיעור הריבית החדש מחולק למספר
תשלומי הריבית בשנה ,שהינו שני תשלומים שנתיים.
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במקרה בו דירוג אגרות החוב יעודכן כלפי מעלה ,יקטן שיעור הריבית שתשאנה
אגרות החוב ,והכל בתנאים ולפי המנגנון המפורטים בדוח הצעת מדף של דורי בניה
מיום  25באפריל  2013ובסעיף ( 2.15.3.4ג) לתשקיף המדף של דורי בניה מיום 24
באוגוסט  ,2011כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  21באפריל .2013
בחודשים נובמבר ודצמבר  ,2014פרסמה מידרוג הודעות עדכון ( )Credit Reviewעם
השלכות שליליות ,לפיהן היא ממשיכה לבחון את דירוג אגרות החוב של דורי בניה
ואת השפעתם של המהלכים המתוארים בבאור  1לעיל על הפרופיל העסקי
והפיננסי של דורי בניה ,וזאת בהתאם לתהליכים אשר בכוונת דורי בניה והחברה
לנקוט.
ד)

לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב (סדרה א') ואופציות בדורי בניה ראה באור .16ג5.
להלן.

ה) ביום  25באפריל  2013פרסמה דורי בניה דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של
דורי בניה מיום  24באוגוסט  2011להנפקה בדרך של זכויות לבעלי מניותיה של
 2,798,201כתבי אופציה (סדרה  )2הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה יהא
ניתן למימוש ל 1 -מניה רגילה ,רשומה על שם ,בת  0.01ש"ח ערך נקוב של דורי
בניה ,החל מיום  1במאי  2013ועד ליום  30בנובמבר ( 2013כולל) ,בתמורה לתשלום
במזומן של מחיר המימוש שהינו  4.5ש"ח לא צמוד .כן נקבע כי כתב אופציה (סדרה
 )2שלא ימומש עד ליום  30בנובמבר ( 2013כולל) יפקע ,יהא בטל ולא יקנה לבעליו
כל זכות שהיא.
על פי דוח הצעת המדף ,דורי בניה הקצתה לכל בעל מניות שלה אשר החזיק 10
מניות רגילות של דורי בניה אשר היו רשומות על שמו בתום יום המסחר של 25
באפריל  2013יחידת זכות אחת שכללה כתב אופציה (סדרה  )2ללא תמורה.
במסגרת ההנפקה האמורה הונפקו  1,993,000כתבי אופציה (סדרה  )2לחברה,
בהתאם לשיעור החזקותיה בהון המונפק של דורי בניה במועד הקובע להנפקה.
מתוך סך האופציות שהונפקו כאמור ראה להלן ,מומשו עד ליום  30בנובמבר 2013
כ 6,837,577-כתבי אופציה ,המהווים כ 98% -מהאופציות שהונפקו ,למניות של דורי
בניה (מתוכן מימשה החברה  856,540כתבי אופציה) ושיעור ההחזקה של החברה
בדורי בניה ירד לכ 56.33%( 59.7% -בדילול מלא) .מימוש האופציות כאמור הביא
לגידול של כ 6 -מיליון ש"ח בהון המיוחס לבעלי מניות החברה אשר נזקף לקרן
מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.
בימים  8באוקטובר  2013ו 17 -באוקטובר  ,2013מכרה החברה לצדדים שלישיים
שאינם קשורים לחברה ,בעסקאות מחוץ לבורסה 1,000,000 ,כתבי אופציה (סדרה
 )2הניתנים למימוש על-פי תנאיהם למניות של דורי בניה ,בתמורה לסך של 800,000
ש"ח ( 80אגורות עבור כל כתב אופציה) ,ו 136,460 -כתבי אופציה (סדרה ,)2
הניתנים למימוש ,על פי תנאיהם ,למניות של דורי בניה בתמורה לסך של 119,360
ש"ח ( 87.47אגורות עבור כל כתב אופציה) ,בהתאמה.
ביום  25בנובמבר  2013מימשה החברה  856,540כתבי אופציה (סדרה  )2של דורי
בניה ,ל 856,540-מניות רגילות של דורי בניה ,בתמורה לסך של כ 3.7-מיליון ש"ח
(היינו במחיר מימוש של  4.37ש"ח למניית דורי בניה).
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ו)

ביום  15ביולי  2014החל לכהן מר אסף מור כמנכ"ל דורי בניה (להלן -מנכ"ל דורי
בניה) ,עם סיום כהונתו של מנכ"ל דורי בניה הקודם מר אריאל וילנסקי באותו
מועד.
להלן עיקרי תנאי כהונתו של מר מור כמנכ"ל דורי בניה ,כפי שאושרו ביום  15ביוני
 ,2014על-ידי דירקטוריון דורי בניה (לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול שלה),
על בסיס מסמך עקרונות שבין דורי בניה לבין מר אסף מור שבו הוסכמו בין
הצדדים תנאי כהונתו כמנכ"ל בה:
 .1תנאי כהונתו של מנכ"ל דורי בניה יהיו תואמים למדיניות התגמול של נושאי
המשרה של דורי בניה שאושרה ביום  8בינואר  ,2014ובהתאם לתנאים
המרביים שדורי בניה רשאית לתת למנכ"ל בהתאם למדיניות התגמול שלה
ויכנסו לתוקף החל ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור.
להלן עיקרי התנאים:
א .דמי ניהול חודשיים שווי ערך (לא כולל מע"מ) לשכר חודשי קבוע
ברוטו בסך של  110אלפי ש"ח;
ב .מענק שנתי בהתאם למנגנון הקבוע במדיניות התגמול של דורי בניה,
לרבות רכיב כמותי ורכיב איכותי כמתואר במדיניות התגמול של דורי
בניה ,וליתר הוראות מדיניות התגמול של דורי בניה;
ג .תנאים הנלווים בהתאם למדיניות התגמול של דורי בניה ,לרבות רכב,
טלפון נייד והחזר הוצאות ,וכן ביטוח אחריות נושאי משרה
והתחייבות לשיפוי כמקובל בדורי בניה;
כן הוסכם ,כי דורי בניה תפעל ותעשה את מירב המאמצים כדי לאפשר בתוך
ארבעה חודשים ממועד מינוי מנכ"ל דורי בניה ,את התקשרותה של דורי בניה
בהסכם העסקה/שירותים עם מנכ"ל דורי בניה שיכלול את התנאים המפורטים
בס"ק  .2להלן (להלן -מסמך העקרונות הנוסף) ,וזאת בין אם בדרך של שינוי
מדיניות התגמול של דורי בניה ובין אם לאחר הפיכת דורי בניה לחברה פרטית
(שאינה תאגיד מדווח) .במידה שבתוך ארבעה חודשים ממועד מינוי מנכ"ל דורי
בניה לא יאושרו התנאים המפורטים בס"ק  .2להלן ,מכל סיבה שהיא ,אזי יהא
מנכ"ל דורי בניה רשאי להודיע על ביטול מיידי של ההתקשרות בין הצדדים על-
פי מסמך העקרונות .יצוין כי דורי בניה ציינה במסמך העקרונות הנוסף כי
החברה תפעל ותעשה את מירב המאמצים ליישום האמור לעיל וכי היא תהיה
אחראית לקיומה של התחייבותה של דורי בניה לשלם את מענק החתימה
בתנאים המפורטים בס"ק .2ד .להלן ,ככל שזו תתקיים .בעניין זה לא היתה
פנייה אל החברה וממילא ,דירקטוריון החברה לא דן בה ולא אישר אותה.
 .2בנוסף ,הוצג בפני ועדת התגמול והדירקטוריון של דורי בניה מסמך העקרונות
הנוסף אשר נחתם בין דורי בניה לבין מר אסף מור במסגרתו סוכמו תנאי
כהונתו אשר יכנסו לתוקף ,אם וכאשר יתקבלו לכך האישורים הנדרשים על-פי
דין וזאת לאחר הפיכה דורי בניה לפרטית (שאינה תאגיד מדווח) או לאחר שינוי
מדיניות התגמול של דורי בניה (להלן -תנאי הכהונה העתידיים) .נכון למועד זה,
תנאי הכהונה העתידיים טרם הובאו לאישור על-ידי האורגנים המוסמכים של
דורי בניה.
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לפי מסמך העקרונות הנוסף ,תנאי הכהונה העתידיים העיקריים יהיו כדלקמן:
א .תקופת הסכם ההתקשרות תהא ארבע ( )4שנים ,כאשר כל אחד מהצדדים
יהא רשאי לסיים את ההתקשרות ,החל מחלוף שנים-עשר ( )12חודשים
מתחילת ההתקשרות ,בהודעה מראש של שישה ( )6חודשים;
ב.

דמי ניהול חודשיים או שכר קבוע חודשי ,שהעלות השנתית לדורי בניה
בגינם תהא בסך של  2.5מיליון ש"ח;

ג.

מענק שנתי שיהא שווה ל 5%-מהרווח השנתי לפני מס לפי הדוחות
הכספיים המאוחדים של דורי בניה .בין הצדדים יוסכמו בהמשך סכומים
שבגינם לא ישולם מענק שנתי ,במהלך השנתיים הראשונות של
ההתקשרות ,ובהעדר הסכמה בין הצדדים ,הסכום יוחלט על-ידי
דירקטוריון דורי בניה;

ד.

מענק קליטה (מענק חתימה) ,בסך של  1מיליון ש"ח שישולם במועד
עדכון התנאים .במקרה שמנכ"ל דורי בניה יתפטר ו/או יסיים את כהונתו
כמנכ"ל דורי בניה ביוזמתו במהלך שנים-עשר ( )12החודשים הראשונים
לאחר קבלת מענק החתימה ,יחזיר מנכ"ל דורי בניה את כל סכום המענק
לדורי בניה;

ה.

לאחר שלושים חודשים ממועד עדכון התנאים ,מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי
למענק נוסף בסך של  1.5מיליון ש"ח .תשלום מענק זה מותנה בכך
שמנכ"ל דורי בניה יכהן במועד האמור כמנכ"ל דורי בניה .אם יפוטר על-
ידי דורי בניה ו/או תסתיים כהונתו לפני המועד האמור ביוזמת דורי
בניה ,אזי מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי לחלק היחסי של סכום המענק
הנוסף האמור ,לפי התקופה שכיהן בפועל כמנכ"ל דורי בניה (בניכוי
שנים-עשר חודשים);

ו.

מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי לתגמול הוני בשווי של  1.5מיליון ש"ח לשנה
(שיכול להינתן במניות ,באופציות של דורי בניה ,באופציות פאנטום,
בניירות ערך של החברה ,בעלת השליטה בדורי בניה ,הכל לפי החלטת
דורי בניה וכפוף לדין);

ז.

סמוך לאחר מועד עדכון התנאים ,מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי למענק,
אשר יהא שווה להפרש בין הסכום  2.5מיליון ש"ח לשנה לבין התגמול
השנתי הכולל שיינתן לו עד מועד עדכון התנאים ,באופן יחסי לתקופת
כהונתו" .מועד עדכון התנאים" – המוקדם מבין שינוי מדיניות התגמול
או הפיכת דורי בניה לחברה פרטית (שאינה תאגיד מדווח).
בכל מקרה סך עלות התגמול השנתי הכולל לדורי בניה בגין כהונתו של
מנכ"ל דורי בניה לא יעלה על סך של  7.5מיליון ש"ח .יובהר ,כי הסכום
האמור כולל את התגמול ההוני המפורט בס"ק ז .זה לעיל ,ואינו כולל את
המענקים המפורטים בס"ק ד .ו-ה .לעיל;

ח .במקרה של שינוי שליטה בדורי בניה במהלך ארבע השנים הראשונות של
כהונת מנכ"ל דורי בניה ,תפעל דורי בניה כך שתמשיך את כהונתו כמנכ"ל
דורי בניה בהתאם לתנאי ההעסקה המפורטים בסעיף לעיל ,או לחילופין,
לפי שיקול דעתה הבלעדי של דורי בניה ,ישולם לו במועד שינוי השליטה
מחצית מהסכום שהיה זכאי לו ,אילו היה ממשיך לכהן כמנכ"ל דורי בניה
עד לסוף מועד ההתקשרות;
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
הוסכם ,כי הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם העסקה/שירותים מפורט
בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל .במידה שלא ייחתם הסכם כאמור,
יחייבו את הצדדים הוראות מסמך העקרונות.
ז)

נוכח צרכיה ומצבה התזרימי של דורי בניה ,החל מחודש פברואר  2014הועמדו
לדורי בניה מספר מסגרות אשראי והלוואות מבעלות שליטה בה ,כפי שעודכנו ו/או
הוארכו ,בתנאי "עסקה מזכה" כמשמעותה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם
בעלי עניין) ,התש"ס( 2000-להלן -תקנות ההקלות).
להלן פירוט הלוואות הבעלים שקיבלה דורי בניה כאמור (ראה גם הערות בתחתית
טבלה זו):

1

2

מועד אישור
הדירקטוריון
של דורי
בניה (לאחר
קבלת אישור
ועדת
הביקורת)
פברואר
ואפריל 2014
ומרס 2015

יוני 2014

הגורם המלווה

סכום מסגרת
נכון ליום 31.12.14
ולמועד אישור
הדוחות הכספיים
(במיליוני ש"ח)

החברה

130

(מסגרת
האשראי
וההלוואות
מכוחה הומחו
לחברה מגזית
ישראל,
כמתואר להלן)
החברה

סכום שנוצל
נכון ליום
31.12.14
ולמועד אישור
הדוחות
הכספיים
(במיליוני ש"ח)
130

מועד פירעון
הקרן/תום
תקופת
הניצול

ריבית שנתית/הצמדה

31.12.16

 2.55%מעל הריבית הסיטונאית
(כהגדרתה מטה) .נכון ליום ,31.12.14
שיעור הריבית הכולל (כולל המרווח)
הינו .2.9%
הריבית תשולם בתשלום אחד ,אשר
יחול במועד פירעון הקרן או בתום
תקופה של שלושה חודשים ממועד
הרלוונטית,
ההלוואה
העמדת
המוקדם מביניהם.
ההלוואות הינן ללא הצמדה למדד.
 2.25%מעל הריבית הסיטונאית
(כהגדרתה מטה) נכון ליום ,31.12.14
שיעור הריבית הכולל (כולל המרווח)
הינו .2.6%
הריבית תשולם בתשלום אחד ,אשר
יחול במועד פירעון הקרן או בתום
תקופה של שלושה חודשים ממועד
הרלוונטית,
ההלוואה
העמדת
המוקדם מביניהם.
ההלוואות הינן ללא הצמדה למדד.

(מורכב ממסגרת בסכום של 75
מיליון ש"ח אשר הועמדה ביום
 ,12.2.14והוגדלה בסכום נוסף של 55
מיליון ש"ח ביום )28.4.14

120

120

(מסגרת
האשראי
וההלוואות
מכוחה הומחו
לחברה מגזית
ישראל,
כמתואר להלן)
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3

4

השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
מועד אישור
הדירקטוריון
של דורי
בניה (לאחר
קבלת אישור
ועדת
הביקורת)
ספטמבר,
אוקטובר,
דצמבר
,2014
ינואר ומרס
2015

ינואר ומרס
2015

סה"כ מסגרות נכון
31.12.14
ליום
אישור
ולמועד
הדוחות הכספיים
ניצול
סה"כ
מסגרות נכון ליום
 31.12.14ולמועד
הדוחות
אישור
הכספיים

הגורם המלווה

סכום מסגרת
נכון ליום 31.12.14
ולמועד אישור
הדוחות הכספיים
(במיליוני ש"ח)

החברה

115

סכום שנוצל
נכון ליום
31.12.14
ולמועד אישור
הדוחות
הכספיים
(במיליוני ש"ח)
115

 - 130למועד
אישור הדוחות
הכספיים

 - 125למועד
אישור הדוחות
הכספיים

החברה

הסכום הנ"ל מורכב ממסגרת בסכום
של  35מיליון ש"ח אשר הועמדה
ביום  ,18.9.14ואשר הוגדלה
בסכומים נוספים כדלקמן  50 -מיליון
ש"ח ביום  30 ,23.10.14מיליון ש"ח
ביום  10 ,25.12.2014מיליון ש"ח
ביום  ,25.1.2015ו 5-מיליון ש"ח ביום
.19.3.2015
ליום 31
140
בדצמבר2014 ,
טרם הועמד.

 - 40למועד
אישור הדוחות
הכספיים
הסכום הנ"ל מורכב ממסגרת בסכום
של  40מיליון ש"ח אשר הועמדה
ביום  ,25.1.2015ואשר הוגדלה
בסכום של  100מיליון ש"ח ביום
19.3.2015
 365מיליון ש"ח ו 520-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

מועד פירעון
הקרן/תום
תקופת
הניצול

ריבית שנתית/הצמדה

31.12.16

ללא ריבית.
צמודה למדד המחירים לצרכן .מדד
בסיס – מדד חודש ספטמבר 2014
אשר פורסם ביום  .15.10.14בנוסף,
כל הלוואה נוספת שתועמד תהא
צמודה למדד האמור כאשר מדד
הבסיס יהא המדד הידוע במועד
העמדת ההלוואה בפועל.
ההצמדה תשולם בתשלום אחד או
יותר ,לא יאוחר מתום מועד
הפירעון.

9.12.2017

 2.25%מעל הריבית הסיטונאית
ליום
נכון
מטה)
(כהגדרתה
 ,31.12.2014שיעור הריבית הכולל
(כולל המרווח) הינו .2.6%
הריבית תשולם בתשלום אחד ,אשר
יחול במועד פירעון הקרן או
בתשלום רבעוני ,לפי המוקדם
מביניהם ובהתאם לתנאי ההלוואה
מול הבנק.
ההלוואות הינן ללא הצמדה למדד.

 365מיליון ש"ח ו 415-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

הערות לטבלה לעיל:
מסגרת מס' - 1
( )1במועד העמדת מסגרת האשראי ,גזית ישראל אישרה לדורי בניה כי עומד
לזכותה קו אשראי בבנק ישראלי וכי ההלוואות שיועמדו לפיו לדורי בניה יהיו
בתנאים מסחריים זהים " "back to backלתנאים המסחריים (גובה הלוואה,
שיעור ריבית ,מועד העמדה ,מועד תשלום הריבית ופירעון הקרן) של ההלוואות
שתועמדנה מעת לעת לגזית ישראל ,על ידי הבנק האמור.
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
( )2מועד הפירעון המקורי של ההלוואה היה ביום  7בספטמבר  ,2014והוא הוארך
בחודש מרס  2014ליום  10בפברואר  .2015בחודש יוני  ,2014דורי בניה קיבלה
התחייבות מגזית ישראל כי במידה שבמועד פירעון של קו האשראי לא יהיו
בידי דורי בניה המקורות לפירעונו ,הרי שלבקשת דורי בניה ,תפעל גזית
ישראל להארכת תקופת קו האשראי או לחילופין תעמיד לדורי בניה קו אשראי
חדש עד ליום  ,31.12.15כך שישמש לצרכים התזרימיים של דורי בניה ולמימון
פעילותה העסקית וזאת כ"עסקה מזכה" כמשמעותה בתקנות ההקלות ,בכפוף
להוראות כל דין .בחודש נובמבר  2014דורי בניה קיבלה התחייבות מהחברה כי
במידה שבמועד פירעון של קו האשראי לא יהיו בידי דורי בניה המקורות
לפירעונו ,הרי שלבקשת דורי בניה ,חברה לא תדרוש פירעון של מסגרת זו
לפני יום  30בספטמבר ( 2016מלבד האמור לעיל ,לא חל שינוי בתנאי מסגרת
אשראי זו) .ביום  19במרס  ,2015אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת
הביקורת שלה) את הארכת תקופת ההלוואות עד ליום  31בדצמבר .2016
( )3בחודש ספטמבר  2014הומחו מסגרת האשראי וההלוואות שהועמדו מכוחה
מגזית ישראל לחברה במסגרת עסקת גזית .במסגרת עסקת גזית התחייבה
החברה להציע לדורי בניה להמיר סכום של  125מיליון ש"ח מתוך המסגרת
האמורה למניות של דורי בניה בתנאים שנקבעו בעסקת גזית (לפרטים ראה
באור .29ד.1.א) להלן) .סך הריבית אשר על דורי בניה לשלם ואשר הצטברה
לזכות גזית ישראל עד למועד המחאת הלוואות מס'  1ו 2-לחברה ,מסתכמת
בסך כולל של כ 2.5-מיליון ש"ח בגין שתי ההלוואות.
( )4במועד ההכרה לראשונה ,מדדה דורי בניה ,תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי ,את שווין ההוגן של מסגרת זו וההלוואות שנוצלו מכוחה עד ליום 31
בדצמבר  2014בסך של כ 130 -מיליון ש"ח וזקפה את הפער בין התמורה
שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות בסך של כ 10,175-אלפי ש"ח (7,479
אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס) לסעיף קרן בגין עסקה עם בעל שליטה .הריבית
האפקטיבית המשוקללת הגלומה במסגרת האמורה הינה בשיעור של כ-
.14.1%
מסגרת מס' – 2
( )1במועד העמדת מסגרת האשראי ,גזית ישראל אישרה לדורי בניה כי התקשרה
בהסכם עם גזית גלוב ,בעלת השליטה בה ,לפיו היא תעמיד לגזית ישראל קו
אשראי בהתאם לתנאים המסחריים הקיימים במסגרת האשראי של גזית גלוב
בבנק ישראלי .עוד אישרה גזית ישראל כי ההלוואות שתועמדנה לדורי בניה
על פי קו האשראי ,יהיו בתנאים מסחריים " "back to backלתנאים המסחריים
(גובה הלוואה ,שיעור ריבית ,מועד העמדה ,מועד תשלום הריבית ופירעון
הקרן) של ההלוואות שתועמדנה מעת לעת על פי קו האשראי מהבנק האמור
לגזית ישראל ,על ידי גזית גלוב.
( )2בחודש ספטמבר  2014הומחו מסגרת האשראי וההלוואות שהועמדו מכוחה
מגזית ישראל לחברה במסגרת עסקת גזית .ראה הערה ( )4מהלוואה מס' 1
לעיל לעניין הריבית שנצברה עד למועד המחאת הלוואה זו לחברה.
( )3במועד ההכרה לראשונה ,מדדה דורי בניה ,תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי ,את שווין ההוגן של מסגרת זו וההלוואות שנוצלו מכוחה עד ליום 31
בדצמבר  2014בסך של כ 120-מיליון ש"ח וזקפה את הפער בין התמורה
שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות בסך של כ 30,400-אלפי ש"ח
( 22,344אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס) לסעיף קרן בגין עסקה עם בעל שליטה.
הריבית האפקטיבית המשוקללת הגלומה במסגרת האמורה הינה בשיעור של
כ.16.3% -
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)
מסגרת מס' – 3
( )1מסגרת האשראי שאושרה ביום  18.9.14בסך של עד  35מיליון ש"ח ,בתנאים
מסחריים שהיו זהים " "back to backלתנאים המסחריים (גובה הלוואה ,שיעור
ריבית ,מועד העמדה ,מועד תשלום הריבית ופירעון הקרן) של קו אשראי
שעמד לזכות החברה בבנק ישראלי .תנאי המסגרת המקורית היו שונים
מהמצוין לעיל (כך ,שבין היתר ,המסגרת המקורית הועמדה ללא הצמדה למדד
ונשאה ריבית בשיעור פריים  ,)1.6% +ותנאיה עודכנו ביום  23.10.14לתנאים
המתוארים בטבלה לעיל .יובהר ,כי אין באמור כדי לגרוע מהתחייבותה של
דורי בניה לתשלום הריבית שנצברה בגין ההלוואות שהועמדו לה בהתאם
לתנאי קו האשראי מיום  ,18.9.14אשר סכומה עד ליום  20.10.14הסתכם בסך
של כ 85-אלפי ש"ח .יצוין כי במקביל להעמדת קו האשראי המעודכן לדורי
בניה ,פרעה החברה את האשראי שנלקח על-ידה מהבנק לצורך העמדת מסגרת
האשראי שאושרה ביום  ,18.9.14כנזכר לעיל.
( )2במועד ההכרה לראשונה ,מדדה דורי בניה ,תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי ,את השווי ההוגן של המסגרת שהועמדה ביום  18.9.14ונוצלה עד ליום
 31בדצמבר ( 2014בסך של  35מיליון ש"ח) .חלקן של בעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה בפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות בסך של
כ 1-מיליון ש"ח ( 735אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס) לסעיף קרן בגין עסקה
עם בעל שליטה .הריבית האפקטיבית אשר היתה גלומה במסגרת האמורה
היתה בשיעור של  .14.8%ביום  23באוקטובר  2014הוגדלה המסגרת לסכום
של  85מיליון ש"ח ושונו תנאיה ,על כן מדדה דורי בניה מחדש ,תוך סיוע
ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי ,את השווי ההוגן של כל המסגרת החדשה
שנוצלה עד ליום  31בדצמבר ( 2014בסך של  85מיליון ש"ח) ,וזקפה את הפער
בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות בסך של כ22,000 -
אלפי ש"ח ( 16,170אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס) ,לסעיף קרן בגין עסקה עם
בעל שליטה .הריבית האפקטיבית אשר היתה גלומה במסגרת האמורה היתה
בשיעור של  .14.8%דורי בניה מחקה את יתרת הקרן שלא נוצלה עבור
המסגרת הראשונית בסך  35מיליון ש"ח .יתרת הקרן שנוצלה ורשומה בספרי
דורי בניה בגין מסגרת זו נכון לתאריך המאזן הינה  331אלפי ש"ח ( 243אלפי
ש"ח בניכוי השפעת המס) .חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בפער בין
התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות בסך של כ 6,517 -אלפי
ש"ח (נטו ממס) נזקף לסעיף זכויות שאינן מקנות שליטה כנגד קרן בגין
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.
( )4במועד ההכרה לראשונה ,מדדה דורי בניה ,תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי ,את השווי ההוגן של המסגרת שהועמדה ביום  25בדצמבר ( 2014בסך של
 30מיליון ש"ח) וזקפה את הפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של
ההלוואות בסך של כ 7,200-אלפי ש"ח ( 5,292אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס)
לסעיף קרן בגין עסקה עם בעל שליטה .הריבית האפקטיבית אשר היתה גלומה
במסגרת האמורה היתה בשיעור של .14.6%
( )5מטרת העמדת מסגרת האשראי הינה כי היא תשמש לצרכים התזרימיים של
דורי בניה ולמימון פעילותה העסקית.
( )6העמדת הלוואות בסך של  125מיליון ש"ח לפי המסגרת האמורה התבצעה
מתוך כספים אשר הוזרמו על-ידי גזית ישראל במסגרת עסקת גזית ,במסגרתה
התחייבה החברה כי הכספים האמורים ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה
ההון ,הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה.
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( )7לחברה שמורה הזכות לקבל מדורי בניה כל מידע כספי ודיווחים שוטפים וכל
מידע נוסף אשר יידרש לה ,לרבות ובמיוחד ,דיווח מפורט אודות השימושים,
התשלומים וההוצאות שהוציאה דורי בניה או התחייבה להוציא ,החל מיום
 27.7.14ואילך (הכולל פירוט הגורמים להם הועברו התשלומים ,פירוט סכומים
ותאריכים).
מסגרת מס' – 4
( )1מסגרת אשראי זו ניתנה בתנאים שהינם " "Back to Backלתנאי קו האשראי
אשר הועמד לחברה על-ידי גזית ישראל ,כפי שעודכן ,כמתואר בבאור .29ד.1.ב)
לעיל ("קו האשראי מגזית ישראל") .יצוין ,כי לפי תנאי קו האשראי מגזית
ישראל ,החברה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה וכפוף לקבלת האישורים
הנדרשים לפי דין ,להודיע לגזית ישראל על המרת הלוואות שתילקחנה על-ידי
החברה לפי קו האשראי מגזית ישראל לשטר הון צמית ,בחלקו המיר למניות,
בתנאים שהוסכמו כמתואר בבאור האמור .במקרה בו יומרו לשטר הון כאמור
הלוואות שתילקחנה על-ידי החברה לפי קו האשראי מגזית ישראל ואשר
סכומן יועמד על-ידי החברה לדורי בניה בהלוואות לפי מסגרת אשראי מס' 4
(בסעיף זה " -הלוואות דורי בניה") ,אזי החל ממועד ההמרה בפועל ("מועד
ההמרה") )1( :הלוואות דורי בניה לא תישאנה ריבית כלשהי אך תהיינה
צמודות למדד המחירים לצרכן החל ממועד ההמרה ועד למועד פירעונן (כאשר
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד ההמרה); ( )2הריבית אשר נצברה עד
למועד ההמרה על הלוואות דורי בניה תשולם על-ידי דורי בניה לחברה במועד
ההמרה; למעט כאמור לעיל ,ימשיכו לחול על הלוואות דורי בניה יתר תנאי
מסגרת אשראי מס'  4כאמור לעיל .יובהר ,כי על יתרת ההלוואות (ככל
שתהיה) אשר יועמדו לדורי בניה במסגרת אשראי מס'  4זו ושאינן הלוואות
דורי בניה כאמור ,יחולו תנאי מסגרת האשראי מס' .4
( )2במקרה בו דורי בניה תפרע הלוואות שניצלה מקו האשראי ,היא לא תהא
רשאית לנצל שוב סכומים אלה.
( )3מטרת העמדת מסגרת האשראי הינה כי היא תשמש לצרכים התזרימיים של
דורי בניה ולמימון פעילותה העסקית.
( )4לחברה שמורה הזכות לקבל מדורי בניה כל מידע כספי ודיווחים שוטפים וכל
מידע נוסף אשר יידרש לה ,לרבות ובמיוחד ,דיווח מפורט אודות השימושים,
התשלומים וההוצאות שהוציאה דורי בניה או התחייבה להוציא ,החל מיום
 27.7.14ואילך (הכולל פירוט הגורמים להם הועברו התשלומים ,פירוט סכומים
ותאריכים).
הערות כלליות –
(" )1ריבית סיטונאית" – הריבית הנקבעת על-ידי הבנק לפי עלות המקורות לבנק,
והמשמשת בסיס לקביעת שיעורי הריבית להלוואות שמעמיד הבנק ללקוחות
הבנק ,מאותו סוג ולתקופות דומות.
( )2בהתאם לתנאיהן ,כל מסגרות האשראי וההלוואות שהועמדו/יועמדו לפיהן,
הועמדו/יועמדו לדורי בניה ללא בטחונות ,ודורי בניה לא תידרש לעמוד
באמות מידה פיננסיות ו/או בהתחייבויות אחרות ,למעט התחייבויותיה של
דורי בניה כאמור לעיל (תשלום הריבית/הצמדה לפי העניין ופירעון ההלוואות
במועדים כאמור).
( )3מעמד מסגרות האשראי וההלוואות שהועמדו ויועמדו מכוחן הינו נחות ביחס
למסגרות אשראי ,מימון והתחייבויות מסוגים שונים של דורי בניה ,הקיימים
כלפי מוסדות פיננסיים מממנים שלה (למעט בעלי אגרות חוב) ,בתנאי נחיתות
כפי שסוכמו במסמכי האשראי מול אותם גורמים מממנים.
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( )4יצוין כי למועד הדוחות הכספיים ,דורי בניה טרם שילמה לחברה תשלומי
ריבית כלשהם בגין ההלוואות שניתנה לה לפי המסגרות האמורות .יתרה זו
מסתכמת ליום  31בדצמבר  2014בסך של כ 4.4 -מיליון ש"ח.
ח) ביום  6באוגוסט  2014התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה ,שזומנה
על-ידי הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ (להלן -הנאמן) לבקשת מחזיק אגרות החוב
של דורי בניה ,המחזיק למעלה מ 5%-מאגרות החוב האמורות שבמחזור ,שבה נמסר
דיווח על-ידי נציגי דורי בניה בנוגע לדוחות המיידים שפרסמה בימים  27ו 29-ביולי
 2014בדבר הסטייה המהותית באומדנים המשמשים את דורי בניה לדוחות
הכספיים .כמו כן ,נערך דיון בין מחזיקי אגרות החוב האמורות אשר בסיומו
בהסכמתו של מחזיק אגרות החוב שזימן את האסיפה ,הוסר נושא נקיטת הליכים
משפטיים מסדר יומה של האסיפה .הנאמן התבקש להמשיך לעקוב אחרי פעולות
דורי בניה והחברות השולטות בה – במישרין ובעקיפין – לחיזוק היציבות הפיננסית
של דורי בניה ,ובמידת הצורך לכנס אסיפה נוספת אשר על סדר יומה יעמוד גם
נושא נקיטת הליכים משפטיים.
ביום  4בינואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,התקיימה אסיפה נוספת של מחזיקי
אגרות חוב של דורי בניה ,שזומנה על ידי הנאמן ,בהמשך להודעת דורי בניה בדבר
אי עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות לאגרות החוב
האמורות ,וכן בהמשך לדיווחי דורי בניה והחברה בדבר פרסום הצעת רכש לרכישת
אגרות החוב של דורי בניה ,ולהודעת החברה מיום  18בדצמבר  2014לפיה הצעת
הרכש האמורה לא נענתה .על סדר יומה של האסיפה נכלל ,בין היתר ,מתן הוראות
לנאמן לכנס אסיפה אשר על סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב
האמורות .ביום  4בפברואר  2015התקבלה החלטת המחזיקים האמורים לפיה אין
להורות לנאמן לכנס אסיפה אשר על סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של מלוא
חוב דורי בניה כלפי המחזיקים.
ביום  22בפברואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,התקיימה אסיפה נוספת של מחזיקי
אגרות חוב של דורי בניה ,שזומנה על-ידי הנאמן לבקשת מחזיק אגרות חוב של
דורי בניה המחזיק למעלה מ 5%-מאגרות החוב של דורי בניה שבמחזור ,שעל סדר
יומה (שהוכתב על ידי המחזיק האמור) היה מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב
לפירעון מיידי בשל הרעה במצבה של דורי בניה ואי עמידתה באמות המידה
הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות ,וכן נקיטת צעדים להגנה על זכויותיהם של
מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה.
ביום  15במרס  ,2015לאחר תאריך המאזן ,פרסם הנאמן הודעה בדבר זימון מושב
שני לאסיפה האמורה ליום  23במרס  ,2015שעל סדר יומה יהיו הנושאים שהובאו
בפני המושב הראשון של האסיפה כאמור לעיל ,וכן אישור תיקון לשטר הנאמנות
(להלן -התיקון המוצע) ,וזאת במענה לפניה של חלק ממחזיקי אגרות החוב של דורי
בניה לנאמן .לפי התיקון המוצע ,תוקנה לדורי בניה זכות נוספת להעמיד את כל
אגרות החוב שלה שבמחזור לפדיון מוקדם לפי שיקול דעתה הבלעדי (היינו ,בנוסף
לזכות הקיימת בידי דורי בניה לפדיון מוקדם לפי תנאי שטר הנאמנות הקיימים) לא
יאוחר מיום  30באפריל  ,2015וזאת לפי סכום הגבוה מבין ( )1סכום המשקף תשלום
של  1.04ש"ח לכל החזקה ב 1-ש"ח ע.נ של יתרת אגרות החוב של דורי בניה
שבמחזור; ( )2שווי השוק של יתרת אגרות החוב של דורי בניה שבמחזור אשר
ייקבע לפי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב בשלושים ימי המסחר שקדמו
למועד קבלת החלטת דירקטוריון דורי בניה בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; או ()3
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הערך ההתחייבותי של אגרות החוב שבמחזור ,דהיינו ,קרן בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה (ככל שישנם) ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,הסכום לפדיון מוקדם לפי התיקון המוצע משקף תשלום
של  1.04ש"ח לכל החזקה ב 1 -ש"ח ע.נ .של יתרת אגרות החוב שבמחזור ,לעומת
תשלום של  1.16ש"ח לכל החזקה ב 1 -ש"ח ע.נ .בהתאם לזכות דורי בניה לביצוע
פדיון מוקדם מיוזמתה לפי תנאי שטר הנאמנות הקיימים.
נוסח התיקון המוצע אושר על-ידי דירקטוריון דורי בניה ביום  15במרס  2015והינו
כפוף לקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה ברוב הנדרש .מובהר ,כי
במקרה בו יאושר התיקון המוצע ,ואם דורי בניה תחליט לממש את זכותה לביצוע
פדיון מוקדם של אגרות החוב שלה בהתאם לתנאים והמועדים הקבועים בתיקון
המוצע ,החלטה כאמור תהא טעונה את אישור דירקטוריון דורי בניה.
ט) הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה
)1

ביום  1ביוני  ,2014פרסמה החברה דוח הצעת רכש (כפי שתוקן ביום  12ביוני
 ,)2014לשם ביצוע הצעת רכש חליפין מלאה למניותיה הרגילות של דורי בניה,
לפי יחס ההחלפה של  ,1.95אשר השלמתה הותנתה בהשגת שיעור ההיענות
הקבוע בסעיף  337לחוק החברות  -והכל בכפוף לשאר תנאי ההצעה כפי
שפורטו בדוח הצעת הרכש.
יצוין כי בסמוך לפני פרסום דוח הצעת הרכש האמור ,הודיעה החברה כי
בנוסף לכוונתה לבצע הצעת רכש למניות דורי בניה כאמור ,דירקטוריון
החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לרכישה ו/או להחלפה של אגרות
החוב של דורי בניה ו/או לפעול בדרך אחרת שתתאפשר שתביא למחיקתן של
אגרות החוב של דורי בניה מהמסחר בבורסה ,באופן ובתנאים שיבחנו ויקבעו,
וזאת באם ובכפוף לכך שהצעת הרכש למניות של דורי בניה כאמור תתבצע
ותתקבל.
ביום  19ביוני ( 2014אשר היה מועד הקיבול האחרון של הצעת הרכש) ,פרסמה
החברה את תוצאות הצעת הרכש האמורה לפיהן לא הושג שיעור ההיענות
הדרוש כאמור ובהתאם הצעת הרכש לא התקבלה ולא בוצעה.

)2

ביום  25בנובמבר  2014פרסמה החברה הצעות רכש לניירות ערך של דורי
בניה ,כדלקמן )1( :הצעת רכש מלאה לרכישה של  14,033,047מניות רגילות
בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת של דורי בניה ,המהוות את יתרת ההון
המונפק של דורי בניה שאינו מוחזק על-ידי החברה (להלן  -מניות דורי בניה),
בתמורה לסך של  1.25ש"ח לכל מניה אחת של דורי בניה (ובסך כולל של כ-
 17.5מיליון ש"ח) .תום תקופת הקיבול לפי הצעת הרכש האמורה ,כפי
שהוארכה ,חל ביום  17בדצמבר  ,2014כפוף לתנאיה .תוקפה של הצעת הרכש
והתחייבות החברה לרכישת מניות דורי בניה הותנו בהשגת שיעור ההיענות
הדרוש לקיבול הצעת הרכש בהתאם לסעיף  337לחוק החברות; ( )2הצעת רכש
לרכישת מלוא אגרות החוב של דורי בניה שבמחזור ,הכוללות  78,750,000ש"ח
ערך נקוב אגרות חוב של דורי בניה ,בתמורה לסך של  1.04ש"ח לכל  1ש"ח
ערך נקוב אגרות חוב של דורי בניה (ובסך כולל של  81.9מיליון ש"ח).
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תום תקופת הקיבול לפי הצעת הרכש האמורה ,כפי שהוארכה ,חל ביום 18
בדצמבר  ,2014כפוף לתנאיה .כן נאמר במסגרת הצעות הרכש כי היה והצעת
הרכש האמורה למניות דורי בניה תתקבל במלואה ,תוקפה של הצעת הרכש
לאגרות החוב של דורי בניה והתחייבות החברה לרכישת אגרות החוב של דורי
בניה תהא מותנית בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת הרכש
בהתאם לסעיף  337לחוק החברות; היה והצעת הרכש האמורה למניות דורי
בניה לא תתקבל במלואה ,אזי הצעת הרכש לאגרות החוב של דורי בניה תהא
מותנית בהיענות של כל הניצעים להצעת הרכש.
הצעות הרכש האמורות לא היו מותנות זו בזו .אם וככל שכל הצעת רכש
כאמור היתה מתקבלת במלואה כך שכל ניירות הערך נשוא הצעת הרכש
הרלוונטית היו נרכשות על-ידי החברה ,החברה התחייבה לנקוט בכל פעולה
נדרשת לשם מחיקת ניירות הערך הרלוונטיים מהמסחר בבורסה ,על מנת
שדורי בניה תהפוך לחברה פרטית ו/או תחדל להיות "חברת אגרות חוב"
כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,לפי העניין.
הצעות הרכש לא נענו במלואן בהתאם לתנאיהן ובהתאם לא הושלמו.
י)

ג)

לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות להן התחייבו דורי בניה ורום גבס כלפי גורמים
מממנים שלהן ,ולרבות ביחס למידת עמידתן באמות מידה פיננסיות אלה ראה
באור .18א.2.ז) )2להלן.

סכומי דיבידנדים מחברות מאוחדות שהחברה קיבלה או זכאית לקבל:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
דורי בניה *)
*)

-

4,734

8,546

לעניין החלטת דירקטוריון החברה להשבת דיבידנדים ששולמו לחברה על-ידי דורי בניה
בגין השנים  2012ו ,2013-ראה באור .2.10ב).5א) לעיל.
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שנת 2014
ציוד

כלי
רכב

ציוד
וריהוט
משרדי
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2014
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

100,358
16
-

810
-

13,162
751
-

10,702
-

125,032
767
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

100,374

810

13,913

10,702

125,799

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2014
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

54,923
6,776
-

346
89
-

11,404
1,179
-

7,831
652
-

74,504
8,696
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

61,699

435

12,583

8,483

83,200

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2014

38,675

375

1,330

2,219

42,599

שנת 2013
ציוד

כלי
רכב

ציוד
וריהוט
משרדי
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

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

97,592
3,590
()824

1,464
359
()1,013

12,350
812
-

10,679
187
()164

122,085
4,948
()2,001

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

100,358

810

13,162

10,702

125,032

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

51,271
3,697
()45

762
120
()536

10,080
1,324
-

6,270
1,634
()73

68,383
6,775
()654

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

54,923

346

11,404

7,831

74,504

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2013

45,435

464

1,758

2,871

50,528
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באור  - :12מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
א.

מוניטין
נכון ליום  31בדצמבר  2014לחברה יתרת מוניטין המיוחס להשקעתה בעקיפין בחברת רום גבס
חיפוי וקירוי ( )1997בע"מ (להלן  -רום גבס) (חברה פרטית המוחזקת על ידי דורי בניה בשיעור של
 ,)100%בסך של כ 18-מיליון ש"ח.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי
מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת
זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים
כנכסים בלתי מוחשיים.
ירידת ערך מוניטין
ליום  31בדצמבר 2014 ,בחנה החברה את הסכום בר ההשבה של רום גבס אשר מהווה יחידה מניבה
מזומנים אליה מיוחס המוניטין בהתבסס על תחזית תזרימי המזומנים של רום גבס כמפורט בהערכת
השווי של חברת שווי הוגן בע"מ ,מעריך חיצוני בלתי תלוי בחברה מיום  3בפברואר .2015 ,הסכום
בר ההשבה של רום גבס חושב על בסיס שווי שימוש וזאת על בסיס תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים מרום גבס אשר נקבע ,בין היתר ,בהתאם לתקציב לשנת  2015אשר אושר על ידי הנהלת
דורי בניה .שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו  .)22.5% – 2013( 22.3%תחזיות
תזרימי המזומנים לתקופה העולה על חמש שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של 1.5%
( ) 1.5% - 2013שמהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך ,בהתבסס על אומדני קצב צמיחת
התוצר המקומי הגולמי והאוכלוסיה בטווח הארוך ובהתחשב בתחרות הרווחת בענף .מאחר וסכום
בר השבה עולה על היתרה בדוחות הכספיים של היחידה המניבה מזומנים לא קיימת ירידת ערך בגין
יתרת המוניטין המיוחס לרום גבס.
הנחות המפתח ששימוש בחישוב שווי השימוש
חישוב שווי השימוש לרום גבס נתון לשינויים בהנחות המרכזיות הבאות:




רווח גולמי.
שיעור ניכיון.
שיעור צמיחת ההכנסות.

רווח גולמי  -שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות חושב על בסיס ממוצע שיעורו בעבר והערכות
ההנהלה .לאורך שנות התחזית נאמד שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות של רום גבס בכ- 8% -
.6.7%
שיעור הניכיון  -שיעור הניכיון משקף את הסיכון התפעולי בפעילות רום גבס ושימש להיוון
תוצאותיה החזויות של רום גבס על פני אופק ההיוון.
שיעור צמיחת ההכנסות  -שיעורי הצמיחה מבוססים על תקציב רום גבס לשנת  ,2014מידע ענפי
פומבי ,שיעורי צמיחה היסטוריים של רום גבס והערכות הנהלתה באשר להעמקת נתח השוק שלה
בעתיד.
ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות  -בהתייחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של רום גבס,
עולה כי בהיעדר שינויים מהותיים בהנחות יסוד אלו ,לא תחול ירידה משמעותית בסכום בר
ההשבה אשר עלולה לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של רום גבס לעלות באופן משמעותי על פניה.
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באור  - :12מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים (המשך)
ב.

נכס בלתי מוחשי -מערכות מידע
בשנת  2013החלה דורי בניה בשדרוג מערכות המידע שלה ,בשנת הדוח החלה דורי בניה בהפעלתן.
העלויות שנצברו בשנת הדוח בגין שדרוג מערכות המידע הסתכמו לסך של כ 3,989 -אלפי ש"ח.

באור  - :13אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
א.

ההרכב:
שיעור ריבית
שנתית
משוקלל
 31בדצמבר
2014
%
.1

אשראי מתאגידים בנקאיים:
משיכת יתר והלוואות לזמן קצר ללא הצמדה
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מבנקים

.2

2.45-5.25
2.75-4.25

105,435
7,365

82,794
5,473

112,800

88,267

חלויות שוטפות של אגרות חוב (:)1
בגין אגרות חוב דורי בניה (סדרה א') ()2
בגין אגרות חוב (סדרה ד') ()3
בגין אגרות חוב (סדרה ה')
בגין אגרות חוב (סדרה ו')

()1
()2
()3
ב.

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

4.69
5.48
6.25

80,813
66,427
45,204

11,572
36,491
33,016
45,339

192,444

126,418

לפרטים בדבר אגרות החוב ראה באור  16להלן.
מאחר ודורי בניה אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות כפי שהוגדרו בשטר הנאמנות
(ראה באור .16ג 5.להלן) ,אגרות החוב של דורי בניה מוצגות בזמן קצר.
למועד המאזן נפרעו אגרות החוב מסדרה זו במלואן.

בחודש אוגוסט  2014התקשרה החברה עם שלושה בנקים גדולים ,אשר בהם קיימות לחברה מסגרות
אשראי ו/או הלוואות מתחדשות ,בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי נוספות בסכום כולל של עד 110
מיליון ש"ח ,במסגרתן תהא החברה רשאית לקבל אשראי ו/או הלוואות לזמן קצר ,שיישאו ריבית
שנתית בשיעור של פריים בתוספת מרווח של  .1.6%מסגרות האשראי האמורות ניתנו לתקופה
שתסתיים מספר ימים לאחר מועד הזרמת הון לחברה בסך של  200מיליון ש"ח (בדרך של הנפקת
הון ,מימוש זכויות ,הלוואות בעלים או בכל אופן דומה) מבעלי השליטה בחברה או ביום  31בדצמבר
( 2014ביחס למסגרות אשראי מתוך הנ"ל בסכום כולל של  70מיליון ש"ח) או ביום  28בפברואר 2015
(ביחס למסגרת אשראי מתוך הנ"ל בסך של  40מיליון ש"ח) ,לפי המוקדם מביניהם .מסגרות האשראי
האמורות ניתנו לשימוש לצרכיה השוטפים של החברה ו/או כאשראי גישור לצורך העמדת הלוואות
בעלים לדורי בניה ,וביחס לאחד הבנקים – גם לשם רכישות של אגרות חוב של החברה ו/או של
דורי בניה  -לפי העניין .העמדת האשראי בפועל מתוך מסגרות האשראי האמורות הותנתה
בהתקיימותם של תנאים המקובלים בבנקים במועד המשיכה.
מסגרות האשראי האמורות הועמדו ללא בטוחות נוספות מעבר לבטוחות שניתנו לאותם הבנקים
בגין האשראי הקיים של החברה .התחייבויותיה של החברה כלפי הבנקים מכוח מסמכי האשראי
הקיים יחולו גם על מסגרות האשראי ,לרבות העילות לפירעון מיידי (הכוללות בחלק מהבנקים גם
עילה של הפרה צולבת ( ))cross defaultוהתחייבות החברה לשמירה על יחסים פיננסיים.
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באור - :13

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ,חלויות שוטפות בגין אגרות חוב (המשך)
נכון ליום  31בדצמבר  2014לא היה קיים אשראי מנוצל מתוך המסגרות האמורות .למועד אישור
הדוחות הכספיים ,מסגרות האשראי האמורות פקעו.

באור - :14

ג.

להתקשרות החברה בחודש ינואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,במסגרות אשראי נוספות בסכום כולל
של עד  90מיליון ש"ח ,ראה באור .32ג .להלן.

ד.

באשר לביטחונות ולאמות מידה פיננסיות החלות ביחס לאשראי מתאגידים בנקאיים ,ראה באור 18
להלן.

ה.

באשר ל אמות מידה פיננסיות והתחייבויות החלות ביחס לאגרות החוב של החברה ושל דורי בניה,
ראה באור .16ג להלן.

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
חשבונות פתוחים
המחאות לפרעון
הוצאות לשלם בגין עבודות בביצוע

באור - :15

202,435
66,025
115,076

262,942
140,869
107,063

383,536

510,874

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
מוסדות ועובדים בגין שכר
מוסדות ממשלתיים
הוצאות לשלם ()1
חברות בשליטת גזית ישראל (ראה באור .29ד 1.להלן)
זכאים ויתרות זכות אחרות

()1

18,444
4,424
7,762
2,583
88

18,876
1,755
8,943
377

33,301

29,951

כולל ריבית לשלם בסך של  3,288אלפי ש"ח בגין אגרות חוב (שנת  4,093 - 2013אלפי ש"ח).
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התחייבויות לא שוטפות
א.

ההרכב
 31בדצמבר 2014
שיעור
ריבית
נקוב
%

שיעור
ריבית
אפקטיבית
%

יתרה בניכוי
חלויות
שוטפות
אלפי ש"ח

יתרה
אלפי ש"ח

 .1הלוואות מתאגידים בנקאיים:
לא צמודות מדד
 .2הלוואה מהחברה האם

3.4-4.3

3.4-4.3

16,035

8,670

2.6

2.6

17,850

-

 .2אגרות חוב:
אגרות חוב (סדרה ה') (ג')2
אגרות חוב (סדרה ו') (ג')3
אגרות חוב (סדרה ז') (ג')4
אגרות חוב דורי בניה (סדרה א') (ג')5

5.12
6.8
2.9
5.0

5.97
6.25
3.05
4.69

שיעור
ריבית
נקוב
%

שיעור
ריבית
אפקטיבית
%

66,427
226,020
107,117
80,813

180,816
107,117
-

480,377

287,933

514,262

296,603

 31בדצמבר 2013
יתרה
אלפי ש"ח

יתרה בניכוי
חלויות
שוטפות
אלפי ש"ח

 .1הלוואות מתאגידים בנקאיים:
5.3
3.5-4.5

צמודות מדד
לא צמודות מדד

5.3
3.5-4.5

851
7,454

2,832

8,305

2,832

 .2אגרות חוב:
אגרות חוב (סדרה ד') (ג')1
אגרות חוב (סדרה ה') (ג')2
אגרות חוב (סדרה ו') (ג')3
אגרות חוב (סדרה ז') (ג')4
אגרות חוב דורי בניה-
(סדרה א') (ג')5
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8.9
5.75
6.8
2.9

9.12
6.57
6.25
3.08

36,491
99,048
272,030
77,083

66,032
226,691
77,083

4.5

4.13

92,576

81,004

577,228

450,810

585,533

453,642
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התחייבויות לא שוטפות (המשך)
ב.

מועדי הפירעון לאחר תאריך המאזן ליום  31בדצמבר 2014
שנה
ראשונה

ג.

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
רביעית
אלפי ש"ח

שנה
חמישית

שנה
שישית
ואילך

סה"כ

הלוואות מתאגידים בנקאיים
לא צמודות מדד
הלוואה מהחברה האם
בגין אגרות חוב דורי בניה
(סדרה א')
אגרות חוב (סדרה ה')
אגרות חוב (סדרה ו')
אגרות חוב (סדרה ז')

7,365
-

5,605
-

396
17,850

396
-

2,275
-

-

16,037
17,850

80,813
66,427
45,204
-

45,204
10,712

45,204
10,712

45,204
10,712

45,204
10,712

64,269

80,813
66,427
226,020
107,117

סך הכל

199,809

61,521

74,162

56,312

58,191

64,269

514,264

מידע נוסף
.1

אגרות חוב (סדרה ד')
ביום  21באפריל  2008הנפיקה החברה  125,000,000ש"ח ע.נ .של אגרות חוב (סדרה ד')
רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .אגרות החוב (סדרה ד') נושאות ריבית שנתית קבועה
בשיעור של  ,8.9%צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן ,שפורסם ביום  15באפריל
 2008בגין חודש מרס  2008ועמדו לפירעון בארבעה תשלומים שווים ביום  10באפריל של כל
אחת מהשנים  2011עד ( 2014כולל) .הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') שולמה בתשלומים
חצי שנתיים ביום  10באפריל של כל אחת מהשנים  2008עד ( 2014כולל) וביום  10באוקטובר
של כל אחת מהשנים  2008עד ( 2013כולל).
בחודש אפריל  2014נפרעה כלל יתרת הע.נ .של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

.2

אגרות חוב (סדרה ה')
ביום  16באוגוסט  2009השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ה') בערך נקוב של 100
מיליון ש"ח בתמורה לערכן הנקוב .התמורה נטו ,בניכוי הוצאות הנפקה ,הסתכמה לסך של
כ 96.3-מיליון ש"ח.
קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשלושה תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיום 1
בספטמבר  2014עד ליום  1בספטמבר  .2015אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור
משתנה השווה לשיעור הריבית שתשאנה אגרות חוב ממשלתיות מסוג ממשל  817בתוספת
מרווח שנתי קבוע בשיעור של  .4.9%הריבית בגין אגרות החוב תשולם אחת לרבעון החל
מיום  1בדצמבר  2009עד וכולל  1בספטמבר .2015
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת הע.נ .אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור הינה
 33,333,340ש"ח.
שיעור הריבית למועד פרסום הדוח הינו .5.05%

.3

אגרות חוב (סדרה ו')
ביום  21ביוני  2010השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ו') בערך נקוב של  70מיליון
ש"ח בתמורה לערכן הנקוב .התמורה נטו ,בניכוי הוצאות הנפקה ,הסתכמה לסך של כ68.4-
מיליון ש"ח.
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התחייבויות לא שוטפות (המשך)
קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשישה עשר תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיום 1
ביוני 2012 ,ועד ליום  1בדצמבר .2019 ,אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של ,6.8%
צמודות למדד המחירים לצרכן .שיעור הריבית כפוף להתאמות ,ככל שיידרשו ,במידה ותחול
ירידה בדירוג אגרות החוב .הריבית בגין אגרות תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים החל
מיום  1ביוני  2012עד וכולל  1בדצמבר .2019
בשנים  2010ו 2011 -בוצעו הרחבות לאגרות החוב (סדרה ו') שהסתכמו לכ 100 -מיליון ע.נ..
ביום  30בינואר  2012ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על פי תשקיף
מדף של החברה מיום  29בנובמבר 2011 ,במסגרתה הנפיקה החברה  62,263,000ש"ח ע.נ.
(סדרה ו') בתמורה לסך של  71,299,000ש"ח .אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית
האפקטיבית בהנפקה הינו .6.63%
לפרטים אודות השתתפות גזית ישראל בהנפקה ראה באור .29ד.1.ז) להלן.
ביום  1בדצמבר  2012ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על פי תשקיף
מדף של החברה מיום  29בנובמבר  2011במסגרתה הנפיקה החברה  46,500,000ש"ח ע.נ.
(סדרה ו') בתמורה לסך של  52,196,000ש"ח .אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית
האפקטיבית בהנפקה הינו .5.2%
ביום  6בפברואר  2013ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ו') במסגרתה
הנפיקה  23,500,000ש"ח ע.נ( .סדרה ו') בתמורה לסך של כ 27 -מיליון ש"ח .אגרות החוב
הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה הינו כ.4.7% -
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת הע.נ .אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור הינה
 207,063,895ש"ח.
.4

אגרות חוב (סדרה ז')
ביום  27באוקטובר  2013הנפיקה החברה  77,913,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') על-
פי דוח הצעת מדף מיום  23באוקטובר  .2013דוח הצעת המדף פורסם מכוח תשקיף המדף של
החברה מיום  29בנובמבר  2011כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  16באוקטובר .2013
אגרות חוב (סדרה ז') שהונפקו הינן בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת והן עומדות לפירעון (קרן)
כדלקמן( :א)  4תשלומים שנתיים שווים ,כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  10%מקרן אגרות
החוב (סדרה ז') ,אשר ישולמו ביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2016עד ( 2019כולל);
ו(-ב)  2תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  30%מקרן אגרות החוב
(סדרה ז') ,אשר ישולמו ביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2020עד ( 2021כולל) .אגרות
החוב (סדרה ז') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  2.9%צמודה ,קרן וריבית ,למדד
המחירים לצרכן שפורסם ביום  15באוקטובר  2013בגין חודש ספטמבר  .2013הריבית על
היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ז') תשולם מדי שנה ב 2 -תשלומים חצי
שנתיים ביום  31במרס וביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2014עד ( 2021כולל) .שיעור
הריבית כפוף להתאמות ככל שידרשו במידה ותחול ירידה בדירוג אגרות החוב כאמור בסעיף
 3להלן.
התמורה נטו ,בניכוי הוצאות הנפקה ,הסתכמה לסך של כ 77 -מיליון ש"ח ולפיכך שיעור
הריבית האפקטיבית הינו כ.3.08% -
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התחייבויות לא שוטפות (המשך)
ביום  9ביוני  2014ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ז') במסגרתה הנפיקה
החברה  30מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') נוספות ,במסגרת הנפקה פרטית
למשקיע פרטי ושני משקיעים מסווגים הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן -חוק ניירות ערך) ,אשר למיטב ידיעת החברה אינם בעלי
עניין בחברה ו/או נושאי משרה בכירה בה ,תמורת סך כולל של כ 30-מיליון ש"ח.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת הע.נ .אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור הינה
 107,913,000ש"ח.
החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ז') אשר
עיקריהן מפורטות להלן:
.1

הון עצמי מתואם מינימלי -החברה התחייבה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט בסעיף
 4להלן ,הונה העצמי המתואם של החברה ,כהגדרתו להלן ,על-פי הדוחות הכספיים
המאוחדים ,הרבעוניים או השנתיים ,הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין ,לא יפחת מ-
 200מיליון ש"ח.

.2

יחס חוב פיננסי נטו ל CAP -נטו -החברה התחייבה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט
בסעיף  4להלן ,היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה ל CAP-נטו ,כהגדרתם להלן,
על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים ,הרבעוניים או השנתיים ,הסקורים או המבוקרים,
לפי העניין ,לא יעלה על  ,75%ובלבד שההון העצמי המתואם של החברה ,כהגדרתו
להלן ,לא יפחת מסך של  200מיליון ש"ח.

.3

החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה ז') במחזור ,אגרות החוב
תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת ,וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות תהיינה
בשליטתה החברה .ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ז') של החברה מדירוג  ,A2תגרום
לעליה של עד ( 1%כולל) בשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ז') כלהלן:
ירידה בדרגה אחת – ללא שינוי בריבית;
ירידת  2דרגות – תוספת של  0.25%לשיעור הריבית השנתית;
ירידת  3דרגות – תוספת של  0.5%לשיעור הריבית השנתית;
ירידת  4דרגות – תוספת של  0.75%לשיעור הריבית השנתית;
ירידת  5דרגות – תוספת של  1%לשיעור הריבית השנתית.

.4

הגדרות-
"תקופת הבדיקה" ( -א) שלושה רבעונים עוקבים רצופים ,על-פי הדוחות הכספיים
הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים; או (ב) שני רבעונים עוקבים רצופים,
על-פי הדוחות הכספיים הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים ,אם ירד
הדירוג של אגרות החוב (סדרה ז') מתחת לדירוג ישראלי  BBBשל חברת מעלות S & P
או דירוג ישראלי  Baa2של מידרוג (או דירוג מקביל כפי שייקבע על-ידי חברת דירוג
אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת הדירוג שצוינה בדוח הצעת המדף) .ככל שאגרות
החוב (סדרה ז') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג
שייחשב לעניין זה יהא הדירוג הגבוה מבין החברות המדרגות.
"הון עצמי מתואם"  -הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים ,ולרבות זכויות
מיעוט ,שטר הון והלוואות בעלים ,והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה.
"חוב פיננסי"  -חוב לזמן קצר ,בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,
בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית ,כפי שסעיפים
אלה מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,והכל כלפי תאגידים בנקאיים,
מוסדות פיננסיים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן.
"חוב פיננסי נטו"  -חוב פיננסי (כהגדרתו לעיל) בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים
ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.
" CAPנטו"  -חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים,
בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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התחייבויות לא שוטפות (המשך)
נכון למועד המאזן ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות
לעיל.
בנוסף ,התחייבה החברה לעמוד בהתחייבויות נוספות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ז')
כמפורט בשטר הנאמנות .בין היתר ,התחייבה החברה :שלא ליצור שעבוד שוטף כללי על כלל
נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי (שעבוד שלילי) כל
עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה ז') קיימות במחזור .על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית
ליצור שיעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה בכל אחד מהמקרים המפורטים בשטר הנאמנות;
שלא לבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב אלא אם התקבל אישור של חברת הדירוג מראש
לפיו אין בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב (סדרה ז') הקיימות
במחזור לפני הרחבת הסדרה ,כפי שהוא באותה עת ,ושהיקף הסדרה לאחר ההרחבה לא יעלה
על היקף ההרחבה שאושר על-ידי חברת הדירוג כאמור .למרות האמור לעיל החברה תהא
רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה ז') גם אם יהא בהרחבה כדי לפגוע בדירוג
אגרות החוב (סדרה ז') הקיימות במחזור לפני הרחבת הסדרה ,כפי שהוא באותה עת ,כפוף
להחלטה ברוב של שני שלישים ( )2/3מכלל הקולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ,למעט הנמנעים .תנאי נוסף להרחבת סדרת אגרות החוב הוא
שעצם ההרחבה לא יביא לאי עמידת החברה באיזו מבין ההתניות הפיננסיות המפורטות
בשטר הנאמנות; שלא לבצע חלוקת רווחים שלאחריה יפחת ההון העצמי המתואם ,כהגדרתו
לעיל ,לפי הדוחות המאוחדים של החברה ,מסך של  240מיליון ש"ח; כל עוד תהיינה אגרות
חוב (סדרה ז') במחזור ,לפחות  70%מהיקף פעילותן (דהיינו ,מההכנסות) של החברה (סולו)
ושל חברות בת בבעלות מלאה של החברה יהא באחד או יותר מתחומי הפעילות הבאים:
נדל"ן ו/או תשתיות ו/או אנרגיה.
.5

אגרות חוב (סדרה א') של דורי בניה
ביום  25באפריל  2013הנפיקה דורי בניה  82,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') ו-
 4,100,000כתבי אופציה (סדרה  )2הניתנים למימוש למניות דורי בניה ,על-פי דוח הצעת מדף
מיום  25באפריל  .2013סך כל התמורה המיידית ברוטו שקיבלה דורי בניה בגין ההנפקה
האמורה הסתכמה בכ 85 -מיליון ש"ח .אגרות החוב (סדרה א') וכתבי האופציה (סדרה  )2של
דורי בניה הונפקו כאמור ללא ניכיון.
אגרות החוב (סדרה א') של דורי בניה שהונפקו ,הינן בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,והן
עומדות לפירעון (קרן) בשמונה תשלומים שנתיים שווים ,אשר ישולמו ביום  31במרס של כל
אחת מהשנים  2014עד ( 2021כולל) .אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית נקובה
בשיעור של  4.5%צמודה ,קרן וריבית ,למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  15באפריל 2013
בגין חודש מרס  .2013הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם
מדי חצי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים ביום  31במרס וביום  30בספטמבר של כל אחת
מהשנים  2013עד ( 2021כולל).
כמו כן ,לרוכשי אגרות החוב הוצעו  4,100,000כתבי אופציה (סדרה  )2של דורי בניה הניתנים
למימוש באופן שכל כתב אופציה יהא ניתן למימוש ל 1-מניה רגילה ,רשומה על שם ,בת 0.01
ש"ח ערך נקוב של דורי בניה ,החל מיום  1במאי  2013ועד ליום  30בנובמבר ( 2013כולל),
בתמורה לתשלום במזומן של מחיר המימוש שהינו  4.5ש"ח לא צמוד .ניירות הערך האמורים
הוצעו במסגרת  82,000יחידות באופן של הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר
לא יפחת מ 1,025-ש"ח ליחידה .כל יחידה הורכבה מ 1,000 -ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
א') במחיר של  1,025ש"ח ו 50 -כתבי אופציה (סדרה  )2ללא תמורה.
ביום  28לאפריל  2013הקצתה דורי בניה את מלוא אגרות החוב (סדרה א') וכתבי אופציה
(סדרה  )2שהוצעו כאמור.
76

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :16

התחייבויות לא שוטפות (המשך)
ביום  8ביולי  2013הנפיקה דורי בניה  8מיליון ש"ח ערך נקוב נוספים של אגרות חוב (סדרה
א') שלה .התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי דורי בניה ,הסתכמה בסך של כ8.5-
מיליון ש"ח.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת הע.נ .אגרות החוב דורי בניה (סדרה א') שבמחזור
הינה  78,750,000ש"ח.
דורי בניה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') אשר
עיקריהן להלן:
.1

התחייבויות בקשר ל EBITDA -ולחוב הפיננסי נטו -היחס בין סך החוב הפיננסי נטו ל-
 ,EBITDAכהגדרתם להלן ,על בסיס נתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה,
על בסיס חישוב שנתי ,לא יעלה על  ,8ובלבד שההון העצמי של דורי בניה לא יפחת
מסך של  100מיליון ש"ח.

.2

הון עצמי מינימלי -ההון העצמי ,כהגדרתו להלן ,של דורי בניה על-פי דוחותיה הכספיים
המאוחדים לא יפחת מ 100-מיליון ש"ח.

.3

יחס הון עצמי למאזן -היחס בין ההון העצמי ,כהגדרתו להלן ,של דורי בניה לסך המאזן
שלה ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,לא יפחת מ ,12%-ובלבד שההון העצמי שלה
לא יפחת מסך של  120מיליון ש"ח.

.4

דורי בניה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה א') במחזור ,אגרות החוב
תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת ,וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות תהיינה
בשליטתה של דורי בניה .ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה א') של דורי בניה מדירוג ,A3
תגרום לעליה של עד ( 0.75%כולל) בשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה א')
כלהלן:
ירידה בדרגה אחת – ללא שינוי בריבית;
ירידת  2דרגות – תוספת של  0.25%לשיעור הריבית השנתית;
ירידת  3דרגות – תוספת של  0.5%לשיעור הריבית השנתית;
ירידת  4דרגות או יותר – תוספת של  0.75%לשיעור הריבית השנתית.
לפרטים אודות ירידה בדירוג אגרות החוב האמורות של דורי בניה בחודש יולי ,2014
והשפעתה על תוספת לשיעור הריבית השנתית ,ראה באור .2.10ב).5ג) לעיל.

.5

הגדרות-
"תקופת הבדיקה" ( -א) שלושה רבעונים עוקבים רצופים ,על-פי הדוחות הכספיים
הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים; או (ב) שני רבעונים עוקבים רצופים,
על-פי הדוחות הכספיים הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים ,אם ירד הדירוג
של אגרות החוב (סדרה א') של דורי בניה מתחת לדירוג ) (BBB-של חברת  S & Pאו
דירוג  Baa3של מידרוג (או דירוג מקביל כפי שייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת ,ככל
שתבוא במקום חברת הדירוג שצוינה בדוח הצעת המדף) .ככל שאגרות החוב האמורות
תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג שייחשב לעניין זה
יהא הדירוג הנמוך מבין החברות המדרגות.
" – "EBITDAסך הרווח התפעולי הכולל של הרבעון הנבדק יחד עם שלושה רבעונים
עוקבים אחרונים שקדמו למועד הבדיקה ,לפני ניכוי הוצאות מס ,מימון ,פחת ,הפחתות
מוניטין ומיסוי ,כפי שיקבעו סכומים אלה בדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה.
"הון עצמי"  -הון עצמי מאוחד לפי כללי הדיווח החשבונאי הבינלואומי ( ,)IFRSולרבות
זכויות מיעוט ,שטר הון והלוואות בעלים.
"חוב פיננסי"  -חוב לזמן קצר ,בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,
בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית ,כפי שסעיפים אלה
מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה.
"חוב פיננסי נטו"  -חוב פיננסי (כהגדרתו לעיל) בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים
ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.
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התחייבויות לא שוטפות (המשך)
דורי בניה אינה עומדת ביחסים הפיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב
שלה כמתואר לעיל ליום  31במרס ( 2014לפי הנתונים שהוצגו מחדש כאמור) ,ליום 30
ביוני  ,2014ליום  30בספטמבר  ,2014ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות
הכספיים .לפיכך ,למען הזהירות ,בהתייחס לתקופות הבדיקה והריפוי של אי העמידה
ביחסים הפיננסיים לפי שטר הנאמנות האמור ,החל מהמועד של הדוחות הכספיים
לרבעון השלישי לשנת  ,2014למחזיקי אגרות החוב של דורי בניה עשויות להיות טענות
לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב של דורי בניה לפירעון מיידי .בהתאם ,הציגה
דורי בניה בדוחותיה הכספיים את אגרות החוב שלה כהתחייבות שוטפת .לפרטים בדבר
אסיפות של מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה שהתקיימו במהלך שנת  2014ובשנת
 2015עד מועד אישור הדוחות הכספיים ,ולהחלטות שהתקבלו באסיפות אלה ,ראה באור
.2.10ב).5ח) לעיל.
בנוסף ,התחייבה דורי בניה למגבלות נוספות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') שלה
כמפורט בשטר הנאמנות .בין היתר ,התחייבה דורי בניה :שלא ליצור שעבודים שוטפים
על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי כל עוד
תהיינה אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור .על אף האמור לעיל ,דורי בניה תהא
רשאית ליצור שיעבוד שוטף על נכסיה ,כולם או חלקם ,בכל אחד מהמקרים המפורטים
בשטר הנאמנות; שלא לבצע חלוקת רווחים שנתית בהיקף העולה על  50%מסכום
הרווחים הראויים לחלוקה בניכוי רווחי שיערוך כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה א')
קיימות במחזור; שלא לבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב אלא אם התקבל אישור של
חברת הדירוג לפיו אין בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב
(סדרה א') הקיימות במחזור לפני הרחבת הסדרה ,כפי שהוא באותה עת ,ובמידה ויהא
בהרחבה כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב  -דורי בניה תהא רשאית לבצע הרחבה של
אגרות החוב (סדרה א') כפוף לקבלת החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') .תנאי להרחבת סדרת אגרות החוב הוא שעצם ההרחבה לא יביא לאי עמידת דורי
בניה באיזו מבין ההתניות הפיננסיות האמורות; שלא לבצע חלוקת רווחים שנתית היקף
העולה על  50%מסכום הרווחים הראויים לחלוקה בניכוי רווחי שערוך כל עוד תהיינה
אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור; כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') במחזור,
אגרות החוב (סדרה א') תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת ,וזאת ,כל עוד הסיבות
ו/או הנסיבות הינן בשליטת דורי בניה; כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א') במחזור,
לפחות  80%מהיקף פעילותן (דהיינו ,מההכנסות) של דורי בניה עצמה (סולו) ושל חברות
בת בבעלות מלאה של דורי בניה ,יהא בתחום הנדל"ן בישראל בלבד ,וכן לפחות 70%
מסך נכסי דורי בניה במאוחד יהיו בישראל בלבד.
ד.

דירוג אגרות החוב של החברה
ביום  3בספטמבר  2013הודיעה החברה ,כי מידרוג החליטה להעלות את הדירוג לסדרות אגרות
החוב ד' ,ה' ו-ו' של החברה שהיו במחזור לדירוג  A2עם אופק יציב.
ביום  29ביולי  2014הודיעה מידרוג על הכנסת דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות ה' ,ו' ו-ז')
לבחינת דירוג ( ,)Credit Reviewללא שינוי דירוג .בהודעת מידרוג האמורה נאמר כי צעד זה הינו
בהמשך לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה (בעקבות דיווחיה של דורי בניה) מהימים  27ו 28-ביולי
 , 2014בדבר קיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ,הנובע מסטייה מהותית באומדני
העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים בביצועה של דורי בניה ,זאת לצד פרסום כוונת בעלת
השליטה בחברה – גזית ישראל להעביר לחברה סכום של  200מיליון ש"ח באופן אשר צפוי לתרום
למבנה ההון ולנזילות החברה .כן צוין בהודעת הדירוג האמורה ,כי סביר וחלק ניכר מהסכומים הנ"ל
ישמשו את החברה למתן תמיכה בדורי בניה ,על בסיס מספר חלופות אפשרויות ,וזאת בנוסף
למסגרת אשראי אשר הועמדה לדורי בניה על-ידי גזית ישראל על מנת להגדיל את נזילותה ואשר
מתוכה צפוי כי מחצית יהיה מומר למניות דורי בניה .עוד ציינה מדרוג בהודעתה כי במהלך התקופה
הקרובה היא תבחן את נזילות ,מבנה ההון ויחסי הכיסוי הכוללים של החברה לאחר השלמת
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המהלכים האמורים ,תוך בחינה של החשיפה הפוטנציאלית של החברה ממצבה של דורי בניה לצד
יתר המקורות של החברה (הכוללים את החזקותיה ברונסון ובדוראד ואת פעילותה היזמית).
ביום  13בנובמבר  ,2014פרסמה מדרוג הודעת עדכון  ,Credit Reviewלפיה היא ממשיכה לבחון את
דירוג אגרות החוב של החברה ואת השפעתם של המהלכים המתוארים בבאור  1לעיל על הפרופיל
העסקי והפיננסי של החברה.
ביום  22בדצמבר  ,2014פרסמה מדרוג הודעת עדכון  Credit Reviewנוספת ,לפיה היא ממשיכה לבחון
את דירוג אגרות החוב של החברה ,לאחר הודעות החברה מיום  18בדצמבר  2014על פיהן הצעות
רכש למניות ולאגרות חוב של דורי בניה שפורסמו על-ידי החברה לא נענו .מידרוג תמשיך לבחון את
השפעת האירועים האחרונים על פרופיל הסיכון של החברה הוזאת בהתאם לתהליכים בהם החברה
עומדת לנקוט.
ה.

באשר לתנאי הצמדה של התחייבויות לזמן ארוך ,ראה באור .20ה להלן.

ו.

באשר להודעת רשות ניירות ערך לחברה מחודש אוקטובר  2014בדבר ביטול תשקיף המדף של
החברה ,ראה באור .19ג .להלן.

באור  - :17נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות 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.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית
להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

ב.

תכניות 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.
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ג.

שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית
שנת 2014

יתרה ליום
 1בינואר,
2014
התחייבויות להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי תכנית
התחייבות (נכס) נטו בגין
הטבה מוגדרת

רווח (הפסד) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר
הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
תשואה על
סה"כ
נכסי תכנית רווח (הפסד)
הוצאות
רווח (הפסד)
(למעט סכומים אקטוארי
שנזקפו
הפקדות
בגין שינויים אקטוארי בגין סה"כ השפעה
שהוכרו
לרווח או
הוצאות
עלות
יתרה ליום
על רווח כולל שהופקדו על
סטיות
בהנחות
בהוצאות
תשלומים
הפסד
ריבית,
שירות
אחר בתקופה ידי המעביד  31בדצמבר2014 ,
בניסיון
הפיננסיות
בתקופה מהתוכנית ריבית נטו)
נטו
שוטף

36,087

7,321

1,276

8,597

()4,147

-

()871

()281

()1,153

-

39,385

30,558

-

1,743

1,743

()3,616

()577

-

-

()577

5,698

33,806

5,529

7,321

()467

6,854

()531

577

()871

()281

()576

()5,698

5,579

שנת 2013

יתרה ליום
 1בינואר,
2013
התחייבויות להטבה מוגדרת
שווי הוגן של נכסי תכנית
התחייבות (נכס) נטו בגין
הטבה מוגדרת

רווח (הפסד) בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר
הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
תשואה על
סה"כ
נכסי תכנית רווח (הפסד)
הוצאות
רווח (הפסד)
(למעט סכומים אקטוארי
שנזקפו
הפקדות
בגין שינויים אקטוארי בגין סה"כ השפעה
שהוכרו
לרווח או
הוצאות
עלות
יתרה ליום
על רווח כולל שהופקדו על
סטיות
בהנחות
בהוצאות
תשלומים
הפסד
ריבית,
שירות
אחר בתקופה ידי המעביד  31בדצמבר2013 ,
בניסיון
הפיננסיות
בתקופה מהתוכנית ריבית נטו)
נטו
שוטף

33,750

6,861

1,189

8,050

()6,061

-

256

92

348

-

36,087

28,046

-

1,533

1,533

()5,101

1,167

-

-

1,167

4,913

30,558

5,704

6,861

()344

6,517

()960

()1,167

256

92

()819

()4,913

5,529
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ד.
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ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תכנית להטבה מוגדרת
2014

2013
%

2012

שיעור ההיוון

3.8

4

4.3

שיעור תשואה בפועל

1.9

8.5

8.1

שיעור עליית שכר צפויה

3.8

4

4.3

שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות
א.

שעבודים ואמות מידה פיננסיות
.1

יתרות ההתחייבויות המובטחות בשעבודים הכלולות במאזן הינן:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים (כולל
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים) *)

31,233

16,343

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים

8,670

2,832

*)

.2

לחברה מסגרת אשראי במוסד בנקאי בסך של  22מיליון ש"ח מובטחת בשעבוד קרקע
של החברה בקרית אריה .למועד המאזן החברה מנצלת כ 9 -מיליון ש"ח מתוך מסגרת
זו.

להבטחת ההתחייבויות והערבויות (ראה באור .18ג .להלן) ניתנו הבטחונות ואמות המידה
הפיננסיות כמתואר להלן:
א)

שעבודים קבועים והמחאה על דרך שעבוד בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על
זכויות במקרקעין.

ב)

משכונות והמחאות זכות לקבלת כספים משוכרי שטחים ,מרוכשי דירות על פי הסכמי
ליווי ופקדונות שנוצרו מתקבולים מרוכשי הדירות.

ג)

משכונות והמחאת זכויות של חוזים עם מזמיני עבודה.

ד)

שעבודים קבועים וצפים על כל הרכוש ,הנכסים ,הזכויות וזכויות הביטוח הנובעות
מהם ,פרוייקטים ,ניירות ערך כספיים שנמצאים או שיימצאו בבנקים מסוימים ומניות
בחברות מוחזקות מסוימות .כמו כן ,קיימים שעבודים צפים על תקבולים מרוכשי
דירות ופרוייקטים בליווי בניה.

ה)

החברה התחייבה כלפי בנקים מסוימים שלא ליצור לטובת אחרים ,ללא קבלת
הסכמתם מראש ,כל שעבוד שוטף על נכסיה.
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שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
ו)

החברה קשורה עם בנקים בחוזים לקבלת ליווי בנקאי לפרוייקטים שונים אשר
במסגרתם מקבלת החברה מסגרות של אשראי מגשר .במסגרת החוזים נדרשת החברה
לשעבד לבנקים את כל זכויותיה בגין הפרוייקט ,להמציא לבנקים את החוזים עם
קבלני המשנה והספקים ,לשעבד לטובת הבנקים את חשבונות הבנקים המתייחסים
לפרוייקטים ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מחשבונות אלו .סך הפקדונות ליום
 31בדצמבר  2014המשועבדים ובמסגרת ליווי בנקאי עמד על סך של  104,162אלפי
ש"ח ( 118,599 - 2013אלפי ש"ח).

ז)

אמות מידה פיננסיות
)1

לצורך קבלת מסגרות אשראי כספיות ומסגרות אשראי לערבויות מבנקים
שונים ,נדרשת החברה לעמוד ביחס הון עצמי של החברה מסך המאזן המאוחד
שלא יפחת מ( 15%-להלן  -אמת המידה) .בחודש אוגוסט  ,2014לבקשת החברה,
אישרו בנקים אשר בהם קיימות לחברה כל מסגרות האשראי הנוכחיות ,כי
התחייבות החברה לעמידה באמת המידה כאמור תחול רק החל מהדוחות
הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום  31בדצמבר ( 2014ביחס לבנק אחד,
ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון
לשנת  .)2015כן הובהר ,כי האמור לעיל חל לרבות בקשר עם דוחות כספיים של
החברה לתקופות קודמות נעשתה הצגה מחדש .בחודש מרס  2015אישרו
הבנקים האמורים ,לבקשת החברה ,כי הסכמתם האמורה תוארך כך
שהתחייבותה האמורה של החברה כלפיהם תחול רק החל מהדוחות הכספיים
של החברה ליום  30ביוני .2015
כן הוסכם עם הבנקים האמורים בחודש אוגוסט  ,2014כי הגדרת "הון עצמי
מאוחד" הכלולה באמת המידה האמורה (לפי נוסחה בהסכמים השונים של
החברה מול הבנקים האמורים) תתוקן כך שהון עצמי כאמור יכלול גם הלוואות
בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה ,אשר לגביהן
נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק הרלוונטי כתבי נחיתות (.)subordination

)2

לצורך קבלת מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות מתאגידים בנקאיים שונים ו/או
חברות ביטוח נדרשת דורי בניה לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות ,שהינן
כמפורט להלן:
א .עמידה ביחס הון (בתוספת הלוואות בעלים) שלא יפחת מ 13% -עד 18%
מסך המאזן של דורי בניה ובסך הון (בתוספת הלוואות בעלים) שלא יפחת
מ 100-מיליון ש"ח.
ב .עמידה ביחס הון (בניכוי נכסים לא מוחשיים ובתוספת הלוואות בעלים
נחותות) שלא יפחת מ 15% -מסך המאזן של דורי בניה.
ג .שמירה על נזילות של דורי בניה שלא תפחת מ 40-מיליון ש"ח" .נזילות"
לעניין זה משמעה  -מזומנים ושווי מזומנים בתוספת השקעות לזמן קצר
ובתוספת מסגרות אשראי כספי לא מנוצלות.
ד .שמירה על היקף חובותיה הכספיים של דורי בניה לבנקים שלא יעלה על
שעור של  30%מסך המאזן.
ה .עמידה ביחס חוב פיננסי שלא יעלה על  70%מסך ההון (בתוספת הלוואות
בעלים ובניכוי נכסים לא מוחשיים) של דורי בניה.
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ו .עמידה ביחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות אשר
הועמדו על-ידי נותני אשראי שונים להבטחת התחייבויות של דורי בניה
כלפי צדדים שלישיים שלא יעלה על פי  3מסך ההון (בתוספת הלוואות
בעלים ובניכוי נכסים לא מוחשיים) של דורי בניה.
ז .התחייבות כי שיעור חלקו של הבנק בסכום החוב הפיננסי של דורי בניה
בתוספת ערבויות אשר הועמדו על-ידי נותני אשראי שונים להבטחת
התחייבויות של דורי בניה כלפי צדדים שלישיים לא יעלה על .30%
ח .התחייבות שלא ליצור שעבוד על נכסי דורי בניה לטובת צד ג' כלשהו,
למעט שעבודים קבועים על נכסים ספציפיים שיבטיחו אך ורק אשראים
שיינתנו לדורי בניה לצורך רכישתם של אותם נכסים .נכון ליום 31
בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,דורי בניה עומדת באמת
מידה פיננסית זו.
ט .התחייבות שלא להמחות ו/או לא למכור ו/או לא להחכיר ו/או לא
להשכיר ו/או לא למסור ו/או לא להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של
דורי בניה ,כולם או מקצתם ,ללא הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש,
למעט פעולות כאמור במהלך העסקים הרגיל והשוטף של דורי בניה .נכון
ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,דורי בניה עומדת
באמת מידה פיננסית זו.
כתוצאה מהסטייה באומדנים של דורי בניה כמתואר בבאור .1ג .לעיל ,בחודש
אוגוסט  ,2014לבקשת דורי בניה אישרו כל הגופים הפיננסיים שבהם קיימות
לדורי בניה מסגרות אשראי (להלן -הגורמים המממנים או הגופים הפיננסיים) כי
התחייבויותיה של דורי בניה כלפיהם כמפורט בס"ק א .עד ז .לעיל ,תחול רק
החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום  31בדצמבר  2014ואילך ,וביחס לגוף
פיננסי אחד  -ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של
הרבעון הראשון לשנת  .2015כן הובהר ,כי האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם
דוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש .עד
ובמהלך חודש מרס  2015אישרו כל הגופים הפיננסיים האמורים ,לבקשת דורי
בניה ,כי הסכמתם האמורה תוארך כך שהתחייבויותיה האמורות של דורי בניה
כלפיהם תחולנה רק החל ממועד פרסומם של הדוחות הכספיים ליום  30ביוני
( 2015או המוקדם מבין מועד הפרסום כאמור או החל מיום  31באוגוסט ,2015
בחלק מהאישורים).
בחודש נובמבר  2014קיבלה דורי בניה את הסכמתם של כל הגורמים המממנים
שלה ,בתנאים דומים ,כי לא ינקטו בצעדים כנגד דורי בניה (לרבות העמדת
האשראים שהועמדו על ידם לפירעון מיידי) ,במקרה בו ניתן יהיה לטעון לקיומה
של עילה להעמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב
של דורי בניה ו/או בקרות הליכים אחרים שינקטו על-ידי מחזיקי אגרות החוב
של דורי בניה או הנאמן למחזיקי אגרות החוב האמורים בקשר עם עילה כאמור
(להלן -הליכים) ,וזאת בכפוף למספר תנאים ,שהעיקריים שבהם הינם ( )1אם
תתפרסם הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה בסמוך לאחר פרסום הדוחות
הכספיים לרבעון השלישי לשנת  2014של דורי בניה ,וכל עוד לא חלפה תקופת
הקיבול לפי הצעת הרכש מבלי שנענתה במלואה; ( )2אם לא יינקטו הליכים
משפטיים מהותיים נגד דורי בניה על-ידי גורמים מממנים אחרים (לרבות ,בשל
קרות הליכים כאמור) או אם הועמד חוב של דורי בניה כלפי גורם מממן אחר
לפירעון מיידי או לא נתקבלה החלטה על-ידי בית המשפט מוסמך למינוי בעל
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תפקיד של דורי בניה; ( )3התקבלה הסכמה דומה מכלל הגורמים המממנים של
דורי בניה; ו )4(-לא קמה עילה אחרת להעמדת חובות דורי בניה לפירעון מיידי
כלפי אותו גורם מממן .כל הגורמים המממנים הגבילו את תוקף הסכמתם עד
ליום  30באפריל  ,2015למעט גורם מממן אחד שהגביל את הסכמתו עד ליום 31
בדצמבר  ,2014וגורם מממן אחר אשר לא הגביל את הסכמתו עד למועד מסוים.
עד ובמהלך חודש מרס  ,2015אישרו כל הגופים הפיננסיים האמורים ,לבקשת
דורי בניה ,כי הסכמתם האמורה תוארך עד ליום  30באוגוסט ( 2015למעט גורם
מממן אחד אשר הגביל את הסכמתו כאמור עד למועד פרסום הדוחות הכספיים
של דורי בניה ליום  30ביוני  2015או עד ליום  31באוגוסט  ,2015המוקדם
מביניהם ,וגוף מממן אחר אשר לא הגביל את הסכמתו עד למועד מסוים) וזאת
בתנאים המתוארים בפיסקה זו לעיל ,למעט התנאי של הצעת הרכש.
)3

לצורך קבלת מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות מתאגידים בנקאיים שונים ו/או
חברות ביטוח נדרשת רום גבס לעמוד באמות מידה פיננסיות ,שהינן כמפורט
להלן:
עמידה ביחס הון של  15%עד  20%מסך המאזן של רום גבס ובסך הון (יחד עם
הלוואות בעלים ,ככל שישנן) מזערי של  15עד  36מיליון ש"ח .ליום  31בדצמבר
 2014סך ההון (יחד עם הלוואות בעלים ,ככל שישנן) של רום גבס הינו כ113-
מיליון ש"ח וסך המאזן של רום גבס הינו כ 239-מיליון ש"ח.
א .שמירה על נזילות של רום גבס שלא תפחת מ 30-מיליון ש"ח .ליום 31
בדצמבר  2014נזילות רום גבס הינה  102מיליון ש"ח.
ב .שמירה על היקף חובותיה הכספיים של רום גבס שלא יעלה על שעור של
 30%מסך המאזן .ליום  31בדצמבר  2014היקף חובותיה הכספיים של רום
גבס הינו כ 3 -מיליון ש"ח וסך המאזן של רום גבס הינו  239מיליון ש"ח.
ג .דורי בניה התחייבה כלפי תאגיד בנקאי לא לדרוש פירעון הלוואות בעלים
שהעמידה או שתעמיד לרום גבס ,אלא אם כן עומדת רום גבס בכל
חובותיה והתחייבויותיה כלפי אותו תאגיד בנקאי באותו מועד ,ובכלל זה
שעד לאותו מועד פרעה רום גבס לאותו תאגיד בנקאי במלואם את
התשלומים המגיעים לו מרום גבס ,שנועדו להשתלם עד לאותו מועד .כל
עוד לא תעמוד רום גבס בתנאים כאמור ,התחייבה דורי בניה כי לא
תמשוך מרום גבס כספים כלשהם בין כפירעון הלוואות בעלים ,בין
כתשלום דמי ניהול ובין כתשלום דיבידנדים ו/או חלוקה;
ד .התחייבות שלא ליצור שעבוד שוטף או קבוע על נכסיה ,כולם או מקצתם,
לצד שלישי ללא הסכמת התאגיד הבנקאי מראש ובכתב ולא לתת בטוחות
מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים מבלי לתת לתאגיד הבנקאי את
האפשרות לקבל את אותן בטוחות קודם;
ה .התחייבות להלוות כספים לבעלי המניות ולפרוע לבעלי מניותיה הלוואות
קיימות ו/או עתידיות ,אך ורק בתנאי כי אין בהלוואה ו/או בפירעון
ההלוואה כדי לגרוע מהתחייבויותיה של רום גבס כלפי התאגיד הבנקאי;
ו .התחייבות לא לחלק דיבידנדים ו/או רווחים באופן שיש בו לגרוע מקיום
התחייבויות רום גבס ללא הסכמת התאגיד הבנקאי;
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ז .התחייבות לא לשנות את הרכב המניות וזהות בעלי המניות ברום גבס
והיחס ביניהם ללא הודעה מראש ובכתב לתאגיד הבנקאי;
ח .התחייבות כי לא יהיה שינוי בבעלות ובשליטה ישירה ברום גבס ,אלא
בהסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש;
ט .התחייבות לאי ביצוע מיזוג ו/או שינוי מבני ,מבלי לקבל את הסכמת
התאגיד הבנקאי לכך בכתב ומראש .לעניין זה "מיזוג" ,לרבות כל פעולה
שתוצאתה רכישת עיקר נכסיה של רום גבס או שכתוצאה ממנה נרכשות
מניות של רום גבס המקנות לרוכש שליטה ברום גבס או כל פעולה
שכתוצאה ממנה ,רוכשת רום גבס ,במישרין או בעקיפין ,עיקר נכסיו של
תאגיד אחר או מניות של תאגיד אחר ,המקנות לה שליטה באותו תאגיד;
י.

הצגת ( EBIDTAרווח תפעולי בתוספת פחת) חיובי בכל שנת פעילות;

יא .התחייבות שלא להמחות ו/או לא למכור ו/או לא להחכיר ו/או לא
להשכיר ו/או לא למסור ו/או לא להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של
רום גבס ,כולם או מקצתם ,בלי הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש,
למעט פעולות כאמור במהלך העסקים הרגיל והשוטף של רום גבס.
בהמשך להתחייבויות כאמור ,התחייבו בעלי המניות ברום גבס כלפי
תאגידים בנקאיים ,בין היתר ,לא למשכן ,לא לשעבד ,לא למכור ולא
להעביר את מניותיהן ברום גבס ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים מראש
ובכתב ,כל עוד האשראי המנוצל לא נפרע.
בכל מקרה בו תפר או לא תקיים רום גבס איזו מהתחייבויותיה האמורות
כלפי התאגידים הבנקאיים יהיו התאגידים הבנקאיים רשאים להעמיד
לפירעון מיידי את הסכומים אשר ניתנו במסגרת השירותים הבנקאיים או
כל חלק מהם.
ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,רום גבס עומדת
בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות.
)4

כנגד קבלת ערבות בנקאית פיננסית על-ידי דורי אנרגיה נדרשה החברה לעמוד
באמות מידה פיננסיות ,כמפורט להלן:
א) עמידה ביחס הון עצמי של החברה מסך המאזן המאוחד שלא יפחת מ.10% -
ב) היקף יתרות נזילות מינימלי (מזומן והשקעות לזמן קצר) של  40מיליון ש"ח.
ג) התחייבות של דורי אנרגיה למוסד הבנקאי ,כי גזית ישראל או גזית גלוב,
מבעלות השליטה בחברה ,תמשכנה להחזיק בשליטה ,במישרין או
בעקיפין ,בדורי אנרגיה ,כל עוד הערבות הבנקאית בתוקף ,וכן שבכל מקרה
של הפרת התחייבות דורי אנרגיה כלפי המוסד הבנקאי ,בין היתר,
ההתחייבות לשמירת מבנה השליטה בה באמור לעיל ,דורי אנרגיה ו/או
החברה יעמידו סכום פקדון בסך של  25מיליון ש"ח לחשבון פיקדון
משועבד ,אשר ישמש כבטוחה לערבות הבנקאית.
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ד) החברה ואלומיי התחייבו כלפי מוסד בנקאי ,אשר העמיד ערבות להבטחת
העברת חלקה של דורי אנרגיה מסך ההון העצמי האמור לדוראד ,להזרים
לדורי אנרגיה כל סכום שיידרש למימון ההון העצמי האמור בהתאם
לחלקן היחסי בהחזקותיהן בהון המונפק של דורי אנרגיה ,וזאת כהשקעת
הון ו/או כהלוואות בעלים (היינו  40%מסכום ההון העצמי מאלומיי,
והיתרה ( )60%מהחברה).
ליום  31בדצמבר  ,2013עמדו דורי אנרגיה והחברה בכל אמות המידה
הפיננסיות האמורות .בחודש ינואר  2014השלימה דורי אנרגיה את התחייבותה
להעמדת הון עצמי להקמת תחנת הכח והוסרה הערבות האמורה.
)5

כנגד קבלת ערבויות בנקאיות על-ידי דורי אנרגיה מתאגיד בנקאי נדרשת החברה
לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן:
א) הונה העצמי המתואם של החברה ,כהדרתו להלן ,על-פי דוחותיה הכספיים
המאוחדים ,לא יפחת מ 200-מיליון ש"ח.
ב) היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה ,כהגדרתו להלן ,ל CAP-נטו של
החברה ,כהגדרתו להלן ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,לא יעלה על
.75%
לעניין זה -
"הון עצמי מתואם"  -הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים ,ולרבות זכויות
מיעוט ,שטר הון והלוואות בעלים ,והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה.
"חוב פיננסי"  -חוב לזמן קצר ,בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,
בתוספת חוב לזמן ארוך ,בתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית ,כפי
שסעיפים אלה מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,והכל כלפי
תאגידים בנקאיים ,מוסדות פיננסיים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן.
"חוב פיננסי נטו"  -חוב פיננסי (כהגדרתו לעיל) בניכוי יתרת מזומנים ושווי
מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.
" CAPנטו"  -חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי לפי כללים חשבונאיים
מקובלים ,בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
בחודש אוגוסט  2014התקבל אישור מהמוסד פיננסי האמור כי התחייבות
החברה לעמידה באמות המידה האמורות תחול רק החל מהדוחות הכספיים
של החברה שיפורסמו לאחר יום  31בדצמבר  .2014כן הוסכם ,כי הגדרת "הון
עצמי מתואם" הכלולה באמות המידה האמורות תתוקן כך שתכלול גם
הלוואות בעלים אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי המוסד הפיננסי על-ידי
החברה ו/או חברות בנות שבבעלותה ועל-ידי מי שהעמיד את הלוואת
הבעלים ,כתבי נחיתות ( ;)subordinationוכי הגדרת " CAPנטו" הכלולה באמות
המידה האמורות תתוקן כך שהיא תתייחס להון עצמי מתואם (בנוסחו
המתוקן לעיל) ולא להון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים.
בהתייחס לערבויות הבנקאיות האמורות ,ניתנה גם התחייבות על-ידי דורי
אנרגיה לפיה היחס בין החוב הפיננסי נטו של דורי אנרגיה ל CAP -נטו שלה
אינו עולה על  .65%הגדרת המונחים האמורים הינה כהגדרתם לעיל ,בשינויים
המחויבים כך שיתייחסו לדורי אנרגיה ולדוחותיה הכספיים.
ליום  31בדצמבר  ,2014עומדות דורי אנרגיה והחברה בכל אמות המידה
הפיננסיות האמורות.
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ח)
ב.

)6

לפרטים בדבר התחייבות החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ז') שלה ראה באור .16ג 4.לעיל.

)7

לפרטים בדבר התחייבות דורי בניה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם
אגרות החוב (סדרה א') שלה ראה באור .16ג 5.לעיל.

במסגרת הסכם המימון של דוראד ,שועבד כל ההון המונפק של דוראד.

התקשרויות
.1

החברה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל בעסקאות קומבינציה לרכישת מקרקעין המיועדים
לבניית פרויקטים בתמורה למתן שירותי בניה או בתמורה למתן תמורות מסוימות
מהתקבולים העתידיים מהפרויקטים שיוקמו על המקרקעין.
נכון למועד הדוח ,לחברה יתרת התחייבות בגין עסקאות קומבינציה בסך של כ 142 -מיליון
ש"ח אשר נוצרה מהתקשרות עם בעלי הקרקע בפרויקט וילה דורי בנס ציונה ,בפרויקט דורי
פלוס בהוד השרון ובפרויקט דורי בסט בהוד השרון .ההתחייבות מורכבת הן מהתחייבות
למתן שירותי בניה והן מהתחייבות למתן תקבולים .לפרטים אודות הטיפול החשבונאי
בעסקאות מסוג זה ראה באור .2יא לעיל.

.2
ג.

לפרטים בדבר הסכם שכירות משרדים בתל אביב עם גזית ישראל ועם חברה קשורה של גזית
ישראל ראה באור .29ד.1.ה) להלן.

ערבויות
הערבויות ליום  31בדצמבר  2014הינן כדלהלן:
אלפי ש"ח
ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות
ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות
אחרות

422,143
415,659
159,302

סה"כ *)

997,104

*)
ד.

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

תביעות ובוררויות
נגד החברה קיימות תביעות בגין ליקויי בניה המסתכמות לתאריך המאזן בסך של כ 8 -מיליון ש"ח
וכן תביעות של ספקים ,קבלני משנה ואחרים בסך של כ 64 -מיליון ש"ח .בגין התביעות הנ"ל נכללה
בדוחות הכספיים הפרשה בסכום לא מהותי ,סכום שלדעת הנהלת החברה ,בהתבסס על חוות דעת
יועציה המשפטיים וניסיונה בעבר ,יכסה את סכומי התביעות בהן עלולה החברה להתחייב .להלן
פרטים בדבר תביעות עיקריות:
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.1

החברה הי נה צד 'הדרוש לבירור התביעה' לשני הליכי ערר שהגישו דיירי פרויקט החברה בנס
ציונה ,שבנייתו ושיווקו הושלמו לפני שנים אחדות ,על החלטות הועדה המקומית לתכנון
ובניה נס ציונה ,בתביעות לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,לפיהן נדחו תביעות הדיירים
באותו פרוייקט לפיצויים בגין הקמתו של כביש  -תוואי "עוקף נס ציונה" (כביש  .)423סכום
תביעות הדיירים הינו כ 8-מיליון ש"ח בערר שהוגש בשנת  2007ו 2.7 -מיליון ש"ח בערר
שהוגש בשנת  .2013הועדה המקומית קיבלה את אישור ועדת הערר לצרף את החברה להליך
הערר ,וזאת לאור כתבי שיפוי שנתנה החברה לועדה המקומית ולאור הצורך בנתונים
עובדתיים לבירור העררים ,הנמצאים בידיעתה של החברה .בתגובתה של החברה נטען בין
היתר ,כי הדיירים רכשו דירות בפרויקט תוך ידיעה על הכוונה להקים את הכביש ,ולאחר
שניתנו על כך מצגים בהסכם הרכישה שנחתם עמם .הערר שהוגש בשנת  2007נדחה .נגד
פסק דין זה של ועדת הערר הגישו העוררים עתירה מנהלית לבית משפט לעניינים מנהליים.
על-פי חוות דעתם של יועציה המשפטיים של החברה ,הליך זה כשלעצמו אינו יוצר חשיפה
ישירה לחברה ולא צפויות הוצאות מהותיות בגינו.

.2

ביום  7בפברואר  2010הגישה חברה פרטית ,העוסקת בניהול חוזים בתחום הבניה והתשתית
לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו כתב תביעה נגד דורי קבוצה ודורי בניה ,בסך של כ19.5-
מיליון ש"ח בתוספת ריבית והצמדה ,החזר הוצאות ושכר טרחת עורכי-דין .על-פי הנטען
בכתב התביעה ,התביעה הינה לתשלום תמורה בגין ייצוג הנתבעות בהכנת דרישות תשלום
לשני מזמיני עבודות בשני פרויקטים קבלניים אותם ביצעו הנתבעות וכן בהתמודדות עם
דרישות אותם מזמינים מהנתבעות .בחודש אפריל  2013דחה בית המשפט המחוזי מרכז את
התביעה על כל מרכיביה ,והנתבעות לא חויבו בתשלום כלשהו לתובעת .בחודש יוני 2013
הגישה התובעת הודעת ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון .ביום  5בינואר  ,2015לאחר
תאריך המאזן ,ניתן על-ידי בית המשפט העליון פסק דין לפיו בהמלצתו המערערת חזרה בה
מערעורה ,ועל כן הערעור נדחה.
תוך ניהול התביעה המשפטית הנ"ל ,הוגשה נגד דורי קבוצה תובענה מאת עורך דין ,שהוצג
לדורי קבוצה על-ידי התובעת ,לתשלום סך של כ 19-מיליון ש"ח ( 10מיליון ש"ח לצרכי אגרה),
בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ,בגין הסכם שכר טרחה שנכרת לכאורה לשם מתן ייעוץ
משפטי וייצוג דורי קבוצה בבוררות במחלוקת שנתגלעה אל מול מזמין עבודה .בין דורי
קבוצה ומגיש התובענה האמורה התנהלו מגעים לפשרה ,אולם בחודש אוקטובר  2014נפטר
מגיש התובענה ,ובהתאם באי כוחו של המנוח מבקשים להמשיך את המגעים האמורים מול
עזבונו .להערכת דורי קבוצה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,בשלב זה ,ניתן יהיה
להביא לסגירת ההליך בתיק זה בפשרה בסכום לא מהותי.

.3

במסגרת הליך בוררות שנפתח על-ידי החברה וצד בלתי קשור (להלן  -המוכר) ,אשר עימו
התקשרה החברה בשנת  2010בהסכם "קומבינציה" הכולל הקמתן של  128יחידות דיור בהוד
השרון (יצוין כי דורי בניה הינה הקבלן המבצע במסגרת הפרויקט האמור ,וכי בין החברה לבין
דורי בניה קיים הסכם למתן שירותי בניה לעניין זה) (להלן  -הפרויקט) ,ובהתאם להסדר
הדיוני שנקבע במסגרת הליך הבוררות האמור בדבר סדר הגשת טענות הצדדים ,בחודש מאי
 2014הגיש המוכר את תביעתו כנגד החברה בעניין הפרויקט שעניינה פיצוי בסך של כ37-
מיליון ש"ח בגין נזקים אשר לטענת המוכר נגרמו לו בשל איחורים לכאורה במועדים
להשלמת העבודות בפרויקט (זאת לצד הגשת בקשה לפיצול סעדים ,נוכח טענותיו של המוכר
לנזקים נוספים שטרם התגבשו ,ואשר לא נכללו בתביעה האמורה) .לדעת החברה התביעה
הוגשה על-ידי המוכר ,בין היתר ,נוכח דרישות של החברה כלפיו לתשלום עבודות נוספות,
חריגות ושינויים לקראת ההתחשבנות הסופית בפרויקט .החברה דוחה מכל וכל את טענות
המוכר בתביעתו האמורה ,אשר לעמדת החברה הוצגה בסכום כאמור ללא כל בסיס ואך
לנוכח הגשתה במסגרת הליך בוררות בגינו לא נדרש תשלום אגרה.
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שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
בחודש אוגוסט  ,2014הגישה החברה במסגרת הליך הבוררות האמור כתב הגנה מטעמה
בהתייחס לתביעתו של המוכר (כהגדרתו בבאור האמור) ,וכן תביעה נגד המוכר בסכום של כ-
 13.4מיליון ש"ח ,בין היתר ,בגין אי תשלום עבור עבודות נוספות ו/או עבודות חריגות בניגוד
להסכם שבין הצדדים ,ובגין נזקים שנגרמו לחברה ,בין היתר ,כתוצאה משינויים בתכנון
הפרויקט אשר בוצעו על-ידי המוכר ,שהביאו לגידול בהיקף העבודות שנדרשו להקמת
הפרויקט ולהארכת משך ביצועו ואשר עולים כדי הפרת ההסכם באופן יסודי על-ידו.
ביום  8במרס  2015התקשרה החברה עם המוכר בתוספת להסכם הקומבינציה האמור,
במסגרתה הסדירו הצדדים את הטענות ו/או הדרישות ההדדיות נשוא הליכי הבוררות
האמורים וכן הסדירו ביניהם נושאים נוספים בקשר לעסקה האמורה ,ובכלל זה הוסכם כי
החברה תשלם למוכר סכום שאינו מהותי .בכוונת הצדדים להודיע במשותף לבורר על כך
שהגיעו להסכמה כאמור ,לבקש ממנו ליתן תוקף של פסק בוררות לתוספת האמורה ולסיים
את הליך הבוררות.
יצוין כי בין החברה לבין דורי בניה תתקיים התחשבנות בקשר לפרויקט בהתאם לתנאי
התוספת וההסכם בין הצדדים ,ובאשר לחלקה של דורי בניה בסכום ששולם כאמור.
.4

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות:
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות:
בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר  2014הוגשו במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט
המחוזי בתל-אביב שבע בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ,שעניינן נזק שנגרם לכאורה
לציבור המשקיעים בדורי בניה ו/או בחברה ,לפי העניין ,כתוצאה מפרסום מידע מטעה
לכאורה בדיווחי דורי בניה ,לרבות בדוחות הכספיים שלה ,ואי דיווח במועד על מידע שלילי
מהותי אודות תוצאותיה הכספיות ומצבה הכספי של דורי בניה ,ובאופן נגרר אודות
תוצאותיה הכספיות של החברה ,המאחדת בדוחותיה הכספיים את דוחותיה הכספיים של
דורי בניה ,הכל  -לפי העניין .בבקשות האמורות ,הועלו טענות שונות ,ביניהן טענות להפרת
חובת גילוי מכוח דיני ניירות ערך ,הפרה של חובת הזהירות ושל חובת תום הלב ,רשלנות,
קיפוח והפרת חובה חקוקה.
להלן פירוט הבקשות האמורות (בהתאם לסדר הכרונולוגי של הגשתן) (להלן -הבקשות
הפרטניות לתובענות ייצוגיות):
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שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
המבקש
למען
התנועה
השלטון בישראל ע"ר

איכות

כנטען בבקשה ,בעל מניות
בדורי בניה
כנטען בבקשה ,בעל מניות
בדורי בניה
כנטען בבקשה ,בעל מניות
בדורי בניה ובחברה
תאגיד ,אשר כנטען בבקשה,
הינו בעל מניות בדורי בניה
ועל -ידי בעל מניות באותו
תאגיד
כנטען בבקשה ,בעל מניות
בחברה
כנטען בבקשה ,בעלי מניות
בדורי בניה

הגורמים נגדם הוגשה הבקשה
דורי בניה ,דירקטורים שלה ומנכ"ל שלה
לשעבר ,וכן נגד החברה ,גזית ישראל וגזית
גלוב
דורי בניה ,דירקטורים ומנכ"ל לשעבר של דורי
בניה ,משרד רואי החשבון המבקרים שלה וכן
נגד החברה
דורי בניה ,הדירקטורים שלה ,סמנכ"ל הכספים
שלה ומנכ"ל שלה לשעבר
דורי בניה ,דירקטורים שלה ומנכ"ל שלה
לשעבר ,נגד החברה והדירקטורים שלה ,וכן
נגד גזית ישראל וגזית גלוב
דורי בניה ,הדירקטורים שלה ,המנכ"ל ונושאי
משרה בכירה שלה ,רואי החשבון המבקרים
שלה והמנכ"ל שלה לשעבר ,וכן נגד החברה,
גזית ישראל וגזית גלוב
החברה ,הדירקטורים והמנכ"ל שלה ,רואי
החשבון המבקרים שלה ,וכן נגד גזית ישראל
דורי בניה ,דירקטורים ונושאי משרה בכירה
שלה ,מנכ"ל דורי בניה לשעבר ,החברה ,גזית
ישראל ,גזית גלוב ,רואי החשבון המבקרים של
דורי בניה והחברה

סכום התביעה
 20מיליון ש"ח

 40מיליון ש"ח

למעלה מ 5-מיליון ש"ח
למעלה מ 75-מיליון ש"ח

 13מיליון ש"ח

 33מיליון ש"ח
 55מיליון ש"ח

ביום  9בנובמבר  2014התקבלה החלטת בית המשפט בבקשת חלק מהמשיבים בבקשות
הפרטניות לתובענות ייצוגיות לקביעת סדרי הדין ,לפיה בית המשפט הורה כי תוך  30יום
ממועד ההחלטה האמורה תוגש לבית המשפט בקשה אחת מאוחדת ומתוקנת לאישור
תובענה כייצוגית על-ידי קבוצת המבקשים בחמש הבקשות הראשונות לתובענות ייצוגיות
שהוגשו ,זאת למעט התנועה לאיכות השלטון אשר הגישה את הבקשה הראשונה לאישור
תובענה ייצוגית ואשר לפי החלטת בית המשפט לא תיכלל בקבוצת המבקשים האמורה.
בנוסף ,קבע בית המשפט כי שתי הבקשות האחרונות לתובענות ייצוגיות שהוגשו ,תימחקנה.
ביום  28בדצמבר  2014הוגשה לבית המשפט בקשה מאוחדת לאישור תובענה כייצוגית כנגד
דורי בניה ,דירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית ,מנכ"ל דורי בניה לשעבר וסמנכ"ל הכספים
שלה בתקופה הרלוונטית ,כנגד החברה ודירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית ,כנגד רואה
החשבון המבקר של דורי בניה ושל החברה ,וכן כנגד גזית ישראל וגזית גלוב ,מבעלות
השליטה בחברה (בפיסקה זו ,יחד להלן -המשיבים) ,וזאת על-ידי מבקשים אשר כנטען ,הינם
בעלי מניות בדורי בניה ו/או בחברה (בפיסקה זו יחד להלן -המבקשים) .בבקשה (הנתמכת
בחוות דעת מומחה) נטען לנזק כספי שנגרם כתוצאה ממחדלי המשיבים שהובילו לפרסום
דיווחים ודוחות כספיים הכוללים פרטים מטעים בנוגע למצבה של דורי בניה ,ו"באופן נגרר"
ביחס למצבה של החברה .לטענת המבקשים ,האמור מהווה הפרה של סעיפים שונים בחוק
ניירות ערך והתקנות מכוחו ,וכן מהווה בסיס לטענות בדבר קיפוח ,אחריות בנזיקין מכוח
עוולת הרשלנות בשל הפרת חובת הזהירות ,הפרת חובה חקוקה ,הפרת חובת תום הלב,
העברת נטל ההוכחה למשיבים ואחריות של רואה החשבון המבקר .המבקשים טוענים כי
כימות הנזק המדויק ייקבע במסגרת הדיון בתובענה לגופה ומציינים נזק כספי מוערך
מינימאלי של למעלה מ 75-מיליון ש"ח.
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שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
לשם שלמות התמונה יצוין כי בחודש דצמבר  2014הוגשה נגד החברה תביעה נוספת על-ידי
תובע אשר הינו כנטען בעל מניות בחברה ,הכוללת טענות דומות לטענות הנזכרות לעיל,
לרבות בין היתר טענה כי החברה הפרה את עיקרון הגילוי לפי חוק ניירות ערך שכן התובע
הסתמך על דוחותיה הכספיים של החברה עת בחר לרכוש את ניירות הערך שלה .התובע טוען
בין היתר להפרה יסודית של התחייבויותיה של החברה כלפי ציבור המשקיעים ובנסיבות אלה
לביטול החוזה במסגרתו רכש את מניות החברה .תביעתו של התובע הינה בסכום של כ690-
אלפי ש"ח (או לחלופין בסכום של כ 1-מיליון ש"ח בגין ביטול החוזה לרכישת המניות והשבת
סכום רכישת המניות).
ביחס לכל ההליכים הנזכרים לעיל ,החברה ו/או דורי בניה ,לפי העניין ,דוחות מכל וכל
הטענות המועלות .על בסיס הערכת יועציה המשפטים של החברה ,בשלב מקדמי זה ,לא ניתן
להעריך את סיכויי ההליכים האמורים.
בקשות לאישור תובענות כנגזרות:
בחודשים אוגוסט וספטמבר  ,2014הוגשו שתי בקשות לאישור תביעות נגזרות (יחד עם כתב
תביעה בתביעה נגזרת) ,במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד דורי בניה,
נושאי משרה של דורי בניה וכן נגד החברה ,וזאת על-ידי מבקשים אשר כנטען הינם בעלי
מניות בדורי בניה .בבקשה האחת נטען כי חלוקות דיבידנדים אשר בוצעו על-ידי דורי בניה
בשנים  2012-2013בסך כולל של כ 19-מיליון ש"ח (כ 19.7-מיליון ש"ח ,לרבות הפרשי הצמדה
וריבית) הינן בגדר חלוקות אסורות .בבקשה השניה נטען ,כי חלוקות דיבידנדים אשר בוצעו
על-ידי דורי בניה בתקופה שבין הדוחות הכספיים שלה לשנת  2010ועד לדוחות הכספיים
ביניים שלה לרבעון הראשון לשנת  2014בסך כולל של כ 36-מיליון ש"ח ,מהוות כל אחת
בנפרד וכולן יחד חלוקות אסורות .בהתאם ,לטענת המבקשים בבקשות השונות יש לחייב את
החברה להשיב לדורי בניה את הסכומים שהיא קיבלה מתוך הדיבידנדים האמורים ,לרבות
ריבית והצמדה ,ולחייב את נושאי המשרה הרלוונטיים של דורי בניה לפצות את דורי בניה
בגין הכספים שחולקו .כן נטען בבקשות האמורות לרשלנות ולהפרת חובות הזהירות,
המיומנות והאמונים .בבקשה השניה אף נטען להפרת חובה חקוקה בגין הפרת תקני
חשבונאות בינלאומיים מקובלים והפרת דיני החברות וניירות ערך בקשר לכללים לעריכת
דוחות כספיים .החברה דוחה מכל וכל את טענות המבקשים כלפיה לפי הבקשות האמורות.
לעניין החזר על-ידי החברה של דיבידנדים שחילקה לה דורי בניה בגין השנים  2012ו,2013-
ראה באור .2.10ב).5א) לעיל.
בהחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט בחודש ינואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,בעקבות
בקשות ותגובות שהוגשו על-ידי הצדדים לבקשות לאישור התביעות הנגזרות ,לפיה נקבע כי
המבקשים יגישו בקשה מאוחדת שתכלול את האמור בשתי הבקשות המקוריות או יבחרו
בבקש אחת משתי הבקשות .בהחלטה נוספת מחודש פברואר  ,2015התיר בית המשפט
למבקשים בבקשות לאישור תובענות נגזרות לכלול בבקשה האישור המתוקנת מטעמם
טענות ,עילות תביעה ,סעדים ומשיבים נוספים (עילות תביעה המופנות כנגד רואי החשבון
המבקרים של דורי בניה ועילה של השבת דמי ניהול).
על בסיס הערכת יועציה המשפטים של החברה ,בשלב מקדמי זה ,לא ניתן להעריך את סיכויי
הבקשות האמורות.
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הליכים משפטיים מול קבלן ההקמה הראשי ומול קבלני משנה בפרויקט דוראד:
בחודש אוגוסט  ,2013הגישה החברה יחד עם דורי בניה (בסעיף זה להלן  -התובעות) ,תביעה
בסדר דין מקוצר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,כנגד קבלן ההקמה הראשי בפרויקט
דוראד( GTS Power Solutions, Inc. ,להלן  -קבלן ההקמה) ,בקשר לדרישת חוב של התובעות
בסך של כ 13.7-מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם להסכם הראשי בין
החברה לבין קבלן ההקמה מיום  24בפברואר ( 2011להלן  -ההסכם הראשי) אשר תמורתן לא
שולמה (להלן -התביעה בסדר דין מקוצר) .כן צוין כי אין בתביעה האמורה כדי למצות את
טענותיהן של התובעות לסכומים נוספים ואחרים בקשר לעבודות שביצעו בהתאם להסכם
הראשי והוגשה בה בקשה להטלת עיקולים במעמד צד אחד .בית המשפט קיבל את הבקשה
להטלת העיקולים במעמד צד אחד והורה על עיקול בסכום התובענה האמורה.
באותו היום (באוגוסט  )2013הודיע קבלן ההקמה על ביטול ההסכם הראשי ועל כוונתו לחלט
את ערבות הביצוע שהעמידה החברה לפי ההסכם הראשי ,זאת בעקבות טענותיו להפרת
ההסכם הראשי על ידי התובעות .למועד הודעת הביטול האמורה ,העבודות נשוא ההסכם
הראשי היו לקראת סיום ובהודעתו מסר קבלן ההקמה כי בכוונתו להשלים את ביצוען
בעצמו .התובעות דוחות את טענות קבלן ההקמה במלואן ולעמדתן הוראת הביטול ניתנה
שלא כדין .נכון למועד הדוח ,הוצא צו מניעה ארעי לחילוט ערבות הביצוע.
בחודש ספטמבר ,2013 ,נמסרה לדורי בניה בקשתו של קבלן ההקמה לפתיחת הליך בוררות
נגד החברה ודורי בניה ב  ,The International Chamber of commerce -מוסד לבוררות בלונדון
( ,)ICCלבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה נגדן בסך של  12.3מיליון דולר ארה"ב וכן
דרישה לתשלום הפסדים ,נזקים והוצאות (כולל ריבית) ,זאת בעקבות טענותיו להפרת
ההסכם הראשי .התובעות דוחות את טענותיו של קבלן ההקמה במלואן.
בחודש אפריל  ,2014הגישו התובעות בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו תביעה כספית
נוספת כנגד קבלן ההקמה בסך של כ 42 -מיליון דולר ארה"ב ,בצירוף בקשה להטלת עיקולים
(במעמד צד אחד) ,זאת בגין תמורה שלא שולמה להן עבור עבודות שביצעו במסגרת פרויקט
דוראד כאמור ,בגין סכומים הנובעים מהתאמת המחירים לגידול בהיקף העבודות ביחס לאלה
שהוצגו בעת כריתת ההסכם וכן בגין השבת כספי העכבון המוחזקים אצל קבלן ההקמה ואשר
טרם הושבו לידי החברות (להלן -התביעה הנוספת).
באותו חודש נמסרה לתובעות החלטת בית המשפט לפיה ניתן צו עיקול זמני עד לגובה סכום
התביעה .צו העיקול האמור הומצא לצדדים שלישיים ,לרבות בנקים .בחודש אוגוסט ,2014
לאחר הגשת עמדות הצדדים ודיון בעניין בקשה שהגיש קבלן ההקמה לביטול צו העיקול ,נתן
בית המשפט החלטה במסגרתה הותיר על כנו את צו העיקול תוך צמצום הסכום המעוקל
במסגרת תביעה זו לסך של  55מיליון ש"ח .לאחר ערעור של קבלן ההקמה על ההחלטה
האמורה ובקשות של התובעות לעיון מחדש בהחלטה האמורה ,ולאחר שהוגשו תגובות
הצדדים להליכים האמורים ,הותר צו העיקול האמור על כנו ולא חל שינוי בסכומו.
נכון לאותו מועד ,למיטב ידיעת החברה ,בנק אשר בו מנוהל חשבון של קבלן ההקמה מחזיק
תחת צווי העיקול האמורים לטובת התובעות כ 27-מיליון דולר (הכוללים את הסכום שעוקל
במסגרת צו עיקול שניתן בתביעה בסדר דין מקוצר) .יוסף ,כי בין היתר התובעות הגישו
בקשה לאישור העיקול גם אצל דוראד ,בטענה כי זו מחזיקה בכספים רבים המגיעים לקבלן
ההקמה ואשר גם כלפיהם צריך לחול צו העיקול האמור .בחודש יוני  2014הגישה דוראד כתב
הגנה מטעמה ,המכחיש את זכותן של התובעות להטיל עיקולים אצלה.
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בחודש ינואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,הודיע קבלן ההקמה כי מלוא סכום העיקולים מוחזק
בידי הבנק האמור ,וביקש להורות ליתר המחזיקים השונים שלא להחזיק בידם כספי עיקול.
לאחר קבלת עמדת התובעות ולנוכח הסכמתן ,הורה בית המשפט בהחלטתו מחודש פברואר
 2015על הסרת העיקולים שהוטלו על ידי המחזיקים השונים (לרבות דוראד) שאינם הבנק
האמור .יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,למיטב ידיעת החברה ,הבנק האמור
מחזיק תחת צווי עיקול לטובת התובעות סך של  29.5מיליון דולר (הכולל סך של כ13.7-
מיליון דולר המוחזק במסגרת צו עיקול שניתן בתביעה בסדר דין מקוצר).
בהתייחס לתביעה בסדר דין מקוצר ,בחודש יוני  2014קיבל בית המשפט החלטה לעכב את
ההליכים המתנהלים בישראל עקב קיומה של תניית בוררות בהסכם ההתקשרות עם קבלן
ההקמה ,לפיה לדעת בית המשפט יש לברר את המחלוקת בין הצדדים במסגרת בוררות ב-
 ,ICCאשר בפניו כבר מתנהלים הליכים בין הצדדים .בחודש פברואר  ,2015לאחר תאריך
המאזן ,ובעקבות הסכמת הצדדים ,החליט בית המשפט על עיכוב ההליכים גם בתביעה
הנוספת עקב תניית הבוררות כאמור.
בהמשך לבקשת קבלן ההקמה אשר הוגשה בחודש ספטמבר  2013לפתיחת הליך בוררות נגד
החברות ב ICC-כאמור ,בחודש יולי  2014עדכן קבלן ההקמה את סכום תביעתו נגד התובעות
במוסד לבוררות האמור לסך של כ 35-מיליון דולר ,בגין טענותיו האמורות להפרת ההסכם
שבינו לבין התובעות וכן דרישה לתשלום הפסדים ,נזקים והוצאות (כולל ריבית).
יצוין כי קבלן ההקמה לא צירף לתביעתו פירוט ממשי ו/או אסמכתאות מבוססות לכימות
סכומי הנזק הנתבעים .להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,באשר לאחד
מהסעדים הנתבעים אשר דרישה דומה עלתה בעניינו בעבר על-ידי קבלן ההקמה במסגרת
מכתב לתובעות ,הרי שיש לתובעות טענות טובות אשר יהא בכוחן להדוף את טענות קבלן
ההקמה; ביחס ליתר הסעדים והנזקים הנטענים ,הרי שבהעדר פירוט או אסמכתאות ובטרם
החלו הליכי הבוררות ,לא ניתן לאמוד בשלב זה את הסיכוי כי קבלן ההקמה יזכה לאיזה מן
הסעדים שהוא מבקש לתבוע ולא ניתן לאמוד את הסיכויים להשפעת סעדים אלה על יתר
ההליכים המשפטיים בין הצדדים.
בחודש אוגוסט  2014הגישו התובעות בקשה לפתיחת הליך במוסד הבוררות ה ICC-נגד קבלן
ההקמה ,בקשר עם ביצוע עבודות בפרויקט דוראד ולאור הסכם ההתקשרות בין הצדדים
משנת  .2011במסגרת ההליך מבקשות התובעות לתבוע פיצוי כספי בסך של כ 55.8 -מיליון
דולר ,וכן התבקשו מספר סעדים הצהרתיים בקשר עם ביטול הסכם ההתקשרות האמור בידי
קבלן ההקמה ודרישתו לחלט את הערבות הבנקאית שהעמידה החברה .במסגרת הבקשה
האמורה התבקש גם איחוד הדיון בתביעת התובעות וקבלן ההקמה כמפורט לעיל.
בחודש נובמבר  ,2014נמסר לתובעות כי מוסד הבוררות של ה ICC -החליט לאחד את שתי
הבוררויות כאמור .כן התקבלה הודעה ממוסד הבוררות האמור בדבר הקמת הטריבונל שידון
בתביעות המאוחדות וכן בדבר העברת ניהול ההליכים לידי הטריבונל .נכון למועד אישור
הדוח ,הליך הבוררות מצוי בשלביו המקדמיים ,והצדדים מצויים במגעים אל מול הטריבונל
לשם גיבוש המתווה הפרוצדוראלי לניהול הבוררות.
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נכון למועד הדוח כוללת החברה בדוחותיה בסעיף לקוחות והכנסות לקבל סך של כ72 -
מיליון ש"ח בגין עבודות שבוצעו על-ידי דורי בניה בפרויקט דוראד .החברה יישמה באופן
רישומה האמור את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  11בדבר חוזי הקמה .להערכת
הנהלת החברה ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ,הסכומים אשר צפוי כי יקבע שדורי בניה
זכאית לקבל בגין העבודות שבוצעו על-ידי דורי בניה ,כקבלן משנה שלה ,בפרויקט דוראד יהיו
לפחות הסכומים אשר נכללו בדוחותיה הכספיים כאמור .יצוין כי מטעמי שמרנות נכללו
בסכום כאמור רק הכנסות שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה עד לתום חודש יוני ,2013
המועד בו עברה המחלוקת בין הצדדים לפסים משפטיים ,וכי נכון למועד הדוח לחברה יחד
עם דורי בניה תביעות כספיות כנגד קבלן ההקמה בסכומים הגבוהים משמעותית מהסכומים
שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה כאמור לעיל (לרבות סך ההכנסות לקבל כאמור לעיל).
בהמשך לאמור לעיל ,בחודש אוקטובר  2013התקבל בדורי בניה כתב תביעה על סך של כ15 -
מיליון ש"ח ,שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,כנגד החברה ודורי בניה על ידי
חברה פרטית ,שהינה אחד מקבלני המשנה של דורי בניה בפרויקט דוראד .על פי הנטען בכתב
התביעה ,התביעה הינה לתשלום סכומים המגיעים לכאורה לתובעת בגין עבודות שביצעה
בפרויקט מכוח הסכם קבלנות משנה שנחתם בין דורי בניה והתובעת .יצוין כי בחודש מרס
 2014הגישה דורי בניה הודעת צד ג' לקבלן ההקמה וכן תביעה שכנגד בסכום של כ 3-מיליון
ש"ח .במסגרת החלטתו של בית המשפט מחודש יוני  2014הורה בית המשפט ,בין היתר ,לקבל
את עמדת הצדדים בשאלה האם יש לעכב גם את הדיון גם בתביעה האמורה עד לסיום ההליך
המשפטי בין התובעות לבין קבלן ההקמה .לאחר הגשת עמדות ותגובות הצדדים כאמור
ודיונים שהתקיימו ,בחודש פברואר  ,2015לאחר תאריך המאזן ,ניתנה החלטת בית המשפט
המורה על המשך ההליכים בתביעה זו ,על עיכוב ההליכים בהודעת צד ג' של דורי בניה כאמור
וכן על צירוף קבלן ההקמה כנתבע בתיק .הנהלת החברה ,בהסתמך על יועציה המשפטיים
ונציגיה ההנדסיים של דורי בניה ,שבחנו את כתב התביעה ,בשלב זה בדעה ,כי בידי התובעות
טענות טובות אשר ביכולתן להדוף את התביעה.
בנוסף ,הוגשו נגד דורי בניה תביעות כספיות נוספות על ידי קבלני משנה שלה בפרויקט
דוראד ,אשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הינם בסכום כולל של כ 8.4 -מיליון ש"ח,
כאשר דורי בניה ,בין היתר בהסתמך על יועציה המשפטיים ,בדעה כי בידיה טענות טובות
אשר ביכולתן להדוף את התביעות.
.6

בחודש אפריל  ,2014התקבל ברום גבס כתב תביעה בסדר דין מקוצר על סך של  14מיליון
ש"ח שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד רום גבס ,על-ידי חברה פרטית ,שהינה
צד שלישי שאינו קשור לחברה (בפסקה זו  -התובעת) .על פי הנטען בכתב התביעה ,התביעה
הינה לתשלום סכומים המגיעים לכאורה לתובעת בגין טענה לאיחור במועד ההשלמה החוזי
של הפרויקט מכוח הסכם בניה שנחתם בין רום גבס לתובעת .נכון למועד הדוח ,הפרויקט
נושא התביעה הושלם ונמסר לתובעת .יועציה המשפטיים של דורי בניה ,שבחנו את כתב
התביעה ,בשלב זה בדעה כי סיכויי התביעה להידחות עולים על סיכוייה להתקבל .בחודש
ספטמבר  ,2014רום גבס הגישה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תביעה כספית כנגד
התובעת ,על סך של כ 22.8 -מיליון ש"ח ,זאת בגין תמורה שלא שולמה לה עבור עבודות בניה
שבוצעו על ידה וכן בגין עלויות נוספות בהן נשאה רום גבס עקב התמשכות עבודות הבניה,
בעטיה של התובעת.
להערכת הנהלת דורי בניה ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ,הסכומים אשר נכללו בדוחותיה
הכספיים בהתאם לאמור הינם סבירים.
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שעבודים ,התקשרויות ,ערבויות והתחייבויות תלויות (המשך)
.7

במסגרת הליך בוררות המתנהל בין דורי בניה לבין צד בלתי קשור (להלן  -המזמין) ,אשר עימו
התקשרה דורי בניה בשנת  2011בחוזה קבלנות לבניית  65יחידות דיור במרכז הארץ (להלן-
הפרויקט) ובהתאם להסדר הדיוני שנקבע במסגרת הליך הבוררות האמור בדבר סדר הגשת
טענות הצדדים ,בחודש מרס  2015הגיש המזמין את תביעתו כנגד דורי בניה בסך של כ42-
מיליון ש"ח בגין נזקים שונים אשר לטענת המזמין נגרמו לו בשל איחורים לכאורה במועד
השלמת העבודות בפרויקט (זאת לצד הגשת בקשה לפיצול סעדים ,נוכח טענותיו של המזמין
לנזקים נוספים שטרם התגבשו ,ואשר לא נכללו בתביעה האמורה) .יצוין כי נגד ,בכוונת דורי
בניה להגיש תביעה נגד המזמין בסכומים משמעותיים במסגרת הליך הבוררות האמור ,בין
היתר ,בגין אי תשלום עבור עבודות נוספות ו/או עבודות חריגות בניגוד להסכם ו/או בגין
נזקים שנגרמו לדורי בניה ,בין היתר ,כתוצאה משינויים בתכנון הפרויקט אשר בוצעו על ידי
המזמין ,שהביאו לגידול בהיקף העבודות שנדרשו להקמת הפרויקט ולהארכת משך ביצועו
בשל נסיבות התלויות במזמין.
דורי בניה דוחה מכל וכל את טענות המזמין בתביעתו האמורה .להערכת הנהלת דורי בניה,
בהסתמך על יועציה המשפטיים ,הסכומים אשר נכללו בדוחותיה הכספיים בקשר לפרויקט
האמור הינם סבירים.

.8

החברה הינה נתבעת בתביעות המטופלות על-ידי חברות ביטוח אשר ביטחו אותן מפני
הסיכונים נשוא התביעות ,למעט רכיב של השתתפות עצמית .סכום ההשתתפות העצמית
הכולל בגין התביעות הנ"ל אינו מהותי לחברה.

.9

לעיתים במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה ,מתגלעות בין הקבוצה לבין מזמיני עבודות אי-
הסכמות לגבי חשבונות ביניים וחשבונות סופיים .אי-הסכמות אלה ,ככל שקיימות ,בדרך כלל
מיושבות במסגרת משא ומתן ו/או באמצעות מנגנונים הקבועים בהסכמים עם מזמיני
העבודה .להערכת החברה ,אי-הסכמות מקצועיות בפרויקטים הנמצאים בביצוע נכון למועד
הדוח ,ככל שקיימות ,כולן הינן בנות פתרון במהלך העבודה השגרתי ו/או תוך דיונים בין נציגי
הקבוצה לנציגי מזמיני העבודה .כמו כן ,במהלך העסקים הרגיל ומעת לעת ,מגישה החברה
תביעות השבה שונות בגין היטלים ו/או אגרות ששילמה ,כנגד הגופים הרלוונטיים.

.10

נכון לתאריך המאזן ,בנוסף לתביעות המתוארות לעיל הוגשו כנגד דורי בניה תביעות נוספות
בגין ליקויי בניה ,תביעות ספקים ,קבלני משנה ועובדים בסך של כ 10,636 -אלפי ש"ח .בגין
תביעות אלו יצרה דורי בניה הפרשה בסכום לא מהותי.
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הון
א.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר 2014
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

ב.

450,000,000

234,499,786

 31בדצמבר 2013
מונפק
ונפרע
רשום
מספר המניות
200,000,000

135,489,911

התנועה בהון המניות
בחודש ספטמבר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הגדלת ההון
הרשום של החברה ב 250-מיליון ש"ח המורכבים מ 250-מיליון מניות רגילות של החברה וכן ,בין
היתר ,אישרה את הנפקתן של כ 99 -מיליון מניות לגזית ישראל .לפרטים נוספים ראה באור
.29ד.1.א) להלן.

ג.

תשקיף המדף של החברה משנת "( 2013תשקיף המדף")
ביום  4במאי  ,2014פרסמה החברה תיקון לתשקיף המדף שלה ,בהתאם להיתר שניתן לה על-ידי
רשות ניירות ערך ,הכולל אפשרות לפרסם מכוחו הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה.
ביום  20באוקטובר  2014קיבלה החברה הודעה מרשות ניירות ערך (להלן  -הרשות) במסגרתה
הורתה הרשות לחברה שלא להציע עוד ניירות ערך לפי תשקיף המדף של החברה מחודש נובמבר
( 2013להלן  -תשקיף המדף) ובדבר ביטולו של תשקיף המדף .בהודעתה האמורה של הרשות צוין ,בין
היתר ,כי החברה ביצעה שלושה תיקוני דוחות מהותיים בשנת  ,2014כאשר הדוח התקופתי לשנת
 2013פורסם מחדש פעמיים ,אשר השפיעו באופן מהותי מאוד על הרווח ועל ההון העצמי של
החברה ,וכי מדובר על כשלי דיווח מהותיים .בהתאם ,כמתואר בהודעת הרשות ,בנסיבות אלו אין
מקום להעניק לחברה את האפשרות לגייס הון מהציבור באמצעות תשקיף מדף ובהתבסס על
דיווחיה השוטפים של החברה.

ד.

זכויות שאינן מקנות שליטה
הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה במאזן:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
החלק בשווי המאזני *)
קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדות

20,195
-

33,986
697

20,195

34,683

*) החברה הקצתה את הגרעון של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בדורי בניה לבעלי מניות
החברה .לפרטים נוספים ראה באור .2ג .לעיל.
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א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים
בהתאם ל:IAS 39-
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
נכסים פיננסיים שיועדו בעת ההכרה לראשונה

95

95

לקוחות וחייבים

416,968

548,148

התחייבויות פיננסיות

ב.

ספקים זכאים ,הפרשה לתיקונים ואחריות

465,398

563,361

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

619,697

668,327

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון מדד מחירים
לצרכן ,סיכון ריבית ,סיכון מחיר וסיכון מטבע חוץ) ,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.
.1

סיכון נזילות
מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת
באמצעות שימוש במשיכות יתר ,הלוואות מבנקים ,אגרות חוב וערבויות שניתנו.

.2

סיכון מדד מחירים לצרכן
לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד
המחירים לצרכן בישראל .הסכום של המכשירים הפיננסיים הצמוד למדד המחירים לצרכן
ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן הינו כ 414 -מיליון ש"ח ליום
 31בדצמבר  2014וכ 479 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2013

.3

סיכון אשראי
מגזר קבלן מבצע חשוף לסיכון אשראי לקוחות ,מצב בו ביצוע העבודה מקדים את התקבול
החוזי בגינה .הקבוצה פועלת לשיפור תנאי התשלום וצמצום ימי האשראי במגזר זה.
במגזר היזמות הקבוצה מקבלת את רוב הכנסותיה מרוכשים לאורך הקמת פרוייקט ,ובכל
מקרה לא מוסרת את השטחים הנמכרים בטרם קיבלה את מלוא התמורה .חובות לקוחות
בגין ביצוע עבודות משולמים באופן שוטף במקביל לביצוע העבודה.
ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים לסך של כ 102,582 -אלפי ש"ח
(ליום  31בדצמבר  122,618 -2013אלפי ש"ח) ויתרות הלקוחות והכנסות לקבל הסתכמה לסך
של  397,215אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  529,457 -2013אלפי ש"ח).
המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים במוסדות פיננסיים בדירוג אשראי גבוה.
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.4

סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך וזמן קצר
שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה .מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון
המתייחסות לריבית תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין הלוואות
לזמן ארוך של הקבוצה .יתרת ההלוואות של הקבוצה אשר נלקחו בריבית משתנה ליום 31
בדצמבר  2014הינה  138,233אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  86,298 -2013אלפי ש"ח) .בנוסף,
לחברה יתרת אגרות חוב בעלת ריבית משתנה אשר יתרתה ליום  31בדצמבר  2014הינה
 66,427אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  99,048 -2013אלפי ש"ח).

.5

סיכון מטבע חוץ
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה
למטבעות שונים ,בעיקר לזלוטי הפולני .סיכון שער חליפין נובע מנכסים שהוכרו
והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות וכן מהשקעות נטו
בפעילויות חוץ .כמו כן לחברה חשיפה לשער הדולר בקשר עם הסכם ביצוע עבודות הנדסיות
כקבלן משנה בפרויקט דוראד כמתואר בבאור .1.10ג))4א .לעיל.
לפרטים בדבר השפעת השינוי בשער הזלוטי הפולני בתקופה ראה באור .1.10ד) לעיל.

.6

סיכון מדד תשומות הבנייה
התקשרות הקבוצה עם מזמיני עבודות מחד וספקים וקבלני משנה מאידך בהסכמי התקשרות
הצמודים למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (להלן  -המדד) ,חושפת את סעיפי הכנסות
לקבל ממזמיני עבודות והוצאות לשלם לספקים לשינויים במדד .כיוון שהחברה חותמת על
הצמדה למדד עם מזמין העבודה החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית.

98

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :20מכשירים פיננסיים (המשך)
ג.

ריכוז סיכון נזילות
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי ריבית):
 31בדצמבר 2014

עד שנה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישת מקרקעין
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואה מהחברה האם
אגרות חוב *)

*)

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

מעל 5
שנים

סה"כ

383,536
73,705
6,318
116,987
650
145,234

5,941
650
84,247

526
25,650
80,324

508
76,401

2,372
72,477

91,096

383,536
73,705
6,318
126,334
26,950
549,779

726,430

90,838

106,500

76,909

74,849

91,096

1,166,622

אגרות החוב מסדרה א' של דורי בנייה מוצגות על פי התנאים החוזיים של שטר הנאמנות ,על אף שליום  31בדצמבר 2014 ,סווגו לזמן קצר שכן
דורי בניה אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות הרלוונטיות להן .לפרטים נוספים ראה באור .16ג .5.לעיל.

 31בדצמבר 2013

סה"כ

510,874
29,951
22,536
89,859
155,400

2,934
144,243

80,157

76,375

109,229

104,524

510,874
29,951
22,536
92,793
669,928

808,620

147,177

80,157

76,375

109,229

104,524

1,326,082

עד שנה
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישת מקרקעין
הלוואות מתאגידים בנקאיים
אגרות חוב
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עד 5
עד 4
ועד 3
משנה ועד
שנים
שנים
שנים
שנתיים
אלפי ש"ח

מעל 5
שנים

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :20מכשירים פיננסיים (המשך)
ד.

שווי הוגן
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים,
המוצגים בדוחות הכספיים ,שלא על-פי שווים ההוגן:
שווי הוגן
יתרה
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
אגרות חוב ()1
()1

483,665

581,321

476,852

629,224

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל (רמה  )1לתאריך המאזן.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,לקוחות ,חייבים ויתרות
חובה ,השקעה בבטוחות סחירות ,הלוואות לחברות כלולות ,הלוואות שהתקבלו לזמן ארוך ,אשראי
מתאגידים בנקאיים ואחרים ,התחייבויות לספקים ולנותני שירותים ,זכאים ויתרות זכות והתחייבות
בגין רכישת מקרקעין תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :20מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

מאזן הצמדה ליום 31/12/2014

ניירות
ערך

פריט לא
כספי

אירו

דולר

מטבע אחר
אלפי ש"ח

צמוד מדד/
מדד
תשומות
בניה

לא צמוד

סך הכל

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לז"ק
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
הלוואות לחברות מוחזקות לז"ק
נכס מיועד למימוש
מלאי בניינים למכירה
סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
מלאי קרקעות
נכסים בגין הטבות לעובדים
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים
סה"כ נכסים לא שוטפים

15,465
7,300
558,224
580,989

95
95

264
264

115
1,220
1,335

598
4,596
494
5,688

344,272
344,272

101,605
99,566
52,943
19,259
273,373

102,582
104,257
397,215
35,218
1,220
7,300
558,224
1,206,016

2,421
212
259,118
42,599
22,118
34,267
360,735

-

71,126
2,477
73,603

-

-

100,158
100,158

4,060
4,060

2,421
212
71,126
365,813
42,599
22,118
34,267
538,556

סה"כ נכסים

941,724

95

73,867

1,335

5,688

444,430

277,433

1,744,572
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מט"ח
ניירות
ערך

פריט לא
כספי

מטבע אחר
אירו
אלפי ש"ח

דולר

שקלי
צמוד מדד/
מדד
תשומות
לא צמוד
בניה

סך הכל

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
אחרים
חלויות שוטפות אג"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות ,הפרשה להפסדים והתחייבות
בגין רכישת מקרקעין
הפרשות
מיסים שוטפים לשלם
מקדמות ממזמיני עבודות
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
אחרים

6,318
235,561

73,133
1,839
1,104
527,521

183,557
36,624
1,221
303,892
1,214,074

-

-

-

-

5,209

-

3,461

8,670

הלוואה מהחברה האם

-

-

-

-

-

-

17,850

17,850

אגרות חוב סטרייט
התחייבות בשל הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

5,791
5,791

-

-

-

5,209

287,933
287,933

21,311

287,933
5,791
320,244

סה"כ התחייבויות

448,002

-

-

584

13,406

523,494

548,832

1,534,318

סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות

493,722

95

73,867

751

()7,718

()79,064

()271,399

210,254

-

-

-

54

7,679
359

126,017
103,226

103,534
34,785
303,892
442,211

-

-

530
584

42
117
8,197
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105,121
66,427
279,897

112,800
192,444
383,536

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :20מכשירים פיננסיים (המשך)
מאזן הצמדה ליום 31/12/2013

ניירות
ערך

פריט לא
כספי

אירו

דולר

מטבע אחר
אלפי ש"ח

צמוד מדד/
מדד
תשומות
בניה

לא צמוד

סך הכל

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לז"ק
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
הלוואות לחברות מוחזקות לז"ק
נכס מיועד למימוש
מלאי בניינים למכירה
סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
מלאי קרקעות
נכסים בגין הטבות לעובדים
השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין
מסים נדחים
סה"כ נכסים לא שוטפים

15,578
12,900
601,045
629,523

95
95

456
70,956
71,412

1,089
4,804
5,893

161
1,800
685
2,646

414,587
414,587

120,912
116,799
43,914
18,006
299,631

122,618
118,694
529,457
34,269
4,804
12,900
601,045
1,423,787

21,405
303
270,533
51,304
18,009
37,854
399,408

-

4,134
4,134

-

-

72,143
72,143

3,487
3,487

21,405
303
350,297
51,304
18,009
37,854
479,172

סה"כ נכסים

1,028,931

95

75,546

5,893

2,646

486,730

303,118

1,902,959
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מט"ח
פריט לא כספי

ניירות
ערך

אירו

דולר

שקלי
צמוד מדד /מדד
מטבע אחר תשומות בניה
אלפי ש"ח

סך הכל

לא צמוד

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני
אשראי אחרים
חלויות שוטפות אג"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות ,הפרשה להפסדים
והתחייבות בגין רכישת מקרקעין
הפרשות
מקדמות ממזמיני עבודות
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני
אשראי אחרים

22,536
213,338

48,724
1,283
584,711

190,024
13,433
267,088
1,196,104

-

-

-

-

2,832

-

-

2,832

אגרות חוב סטרייט
התחייבות בשל הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

5,832
5,832

-

-

-

2,832

384,778
384,778

66,032
66,032

450,810
5,832
459,474

סה"כ התחייבויות

401,102

-

-

564

5,053

598,116

650,743

1,655,578

סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות

627,829

95

75,546

5,329

()2,407

()111,386

()347,625

247,381

-

-

-

53

-

116,032
12,150
267,088
395,270

-

-

511
564

2,221
2,221

104

87,416
33,016
414,272

851
93,402
96,549

88,267
126,418
510,874

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :20

מכשירים פיננסיים (המשך)
ו.

מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
מבחן רגישות לשינויים
בשיעורי ריבית
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת ריבית
עליית ריבית
של 1%
של 3%
אלפי ש"ח
2014

()6,140

2,047

2013

()5,551

1,850

מבחן רגישות לשינויים בשערי
החליפין של הזלוטי
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת
שערים של
עליית שערים
10%
של 10%
אלפי ש"ח
2014

19,503

()19,503

2013

20,934

()20,934

מבחן רגישות לשינויים
במדד המחירים לצרכן
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידת מדד
עליית מדד
של 1.5%
של 1.5%
אלפי ש"ח
2014

()6,209

6,209

2013

()7,245

7,245

מבחן רגישות לשינויים
בשער החליפין של הדולר
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידה של
עלייה של
10%
10%
אלפי ש"ח
2014

7,113

()7,113

2013

7,096

()7,096
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מכשירים פיננסיים (המשך)
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 (לפני מס) ,עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד
דיווח.
ז.

ניהול ההון בחברה
מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:

באור - :21

.1

לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות,
משקיעים ובעלי עניין אחרים.

.2

לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים והשירותים
המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה.

.3

לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו ערך
מרבי לבעלי המניות.

הכנסות

2014

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות ומביצוע עבודות:
הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות
הכנסות מביצוע עבודות

227,261
1,127,780

224,490
1,339,090

199,500
1,560,328

הכנסות מהשכרה

1,355,041
-

1,563,580
544

1,759,828
188

1,355,041

1,564,124

1,760,016
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עלות המכירות ,ההשכרה והעבודות שבוצעו

2014
א.

ב.

לפי מקורות ההכנסה
עלות מכירת בניינים וקרקעות
עלות ביצוע עבודות

245,783
1,407,800

197,054
1,389,251

173,073
1,490,432

עלות ההשכרה

1,653,583
-

1,586,305
546

1,663,505
311

1,653,583

1,586,851

1,663,816

לפי מרכיבי הוצאה
קרקע
חומרים
קבלני משנה
שכר ונלוות
מימון שהוון
פחת
אחרות

באור - :23

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

97,992
309,268
1,011,432
119,460
3,427
6,959
105,045

62,104
364,499
959,029
115,940
3,253
4,863
77,163

46,372
463,417
952,466
119,643
6,404
4,517
70,997

1,653,583

1,586,851

1,663,816

הוצאות מכירה ושיווק
2014
שכר ונלוות
פרסום
אחרות
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

2,020
2,913
460

1,859
1,932
510

2,093
1,826
546

5,393

4,301

4,465

קבוצת א .דורי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :24

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

2014
שכר ונלוות
דמי ניהול לבעלת שליטה ושכר דירקטורים ()1
שכירות ואחזקת משרדים
פחת והפחתות
מסים וביטוח
שירותים מקצועיים
אחרות

27,059
4,208
12,980
2,141
548
13,232
1,196

26,571
4,098
14,997
1,912
369
5,705
1,771

27,086
5,465
14,821
1,950
382
5,539
1,236

61,364

55,423

56,479

( )1הסכמי הניהול עם בעלת השליטה הסתיימו בחודש נובמבר .2014
באור - :25

הכנסות והוצאות מימון ,נטו

2014
א.

הכנסות מימון
רווח מניירות ערך סחירים ,נטו
ריבית על פקדונות לזמן קצר
ריבית בגין יתרות חובה
רווח בגין מכשירים נגזרים
אחרות ,נטו

ב.

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

648
986
143
8,600

488
1,355
276
4,503

349
2,841
33
1,169
3,497

10,377

6,622

7,889

הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
הוצאות מימון בגין אגרות חוב הניתנות להמרה
במניות
הוצאות בגין מכשירים נגזרים
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
הוצאות מימון בגין הלוואה מבעל שליטה
עמלות והוצאות בנק
אחרות ,נטו
בניכוי  -הוצאות שנזקפו לעלות נכסים כשירים
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3,662

2,461

2,332

28,532
121
10,890
2,436
9
()2,317

2,095
40,944
530
2,623
698
()3,752

104
39,003
173
1,592
994
()2,658

43,333

45,599

41,540
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הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו

2014
הוצאות בגין עסקאות שבוטלו
רווח (הפסד) ממימוש רכוש קבוע
הפחתת עסקאות מקרקעין
הפסד בגין סיום הסכם ניהול
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי (ראה באור .1.10ב)).1
הפסד ממימוש חברה מאוחדת
אחרות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

284
()4,971

()323
24,900
()4,356

()1,029
()712
()1,110
()498
()326
()2,433

()4,687

20,221

()6,108

באור  - :27מסים על הכנסה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים
במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה-
 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  )2007החל משנת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה
שיעור מס החברות בישראל בשנים  2012ו 2013 -היה  25%ובשנת .26.5% – 2014
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.
בחודש אוגוסט  2013פורסם 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.
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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 אישור 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.
ג.

מסים נדחים
הרכב ותנועת המסים הנדחים:
בגין
השקעה
הפסדים
בחברות
להעברה
מוחזקות,
לצורכי
נטו ()1
מס

בגין
הלוואה
מהחברה
האם

בגין
רכוש
קבוע

אחרים

סה"כ

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2012

39,471

-

-

()6,641

()384

32,446

מיון חברה מוחזקת למכירה
זקיפה לרווח כולל אחר
זקיפה לרווח או הפסד

6,473

-

-

()1,803

()935
()190
625

()935
()190
5,295

-

-

()8,444

()884

36,616

-

-

()426

205
1,305

205
1,033

-

-

()8,870

626

37,854

יתרה ליום  31בדצמבר 45,944 2012
זקיפה להפסד כולל אחר
זקיפה לרווח או הפסד

154

יתרה ליום  31בדצמבר 46,098 2013
זקיפה לקרן הון בגין עסקאות
עם בעל שליטה
זקיפה להפסד כולל אחר
24,524
זקיפה לרווח או הפסד

13,643
()35,058

()12,646
3,606

644

()153
1,853

()12,646
13,490
()4,431

יתרה ליום  31בדצמבר 70,622 2014

()21,415

()9,040

()8,226

2,326

34,267

-

( )1לפרטים בדבר מיסים נדחים אשר יצרה החברה בקשר עם השקעתה ברונסון ,ראה
באור .10.1ב) .1לעיל.
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המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי ש"ח
34,267

נכסים לא שוטפים

37,854

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של  )26.5% - 2013( 26.5%בהתבסס על שיעורי המס
הצפויים לחול בעת המימוש.
ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס והפסדי הון המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר  2014לסך של כ 800 -מיליון ש"ח (מתוכם סך של כ 570 -מיליון ש"ח בדורי בניה) וכ62 -
מיליון ש"ח בהתאמה (בחברה בלבד) .בגין הפסדים אלה נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים
בסך של כ 70,622 -אלפי ש"ח (בשל הצפי לניצולם כתוצאה מקיומה של הכנסה חייבת במהלך השנים
הקרובות).

ה.

מסים על ההכנסה (הטבת מס) הכלולים ברווח או הפסד

2014
מסים שוטפים
מסים נדחים
מסים בגין שנים קודמות
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי
בשיעור המס
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

8,580
4,431
()123

5,006
433
1,259

5,785
()4,170
383

-

()1,672

-

12,888

5,026

1,998
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מסים על ההכנסה (המשך)
ו.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף ברווח או הפסד:

2014

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

2012

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

()411,280

()102,055

4,042

שיעור המס הסטטוטורי

26.5%

25%

25%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

()108,989

()25,514

1,011

עלייה (ירידה) במס בגין:

ז.

הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצרכי מס ,נטו
חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעור
המס
הפרשים בבסיס המס בגין בניינים מוחזקים
למכירה
חברות מאוחדות בחו"ל החייבות בשיעור מס
מופחת
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
יצירת הפרשה למס בגין חברות המטופלות
בהתאם לשיטת השווי המאזני
מסים בגין שנים קודמות
הפסדים בגינם לא נוצרו מסים נדחים
תנועה במס נדחה בגין פעולות עם בעל שליטה
אחרים

170

668

1,380

2,104

()62

()2,081

-

()1,672

-

-

-

1,551

79
-

45
()6,599

153
-

18,643
()123
96,861
3,606
537

1,259
37,125
()224

383
523
()922

מסים על ההכנסה

12,888

5,026

1,998

שיעור מס אפקטיבי ממוצע

-

-

49.4%

שומות מס סופיות
לחברה ולחברות מאוחדות מסוימות שומות סופיות או שומות הנחשבות כסופיות לשנים שונות עד
וכולל שנת המס  .2010לחברות מאוחדות אחרות טרם הוצאו שומות סופיות מאז היווסדן.

ח.

חוק הריכוזיות
לפרטים בדבר השלכות חוק הריכוזיות על המסים הנדחים של החברה ראה באור  31להלן.
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הפסד למניה
פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי (הפסד) למניה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
)* 2012
)* 2013
2014
הפסד
הפסד
הפסד
המיוחס
המיוחס
המיוחס
לבעלי
כמות
לבעלי
כמות
לבעלי
כמות
מניות של
מניות
מניות של
מניות
מניות של
מניות
משוקללת החברה
משוקללת החברה משוקללת החברה
אלפים אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפים
אלפים אלפי ש"ח
כמות המניות וההפסד לצורך חישוב
הפסד בסיסי

160,988

()276,430

135,490

()66,931

135,054

()1,441

כמות המניות לצורך חישוב הפסד מדולל 160,988

()276,430

135,490

()66,931

135,054

()1,441

*)

באור - :29

בחישוב ההפסד המדולל למניה לשנת  2012ו 2013 -לא נכללו ניירות ערך המירים (מניות רגילות
פוטנציאליות מדללות) מסוג אגרות חוב להמרה (סדרה ב') של החברה כיוון שהכללתן תביא
להשפעה אנטי מדללת על ההפסד הבסיסי למניה.

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב:
 31בדצמבר 2014

לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
ספקים
זכאים ויתרות זכות
הלוואה מהחברה האם
יתרת לקוחות והכנסות לקבל הגבוהה במשך
השנה
יתרת חייבים ויתרות חובה הגבוהה במשך השנה

בעל שליטה
(החברה
האם)

חברות
כלולות
(עסקאות
משותפות)
אלפי ש"ח

1,687
2,583
17,850

139,037
1,703
-

48
328,158
-

1,687
843

139,376

911

 31בדצמבר 2013

לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
ספקים
יתרת לקוחות והכנסות לקבל הגבוהה במשך
השנה
יתרת חייבים ויתרות חובה הגבוהה במשך השנה
113

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים

בעל שליטה
(החברה
האם)

חברות
כלולות
(עסקאות
משותפות)
אלפי ש"ח

843
-

105,137
-

113
911
204

843

108,365

5,842
1,871
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין

2014

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

2012

שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או
מטעמה

1,217

884

1,000

שכר דירקטורים המועסקים בחברה

-

-

955

דמי ניהול לחברה האם *)

1,996

2,449

2,490

מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה או
מטעמה
דירקטורים שאינם מועסקים בחברה**)
דירקטורים המועסקים בחברה
*)
**)

ג.

8
-

8
1

6
-

בשנת  2014כולל שירותי מנכ"ל בסך של כ 1,135 -אלפי ש"ח ( 2,367 - 2013אלפי ש"ח) .ביום 2
בנובמבר  2014הסתיימו שירותי הניהול האמורים .לפרטים ראה באור .29ד.1.ג) להלן.
ליום  31בדצמבר  2014דירקטוריון החברה מונה  8דירקטורים ,מתוכם  6דירקטורים המקבלים
שכר .למועד אישור הדוחות הכספיים דירקטוריון החברה מונה  6דירקטורים ,מתוכם 4
דירקטורים המקבלים שכר .לפרטים נוספים ראה באור .29ד.2.ב) להלן.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2014 ,
בדבר תנאים
ראה
סעיף
ד'()1
ד'()1
ד'( ,)1ד'()2

הכנסות
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

ד'()1

בעל שליטה
(החברה
האם)
3,300
()2,970
()2,909
()10,890
()13,469

חברות
כלולות
(עסקאות
משותפות)
אלפי ש"ח
8,600
8,600

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים
()1,217
()1,217

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2013 ,
בדבר תנאים
ראה
סעיף
הכנסות
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מימון

ד'( ,)1ד'()2
ד'( ,)1ד'()2
ד'( ,)1ד'()2

114

בעל שליטה
(החברה
האם)
()3,378
()3,378

חברות
כלולות
(עסקאות
משותפות)
אלפי ש"ח
4,103
4,103

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים
()3,230
()13
()884
()4,127
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,

בדבר תנאים
ראה
סעיף
הכנסות
עלות ההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מימון
ד.

ד'( ,)1ד'()2
ד'( ,)1ד'()2
ד'( ,)1ד'()2

בעל שליטה
(החברה
האם)
()2,745
()2,745

חברות
כלולות
(עסקאות
משותפות)
אלפי ש"ח
3,497
3,497

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים
2,250
()2,468
()1,955
()2,173

עסקאות עם צדדים קשורים
.1

עסקאות עם קבוצת גזית גלוב ובעל השליטה בה
א)

עסקת גזית
ביום  28בספטמבר  ,2014אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד לפי סעיף
 275לחוק החברות ,בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  20באוגוסט 2014
דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת שלה) ,את התקשרותה של החברה
בעסקה עם גזית ישראל (בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה) בהתאם לתקנות
ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א2001-
ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס,2000-
אשר במסגרתה במועד האמור:
( )1לגזית ישראל הוקצו  99,009,901מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב של החברה,
בתמורה למזומן בסך של  130מיליון ש"ח שהועבר לחברה (היינו  -לפי מחיר של
 1.3130ש"ח למניה ,אשר הינו מחיר הנעילה של מנית החברה בבורסה ביום 24
ביולי  ,2014שהיה יום המסחר האחרון לפני מועד פרסום הדיווח המיידי של דורי
בניה מיום  27ביולי  ,)2014כך שנכון למועד הדוח גזית ישראל מחזיקה כ84.91%-
מההון המונפק של החברה ,וזאת בדרך של הצעה פרטית חריגה (כהגדרתה בתקנות
האמורות);
( )2לחברה הומחו מלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית ישראל בגין קווי אשראי
והלוואות בעלים שהעמידה לדורי בניה (למועד הדוח – בסך כולל של  250מיליון
ש"ח ,ראה באור .2.10ב.5.י) לעיל) בדרך של המחאת חוב ,בתמורה לשטר הון צמית
שהנפיקה החברה לגזית ישראל ,אשר עיקרי תנאיו כדלקמן :סכום קרן שטר ההון
הינו צמית וייפרע אך ורק בעת פירוק החברה; קרן שטר ההון תישא ריבית שנתית
בשיעור של ריבית הפריים בתוספת  ,2%אשר תיצבר לזכות גזית ישראל ותשולם
במועד פירעון קרן שטר ההון; על אף האמור ,אם החברה תחליט על חלוקת
דיבידנד ,אזי כתנאי מקדמי לחלוקת הדיבידנד ,תשלם החברה לגזית ישראל את
הריבית שתיצבר עד אותו מועד; הקרן והריבית שיישא שטר ההון לא תהיינה
צמודות לבסיס הצמדה כלשהו; עד מחצית מסכום קרן שטר ההון (ללא הריבית
הנצברת בגינו ,היינו ,סכום של  125מיליון ש"ח) יהא ניתן להמרה לשיעורין מעת
לעת החל מחלוף  6חודשים ממועד הנפקת שטר ההון ,לפי שיקול דעתה של גזית
ישראל ,למניות החברה ,כפי שתהיינה קיימות במועד ההמרה ,לפי מחיר של 1.3130
ש"ח למניה.
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על אף האמור לעיל ,שטר ההון לא יהא ניתן להמרה למניות החברה כאמור לעיל,
אם ההמרה למניות החברה תגרום לכך ששיעור החזקות הציבור (כהגדרתו בתקנון
הבורסה ובהנחיות לפיו) לאחר ובהתחשב בביצוע ההמרה יפחת מ 15%-או משיעור
מזערי אחר כפי שיהיה באותו מועד.
כמו כן ,במסגרת העסקה החברה התחייבה להציע לדורי בניה כי מחצית מסכום
הלוואות הבעלים אשר הועמדו לטובת דורי בניה (במסגרת אחד מקווי האשראי),
בסכום של  125מיליון ש"ח ,אשר יומחו אליה כאמור ,יומרו למניות של דורי בניה,
במחיר למניה של  2.500ש"ח למניה ,שהינו שער הנעילה של מניית דורי בניה
בבורסה ביום  24ביולי  ,2014וזאת בדרך של הצעה פרטית ,אשר ביצועה יהא כפוף,
בין היתר ,לאישורי האורגנים המוסמכים של דורי בניה ,לרבות אישור האסיפה
הכללית של דורי בניה ,ברוב מיוחד הקבוע בסעיף  275לחוק החברות .מובהר ,כי
קבלת האישורים הנדרשים על-ידי דורי בניה לביצוע ההצעה הפרטית לחברה
כאמור לעיל אינו מהווה תנאי לביצוע העסקה.
( )3לחברה הועמדה זכות לקבלת קו אשראי מגזית ישראל עד לסך של  70מיליון ש"ח,
במסגרתו תהא החברה זכאית לקבל הלוואות ,מעת לעת ,בתנאים המפורטים להלן:
קרן ההלוואות תישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  ,1.5%אשר תשולם בכל
סוף רבעון קלנדרי; הקרן והריבית של ההלוואות לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה
כלשהו; החברה תהא רשאית למשוך הלוואות מקו האשראי ,מעת לעת ,בחלקים,
כאשר כל סכום שיימשך על חשבון קו האשראי ייפרע בתשלום אחד ביום 14
בינואר  2016בתוספת הריבית שנצברה עד לאותו מועד (כפוף לזכותה של החברה
לפירעון מוקדם ללא קנס וללא עמלות כלשהן); קו האשראי לא יגובה בביטחונות
ולא יכלול התחייבות לעמוד באמות מידה פיננסיות ו/או בהתחייבויות אחרות ו/או
לשאת בתשלום עמלות כלשהן .קו האשראי האמור לא יהא מתחדש ,והחברה תהא
רשאית לקבל הלוואות במסגרת קו האשראי בכל עת עד לתום התקופה האמורה
בסכום שלא יעלה על סכום קו האשראי שלא נוצל עד אותו מועד .משיכת הלוואות
מתוך מסגרת האשראי על-ידי החברה תבוצע רק אם וככל שהחברה תשלים הצעת
רכש לאגרות החוב של דורי בניה באופן כלשהו (גזית ישראל תהיה רשאית לוותר
על תנאי זה למשיכת סכומים מתוך קו האשראי לפי שיקול דעתה הבלעדי) .לעניין
זה ראה גם מכתב התחייבות שנמסר לחברה ביום  24בנובמבר  ,2014באור .1ו.
לעיל.
הקצאת המניות ,קבלת קו האשראי והמחאת הלוואות הבעלים הינם כולם יחד
חלק מהעסקה ובוצעו כמקשה אחת.
במסגרת העסקה התחייבה החברה כי הכספים שיתקבלו בחברה במסגרת העסקה
ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון ,הנזילות ותזרים המזומנים של דורי
בניה ,ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של דורי בניה
באופן ובמועדים שיקבעו על-ידי החברה.
ביום  30בספטמבר  2014התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר
הונפקו לגזית ישראל במסגרת העסקה כאמור.
כמו כן ,במסגרת האסיפה הכללית אשר התקיימה כאמור אושרה הגדלת הון המניות
הרשום של החברה מ 200,000,000-ש"ח ערך נקוב ל 450,000,000-ש"ח ערך נקוב,
אשר מורכב מ 450,000,000-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של
החברה.
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יצוין כי ביצועה של העסקה האמורה הינו בהמשך לאמור בדיווח מיידי של דורי
בניה מיום  27ביולי  ,2014במסגרתו נמסר לחברה שדירקטוריון גזית גלוב החליט
להעמיד הלוואה לגזית ישראל בהיקף של עד  200מיליון ש"ח ,אשר תשמש את גזית
ישראל לחיזוק מבנה ההון של החברה .בהמשך להודעה האמורה לחברה ,ביום 28
ביולי  2014הודיעה החברה כי בכוונתה לגבש תכנית שתכליתה חיזוק מבנה ההון
של החברה וחיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של דורי בניה .במסגרת זו החברה
הודיעה כי היא בוחנת אפשרויות שונות ובהן חידוש הצעת רכש החליפין למניות
של דורי בניה או מיזוג בין החברות  -באופן ,במחיר ובתנאים שיקבעו לאחר פרסום
הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת  ,2014וכן הצעת רכש לאגרות החוב של
דורי בניה במחיר שלא יפחת מערך הפארי שלהן ,והכל בשים לב לעמידתן של
החברה ושל דורי בניה באמות המידה הפיננסיות שלהן ובהתחייבויותיהן .הובהר כי
הן השלמת ההשקעה מבעלי השליטה והן ביצועה של תכנית כאמור כפופים
להליכים הנדרשים לפי דין ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה ,ובשלב זה
אין ודאות להשלמתן.
ב)

מסגרת אשראי מגזית ישראל
ביום  24בנובמבר  2014אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת שלה)
קבלת קו אשראי מגזית ישראל (בעצמה או באמצעות חברה פרטית בשליטתה) ,בסך
של  50מיליון ש"ח ,ולתקופה של שלוש שנים (להלן  -תום תקופת הניצול) ,במסגרתו
תהא החברה זכאית לקבל הלוואות ,לפי דרישתה ,בתנאים המפורטים להלן .בחודש
מרס  2015אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת שלה) את הגדלת
תקרת המסגרת של קו האשראי האמור בסכום נוסף של  90מיליון ש"ח ,היינו לסך
כולל של  140מיליון ש"ח (להלן -תקרת קו האשראי).
גזית ישראל אישרה לחברה כי לצורך העמדת קו האשראי האמור ,גזית ישראל
התקשרה בהסכם עם גזית גלוב ,לפיו תעמיד גזית גלוב לגזית ישראל קו אשראי אשר
יהיה ניתן לניצול על ידי גזית ישראל ,מעת לעת ,בהתאם לתנאים המסחריים הקיימים
במסגרת האשראי של גזית גלוב בבנק בישראל (להלן  -הבנק ו -קו האשראי מהבנק,
בהתאמה).
בנוסף ,אישרה גזית ישראל לחברה כי ההלוואות שתועמדנה לחברה על פי קו האשראי
האמור יהיו בתנאים מסחריים " "Back to Backלתנאים המסחריים של ההלוואות
שתועמדנה לגזית ישראל על ידי גזית גלוב (אשר יהיה בתנאים מסחריים " Back to
 "Backלתנאים המסחריים של ההלוואות על פי תנאי קו האשראי מהבנק) .היינו ,תנאי
ההלוואות שתועמדנה לפי קו האשראי כמפורט להלן יהיו באותם התנאים המסחריים
(גובה ההלוואה ,שיעור הריבית ומועד תשלום הריבית והקרן) של ההלוואות
שתועמדנה לפי קו האשראי מהבנק ,והן תועמדנה לחברה ,לפי דרישתה ,באותם
מועדים ובאותם תנאים מסחריים שיתקבלו מגזית גלוב לשם מימון קו האשראי,
לרבות לעניין מועדי הפירעון.
להלן תנאי קו האשראי האמור וההלוואות שתועמדנה לפיו עד תום תקופת הניצול:
( )1החברה תהא רשאית למשוך מקו האשראי סכומים מעת לעת ועד לסכום כולל של
תקרת קו האשראי .מובהר כי במקרה בו החברה תפרע הלוואות שניצלה מקו
האשראי ,החברה לא תהא רשאית לנצל שוב סכומים אלה.
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()2

()3
()4
()5

()6

ההלוואות תהיינה לא צמודות ,בריבית שנתית ששיעורה יהא  2.25%מעל הריבית
הסיטונאית (כהגדרתה להלן) ,שסכומן הכולל בכל נקודת זמן לא יעלה על תקרת
קו האשראי .לעניין זה" ,ריבית סיטונאית" הינה הריבית הנקבעת על-ידי הבנק לפי
עלות המקורות לבנק ,והמשמשת בסיס לקביעת שיעורי הריבית להלוואות
שמעמיד הבנק ללקוחות הבנק ,מאותו סוג ולתקופות דומות.
החברה תיפרע את כל היתרות הבלתי מסולקות של ההלוואות שתועמדנה
במסגרת קו האשראי לא יאוחר מתום תקופת הניצול.
פירעון הריבית יהא בתשלום אחד אשר יחול במועד פירעון הקרן או בתשלום
רבעוני ,לפי המוקדם מביניהם ,ובהתאם לתנאי ההלוואה מול הבנק.
קו האשראי וההלוואות שתועמדנה לפיו יועמדו לרשות החברה ללא צורך
בהעמדת בטחונות ,והחברה לא תידרש לעמוד באמות מידה פיננסיות ו/או
בהתחייבויות אחרות לצורך העמדתם ,למעט תשלום הריבית ופירעון ההלוואות
במועדן .כמו כן ,לא יחולו על החברה תנאים נוספים של קו האשראי מהבנק,
ובכלל זה עילות לפירעון מיידי והוראות בקשר לתשלום ריבית פיגורים ,והחברה
לא תחוב בתשלום עמלות ,לרבות עמלות להקצאת קו האשראי.
החברה תהא רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה ,להודיע לגזית ישראל על המרת
ההלוואות שתילקחנה לפי קו האשראי לשטר הון צמית שסכומו יהיה עד לגובה
סכום ההלוואות ,כולן או חלקן ,בתנאים זהים לתנאי שטר ההון אשר הונפק
לגזית ישראל על-ידי החברה במסגרת עסקת גזית (לרבות אפשרות להמרת מחצית
מסכומו למניות של החברה כמתואר במסגרת עסקת גזית) (לפרטים נוספים ראה
באור .29ד.1.א) לעיל) .מימושה של הזכות של החברה להמרת ההלוואות לפי קו
האשראי לשטר הון כאמור תהא כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין,
לרבות אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ככל שיידרש.

כן הבהירה גזית ישראל כי כפי שאישרה לגורמים פיננסיים מממנים של החברה ,מעמד
קו האשראי האמור (לרבות לאחר הגדלת תקרת המסגרת שלו כאמור לעיל) יהיה נחות
ביחס למסגרות אשראי ,מימון והתחייבויות מסוגים שונים של החברה הקיימים כלפי
מוסדות פיננסיים מממנים שלה (למעט בעלי אגרות חוב) ,בתנאי נחיתות כפי
שהוסכמו ו/או יוסכמו במסמכי האשראי מול אותם גורמים מממנים.
ליום  31בדצמבר  2014ולמועד אישור הדוחות הכספיים ניצלה החברה  25מיליון ש"ח
ו 50-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,מתוך המסגרת האמורה (לעניין מסגרת אשראי והלוואות
שהעמידה החברה לדורי בניה על בסיס מסגרת האשראי מגזית ישראל כאמור ראה
באור .2.10ב).5ז) לעיל).
במועד ההכרה לראשונה ,מדדה החברה ,תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי ,את
שוויה ההוגן של מסגרת זו והלוואות שנוצלו מכוחה עד ליום  31בדצמבר 2014 ,בסך
של  25מליון ש"ח וזקפה את הפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של
ההלוואות בסך של כ 7,150 -אלפי ש"ח ( 5,255אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס) לסעיף
קרן מעסקאות עם בעלי שליטה .הריבית האפקטיבית המשוכללת הגלומה במסגרת
האמורה הינה בשיעור של כ.15.78% -
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ג)

ביום  12בספטמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה בהסכם למתן
שירותי ניהול עם גזית ישראל ,בעלת שליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים בתוקף
החל מיום  16בנובמבר  .2011לפי ההסכם האמור ,העניקה גזית ישראל לחברה
שירותים הכוללים יעוץ כלכלי ויעוץ אסטרטגי ,מחשוב ומערכות מידע (למעט אספקת
חומרה ,תוכנה ותחזוקתם) ,יעוץ הנדסי ,פיתוח עסקי ושירותים אחרים ,וזאת בתמורה
שנתית בסך של  1מיליון ש"ח ,צמוד למדד (כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש
ספטמבר  )2011בתוספת מע"מ .כל צד היה רשאי לסיים את הסכם השירותים בהודעה
מוקדמת של שלושה חודשים.
בגין השנים  2013 ,2012ו 2014-שילמה החברה לגזית ישראל בגין השירותים האמורים
סך של כ 1,023 -אלפי ש"ח ,כ 1,028-אלפי ש"ח וכ 860-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
ביום  15בנובמבר  2014הסתיימה תקופתו של הסכם שירותי הניהול האמור ,עם חלוף
שלוש שנים ממועד תחילת ההתקשרות ובהתאם להוראותיו.

ד)

תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה (עד ליום  2בנובמבר )2014
מר רונן אשכנזי כיהן כמנכ"ל החברה החל מיום  18באפריל  2011ועד ליום  2בנובמבר
 .2014שירותיו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה הועמדו לחברה על-ידי אכד ציוד ,מבעלי
השליטה בחברה ,במסגרת הסכם ניהול משנת  1992אשר הסתיים ביום  15בנובמבר
 2011לאור הוראות תיקון מס' .16
ביום  12בספטמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה בהסכם למתן
שירותי ניהול עם גזית ישראל ועם מר רונן אשכנזי ,בקשר עם תנאי כהונתו של מר
רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה.
בהתאם להסכם האמור ,מר רונן אשכנזי (להלן  -המנכ"ל) כיהן כמנכ"ל החברה וסיפק
שירותי ניהול לחברה ולחברות בשליטתה או לחברות המוחזקות שלה (ובכלל זה לדורי
בניה) (להלן  -שירותי הניהול) בהיקף שעות המקביל להיקף משרה של  ,80%לתקופה
של שלוש שנים החל מיום  16בנובמבר ( 2011להלן  -מועד התחילה) .החברה ו/או
המנכ"ל ו/או גזית ישראל היו רשאים להביא את ההסכם האמור לידי סיום בהודעה
מוקדמת של  90ימים בכתב ומראש.
בתמורה לשירותי הניהול שילמה החברה לגזית ישראל מדי חודש תמורה חודשית בסך
של  100,000ש"ח ,בתוספת מע"מ ,צמוד לעליה במדד (כאשר מדד הבסיס הינו מדד
אוגוסט ( )2012להלן  -דמי הניהול הקבועים) .כן הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד-
מעביד בין החברה לבין המנכ"ל ,וכי גזית ישראל תשלם בפועל למנכ"ל את התמורה
בגין שירותיו הן כמנכ"ל גזית ישראל וחברות בשליטתה והן כמנכ"ל החברה .החברה
שילמה לגזית ישראל מדי חודש את סכום דמי הניהול כאמור לעיל בגין חלקה בתמורה
האמורה ,כנגד הצגת חשבונית ,וכן שילמה לגזית ישראל כספים בגין השתתפותה
בהחזר הוצאות בעין עד לסך של  5,000ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ .בנוסף ,החברה
השתתפה בעלות החזקה ושימוש בטלפון נייח ונייד של המנכ"ל בשיעור של ( 80%לא
נקבעה תקרה להוצאות האמורות).
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כמו כן ,החברה שילמה לגזית ישראל מדי רבעון בגין כהונתו של המנכ"ל כיו"ר
דירקטוריון דורי בניה סכום אשר חושב כסכום של הגמול השנתי ושל גמול
ההשתתפות לדירקטור חיצוני בהתאם לסכום המרבי ,כהגדרתם בתוספת השנייה
ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס ,2000-כפי שיהיו מעת לעת ,ובהתאם לדרגת ההון של דורי בניה .הוסכם כי
במקרה בו המנכ"ל יחדל מכל סיבה שהיא לכהן כיו"ר דירקטוריון דורי בניה ,לא ישולם
תשלום זה .ביום  2בנובמבר  2014סיים רונן אשכנזי את כהונתו כיו"ר דירקטוריון דורי
בניה (כהונתו של מר אשכנזי כדירקטור בדורי בניה הסתיימה בחודש פברואר ,2015
לאחר תאריך המאזן).
בנוסף ,התחייבה החברה לשלם לגזית ישראל דמי ניהול משתנים ,במקרה שהרווח
השנתי לפני מס של החברה לפי דוחות כספיים מאוחדים של החברה (לא כולל רווחים
שנבעו משערוך נכסים חשבונאי שלא אגב עסקה של מימוש נכס משוערך) (להלן -
הרווח) יהא שווה או גבוה מסך של עשרה ( )10מיליון ש"ח (להלן  -דמי הניהול
המשתנים) .דמי הניהול המשתנים חושבו כשיעור של  3.5%מהסכום השווה לרווח
כהגדרתו לעיל בניכוי סך של עשרה ( )10מיליון ש"ח (להלן  -הרווח המופחת) .הרווח
המופחת יהא צמוד לעליה במדד (כאשר מדד הבסיס הינו מדד אוגוסט .)2012
עוד נקבע כי בכל מקרה ,סכום דמי הניהול המשתנים ,ככל שישולמו ,לא יעלה על
העלות השנתית של דמי הניהול הקבועים ,לא כולל התשלום בגין כהונתו של המנכ"ל
כיו"ר דירקטוריון דורי בניה (היינו ,עד לסך של  1,200אלפי ש"ח לשנה ,בתוספת הפרשי
הצמדה) .דמי הניהול המשתנים משולמים אחת לשנה לאחר אישור הדוחות הכספיים
השנתיים (בגין השנה הקלנדרית שתקדם למועד התשלום).
לפי ההסכם האמור ,המנכ"ל היה זכאי לביטוח אחריות נושאי משרה ,כמקובל
לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים בחברה ,וכן לשיפוי ולפטור בנוסח הנהוג ליתר
הדירקטורים ונושאי משרה בחברה .כן כולל הסכם הניהול התחייבויות של המנכ"ל
לשמירת סודיות ולאי-תחרות.
ל פי ההסכם ,לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או החברות המוחזקות שלה
לבין המנכ"ל ,והמנכ"ל ייחשב כעובד של גזית ישראל בלבד.
בגין השנים  2013 ,2012ו 2014-שילמה החברה לגזית ישראל בהתאם להסכם מתן
שירותי הניהול האמור סך של  1,192אלפי ש"ח ,כ 2,367 -אלפי ש"ח וכ 1,135-אלפי
ש"ח ,בהתאמה.
בשל הטעות שהתגלתה בחודש מאי  2014בדוחות הכספיים של החברה לשנת ,2013
החברה קיבלה החזר של כ 271-אלפי ש"ח מתוך מענק בסך של  1,215אלפי ש"ח
ששולם לגזית ישראל בגין כהונתו של מר רונן אשכנזי בגין שנת  .2013בעקבות
התיאום הנוסף של הדוחות הכספיים של החברה לשנת  2013בדרך של הצגה מחדש,
כפי שפורסמו בחודש ספטמבר  ,2014החברה קיבלה החזר נוסף מגזית ישראל בגובה
יתרת המענקים ששולמו לגזית ישראל בגין כהונתו של מר אשכנזי בשנים ,2012-2013
היינו בסך של  2,144אלפי ש"ח.
יצוין כי ,לאחר בחינה שנערכה ,נמצא כי אין לתיקון של הדוחות הכספיים של החברה
לתקופות קודמות השלכות ביחס למענקים לנושאי משרה נוספים.
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ה)

הסכם שכירות משרדים במתחם  Gצמרת בתל אביב והסכם חלוקת הוצאות
ביום  12בספטמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות החברה יחד עם גזית ישראל
בהסכם שכירות ובהסכם חלוקת הוצאות עם ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ (להלן
 המשכירה או ג'י ישראל) ,שהינה למיטב ידיעת החברה ,חברה בשליטת גזית ישראל,בקשר למשרדים ,מחסנים ושטחי חניה במתחם " Gצמרת" בתל-אביב ,אשר החברה
שוכרת עבור מטה ההנהלה הבכירה של החברה וכן אשר משמשים גם את גזית ישראל.
שטח המשרדים הכולל הינו  1,165מ"ר (ברוטו) ו 971-מ"ר (נטו) .החלק המושכר על ידי
החברה מוערך בכ 25%-משטח המשרדים (להלן – הנכס המושכר) .מחיר השכירות
למ"ר (ברוטו) לפי הסכם השכירות הינו  110ש"ח.
תקופת הסכם השכירות הינה  5שנים החל מיום  12בספטמבר  .2012החברה רשאית
להאריך את תקופת השכירות בשישים חודשים נוספים ,כפוף למתן הודעה מוקדמת
בכתב ומראש של שישה חודשים .דמי השכירות בתקופת האופציה האמורה יקבעו
במשא ומתן בין הצדדים בשיעור שלא יעלה על  5%ביחס לתשלום דמי השכירות
בחודש האחרון לפני תחילת תקופת האופציה .ככל שגזית ישראל תמשיך להיות מבעלי
השליטה בחברה ,הארכת תקופת השכירות לתקופת האופציה תהא ,בין היתר ,כפופה
לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ועל-פי כל דין .ככל שיחול שינוי בשליטה
בחברה עובר למימוש האופציה כאמור לעיל ,באופן שגזית ישראל תחדל להיות בעלת
שליטה ,במישרין ו/או בעקיפין ,בחברה ,תפקע האופציה האמורה ולא תהיה ניתנת
למימוש.
בנוסף ,המשכירה מעניקה לחברה שירותי ניהול בגין הנכס המושכר ,המחושבים
בשיטת  .cost+15%החברה משלמת למשכירה מדי חודש על חשבון דמי הניהול
האמורים סך של  20ש"ח למ"ר ,בתוספת הפרשי הצמדה לעליה במדד (כאשר מדד
הבסיס הינו מדד חודש מאי  )2012ובתוספת מע"מ.
כן משלמת החברה למשכירה בגין עבודות הגמר של הנכס המושכר ,אשר בוצעו על-ידי
המשכירה ,סך של כ 700-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ ,ב 60-תשלומים חודשיים החל
ממועד תחילת השכירות ,הנושאים ריבית שנתית בשיעור של  .7%ככל שלא יוארך
הסכם השכירות לתקופות נוספות מעבר לתקופת ההסכם כמפורט לעיל ,תשיב
המשכירה לחברה סכום של  350אלפי ש"ח מתוך הסכום ששילמה החברה למשכירה
בגין עבודות הגמר כאמור לעיל ,ככל ששולם ,כשהוא צמוד למדד מיום תשלומם
בפועל .ככל שתקופת השכירות תוארך לתקופה נוספת שאינה עונה על  5שנים ,יופחת
סכום ההחזקה באופן יחסי בסך של  70אלפי ש"ח בגין כל שנת שכירות נוספת שלאחר
תקופת ההסכם הנוכחית.
כאמור לעיל ,המשרדים האמורים משמשים הן את החברה והן את גזית ישראל.
בהתאם לכך ,לפי הסכם חלוקת ההוצאות האמור ,מחולקות בין החברה לבין גזית
ישראל ההוצאות המשותפות בגין השימוש בנכס המושכר הכוללות (להלן  -ההוצאות
המשותפות) )1( :דמי השכירות; ( )2דמי הניהול; ( )3הוצאות בגין אחזקת שטחי
המשרדים ,ובכללן הוצאות בגין שירותי ניקיון ,אבטחה ,תשלומי מסים (לרבות
ארנונה) ,חשמל ,מים ,ביטוח והוצאות נוספות הקשורות באחזקתם של שטחי
המשרדים ,ככל שתהיינה כאלה; ו )4(-הוצאות שונות בגין שימוש משותף בשטחי
המשרדים ,לרבות הוצאות כיבוד ואירוח ,צילומי מסמכים ,תשלומים עבור תחזוקת
הציוד והמכשור המשרדי וכן שירותים לוגיסטיים משרדיים אחרים ,כגון שימוש במטבח
ובצוות התפעול המשמשים את הצדדים במשותף (להלן  -צוות התפעול).
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כל שוכרת נושאת בהוצאות המשותפות בהתאם ליחס שבין מספר העובדים
המועסקים על ידי אותה שוכרת בשטחי המשרדים לבין כלל העובדים המועסקים על
ידי שתי השוכרות יחד בשטחי המשרדים ,מבלי להביא בחשבון את צוות התפעול אשר
משרת את שתי השוכרות בשטחי המשרדים.
לפי הסכם חלוקת ההוצאות ,התשלום עבור שטחי החניה וכן עבור המחסנים לא נחשב
כחלק מההוצאות המשותפות ,וכל שוכרת נושאת בתשלום בגין שטחי החניה
והמחסנים שמוקצים לה ,וזאת באמצעות העברת תשלומי דמי החניה ,דמי השכירות
ודמי הניהול ,לפי העניין ,למשכירה.
הסכם חלוקת ההוצאות יהא בתוקף כל אימת שהסכם השכירות יהא בתוקף.
בגין השנים  2013 ,2012ו 2014-שילמה החברה למשכירה בגין הסכם השכירות והסכם
חלוקת ההוצאות סך כולל של כ 230 -אלפי ש"ח ,כ 824-אלפי ש"ח וכ 913-אלפי ש"ח,
בהתאמה.

.2

ו)

ביום  4בנובמבר  2012התקשרה דוראד בהסכם עם ג'י ישראל ,חברה בת של גזית
ישראל ,בעלת שליטה בחברה ,למכירת חשמל לתקופה של  15שנים ממועד ההפעלה
של תחנת הכוח של דוראד .בתקופת הדוח ,סך הכנסות דוארד מהעסקה כאמור הינן
בסך של  22,253אלפי ש"ח.

ז)

לפרטים בדבר מתן קווי אשראי על ידי גזית ישראל לדורי בניה בשנת  ,2014אשר
סכומם הכולל הסתכם בסך של  250מיליון ש"ח ואשר בחודש ספטמבר  2014הומחו
לחברה כמתואר בעסקת גזית ,ראה באור .29ד.1.א) לעיל.

ח)

ביום  20במרס  2014אישר דירקטוריון דורי בניה (לאחר קבלת אישורה של ועדת
הביקורת שלה) את התקשרות רום גבס בהסכם עם צד שלישי וכן עם ג'י ישראל
מרכזים מסחריים בע"מ ,חברה פרטית בבעלותה של גזית ישראל ,לביצוע עבודות
בינוי ,גמר ומערכות בפרויקט "קניון חורב" בחיפה .היקף העסקה לפי ההסכם הינו כ30-
מיליון ש"ח ,בשיטת מדידת כמויות .משך ביצוע העבודות המוסכם הינו כ 15-חודשים.

ט)

לפרטים בדבר מכתבים אשר נמסרו לחברה על-ידי גזית ישראל בחודשים אוגוסט
ונובמבר  ,2014ובחודש מרס  ,2015לאחר תאריך המאזן ,הכוללים התחייבות בלתי
חוזרת להזרמת כספים לחברה בתנאים המתוארים בהם ,ראה באור .1ז .לעיל.

עסקאות עם בעלי עניין -
א)

ביטוח אחריות נושאי משרה
ביום  7ביוני  2009אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה) ,בגדר עסקת מסגרת ,את התקשרויות החברה ,מעת לעת
ולתקופה של  8שנים משנת  ,2010ברכישת פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה
בחברה .כן אושר להרחיב את גבולות אחריות הביטוח שבמסגרת פוליסת ביטוח
אחריות נושאי המשרה של החברה שהיתה קיימת אותה עת ,מסך של  10מיליון דולר
ארה"ב לסך של עד  20מיליון דולר ארה"ב ,לתביעה ובמצטבר ,לתקופת ביטוח .כן נקבע
כי הביטוח יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על-ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח
האמורה ובין על-ידי התקשרות בפוליסה אחרת) ,ובלבד שועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה אישרו את חידוש פוליסת הביטוח החדשה וקבעו כי היא עומדת בתנאי עסקת
המסגרת.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב)

גמול דירקטורים
בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה ,החברה משלמת גמול
לדירקטורים שלה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים ולמעט הדירקטורים ה"ה אריה
מינטקביץ ודורי סגל ,בהתאם לסכומים הקצובים המירביים האפשריים לפי תקנות
החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-ובהתאם לדרגה
בה תסווג החברה לפי אותן תקנות מעת לעת .לפרטים בדבר תשלום גמול דירקטורים
שבוצע על-ידי החברה בגין  2014ראה בבאור .29ב .לעיל.

ג)

שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה
ביום  16ביוני  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה) תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה לרבות בהתייחס לשיפוי,
פטור וביטוח נושאי משרה ,ואישרה תיקון לכתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו
לדירקטורים בחברה ,אשר אינם בעלי שליטה או קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת
לעת בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה .לפי כתבי השיפוי המתוקנים ,התחייבה החברה
לשפות מראש את הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה לגבי פעולותיהם
בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה בה הינם ממלאים תפקיד מטעם החברה ,וזאת בגין
כל חבות והוצאה שהינה בת שיפוי לפי דין ,כמפורט בכתב השיפוי ,שיוטלו עליהם ו/או
שיוציאו עקב פעולות שעשו בתוקף תפקידם כאמור ,הקשורים לאירועים המפורטים
בתוספת לכתב השיפוי.
לפי כתבי השיפוי המתוקנים הסכום המירבי שתשלם החברה בגין חבות כספית שתוטל
על כל הזכאים לשיפוי כאמור לטובת אדם אחר לפי פסק דין ,במצטבר ,לא תעלה על
סכום השווה ל 25%-מהון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים
השנתיים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (בתוספת כל סכום שיתקבל
בידי נושאי המשרה מכוח פוליסת ביטוח או בדרך אחרת בגין אותו אירוע) (להלן -
תקרת סכום השיפוי) .כן כוללים כתבי השיפוי המתוקנים שיפוי בגין הוצאות הידיינות
סבירות וכן בגין תשלום לנפגע הפרה בקשה עם הליך מנהלי בהתאם לחוק לייעול
הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א .2011-כתבי השיפוי
המתוקנים האמורים אינם גורעים מהאמור בכתבי שיפוי קודמים שהוצאו לנושאי
המשרה על-ידי החברה ,ככל שניתנו .כן יצוין כי בחודש נובמבר  2012הוצא כתבי שיפוי
כאמור גם למר דורי סגל ,אשר החל מחודש פברואר  2013הינו מבעלי השליטה בחברה.
יוסף כי בעבר הוציאה החברה כתבי שיפוי נוספים לנושאי משרה ובעלי עניין בה,
בהתאם להחלטות החברה מעת לעת .לנושאי משרה המכהנים בחברה נכון למועד
הדוח ,הוצאו כתבי שיפוי נוספים כאמור מכוח החלטת האסיפה הכללית של החברה
מחודש ינואר ( 2006לאחר אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה) .כתב
השיפוי האמור כולל התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד בהתאם להוראותיו וכפוף לדין,
בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב שיפוי שתוטל עקב פעולות או נגזרות שלהן
בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה בה הינם ממלאים תפקיד
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
מטעם החברה ,וההתחייבות לשיפוי כאמור הוגבלה בתקרת סכום השיפוי כמתואר
לעיל.
כן אישרה האסיפה הכללית האמורה מחודש יוני ( 2011לאחר אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה) מתן כתבי פטור לדירקטורים בחברה ,אשר אינם בעלי שליטה או
קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה .כתבי
הפטור האמורים מתירים לחברה לפטור מראש מאחריות את נושאי המשרה של
החברה ו/או בחברה מוחזקת שלה ,בגין כל נזק שנגרם ו/או שייגרם עקב הפרת חובת
הזהירות של נושאי המשרה כלפי החברה ,בפעולותיהם בתום לב בתוקף היותם נושאי
משרה בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה מטעם החברה ,כפוף להוראות הדין .כתבי
הפטור האמורים אינם גורעים מהאמור בכתבי פטור קודמים שניתנו לנושאי המשרה
על-ידי החברה ,ככל שניתנו.
ד)

נוהל זניחות
ביום  18במרס 2010 ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה
של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין (להלן  -עסקת בעלי עניין)
כעסקה זניחה כקבוע בסעיף ()3(64ד)( )1לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע( 2010-להלן  -עסקה זניחה) .הנוהל אושר מחדש בחודש פברואר .2015
במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה וחברות מאוחדות שלה ,מבצעות או עשויות
לבצע עסקאות עם בעלי עניין ,ואשר הינן עסקאות זניחות ,בהתאם למבחנים ,מסוגים
ובעלות מאפיינים כדלקמן :עסקאות רכישת שירותים עם בעל עניין או שלבעל העניין
יש עניין אישי .העסקאות הינן או עשויות להיות עם בעלי שליטה בחברה ו/או עם
חברות בשליטתם ו/או שיש לבעל שליטה עניין אישי באישורן .דירקטוריון החברה
קבע ,כי עסקת בעלי עניין תחשב כעסקה זניחה ,אם יתקיימו בה התנאים הבאים:
)1

העסקה איננה עסקה חריגה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות).

)2

בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעלי
עניין תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה
(אחת או יותר ,כאמור להלן) הינה בשיעור של פחות מחצי אחוז ( )0.5%או
פחות מסך של  3מיליון ש"ח ,הנמוך מביניהם ,כמפורט להלן.
בכל עסקת בעלי עניין שיבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחושב אחת או יותר
מאמות המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים
המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה( :א) יחס נכסים  -היקף הנכסים
נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך הנכסים; (ב) סך התחייבויות  -היקף
ההתחייבויות נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך ההתחייבויות; (ג) יחס מכירות
 סך המכירות נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך המכירות השנתי.כך ,לדוגמא ,עסקה למכירת שירותים תיחשב כעסקה זניחה ,אם היקף ההכנסה
לחברה בעסקה נמוך מחצי אחוז ( )0.5%או מסך של  3מיליון ש"ח ,הנמוך
מביניהם ,מסך ההכנסות של החברה על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים
האמורים.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
)3

עסקת בעלי העניין הינה זניחה גם מבחינה איכותית .כך למשל ,עסקה לא תוגדר
כעסקה זניחה אם במסגרת אותה עסקה בעל השליטה או קרובו צפויים לקבל
טובות הנאה ,שיש חשיבות במסירת דיווח עליהן בציבור ,או אם היא נתפסת
כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת בסיס לקבלת החלטות
ניהוליות.
עסקאות נפרדות ,אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך שבפועל הינן חלק מאותה
התקשרות ,יבחנו כעסקה אחת .על אף האמור לעיל ,החברה רשאית לדווח על
עסקאות בעלי עניין אף במקרים שאינה מחויבת לעשות כן בהתאם לאמור
לעיל.

)4

באור - :30

בתקופת הדוח היו קיימות העסקאות הזניחות הבאות:
-

ביום  9באוגוסט  2011אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור
ועדת הביקורת) את התקשרות דורי קבוצה בהסכם עם חברה קשורה של
גזית ישראל ,מבעלות השליטה בחברה (להלן  -גזית בולגריה) ,לפיו גזית
בולגריה תספק שירותי תפעול לפרויקטים של ( Irena 2006 EOODלהלן -
אירנה) ושל ( Regina EOODלהלן  -רגינה) חלף שירותי התפעול שניתנו עד
כה על-ידי ( Madison Development EOODלהלן  -מדיסון ,הסכם למתן
שירותי תפעול ,ו-שירותי התפעול ,לפי העניין) .שירותי התפעול כוללים,
בין היתר ,שירותי תפעול פרויקטים ,הנהלת חשבונות ,שיווק ,משרדים
ושירותי משרד ,בתמורה בסך של כ 3 -אלפי דולר ארה"ב לחודש .החל
מחודש פברואר 2015 ,הוקטן סכום דמי הניהול לסך של  1אלפי דולר
ארה"ב.

-

בשנים  2013-2014התקשרה פסגות בית השקעות בע"מ (בעלת עניין
בחברה) בעסקה עם אינובייט בע"מ ,חברה כלולה של החברה ,לרכישה
של מוצרים ושירותים ,בסכום כולל של כ 180-אלפי ש"ח.

מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
( )CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים .החל מהדוחות הכספיים
ביניים המאוחדים של החברה ליום  30ביוני  ,2014החברה מדווחת על רונסון כמגזר פעילות בר
דיווח .בהתאם לזאת ,למטרות ניהול ,הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים
והשירותים של היחידות העסקיות ולה ארבעה מגזרי פעילות כדלקמן:
-

תחום פעילות יזמות  -מכירת בניינים וקרקעות.
תחום פעילות רונסון.
תחום פעילות כקבלן מבצע  -ביצוע עבודות בניה.
תחום פעילות דוראד – הפעלת תחנת כוח באמצעות חברות כלולה.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות
למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר .פריטים שלא הוקצו ,כוללים בעיקר נכסי מטה של
הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון (כולל עלויות מימון והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על ההכנסה.
השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע ,והשקעות בחברות מוחזקות.
מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
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מגזרי פעילות (המשך)
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
.1

הכנסות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים:
יזמות
קבלן מבצע
אחר

227,261
1,233,487
-

224,490
1,452,157
544

199,500
1,672,265
188

1,460,748

1,677,191

1,871,953

הכנסות בין מגזרים:

.2

ביצוע עבודות

()105,707

()113,067

()111,937

סך הכל בדוחות רווח והפסד

1,355,041

1,564,124

1,760,016

תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי (הפסד)
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
()33,328
()6,633
()365,189
4,868
-

16,012
7,054
()113,453
()4,623
()602

10,970
13,253
23,667
()1,340
100

יזמות *)
רונסון
קבלן מבצע
דוראד
אחר

()400,282

()95,612

46,650

34,278

17,337

()2,335

()366,004

()78,275

44,315

הכנסות (הוצאות) אחרות שלא יוחסו ,נטו
הוצאות שלא הוקצו למגזרים

()666
()11,654

23,408
()8,211

()6,622

רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות)
אחרות

()378,324

()63,078

37,693

הוצאות מימון ,נטו
מסים על הכנסה

()32,956
()12,888

()38,977
()5,026

()33,651
()1,998

רווח נקי (הפסד)

()424,168

()107,081

2,044

התאמות

*)

תוצאות מגזר היזמות כוללות הפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר
החברה רואה בהן חלק ממגזר זה .הפסדי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
כאמור הסתכמו להפסדים של כ 3,591 -אלפי ש"ח ,כ 2,679 -אלפי ש"ח וכ 6,173-אלפי
ש"ח בשנים  2013 ,2012ו ,2014-בהתאמה.
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מגזרי פעילות (המשך)
.3

נכסים המשמשים את המגזר
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
יזמות
רונסון
קבלן מבצע
אנרגיה
אחר

.4

692,487
198,404
661,991
164,258
7,300

759,809
212,299
745,823
133,350
12,900

1,724,440

1,864,181

נכסים שלא הוקצו למגזרים

20,132

38,778

סך הכל נכסים

1,744,572

1,902,959

התחייבויות המגזר
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

.5

יזמות
קבלן מבצע
אחר

409,329
621,666
3,857

398,516
706,419
4,622

התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

1,034,852
499,466

1,109,557
546,021

סך הכל התחייבויות

1,534,318

1,655,578

השקעות הוניות

2014
מכירת בניינים וקרקעות
רונסון
ביצוע עבודות בניה
אנרגיה
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

63
3,130
20,375

170
16,463
2,050
23,963

339
5,091
34,758

23,568

42,646

40,188
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מגזרי פעילות (המשך)
.6

פחת והפחתות

2014
מכירת בניינים וקרקעות
ביצוע עבודות בניה

ג.

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

422
8,274

443
6,332

454
6,013

8,696

6,775

6,467

מידע גאוגרפי
.1

רווח נקי (הפסד) לפי שווקים גיאוגרפיים (על-פי מיקום):

2014
ישראל
מזרח אירופה

.2

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

()400,624
()23,544

()115,897
8,816

()9,958
12,002

()424,168

()107,081

2,044

ערכים בדוחות הכספיים של נכסים לפי אזורים גיאוגרפיים (על-פי מיקום הנכסים):
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
ישראל
מזרח אירופה
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1,463,450
281,122

1,646,535
256,424

1,744,572

1,902,959
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השפעת חוק הריכוזיות
הוראות פרק ג' (הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד( 2013-להלן  -חוק הריכוזיות) קובעות כי החל ממועד פרסום החוק 11 ,בדצמבר  ,2013לא תשלוט
"חברת שכבה" (כהגדרתה בחוק הריכוזיות) שניה בחברת שכבה אחרת ,וכי במקרה של שליטה אסורה
כאמור יהיה בית המשפט רשאי למנות נאמן מטעמו למכירת אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות
החוק .כן כולל חוק הריכוזיות הוראת מעבר לפיה חברה שהיתה ביום פרסום החוק חברת שכבה שניה
רשאית להמשיך ולשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום  -אם היא שלטה בה לפני
יום הפרסום ,ואיל ו חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום ארבע שנים
מיום הפרסום  -אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום.
במבנה הקבוצה הנוכחי ,החברה  -אשר הינה חברה בשליטה (בעקיפין) של גזית גלוב ושל נורסטאר
החזקות אינק( .אשר הינן בבחינת חברות שכבה לפי הוראות חוק הריכוזיות) ,הינה בבחינת חברת שכבה
שלישית ,ואילו דורי בניה ,חברה בשליטת החברה ,הינה בבחינת חברת שכבה רביעית .על אף האמור לעיל,
בשלב זה ובנסיבות הנוכחיות ,ועל אף שאין וודאות בדבר המהלכים אשר יבחרו ו/או בדבר ביצועם או
השלמתם ,לדעת דירקטוריון החברה ,האפשרות למציאת פתרון לדרישת חוק הריכוזיות בהקשר של החזקת
החברה בדורי בניה ,שאינה מכירת השליטה בדורי בניה ,הינה סבירה יותר מאשר מכירת השליטה בה.
עוד קובע חוק הריכוזיות כי בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום פרסומו ועד תום תקופה של ארבע
שנים (להלן  -תקופת המעבר) ,תחולנה על חברת שכבה אחרת ,ובכלל זה על החברה ,הוראות ממשל
תאגידי מוגבר לעניין הרכב הדירקטוריון ,לרבות דרישה לרוב דירקטורים בלתי תלויים (דרישה המתקיימת
בחברה במועד הדוח) ודרישות בעניין כהונה של דירקטורים חיצוניים בכמות הנגזרת ממספר הדירקטורים
בדירקטוריון .בנוסף ,במסגרת ההוראות הקבועות בחוק הריכוזיות בהתייחס להפרדה בין תאגידים ריאליים
משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים ,חלות מגבלות על אדם המכהן כדירקטור בגוף פיננסי
משמעותי מלכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי .החברה ,כחלק מקבוצת גזית ,כלולה ברשימת
התאגידים הריאליים המשמעותיים שהתפרסמה בחודש דצמבר  .2014בעקבות האמור לעיל בוצעו שינויים
בהרכב הדירקטוריון של החברה ,ונכון למועד הדוח הרכב דירקטוריון החברה תואם את דרישות חוק
הריכוזיות כאמור.
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אירועים לאחר תאריך הדיווח
א .לפרטים בדבר עדכון מסגרות אשראי שהעמידה החברה לדורי בניה בחודשים ינואר ומרס  ,2015ראה
באור .2.10ב).5ז) לעיל.
ב .לפרטים בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') של דורי בניה שהתקיימו לאחר תאריך המאזן,
ראה באור .2.10ב).5ח) לעיל.
ג .בחודש ינואר  ,2015התקשרה החברה עם שלושה בנקים גדולים (להלן -הבנקים) ,אשר בהם קיימות
לחברה מסגרות אשראי ו/או הלוואות מתחדשות ,בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי נוספות בסכום
כולל של עד  90מיליון ש"ח ,במסגרתן תהא החברה רשאית לקבל אשראי ו/או הלוואות לזמן קצר,
לתקופה של כשנה .בשני בנקים יישאו ההלוואות כאמור ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת
מרווח של  ,1.5%ובבנק השלישי הריבית תקבע מעת לעת בהסכמה בין החברה לבנק .מסגרות האשראי
האמורות ניתנו לחברה לשימוש לצרכיה השוטפים.
העמדת האשראי בפועל מתוך מסגרות האשראי האמורות מותנית בהתקיימותם של תנאים המקובלים
בבנקים במועד המשיכה .מסגרות האשראי הועמדו ללא בטוחות נוספות מעבר לבטוחות שניתנו
לאותם בנקים בגין האשראי הקיים .התחייבויותיה של החברה כלפי הבנקים מכוח מסמכי האשראי
הקיים יחולו גם על מסגרות האשראי ,לרבות העילות לפירעון מיידי והתחייבות החברה לשמירה על
יחסים פיננסיים.
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אירועים לאחר תאריך הדיווח (המשך)
ד .בחודש ינואר  ,2015ניתן פסק דין בערעור אשר התנהל נגד החברה בבית המשפט העליון ,במסגרתו
המערערת חזרה בה מערעורה ועל כן הערעור נדחה .לפרטים נוספים ראה באור .18ד .2.לעיל.
ה .לפרטים בדבר התקשרות החברה בחודש מרס  2014בתוספת להסכם קומבינציה עם צד שלישי עימו
התנהלו הליכי בוררות ,ראה באור .18ד .3.לעיל.
ו .לפרטים בדבר תביעה שהוגשה כנגד דורי בניה במסגרת הליך בוררות המתנהל בינה לבין צד בלתי
קשור בקשר לפרויקט במרכז הארץ ,ראה באור .18ד .7.לעיל.
ז .לפרטים אודות דוח הבדיקה שהוגש על-ידי הבודק החיצוני לדירקטוריון דורי בניה בחודש מרס ,2015
ראה באור .1ג .לעיל.
ח .בחודש מרס  2015התקשרה דורי בניה בתוספת להסכם בניה עם מזמין עבודה בפרויקט של דורי בניה
במסגרתה עודכנו תנאי ההסכם ,כך שבין היתר ,הוארכה תקופת ביצוע עבודות הבניה עד ליום 31
בדצמבר  2017בתוספת תקופת "גרייס" של שישה חודשים נוספים (היינו ,עד ליום  30ליוני  .)2018כמו
כן ,הוגדל סכום תמורת ביצוע העבודות לסך של  350מיליון ש"ח ונקבע כי דורי בניה תהא זכאית
לבונוס בסך של  13מיליון ש"ח על עמידה בלוחות זמנים שנקבעו .הסכומים האמורים צמודים למדד
מחירי תשומה בבנייה למגורים אשר נקבע בהסכם המקורי.
ט .לפרטים בדבר עדכון שבוצע בחודש מרס  2015לתקרת מסגרת האשראי שהעמידה גזית ישראל לחברה
בחודש נובמבר  ,2014ראה באור .29ד.1.א) לעיל.
י.

לפרטים בדבר כתבי ויתור אשר קיבלו דורי בניה והחברה ממוסדות פיננסיים לעניין התחייבויותיהן
לעמידה ביחסים פיננסיים שונים ,ראה באורים .18א.2.ז) )2ו.18-א.2.ז) )5להלן ,בהתאמה.

*

*

130

*

דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות כספיים
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2014

דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2014

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

3

דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על הרווח או ההפסד

5

דוחות על השינויים בהון

6

דוחות על תזרימי המזומנים

7

ביאורים לדוחות הכספיים

8-36

קדרון ושות' רואי חשבון

כתובת למשלוח דואר

כתובת המשרד

טלפון

03-6848000

תא דואר 609
תל-אביב 61006

מגדל המילניום KPMG
רח' הארבעה 17
תל-אביב 64739

פקסימיליה

03-6848444

רחוב המסגר 9
תל-אביב 67776
03-6370606
טלפון
פקסימיליה 03-6370600

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל (להלן " -החברה") לימים 31
בדצמבר  2014ו ,2013 -ואת הדוחות על הרווח או ההפסד ,הדוחות על השינויים בהון ותזרימי המזומנים של
החברה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014דוחות כספיים אלה הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
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 מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו"חות 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 דירקטוריון והנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
לימים  31בדצמבר  2014ו 2013 -ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת
משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2014בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע – .2010

סומך חייקין
רואי חשבון

קדרון ושות'
רואי חשבון

 4במרץ2015 ,

3

דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר

באור

2014
אלפי ש"ח

2013
אלפי ש"ח

נכסים
4

71,778
328,438
11,118
68,148
11,090
490,572

4,199
36,529
78,637
5,101
124,466

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות משועבדים
מכשירים פיננסיים נגזרים
נכס בגין התקשרות איתנה
סה"כ נכסים שוטפים

.13א.1.ב
.13א.13 2.א5.
8

200,027
48,925
4,588,356
8,577

50,165
3,939,647
56,978
7,657

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

4,845,885

4,054,447

סה"כ נכסים

5,336,457

4,178,913

122,358
376,515
443,458
942,331

145,926
123,313
7,894
277,133

3,186,412
462,244
28,507
23,275
105
3,700,543

2,918,579
369,212
57
3,287,848

5
6
7
7

פיקדונות משועבדים
הוצאות מראש
רכוש קבוע
מקדמות לספקים
רכוש בלתי מוחשי

חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
ספקים
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

9
10
7
9
11

הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים
הפרשה לפירוק ושיקום
התחייבויות מיסים נדחים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

12

הון

14

הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין פעולות עם בעלי שליטה
יתרת עודפים
סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

11
642,199
3,748
47,625
693,583

11
642,199
3,748
()32,026
613,932

סה"כ התחייבויות והון

5,336,457

4,178,913

 4במרץ2015 ,
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

יוסי פלד,
יו"ר הדירקטוריון

אלי אסולין,
מנכ"ל

דוד ביטון,
מנהל הכספים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

4

דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

הכנסות

1,484,176

-

-

עלות הפעלת תחנת הכח:
עלויות אנרגיה
רכישות חשמל ושירותי תשתית
פחת והפחתות
עלויות הפעלה אחרות

343,647
690,827
124,339
92,618

סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח

1,251,431

-

-

רווח מהפעלת תחנת הכח

232,745

-

-

14,022
5,771
19,793

7,813
7,813

10,590
10,590

רווח (הפסד) תפעולי

212,952

()7,813

()10,590

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

46,964
156,990
()110,026

15,880
()15,880

143
()143

102,926

()23,693

()10,733

23,275

-

-

79,651

()23,693

()10,733

ביאור

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות

15
16

17

רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה
מיסים על הכנסה

12

רווח (הפסד) נקי לשנה

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
קרן הון
בגין פעולות
עם בעלי
שליטה
אלפי ש"ח

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2014

11

642,199

3,748

()32,026

613,932

רווח נקי לשנה

-

-

-

79,651

79,651

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

11

642,199

3,748

47,625

693,583

יתרה ליום  1בינואר 2013

6

373,731

3,748

()8,333

369,152

הפסד נקי לשנה

-

-

-

()23,693

()23,693

הנפקת מניות

5

268,468

-

-

268,473

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

11

642,199

3,748

()32,026

613,932

יתרה ליום  1בינואר 2012

3

196,041

3,748

2,400

202,192

הפסד נקי לשנה

-

-

-

()10,733

()10,733

הנפקת מניות

3

177,690

-

-

177,693

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

6

373,731

3,748

()8,333

369,152

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
6

דוראד אנרגיה בע"מ
דוחות על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

79,651

()23,693

()10,733

124,764
23,275
110,026
258,065

7,813
15,880
23,693

10,232
358
143
10,733

שינוי בלקוחות
שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בספקים
שינוי בזכאים ויתרות זכות
שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

()328,438
()10,886
376,515
()3,909
49
33,331

-

-

-

-

מזומנים נטו שנבעו מפעולות שוטפת

371,047

-

-

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תקבול (תשלום) בגין סילוק מכשירים פיננסיים נגזרים
פירעון פיקדון משועבד
השקעה בפיקדון משועבד
הוצאות מראש לזמן ארוך
השקעה ברכוש קבוע
השקעה ברכוש בלתי מוחשי
השקעה בפיקדון משועבד לז"א
ריבית שהתקבלה

27,679
44,627
()33,716
()267,824
()2,086
()200,000
275

()83,496
89,263
()11,690
()782,557
()4,018
-

47,643
130,107
()33,216
()1,508,939
()3,639
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()431,045

()792,498

()1,368,044

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פרעון הלוואה מתאגידים בנקאיים
ריבית ששולמה

60,491
174,764
()12,791
()96,031

110,806
676,882
-

166,201
1,206,722
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

126,433

787,688

1,372,923

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

66,435

()4,810

4,879

השפעת תנודות בשע"ח על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

1,144

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

4,199

9,009

4,130

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

71,778

4,199

9,009

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) לשנה
התאמות:
הפסד מירידת ערך מקדמה לספק
הפסד מגריעת רכוש קבוע
פחת והפחתות
מיסים על הכנסה
פיצוי לקוחות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 1כללי
א.

הישות המדווחת

דוראד אנרגיה בע"מ (להלן " -החברה") התאגדה ביום  25בנובמבר  2002במטרה לעסוק בייצור חשמל ובהקמת התשתית
הנדרשת לפעילות זו.
החברה מוחזקת על ידי:
שירותי תשתיות אילת -אשקלון בע"מ ( להלן  " -שתא"א " )37.5% -
( Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.Sחברה זרה) (להלן " -זורלו") 25% -
א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן " -א.דורי") 18.75% -
אדלקום בע"מ (להלן " -אדלקום")18.75% -
ב.

רישיונות ומסגרת חוקתית

.1

פרויקט הקמת תחנת הכוח הוכרז כפרויקט "תשתית לאומית" כמשמעו בסעיף  1לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-
 1965ע"י ראש הממשלה ,שר האוצר ושר הפנים .ביולי  2009אישרה רשות הרישוי של הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות את היתר הבנייה להקמת תחנת הכוח (רישיון בנייה מספר .)2-01-2008
בפברואר  2010קיבלה החברה רישיון מותנה חדש ,כמשמעו בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי)
התשס"ה ( 2005להלן " -הרישיון המותנה") להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון בהספק חשמלי מותקן של
 760-850מגה וואט ,אשר תוסק בגז טבעי ודלק חליפי לגיבוי .הרישיון המותנה קובע מספר תנאים אשר בהתקיימם
יהיה רשאי בעל הרישיון המותנה לייצר חשמל .הרישיון יהא תקף למשך  54חודשים ממועד אישורו ע"י השר
לתשתיות לאומיות בכפוף לעמידה באבני דרך (המתייחסות בעיקר להקמת תחנת הכוח ,מימונה ומועד תפעולה)
ובהוראות הרישיון המותנה .במידה שהחברה תעמוד בכל התנאים המפורטים ברישיון המותנה ,יוענק לה רישיון
ייצור קבוע.
ביום  13באפריל  2014קיבלה רשות החשמל החלטה בנוגע להענקת רישיונות לפיה רישיון יצור קבוע ורישיון
אספקה יינתנו לחברה בכפוף לאישור של שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ("שר האנרגיה") .לאור
הימנעותו של שר האנרגיה מאישור הרישיונות לחברה ,על אף שהחברה עמדה בכל הדרישות והתנאים הקבועים
בדין ,הגישה החברה ביום  4במאי  2014עתירה דחופה לבג"צ כדי שיורה לשר האנרגיה לאשר את הרישיונות
לחברה .במסגרת שימוע שהתקיים בעתירת החברה ביום  11במאי  2014נתן בג"צ תוקף של החלטה להסדר
שהושג בין הצדדים לעתירה האמורה במסגרתו ,בין היתר ,הוסכם כי השר יאשר את רישיונות האספקה והייצור
של החברה .בהתאם ,ביום  12במאי  2014הונפקו לחברה רישיונות ייצור לתקופה של  20שנה ורישיון אספקה
לתקופה של שנה אחת ,וביום  19במאי  2014החלה החברה בהפעלתה המסחרית של התחנה.
ביום  12לאוגוסט  2014הגישה החברה לרשות החשמל בקשה להארכת רישיון האספקה לתקופה של  19שנה
נוספות .להערכת החברה ,לא צפויה כל מניעה למתן הרישיון כמבוקש.

.2

באמצע שנת  2013הוקם צוות ההיגוי לבחינת משק החשמל בישראל ,וועדת יוגב ,אשר פרסם את המלצותיו
במהלך חודש מרץ  .2014המלצות הוועדה כללו ,בין היתר ,המלצות לגבי מבנה משק החשמל וחלוקת השוק בין
יצרנים פרטיים ובין חברת החשמל והוצאת יחידת ניהול המערכת מתוך חברת החשמל .לאחר בחינת המלצות
הועדה ככל שיאומצו ,החברה אינה צופה השלכות משמעותיות על פעילותה.

.3

ביום  9ביולי  2014עתרה החברה לבג"ץ כנגד הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל (להלן":רשות החשמל") וחברת
חשמל לישראל בע"מ( ,להלן" :חברת חשמל") וזאת לאור כוונתה של רשות החשמל לקבל החלטה ,ובכלל זה
להוציא שימוע עובר לקבלת החלטה ,לחייב את יצרני החשמל הפרטיים לשלם לחברת חשמל תעריף חדש ,כללי,
המכונה על ידי הרשות "עלויות מערכתיות" .טענות החברה שהועלו במסגרת העתירה הינן ,בין היתר ,כי החלטה
צפויה זו מנוגדת להוראות המפורשות של חוק משק החשמל ,התשנ"ו 1996-ביחס לאופן ודרך קביעת תעריפים
על ידי רשות החשמל ,יש בה כדי לשנות את כללי המשחק שנקבעו על ידי רשות החשמל וכן ,היא פוגעת באופן
חמור ביותר בעיקרון ההסתמכות של החברה ,הגופים המממנים ושל צדדים שלישיים נוספים אשר הסתמכו על
המידע והפעולות של רשות החשמל.
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 1כללי (המשך)
ב.

רישיונות ומסגרת חוקתית (המשך)

.3

המשך
במסגרת העתירה ניתנה החלטת בית המשפט העליון לפיה על רשות החשמל להגיש תגובתה עד ליום 10
בספטמבר  .2014לאחר מתן ההחלטה ,חברת החשמל ביקשה אף היא להגיש תגובה מטעמה .המדינה והחברה לא
התנגדו לבקשה זו ,מבלי שהדבר יהווה הסכמה לטענות חברת חשמל ותוך שמירה על מלוא טענותיהן כנגד חברת
החשמל .חברת חשמל הגישה תגובה מקדמית מטעמה ביום  10בספטמבר  .2014לאחר בקשות מטעם רשות
החשמל לדחיית מועד הגשת תגובה מטעמה שאושרו ע"י בית המשפט ,הוגשה ביום  7בדצמבר  2014תגובה
לעתירה מרשות החשמל במסגרתה נטען כי דין העתירה להידחות מטעמים שונים המפורטים בתגובת הרשות.
העתירה נקבעה לדיון ליום  22באוקטובר .2015
ביום  25באוגוסט  2014פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע בעניין תעריפי העלויות המערכתיות
במסגרתו פורטו השירותים המערכתיים המסופקים ע"י חברת החשמל ותעריפיהם .בהתאם להצעת ההחלטה
שצורפה לשימוע ,התעריפים יחולו למפרע מיום  1ביוני  2013אך מבחינת החברה רק מיום ההפעלה המסחרית.
כן נקבע בהצעת ההחלטה שצורפה לשימוע ,כי עד ליום  31בדצמבר  2014יחולו התעריפים בשיעור של  60%בלבד,
בהתאם לאמור לעיל ,החברה כללה בדוחותיה הפרשה.

.4

ביום  22בדצמבר  2014פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה אשר בעקבותיה פורסמה גם החלטה מסכמת ביום
 28בינואר  2015בנושא "תעריפי החשמל לצרכני חברת חשמל בשנת  "2015הכוללת הפחתת תעריפים לצרכני
החברה .בהתאם להחלטה ,תעריף רכיב הייצור אשר משמש בסיס לחיוב לקוחות החברה ואשר אליו מוצמד
מחיר הגז יופחת בשיעור של כ 9% -החל מיום  1בפברואר .2015

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות כספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן .)"IFRS" -
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010 -
הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום  4במרץ .2015
ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב .השקל הינו המטבע שמייצג
את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג.

בסיס מדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים:





מכשירים פיננסיים נגזרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;
התקשרות איתנה ,הנמדדת כמפורט בביאור  3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית;
התחייבויות מיסים נדחים;
הפרשות;

למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור  ,3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
ד.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,אומדנים והנחות
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות
בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת החברה להניח
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת
החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות כספיים (המשך):
ד.

שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך):

מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים סיכון
משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה ,נכלל
בביאורים הבאים:
אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע וערך גרט -ביום  19במאי  2014הסתיימה הקמת תחנת הכוח והיא זמינה לשימוש
החל ממועד זה ולכן מאותו מועד התחילה הפחתה שיטתית של הנכס .בהתאם לכך ביצעה החברה בחינה של אורך
החיים השימושיים של כל רכיב משמעותי מפריטי הרכוש הקבוע כמפורט בבאור 3ג' להלן ,תוך הבאה בחשבון של ערך
הגר ט הצפוי בתום החיים השימושיים .אומדן ערכי הגרט ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים יבחנו על ידי החברה
החל ממועד ההפחתה ובמידת הצורך תבצע החברה עדכון.
מכשירים פיננסיים נגזרים  -החברה מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסוג אקדמה ( )forwardלצורך
גידור סיכוני מטבע חוץ הנמדדים לפי שוויים ההוגן .השווי ההוגן של חוזי האקדמה נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר
ה Forward-הנקוב בחוזה לבין מחיר ה Forward-הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון ,תוך שימוש בעקומי
ריבית מתאימים המשמשים לתמחור נגזרים והמתבססים על ריביות  Liborבטווח קצר ועסקאות  IRSבטווח הארוך.
שינויים בהנחות כלכליות ובטכניקות הערכה עשויים להביא לשינויים מהותיים בשווי ההוגן של המכשירים.
הפרדת נגזרים משובצים  -החברה מפעילה שיקול דעת לצורך הקביעה האם נדרש להפריד נגזר משובץ מחוזה מארח.
במידה ונמצא כי נדרש להפריד את הנגזר המשובץ ,אזי נמדד רכיב זה בנפרד מהחוזה המארח כמכשיר פיננסי בשווי הוגן
דרך רווח והפסד ,אחרת -נמדד המכשיר בכללותו ,בהתאם להוראות המדידה החלות עליו .הפרדה של נגזרים משובצים
כאמור ומדידתם בשווי הוגן דרך רווח והפסד עשויה להשפיע באופן מהותי על המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה.
מסים נדחים וניצול הפסדים מועברים לצרכי מס  -נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס
והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת
של ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו ,וזאת
בהתבסס על קיום ,עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס.
ה.

תקופת מחזור תפעולי

המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו שנה אחת .כתוצאה מכך ,רכוש שוטף והתחייבויות שוטפים כוללות פריטים
שמועד מימושם צפוי להתקיים במחזור התפעולי הרגיל של החברה.
ו.

שינויים במדיניות חשבונאית

החל מיום  1בינואר  2014החברה מיישמת את התקנים החדשים והתיקונים המתוארים להלן:
()1

תיקון ל ,IAS 32 -מכשירים פיננסיים :הצגה :קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
התיקון מבהיר שלישות קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו ,אם זכות
זו לא מותנית באירוע עתידי ,וכן ניתנת לאכיפה במהלך העסקי הרגיל ו/או במקרה של חדלות פירעון או פשיטת
רגיל של הישות ושל כל הצדדים שכנגד .בהתאם להוראות המעבר ,התיקון יושם למפרע .לתיקון זה אין השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים.

()2

תיקון ל ,IAS 36 -ירידת ערך נכסים :גילויים בדבר סכום בר השבה של נכסים לא פיננסיים
התיקון כולל דרישות גילוי חדשות עבור מצבים בהם מוכרת ירידת ערך והסכום בר ההשבה נקבע כשווי הוגן
בניכוי עלויות מכירה .כמו כן ,התיקון מבטל את הדרישה לספק גילוי לסכום בר ההשבה של יחידות מניבות
מזומנים משמעותיות ,גם אם לא הוכרה לגביהן ירידת ערך .בהתאם להוראות המעבר ,התיקון יושם למפרע.
לתיקון זה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
כללי המדיניות החשבונאית המפורטים להלן ,יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה.
א.

עסקאות במטבע חוץ

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות הרלוונטי של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות.
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין
שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת
השנה ,כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה ,לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי
שער החליפין לסוף השנה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים
למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
והנמדדים לפי עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
ב.

מכשירים פיננסים

( )1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
החברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפיקדונות במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים
בדרך הרגילה ( ,)regular way purchaseלרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,מוכרים לראשונה
במועד קשירת העסקה ( )trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר ,משמע המועד בו
התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס.
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ופיקדונות משועבדים.
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,
או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה .כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה
או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.
מכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה ( ,)regular way saleמוכרות במועד קשירת העסקה (,)trade date
משמע ,במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס.
לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ,ראה סעיף ( )2להלן.
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות משועבדים וחייבים אחרים .הלוואות וחייבים הינם
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .נכסים
אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,הלוואות
וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפסדים לירידת ערך.
מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה .שווי מזומנים
כוללים השקעות לזמן קצר (כאשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד  3חודשים) ברמת
נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של
שינויים בשווי.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

מכשירים פיננסים (המשך)

()2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ,ספקים
וזכאים אחרים.
החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ( )trade dateבו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה
לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת
באופן מיידי ( )currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

()3

מכשירים פיננסיים נגזרים ,לרבות חשבונאות גידור
החברה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ.
חשבונאות גידור
החל מרבעון רביעי של שנת  2011ועד לסוף שנת  ,2013החברה ביצעה גידור שווי הוגן על מנת לצמצם את החשיפה
לסיכוני מטבע .במועד תחילת הגידור החשבונאי החברה תיעדה באופן פורמאלי את יחסי הגידור בין המכשיר
המגדר והפריט המגודר ,לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לביצוע הגידור וכן האופן בו
החברה העריכה את אפקטיביות יחסי הגידור.
החברה העריכה ,בעת יצירת הגידור ובתקופות עוקבות ,האם הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה ( Highly
 )effectiveבהשגת שינויים מקזזים בשווי הוגן שניתן לייחס לסיכון המגודר במשך התקופה אליה מיועד הגידור,
וכן האם התוצאות בפועל של הגידור נמצאות בטווח של  80-125אחוזים.
נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן .עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן .לאחר
ההכרה הראשונה ,שינויים בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי נגזר המשמש לגידור שווי הוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
כמו כן ,שינויים בשווי ההוגן בגין הפריט המגודר (התקשרות איתנה) ,בהתייחס לסיכונים המגודרים ,נזקפים גם
הם באופן מקביל לדוח רווח והפסד עם התאמה בערך בספרים של הפריט המגודר.
אם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים לגידור חשבונאי ,או שהוא פוקע ,נמכר ,מבוטל או ממומש ,אזי
נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור .ראה גם ביאור .7
גידור כלכלי
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיים
הנקובים במטבע חוץ .השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד ,כהכנסות או הוצאות מימון.

()4

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד ,שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ,משוערך בכל תקופה בהתאם
לשיעור עליית/ירידת המדד בפועל.
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ב.

מכשירים פיננסים (המשך)

()5

הון מניות
מניות רגילות
מניות רגילות מסווגות כהון .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות,
מוצגות כהפחתה מההון.

ג.

רכוש קבוע

()1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.
עלות נכסים המוקמים באופן עצמי כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין ,שכר עבודה ישיר ,וכן כל עלות נוספת
שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה,
אומדן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט וכן עלויות אשראי שהוונו .בתקופת ההרצה
החברה היוונה עלויות והכנסות המתהוות כתוצאה מבדיקות כשירות המיוחסות לתחנת הכח.
חלקי חילוף ,ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל,IAS 16 -
אחרת הם מסווגים כמלאי.
כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים (לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות) יש אורך חיים שונה ,הם
מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע .רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע
נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים ,ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות
אחרות  ,לפי העניין ,בדוח רווח והפסד.
שינויים במחויבות לפירוק ופינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים ,למעט שינויים הנובעים מחלוף הזמן,
מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה הם מתרחשים .הסכום שמנוכה מעלות הנכס לא יעלה על ערכו
בספרים .היתרה ,אם קיימת ,מוכרת מיידית בדוח רווח והפסד.

()2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם
צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה ואם עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן .הערך
בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

()3

פחת
פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-פחת הוא העלות
של הנכס ,או סכום אחר המחליף את העלות ,בניכוי ערך השייר שלו.
הפחתה של פריט רכוש קבוע מתחילה כאשר הוא זמין לשימוש ,כלומר כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים
על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה .כאמור בבאור 1ב'( ,)1החברה החלה להפחית את הרכוש
הקבוע החל ממועד הפעלת תחנת הכח בהתאם לשיעורי הפחת המפורטים להלן .פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי
שיטת הקו הישר (למעט אם מצוין אחרת) על פני אומדן אורך החיים השימושיים של כל חלק משמעותי מפריטי
הרכוש הקבוע ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות
בנכס בצורה הטובה ביותר.
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ג.

רכוש קבוע (המשך)

()3

פחת (המשך)
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת הינו כדלקמן:
שיעורי פחת (באחוזים)






מבנים וחיבורי קבע
רכיבי טורבינות
מכונות ,ציוד ומכשירים
תחנת ניטור
חלקי חילוף

4
לפי שעות הפעלה
4-33
10
בהתאם לצריכה

האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח
ומותאמים בעת הצורך.
ד.

נכסים בלתי מוחשיים

()1

הכרה ומדידה
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .הנכסים הבלתי מוחשיים
העיקריים של החברה הם עלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו לצרכי החברה .בין היתר ,מדובר במערכת
בילינג ,מערכת חיזוי צריכת לקוחות ,מערכות תפעוליות ומערכת  .ERPהנכסים הבלתי מוחשיים שנרכשו על ידי
החברה הינם בעלי אורך חיים מוגדר והם נמדדים לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.

()2

עלויות עוקבות
עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה
בנכס בגינו הן הוצאו .יתר העלויות ,לרבות עלויות הקשורות למוניטין או למותגים שפותחו באופן עצמי ,נזקפות
לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

()3

הפחתה
הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-
פחת הוא העלות של הנכס ,בניכוי ערך השייר שלו .הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,על פני
אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,מאחר
ושיטות אלו משקפות את תכנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בכל נכס בצורה
הטובה ביותר אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית של מערכות תוכנה הינו  5שנים.
האומדנים בדבר שיטת הפחתה ואורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים
בעת הצורך.

ה.

ירידת ערך

()1

נכסים פיננסים שאינם נגזרים
ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן
תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
טיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת
הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי ,הנמדד בעלות מופחתת ,מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס.
הפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הנכס הפיננסי הנמדד בעלות מופחתת.
הכנסות ריבית בגין נכסים שערכם נפגם מוכרות באמצעות שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי
המזומנים העתידיים לצורך מדינת ההפסד מירידת ערך.
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ה.

ירידת ערך (המשך)

()2

נכסים שאינם פיננסים
עיתוי בחינת ירידת ערך
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה ,נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים
המצביעים על ירידת ערך .באם קיימים סימנים ,כאמור ,מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.
קביעת יחידות מניבות מזומנים
למטרת בחינת ירידת ערך ,הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה
ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך ,אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים
ובקבוצות נכסים אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").
מדידת סכום בר השבה
הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן ,בניכוי
עלויות מימוש .בקביעת שווי השימוש ,מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור
היוון לפני מסים ,המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים
המתייחסים לנכס או ליחידה מניבת המזומנים ,בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע
מהנכס או מהיחידה מניבת המזומנים.
הכרה בהפסד מירידת ערך
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר
ההשבה ונזקפים לרווח והפסד.
ביטול הפסד מירידת ערך
באשר לנכסים אחרים ,לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות ,בכל מועד דיווח נבדק האם
קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או שאינם קיימים עוד .הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי
באומדנים ששימשו לקבי עת הסכום בר ההשבה ,אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס ,לאחר ביטול ההפסד
מירידת הערך ,אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות ,שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת
ערך.

ו.

היוון עלויות אשראי

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה
עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד .עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים
כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי
העלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי .הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ,
מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית .עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
ז.

הפרשות

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,הניתנת
לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות .ההפרשות נקבעות על ידי
היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס ,המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף
ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות .הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן
ומוכר כהוצאות מימון.
הפרשה לשיקום ופירוק – החברה הכירה בהפרשה בגין עלויות שיקום פינוי ופירוק בהן מחויבת החברה מכח הסכם
חכירת הקרקע עליה ממוקמת תחנת הכח.
ח.

הכנסות

החברה מכירה בהכנסה כאשר צפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה וההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן .הכנסה
נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת חשמל,
בניכוי הנחות וזיכויים.
הכנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל ללקוחות קצה ולחברת חשמל והעמדת זמינות למנהל מערכת.
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ט.

מיסים על הכנסה

הוצאות מסים על הכנסה כוללות מסים שוטפים ונדחים .המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על
ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד
הדיווח.
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי
לבין ערכם לצרכי מסים .המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה ,בתום
תקופת הדיווח ,להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות .המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס
הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו ,בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד
הדיווח .נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים ,הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי
שבעתיד תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח ,ובמידה
ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו ,הם מופחתים.
החברה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות
מסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה.
י.

הטבות לעובדים

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה .חישוב
ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד
אשר לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו .החברה לא ביצעה
חישוב אקטוארי בשל חוסר מהותיות הסכומים.
יא.

נכסים חכורים

חכירות בהן נושאת החברה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס ,מסווגות כחכירות מימוניות .בעת ההכרה
לראשונה נמדדים הנכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי
החכירה המינימאליים העתידיים.
יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות ,כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של החברה.
דמי חכירה ששולמו מראש בגין חכירות של קרקעות המסווגות כחכירות תפעוליות מוצגים בדוח על המצב הכספי
כהוצאות מראש לזמן ארוך ,וייזקפו לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירה .תקופת החכירה מביאה בחשבון אופציה
להארכת תקופת החכירה ,במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה תמומש.
יב.

הכנסות והוצאות מימון

הכנסות והוצאות מימון כוללות שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים
(הפסדים) ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית
האפקטיבית .הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו ,עמלות ,ושינויים בערך הזמן בגין הפרשות.
בדוחות על תזרימי מזומנים ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .ריבית ששולמה
מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים ,מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון,
כתלות בתנודות שער החליפין ,וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסדים בנטו).
יג.

עסקאות עם בעלי שליטה

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה כי
מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יד.

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו (המשך)

()1

תקן דיווח כספי בינלאומי ) ,IFRS 9 (2014מכשירים פיננסיים
) IFRS 9 (2014הינו גרסה סופית של התקן ,הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים,
וכן מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים .הוראות אלו מתווספות לפרק בנושא חשבונאות גידור -
כללי שפורסם בשנת  .2013התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2018עם אפשרות לאימוץ
מוקדם .התקן ייושם למפרע ,למעט מספר הקלות .החברה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ התקן על
הדוחות הכספיים.

()2

תקן דיווח כספי בינלאומי  ,IFRS 15הכנסה מחוזים עם לקוחות
התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם
לקוחות .התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה :בנקודת זמן אחת או על פני זמן .המודל כולל חמישה שלבים לניתוח
עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה .כמו כן ,התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות
יותר מאלו הקיימות כיום .התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2017עם אפשרות ליישום
מוקדם .התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר ,כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות
הבאות בעת היישום לראשונה :יישום רטרוספקטיבי מלא; יישום רטרוספקטיבי מלא הכולל הקלות פרקטיות;
או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה בגין עסקאות שטרם
הסתיימו .החברה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ התקן על הדוחות הכספיים.

ביאור  - 4מזומנים ושווי מזומנים

יתרות בבנקים
פיקדונות לפי דרישה(*)

(*)

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

7
71,771

7
4,192

71,778

4,199

הפיקדונות לפי דרישה נושאים ריבית בשיעור .0.1%

ביאור  - 5חייבים ויתרות חובה

מוסדות ממשלתיים
מקדמות לספקים והוצאות מראש

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

238
10,880

21,330
15,199

11,118

36,529
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ביאור  - 6פיקדונות משועבדים
במסגרת החתימה על הסכמי המימון כמפורט בביאור 13א' ,1התחייבו בעלי המניות להעמיד לרשות החברה הון עצמי
בשיעור של  20%מעלות הקמת תחנת הכח .לאחר החתימה על הסכם המימון נדרשו בעלי המניות להעמיד בטחונות בגין
התחייבות זו .זורלו ,אדלקום והחל מינואר  2014גם א .דורי העבירו לחברה את יתרת ההתחייבות אשר מוצגת בדוחות
הכספיים כפיקדון לזמן קצר המשועבד בסכום של  68,148אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  - 2013כפיקדון משועבד לזמן
קצר בסכום של  78,637אלפי ש"ח) .שתא"א העמידה ערבויות בנקאיות בהתאם להתחייבויותיה.

ביאור  - 7מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור
התקשרות החברה בהסכם עם קבלן ההקמה  Wood Group Gas Turbines Ltd.כמפורט בביאור 13א' 3חושפת את
החברה לשינויים במטבע הדולר .על מנת לצמצם את חשיפת החברה לשינויים בשער הדולר/שקל ,החברה התקשרה החל
מחודש ינואר  2011בעסקאות אקדמה ( )forwardלרכישת דולר כנגד שקל.
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר " 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" ,עסקאות האקדמה ( )Forwardאשר
ביצעה החברה ,מטופלות כעסקאות גידור כלכלי עד ליום  9בדצמבר ( 2011להלן " -מועד תחילת הגידור") ,דהיינו ,לא
יושמה חשבונאות גידור והשינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלו נזקפו לרווח והפסד כהכנסות או הוצאות מימון בכל
תקופת דיווח.
מיום  9בדצמבר ( 2011להלן " -מועד תחילת הגידור") ,החליטה החברה לייעד את עסקאות האקדמה המפורטות לעיל,
כעסקאות גידור חשבונאי מסוג גידור שווי הוגן  -גידור חשיפת החברה לשינוי בשווי הוגן שניתן לייחס לסיכון שער
החליפין  Spotשקל/דולר בגין מחויבות חוזית לתשלומים עתידיים במטבע הדולר בגין הסכם ה  .EPC -בדיקות
אפקטיביות הגידור שבוצעו החל ממועד תחילת הגידור ועד ליום  31בדצמבר  2013מצביעות על כך כי הגידור עומד
בדרישות האפקטיביות בהתאם ל.IAS39 -
התחייבות בגין התקשרות איתנה מייצגת את שוויה ההוגן של המחויבות החוזית לתשלומים עתידיים בגין הסכם ה-
 .EPCהחל ממועד תחילת הגידור ,מייעדת החברה את ההתקשרות האיתנה כפריט מגודר.
במועד יישוב ההתקשרות ,השינוי המצטבר בשוויה ההוגן של ההתקשרות האיתנה נזקף לערך בספרים של הרכוש
הקבוע.
החל מיום  1בינואר ( 2014להלן " -מועד הפסקת הגידור") החברה הפסיקה לייעד את עסקאות האקדמה כעסקאות
גידור חשבונאי ועל כן החל ממועד זה הופסק הגידור החשבונאי מסוג שווי הוגן .עסקאות אקדמה שטרם נפרעו נכון
למועד הפסקת הגידור מטופלות החל ממועד זה כעסקאות גידור כלכלי והשינויים בשווי ההוגן של עסקאות אלו נזקפו
בתקופת הדיווח לרווח והפסד כהכנסות מימון.
להלן פירוט הסכומים שהוכרו במאזן החברה בגין הגידור החשבונאי:
 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

נכס בגין התקשרות איתנה

-

5,101

התחייבות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

-

()7,894

להלן פירוט הסכומים שהוכרו במאזן החברה בגין הגידור הכלכלי:

נכס בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

11,090

-
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ביאור  - 8רכוש קבוע
א.

הרכב ותנועה ברכוש קבוע
תחנת כח
אלפי ש"ח

ריהוט וציוד
אלפי ש"ח

שיפורים במושכר
אלפי ש"ח

סה"כ עלות
אלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2013

2,804,511

888

575

2,805,974

תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2013

1,132,971
3,937,482

657
1,545

45
620

1,133,673
3,939,647

תוספות

770,224

735

108

771,067

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

4,707,706

2,280

728

4,710,714

פחת
יתרה ליום  1בינואר 2014

-

-

-

-

תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2014

121,932
121,932

381
381

45
45

122,358
122,358

הערך בספרים
ליום  1בינואר 2013
ליום  31בדצמבר 2013
ליום  31בדצמבר 2014

2,804,511
3,937,482
4,585,774

888
1,545
1,899

575
620
683

2,805,974
3,939,647
4,588,356

תוספות במהלך
השנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

עלויות מצטברות
ליום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

662,141
922
26,294
73,787
7,080
770,224

3,794,166
98,800
6,554
173,627
3,176
592,398
38,985
4,707,706

ב.

הרכב תוספות שהוונו בגין הקמת תחנת כוח:

ציוד ועלויות בגין הקמת תחנת כוח
דמי ייזום
שכ"ד ואחזקה
שירותים מקצועיים
נסיעות לחו"ל
עלויות אשראי
הנהלה וכלליות אחרות

ג.

שעבודים

ראה ביאור (13ג) בדבר שעבוד נכסי החברה להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות.
ד.

רכישת רכוש קבוע באשראי

במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014רכשה החברה רכוש קבוע באשראי בסך של  360,787אלפי ש"ח
( 38,317 :2013אלפי ש"ח 108,800 :2012 ,אלפי ש"ח) .למועד הדיווח ,שולמה כל היתרה.

19

דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 9הלוואות מתאגידים בנקאיים
ביאור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות מתאגידים בנקאיים של החברה ,הנמדדים בעלות מופחתת.
מידע נוסף בדבר החשיפה של החברה לסיכוני ריבית ונזילות ,ניתן בביאור  ,18בדבר מכשירים פיננסיים.
הלוואות ואשראי  -פרטים בדבר ריבית והצמדה (*)

הלוואות מתאגידים בנקאיים (*)
בניכוי  -חלויות שוטפות (כולל ריבית
שנצברה ליום  31בדצמבר)

(*)

ליום  31בדצמבר
2013

מטבע ובסיס

ערך בספרים
ריבית אפקטיבית

2014

הצמדה

%

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

שקלי צמוד מדד

5.58%-5.77%

3,308,770

3,064,505

()122,358
3,186,412

()145,926
2,918,579

ראה גם ביאור  13א'  1בדבר תנאי האשראי ואמות מידה פיננסיות.

ביאור  - 10זכאים ויתרות זכות

זכאים במטבע חוץ
זכאים במטבע ישראלי (*)
הוצאות לשלם
זכאים אחרים

(*)

מתוכם זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

437,721
5,737

101,083
11,112
10,789
329

443,458

123,313

54,074

4,833

למידע נוסף בדבר זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין ,ראה ביאור  ,19בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.

20

דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 11הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים

בעלי מניות (:)1
שירותי תשתיות אילת-אשקלון בע"מ
)2( Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S
א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ ()2
אדלקום בע"מ ()2
אחרים

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

148,393
123,792
94,486
95,573
-

109,136
115,507
54,432
89,115
1,022

462,244

369,212

()1

ע"פ הסכם הלוואות הבעלים שנחתם ביום  29בנובמבר  ,2010החל מיום  29בנובמבר  2010ואילך ההלוואות
נושאות ריבית בשיעור של  10%וצמודות מדד .ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו הזרמות הבעלים לחברה כולל
ריבית שנצברה לאותו מועד לסך של  1,104,454אלפי ש"ח אשר חלקן הומר להון ויתרתן צפויות להיפרע החל
משנת  2016בכפוף לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בהסכמי המימון .ראה גם ביאור  13א(()1א).

()2

היתרות כוללות הלוואות בעלים שניתנו מראש כנגד פיקדונות משועבדים ,ראה גם ביאור .6

ביאור  - 12מסים על ההכנסה
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה

()1

להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים :2012-2014
25% – 2012
25% – 2013
26.5% – 2014
ביום  5באוגוסט  2013עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,)2014 -התשע"ג ,2013-אשר קבע ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות ,החל משנת  2014ואילך
בשיעור של  1.5%כך שיעמוד על .26.5%
לחברה טרם התהוו מיסים שוטפים לתקופות המדווחות.

()2

ביום  4בפברואר  2010פורסם ברשומות תיקון  174לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א ( 1961 -להלן -
"הפקודה") במסגרתו הוסף סעיף 87א לפקודה הקובע הוראת שעה שלפיה ,תקן חשבונאות מס' " - 29אימוץ
תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ")IFRSשפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסה
החייבת לגבי שנות המס  2008 ,2007ו ,2009 -אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים (להלן " -הוראת השעה").
ביום  12בינואר  2013פורסם תיקון  188לפקודה ,אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה ,כך שתקן  29לא יחול גם
בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס  2010ו .2011 -ביום  31ביולי  2014פורסם תיקון  202לפקודה במסגרתו
הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  2012ו 2013 -וזאת רטרואקטיבית מיום .1.1.2012

()3

החברה הינה "חברה תעשייתית" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט –  1969ובהתאם לכך זכאית
להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים.

ב.

מרכיבי הוצאות מיסים על ההכנסה
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

מיסים שוטפים
מיסים נדחים

23,275
23,275
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ביאור  - 12מסים על ההכנסה (המשך)
ג.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל .ההרכב והתנועה בנכסי והתחייבויות
המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:
רכוש
קבוע
אלפי ש"ח

הפסדים
להעברה
לצרכי מס
אלפי ש"ח

הפרשות
והפרשי עיתוי
אחרים
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום  1בינואר 2014

-

-

-

-

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

()99,502

37,110

39,117

()23,275

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31
בדצמבר 2014

()99,502

37,110

39,117

()23,275

ד.

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים.
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

רווח לפני מסים על הכנסה
שיעור המס העיקרי של החברה

102,926
26.5%

מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה

27,275

הוצאות לא מוכרות
יצירת מסים נדחים בגין הפסדים והטבות משנים
קודמות שבגינם לא נרשמו מסים נדחים בעבר

782
()4,782

הוצאות מסים על הכנסה

23,275

ה.

הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות

יתרת ההפסדים להעברה של החברה ליום  31בדצמבר  2014ו 2013 -הינה כ 140,036 -אלפי ש"ח וכ 18,045-אלפי ש"ח,
בהתאמה .החברה יצרה מסים נדחים בגין הפסדים אלה.
ו.

שומות מס

לחברה שומות מס סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב 31 -לדצמבר .2010

ביאור  - 13התחייבויות תלויות ,התקשרויות וערבויות
א.

התקשרויות

()1

הסכמי מימון
ביום  29בנובמבר ( 2010להלן " -מועד הסגירה הפיננסית") ,חתמה החברה על הסכם מימון ומספר הסכמים
נלווים עם בנק הפועלים בע"מ כמארגן החוב ,כלל אשראי ומימון בע"מ מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ
כמארגן קונסורציום המוסדיים וקונסורציום של בנקים וגופים מוסדיים (להלן " -גופי המימון") להעמדת מימון
בסך של עד  3,550,000,000ש"ח צמוד למדד אך לא יותר מ 80% -מעלויות הקמת תחנת הכח לייצור חשמל
באשקלון ,בכפוף לתנאי הוראות הסכם המימון וההסכמים הנלווים (להלן " -הסכמי המימון") .כמו כן ,יועמדו
ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם למסמכי הפרויקט .הסכם המימון כולל מצגים והתחייבויות ביחס
לחברה ולפרויקט אשר הפרתם עשויה ,בין היתר ,לגרום להעמדת האשראים לפירעון מיידי ו/או להפרת
התחייבויותיה של החברה ו/או לביטול הרישיון.
22

דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 13התחייבויות תלויות ,התקשרויות וערבויות (המשך):
א.

התקשרויות (המשך)

()1

הסכמי מימון (המשך)
.1
.2

על החברה לשמור על יחס כיסוי חוב של  1.10:1על פני שתי תקופות חישוב עוקבות ,ויחס כיסוי של
 1.05:1על פני כל תקופת חישוב.
על החברה לשמור על יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של .1.10:1

בהתאם לתחזיות תזרימי המזומנים של החברה ,החברה עומדת ביחסי הכיסוי לעיל.
עד ליום  31בדצמבר  ,2014ביצעה החברה משיכות מהמסגרת העיקרית של ההלוואה לזמן ארוך בסך של
 3,295,875אלפי ש"ח כולל ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בסך  401,124אלפי ש"ח אשר נצברים עם קרן
ההלוואה ומהוונים לעלות תחנת הכוח .יתרת מסגרת האשראי העיקרית שטרם נוצלה ליום  31בדצמבר 2014
הינה בסך של כ 460 -מיליון ש"ח.
במסגרת חתימת הסכמי המימון ,נחתמו בין היתר ,ההסכמים הנלווים להסכם המימון ,כמפורט להלן:
א.

הסכם הזרמת הון והסכם הלוואה נחותה
הסכמים אלו כוללים את התחייבות בעלי המניות כלפי החברה וכלפי גופי המימון ,להזרים ,בנפרד וכל
אחד על פי חלקו היחסי ,מפעם לפעם ובמקביל לכל בקשת משיכה ממסגרות המימון ,סך של עד כ20%-
מזומן (להלן " -השקעת הבעלים") ,וזאת בין כנגד הקצאת הון מניות ובין בדרך של הלוואות בעלים ,אשר
בכל מקרה יהיו נחותים ומשועבדים להתחייבויות החברה כלפי גופי המימון ,בהתאם לתנאי ההסכמים.
בהתאם להסכם הזרמת ההון ולהבטחת התחייבויות בעלי המניות להעמיד את חלקם היחסי בהשקעת
הבעלים ,העמידו בעלי המניות באותו מועד ,מזומן וערבויות בנקאיות בגובה התחייבותם להזרים את
השקעת הבעלים; זאת ,בניכוי הון אשר הוזרם לחברה קודם למועד זה .הסכם הזרמת ההון כולל מצגים
והתחייבויות ביחס לבעלי המניות ולפרויקט אשר הפרתם עשויה בין היתר לגרום להעמדת האשראים
לפירעון מיידי ו/או להפרת התחייבויות החברה ו/או לביטול הרישיון .בהתאם להסכם ההלוואה הנחותה,
החל ממועד הסגירה הפיננסית ,כל סכום שיועמד כהלוואה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא
ריבית שנתית בסך של  10%וכן נקבע כי כל חלוקה לבעלים ,לרבות החזר הלוואות ,יהיה אפשרי בכפוף
לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בהסכמי המימון( .ראה גם באור .)11

ב.

הסכם חשבונות
ההסכם קובע את פתיחתם של חשבונות הפרויקט ומסדיר את חלוקת תזרים המזומנים בין החשבונות.
כמו כן ,ההסכם מסדיר תנאים ונהלים לביצוע הפקדה ומשיכה מכל חשבון ,קובע את סך היתרות
המינימאליות בכל אחת מקרנות הרזרבה ,מסדיר את סדר העדיפות לתשלומים בין החשבונות ותנאים
אחרים בקשר עם ניהול החשבונות ,לרבות לעניין העברות בין חשבונות .קרנות הרזרבה העיקריות הינן
קרן לשירות החוב ,קרן לתחזוקה כבדה ,קרן לערבויות לצדדי ג' וקרן לחלוקה.
ליום  31בדצמבר  2014הפקידה החברה בחשבון הקרן לשירות החוב סך של  200,000אלפי ש"ח שנצברו
כעודפי מזומנים מפעילותה השוטפת של החברה .לזכות החברה עומדת האפשרות למשוך סכום זה מתוך
מסגרות האשראי של הפרויקט .סכום זה מסווג בדוח על המצב הכספי כפקדונות משועבדים לזמן ארוך.
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ביאור  - 13התחייבויות תלויות ,התקשרויות וערבויות (המשך):
ג.

התחייבות בעלי מניות
במסגרת הסכמי המימון התחייבו בעלי המניות ,כלפי החברה והנאמן לגופי המימון ,בהתאם לחלקם
היחסי במניות החברה ,כדלקמן( :א) להעמיד ערבויות בנקאיות לטובת :ספק הגז ,משרד הביטחון
ומקורות (בהתאם להסכמי אספקת החשמל); (ב) לשאת בכל עלות שתנבע כתוצאה מאירועים שאינם
באחריות קבלן ההקמה כמפורט בכתב ההתחייבות .ראה ביאור (13ב) להלן בדבר ערבויות שהועמדו על
ידי בעלי המניות של החברה .במהלך שנת  ,2013הקצתה החברה סך כולל של  4,448מניות נוספות לבעלי
המניות על פי חלקם היחסי כנגד המרת הלוואות בעלים בסכום כולל של  268,473אלפי ש"ח (בשנת 2012
הקצתה החברה סך כולל של  2,944מניות כנגד המרת הלוואות בעלים בסכום כולל של  177,693אלפי
ש"ח) .המרת הלוואות הבעלים נעשתה לצורך עמידה בדרישות ההון העצמי על פי תנאי הרישיון .במהלך
תקופת הדו"ח לא חל שינוי באחזקתם היחסית של בעלי המניות .במסגרת הסכם המימון ,כל הון המניות
המונפק של החברה שועבד לטובת פועלים שירותי נאמנות בע"מ ,כנאמן לגופי המימון.

()2

התקשרות לחכירת קרקע בחכירה תפעולית
בשנת  2008נחתם הסכם בין החברה לשתא"א לפיו תוחכר קרקע בשטח של  74.5דונם לצורך הקמת תחנת הכח
לתקופה של  24שנים ו 11-חודשים ממועד ההפעלה המסחרית .באותה שנה ובמסגרת ההסכם שילמה החברה
לשתא"א סך של  3,047אלפי ש"ח בעבור חלקה בדמי החכירה אשר שולמו על ידי שתא"א למנהל מקרקעי
ישראל .סכום זה סווג להוצאות מראש לזמן ארוך ומופחת על פני תקופת החכירה.
במהלך שנת  2010חתמה החברה על תוספת להסכם לפיו ,תמורת שימוש במקרקעין המיועדים לפרויקט ישולם
תשלום שנתי של  3,705אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן למשך תקופה של  25שנה ממועד ההפעלה
המסחרית.

()3

הסכם הEPC-
הסכם בין החברה לבין( Wood Group Gas Turbines Services Ltd.להלן :קבלן ההקמה) לתכנון ,רכש והקמה
של תחנת הכח תמורת סך כולל של  877,150אלפי דולר.
ביום  6בדצמבר 2013 ,קיבלה החברה הודעה מקבלן ההקמה בקשר להערכת עלויות של מספר הוראות שינוי
בפרויקט אשר נגרמו ,לטענתו ,כתוצאה מדרישת החברה לשינויים בתכנון הפרויקט ואשר בוצעו על-ידו .לאור
טענות נגדיות שהועלו ע"י החברה ונדונו במסגרת מו"מ מול הקבלן נערכה התחשבנות כוללת ובמהלך חודש
דצמבר  2014הגיעו הצדדים לפשרה לפיה הקבלן יקבל תוספת תשלום סופית לסילוק כל התחייבויות של החברה
כלפי הקבלן (להלן :תוספת תשלום).
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014שולם לקבלן ההקמה סך של  800,842אלפי דולר בקשר עם ההסכם כאמור לעיל.
לאחר תאריך המאזן שילמה החברה את יתרת המחויבות החוזית לרבות תוספת תשלום.

()4

הסכם הO&M-
הסכם בין החברה לבין חברת שירותי תחנות כח אילת אשקלון  -שתכא"א ("קבלן התחזוקה") לתפעול ותחזוקת
תחנת הכח בתשלום חודשי ידוע מראש לתקופה של  24שנים ו 11 -חודשים מרגע קבלת רישיון ייצור על ידי
החברה כפי שמוגדר בהסכם .קבלן התחזוקה יסב חלק מעבודות התחזוקה הגדולות לקבלן משנה (זורלו )O&M
תחת הסכם נפרד ,אולם יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו תחת ההסכם.
במהלך שנת  2013התקשר קבלן התחזוקה בהסכם לקבלנות משנה עם חברת איזום בע"מ ,חברה קשורה
המוחזקת על ידי חברות קשורות לפיו יוסבו אליה עבודות התפעול והאחזקה השוטפים בתחנת הכוח .קבלן
התחזוקה יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו תחת ההסכם.

()5

הסכם הולכת גז
ביום  25בנובמבר  ,2010חתמה החברה הסכם סטנדרטי המאושר על ידי רשות הגז לפיו תחבר החברה
הממשלתית נתג"ז את תחנת הכוח למערכת ההולכה של הגז הטבעי .דמי חיבור בסך של כ 47 -מיליון ש"ח הוכרו
כהוצאות מראש לזמן ארוך ויופחתו לאורך תקופת ההפעלה .בנוסף ,בהתאם להסכם מחויבת דוראד לשלם
לנתג"ז ,החל ממועד סיום הקמת החיבור ,תשלום חודשי בגין הקיבולת בצינור ותשלום משתנה בגין גז שיוזרם
בצינור.
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ביאור  - 13התחייבויות תלויות ,התקשרויות וערבויות (המשך)
א.

התקשרויות (המשך)

()6

התקשרות לרכישת גז טבעי
ביום  15באוקטובר  2012התקשרה החברה בהסכם עם השותפים בחזקת תמר (להלן " -תמר") ,לפיו ,בכפוף
להתקיימות תנאים מתלים הקבועים בהסכם ,תרכוש החברה מתמר גז טבעי לשם הפעלת תחנת הכוח המוקמת
על-ידה באשקלון ,על-פי המנגנונים המפורטים בהסכם.
בין הצדדים קיימת מחלוקת לגבי התעריף שאליו מוצמד מחיר הגז וזאת לאור פיצול לוח תעריפי הייצור לשני
לוחות נפרדים שעודכנו במהלך מאי  .2013בין הצדדים מתנהל משא ומתן לפתרון המחלוקת.
נכון ליום  31בדצמבר  2014ההיקף הכספי של מחויבות החברה לרכישת גז החל ממועד זרימתו נאמד בכ-
 100,800אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר  2013כ 92,000 -אלפי ש"ח) .יחד עם זאת ,בהתאם להסכם ,במידה והחברה
לא צרכה בפועל את כמות זו המינימלית אליה התחייבה ,היא תיאלץ לצרוך כמות זו ,בנוסף לכמות הגז
המינימלית אליה מחויבת החברה מדי שנה ,במהלך  3השנים העוקבות .להערכת הנהלת החברה ,החברה צפויה
לצרוך את מלוא הכמות האמורה במהלך  3השנים.
האמור בסעיף זה הינו בכפוף להסדרים רגולטוריים של רשות הגז ומשרד האנרגיה.

()7

התקשרות למכירת חשמל
למועד הדוח לחברה התקשרויות למכירת חשמל בהיקף של כ 95% -מכושר הייצור של תחנת הכוח .הסכמי
אספקת החשמל הינם ,ברובם ,בתעריף שיהא מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע על
ידי הרשות.
במסגרת הסכמים למכירת חשמל למשרד הביטחון ומקורות ("הלקוחות") התחייבה החברה להגיע להפעלה
מסחרית במהלך הרבעון השני לשנת  2013וכן ,התחייבה החברה לפצות את הלקוחות בגין איחור בהפעלה
המסחרית .במהלך שנת  2013הגיעה החברה לסיכום עם משרד הביטחון לפיו ,בין היתר ,הפיצוי בגין האיחור
יינתן בצורה של הנחה מוגדלת במהלך שנת ההפעלה הראשונה.
בנוסף ,הגיעה החברה לסיכום עם מקורות לפיו ,בין היתר ,בגין האיחור בהפעלה המסחרית הם ייהנו מהנחה
מוגדלת במהלך ששת החודשים הראשונים להפעלה המסחרית .עם זאת ,למקורות קיימת אפשרות לבקש פיצוי
במזומן .בהתאם לכך ,ביצעה החברה הפרשה בדוחות הכספיים אשר נזקפה כהוצאה אחרת בדוח על הרווח
והפסד לתקופה בסך  5,771אלפי ש"ח (לשנת  7,813 :2013אלפי ש"ח) ,וזאת בגין איחור בתקופה שעד למועד
הדוח .במהלך חודש יוני  2014פיצתה החברה את מקורות בגובה מלוא סכום הפיצוי שנצבר לטובתם (לרבות
ריבית שנצברה לאותו מועד).

()8

הסכם אחסון סולר
ביום  17ביוני  2013התקשרה החברה בהסכם עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (להלן " -קצא"א") לאחסון
סולר במתקניה .לפי ההסכם ,החברה תאחסן סולר בכמויות הדרושות לה הן לצרכי גיבוי של דלק חליפי
כמתחייב מתוקף תקנות משק החשמל והן לצרכים שוטפים בכמות כוללת המוערכת בכ 14,000 -מטר מעוקב
בהתאם לתנאים ולתקופות המפורטים בהסכם .חברת קצא"א הינה בעלת השליטה בחברת שירותי תשתיות
אילת אשקלון בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה.

()9

שומות ארנונה בגין שטחי התחנה
בחודש אפריל  2014קיבלה החברה שומת ארנונה מאת עיריית אשקלון (להלן " :העירייה") המתייחסת לשנים
 2014 – 2012בסך של  17,633אלפי ש"ח הכולל ריבית והצמדה בסך של  2,487אלפי ש"ח .יצוין כי עיקר סכומי
השומה והוצאות הריבית וההצמדה מתייחסים לתקופה שבה טרם התקבל טופס  .4בין החברה לעירייה מתנהל
מו"מ לפשרה במסגרתו שולם ע"י החברה סך של  2,500אלפי ש"ח .בהתאם להערכת יועציה המשפטיים של
החברה ,יצרה החברה הפרשה מתאימה בגין השומה האמורה אשר חלק יחסי ממנה המתייחס לתקופה שעד
למועד הפעלת התחנה נזקף כתוספת לעלות ההקמה של תחנת הכוח ויתרתה נזקפה במסגרת סעיף הוצאות
תפעוליות אחרות.
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ביאור  - 13התחייבויות תלויות ,התקשרויות וערבויות (המשך)
א.

התקשרויות (המשך)

()10

תביעה בין קבלן ההקמה וקבלן משנה
ביום  1באוגוסט  2013הגישה קבוצת א .דורי בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה בעקיפין ביחד עם חברת א .דורי
בניה בע"מ ("התובעות") ,תביעה כנגד קבלן ההקמה הראשי בפרויקט דוראד באשקלון ,בקשר לדרישת חוב של
התובעות בסך של כ 13.8 -מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם להסכם בין הצדדים ואשר
לטענת התובעות תמורתן לא שולמה .במסגרת התביעה התקבל אצל החברה צו עיקול זמני של כספים המוחזקים
בידי החברה כצד שלישי והצפויים להיות משולמים לקבלן בהתאם להסכם ההקמה .ביום  10בספטמבר 2013
קיבלה החברה הודעה מבית המשפט לפיה קבלן ההקמה הפקיד את סכום התביעה בפיקדון מעוקל ולפיכך צו
העיקול שהתקבל אצל החברה מבוטל.
ביום  13באפריל  ,2014התקבל אצל החברה צו עיקול זמני נוסף של כספים עד לגובה של כ 146 -מיליון ש"ח
המוחזקים בידי החברה כצד שלישי והצפויים להיות משולמים לקבלן בהתאם להסכם ההקמה .ביום 18
באוגוסט  2014התקבל אצל החברה צו עיקול זמני מתוקן ,אשר הפחית את סכום העיקול הזמני מסך של כ146 -
מיליון ש"ח לסך של  55מיליון ש"ח (להלן" :סכום התביעה הנוסף") .לאחר תאריך המאזן ,ביום  18בפברואר
 2015התקבלה אצל החברה החלטת בית משפט המורה על הסרת העיקול.

ב.

ערבויות בנקאיות

למועד הדוח החברה העמידה באמצעות בעלי מניותיה לפי חלקם היחסי בהחזקתם בחברה ערבויות בנקאיות לטובת
נתג"ז ,משרד הביטחון ,הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל לצורך עמידה בתנאי הרישיונות שהוענקו לחברה וכן,
לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל כמתחייב מתוקף ההסכם עם חברת החשמל ובהתאם לאמות המידה
המפורסמות ע"י רשות החשמל .סך הערבויות שניתנו כמפורט לעיל הינו כ 188 -מיליוני ש"ח.
ג.

שעבודים

בחודש ינואר  ,2011להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות לגופי המימון ,שעבדה החברה את נכסיה ,כמפורט
להלן:
א.

שעבוד קבוע
שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של כל הנכסים והזכויות של המשעבד בקשר עם
תחנת הכח באשקלון ("הפרויקט") ,כמפורט בהסכמי המימון.

ב.

שעבוד צף
שעבוד צף בדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הזכויות והנכסים של הלווה ,כל חפץ ו/או ציוד וכל נכס
אחר מוחשי או לא מוחשי מכל מין וסוג שהוא כמפורט בהסכמי המימון.

ג.

שעבוד חשבון ערבויות לצדדים שלישיים
שעבוד קבוע ,משכון והמחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה ובדרגה שנייה על כל הנכסים והזכויות בקשר עם
חשבון הערבויות לרבות כל הכספים ,ניירות הערך ,המסמכים והשטרות של אחרים מכל מין וסוג שיופקדו
בחשבון האמור מעת לעת ,והכול כמפורט בשטר המשכון על נספחיו.

ד.

שעבוד מקרקעי הפרויקט
שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויותיו ,קיימות ועתידיות ,של הממשכן ללא
יוצא מן הכלל על פי הסכם פיתוח שנחתם בין הממשכן לבין מנהלי מקרקעי ישראל ("ממ"י") ביחס למקרקעין.
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ביאור  - 14הון מניות
להלן הרכב הון המניות של החברה בערכים נומינליים :

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

רשום

לימים  31בדצמבר
מונפק ונפרע
2014

מונפק ונפרע
2013

500,000

10,640

10,640

ראה ביאור ( 13א)(()1ג) בקשר להנפקת מניות כנגד המרת הלוואות להון.

ביאור  - 15הוצאות הנהלה וכלליות
2014
אלפי ש"ח

שכר ,משכורות והוצאות נלוות
שכירות ואחזקת משרד
שירותים מקצועיים
פחת
אחרות

4,637
1,242
7,689
426
28

-

-

14,022

-

-

ביאור  - 16הוצאות אחרות
2014
אלפי ש"ח

פיצוי לקוחות בגין איחור בהפעלה המסחרית
הפסד מירידת ערך בגין מקדמה שניתנה לספק
הפסד מגריעת רכוש קבוע

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

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

5,771
-

7,813
-

10,232
358

-

5,771

7,813

10,590

ביאור  - 17הוצאות והכנסות מימון
2014
אלפי ש"ח

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

הכנסות מימון
שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים
הכנסות מימון אחרות
סך הכנסות מימון

46,662
302
46,964

-

-

הוצאות מימון
החלק שאינו אפקטיבי של השינוי בשווי הוגן של גידור חשבונאי
הוצאות ריבית בגין הלוואות מבנקים
הוצאות ריבית בגין הלוואות מצדדים קשורים
הפרשי שער ,נטו
עמלות
הוצאות מימון אחרות
סך הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

118,322
22,708
12,012
3,369
579
156,990
110,026

15,880
15,880
15,880

143
143
143

למידע בדבר הוצאות מימון בגין עסקאות עם צדדים קשורים ראה ביאור  ,19בדבר צדדים קשורים.
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ביאור  - 18מכשירים פיננסיים
א.

כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:




סיכון אשראי
סיכון נזילות
סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה ,מדיניות
ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.
בכדי להתמודד עם סיכונים אלו וכמפורט להלן ,מתקשרת החברה בעסקאות עם מכשירים פיננסיים נגזרים .להלן הרכב
הנגזרים:
2014
אלפי ש"ח

נגזרים המוצגים במסגרת התחייבויות שוטפות
חוזי אקדמה על שער חליפין המשמשים לגידור חשבונאי
חוזי אקדמה על שער חליפין המשמשים לגידור כלכלי
ב.

11,090

ליום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

()7,894
-

המסגרת לניהול סיכונים

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון .הדירקטוריון
הקים ועדה פיננסית ,האחראית על התווית מדיניות ניהול הסיכונים .הועדה מדווחת באופן שוטף לדירקטוריון על
פעולותיה.
ג.

סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם הצד שכנגד למכשיר הפיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו
החוזיות.
מזומנים
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים של החברה לסך של  71,778אלפי ש"ח (ליום  31בדצמבר
 - 2013לסך של  4,199אלפי ש"ח) .המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים במוסד פיננסי בדירוג אשראי גבוה
(סקלת דירוג בינלאומית).
פיקדונות משועבדים
נכון ליום  31בדצמבר  2014יתרת הפיקדונות המשועבדים של החברה  68,148אלפי ש"ח (ליום בדצמבר 78,637 - 2013
אלפי ש"ח) ,ראה גם ביאור .6
לקוחות וחייבים אחרים
החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת מהאיפיון האישי של כל לקוח .החברה קבעה מדיניות אשראי לפיה כל
לקוח חדש נבחן פרטנית בדבר איכות האשראי שלו ,הבדיקה שנעשית ע"י הקבוצה כוללת דירוג אשראי חיצוני ,באם
קיים .נכון לום  31בדצמבר  ,2014לא הוכרה הפרשה לירידת ערך.
גופים שהעמידו מימון להקמת הפרויקט
סיכון אשראי של גופים שהעמידו לחברה מימון להקמת הפרויקט בקשר עם הסכמי המימון כמפורט בביאור 13א.1
לגופים אלו קיים דירוג אשראי גבוה.
ד.

סיכון נזילות

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי
מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר .גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת
הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים
או פגיעה במוניטין.
לחברה קיימות מחויבויות חוזיות בגין הסכמי מימון ,הסכם ה ,EPC -הסכם ה ,O&M -הסכם לרכישת גז והסכם
להולכת גז .למידע נוסף ,ראה ביאור .13
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ביאור  - 18מכשירים פיננסיים (המשך)
ד.

סיכון נזילות (המשך)

להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים וזאת בהתבסס על השערים העתידיים
החזויים למועד הדיווח ,כולל אומדן תשלומי ריבית.
ליום  31בדצמבר 2014
הערך
בספרים
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים
ספקים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מצדדים קשורים

תזרים
מזומנים
חוזי
אלפי ש"ח

עד 6
חודשים
אלפי ש"ח

6-12
חודשים
אלפי ש"ח

1-2
שנים
אלפי ש"ח

2-5
שנים
אלפי ש"ח

מעל
חמש
שנים
אלפי ש"ח

376,515
438,723
3,308,770
462,244

376,515
438,723
4,990,234
654,735

376,515
438,723
120,742
-

150,726
-

314,405
81,842

636,678
409,209

3,767,683
163,684

4,586,252

6,460,207

935,980

150,726

396,247

1,045,887

3,931,367

ליום  31בדצמבר 2013
הערך
בספרים
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מצדדים קשורים ואחרים

התחייבויות פיננסיות -
מכשירים נגזרים
חוזי אקדמה על שערי חליפין
המשמשים לגידור

תזרים
מזומנים
חוזי
אלפי ש"ח

עד 6
חודשים
אלפי ש"ח

6-12
חודשים
אלפי ש"ח

1-2
שנים
אלפי ש"ח

2-5
שנים
אלפי ש"ח

מעל
חמש
שנים
אלפי ש"ח

123,118
3,064,505
369,212

123,118
4,960,081
529,709

123,118
-

145,926
-

291,769
-

875,308
529,709

3,647,078
-

3,556,835

5,612,908

123,118

145,926

291,769

1,405,017

3,647,078

7,894

7,894

7,894

-

-

-

-
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  – 18מכשירים פיננסיים (המשך)
סיכוני שוק
ה.
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק ,ישפיעו על הכנסות החברה .מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח
על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים ,תוך כדי מיקסום התשואה.
נכון ליום  31בדצמבר  2014ומתחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכח ,הסיכונים העיקריים להערכת ההנהלה הינם:
שינוי ברגולציה החלה על תחום הפעילות כפי שאושר על ידי רשות החשמל ,שינוי בעלויות רכישת הגז ושינויים אחרים
במצב שוק החשמל והגז ,אירועים מדיניים וביטחוניים.
(א)

סיכון מדד ומטבע חוץ
כתוצאה מהתקשרות החברה בהסכם עם קבלן הבניה ,קבלן התחזוקה וספק הגז כמפורט בביאור  ,13חשופה
החברה לשינויים בשער הדולר/שקל .על מנת לצמצם חשיפה זו נקשרה החברה בעסקאות אקדמה ( )Forwardלרכישת
דולר כנגד שקל ,ראה גם ביאור .7

(א)

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2014

באלפי ש"ח

פריט
לא
פיננסי

לא צמוד

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות משועבדים
מכשירים פיננסיים נגזרים

11,118
-

67,478
328,438
68,148
-

צמוד
למדד
המחירים
לצרכן

דולר

סה"כ

-

4,300
11,090

71,778
328,438
11,118
68,148
11,090

נכסים שאינם שוטפים:
הוצאות מראש
רכוש קבוע
רכוש בלתי מוחשי
פיקדונות משועבדים

48,925
4,588,356
8,577
-

200,027

-

-

48,925
4,588,356
8,577
200,027

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
ספקים
זכאים ויתרות זכות

()4,735

()337,065
()5,500

()122,358
-

()39,450
()433,223

()122,358
()376,515
()443,458

התחייבויות שאינן שוטפות:
הפרשה לפירוק ושיקום
התחייבויות מיסים נדחים
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

()28,507
()23,275
()105

-

()3,186,412
()462,244
-

-

()28,507
()23,275
()3,186,412
()462,244
()105

סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

4,600,354

321,526

()3,771,014

()457,283

693,583
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 18מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

סיכוני שוק (המשך)

()1

סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)

(א)

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2013
צמוד
למדד
המחירים
לצרכן

דולר

סה"כ

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות משועבדים
נכס בגין התקשרות איתנה

1,435
-

3,992
35,094
78,637
-

-

207
5,101

4,199
36,529
78,637
5,101

נכסים שאינם שוטפים:
הוצאות מראש
רכוש קבוע
מקדמות לספקים
רכוש בלתי מוחשי

50,165
3,939,647
56,978
7,657

-

-

-

50,165
3,939,647
56,978
7,657

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
מכשירים פיננסיים נגזרים
ספקים ,זכאים ויתרות זכות

()195

()22,035

()145,926
-

()7,894
()101,083

()145,926
()7,894
()123,313

התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

()57

-

()2,918,579
()369,212
-

-

()2,918,579
()369,212
()57

סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

4,055,630

95,688

()3,433,717

()103,669

613,932

באלפי ש"ח

פריט
לא
פיננסי

לא צמוד
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 18מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

סיכוני שוק (המשך)

()1

סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)
(א)

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)
חשיפת החברה לסיכון מדד מטבע חוץ הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2014
מטבע/הצמדה
מטבע/הצמדה
לשלם
לקבל

ערך נקוב
במיליוני דולר

מכשירים המשמשים לגידור:
חוזי אקדמה על שערי חליפין

דולר

שקל

ליום  31בדצמבר 2013
מטבע/הצמדה
מטבע/הצמדה
לשלם
לקבל

מועד פקיעה

111

-26.1.2015
29.07.2015

ערך נקוב
במיליוני דולר

מועד פקיעה

שווי הוגן
אלפי ש"ח

11,090

שווי הוגן
אלפי ש"ח

מכשירים המשמשים לגידור:
חוזי אקדמה על שערי חליפין
(ב)

דולר

שקל

107

27.1.201425.3.2014

()7,894

ניתוח רגישות
שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח ,כאמור להלן ,לתאריך  31בדצמבר ושינוי
במדד המחירים לצרכן ,היו מגדילים (מקטינים) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן.
הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן ,שלדעת החברה הם אפשריים
באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח .ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים ,ובמיוחד שיעורי
הריבית ,נשארו קבועים.
ליום  31בדצמבר 2014
ירידה
עליה

שינוי בשער החליפין של:
דולר ארה"ב ב5% -
דולר ארה"ב ב10% -
שינוי במדד המחירים לצרכן ב1% -
שינוי במדד המחירים לצרכן ב2% -

ליום  31בדצמבר 2013
ירידה
עליה

הערה

רווח והפסד
אלפי ש"ח

רווח והפסד
אלפי ש"ח

רווח והפסד
אלפי ש"ח

רווח והפסד
אלפי ש"ח

()1
()1
()2
()2

()1,841
()3,682
()37,710
()75,420

1,841
3,682
37,710
75,420

144
289
-

()144
()289
-

()1

הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות נגזרים ויתרות ספקים וזכאים במט"ח .עד למועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח שערוך יתרות ספקים הנקובות במטבע חוץ ויתרת מזומן הוונו לעלות
הקמת תחנת הכוח.
החברה היוונה עלויות אשראי לעלות הקמת תחנת הכוח ולכן לא הייתה השפעה בגין שינוי בשיעור
המדד על הרווח הפסד בשנת .2013

()3

השפעת השינוי בשער החליפין של הדולר ומדד המחירים לצרכן על הרווח והפסד זהה להון.

()2
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דוראד אנרגיה בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014

ביאור  - 18מכשירים פיננסיים (המשך)
ה.

סיכוני שוק (המשך)

()2

סיכון שיעורי ריבית
החל משנת  2011החברה חשופה לשינויים בשווי הוגן ,כתוצאה משינויים בעקום הריבית ,בשל החזקה בנגזרים
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן .מכשירי החוב של החברה נושאים ריבית בשיעור קבוע .החברה לא הציגה ניתוח
רגישות בגין שינוים בעקום הריבית בשל השפעה שאינה מהותית.

ו.
()1

שווי הוגן
מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים
ויתרות חובה ,פיקדונות משועבדים ,מכשירים פיננסיים נגזרים ,ספקים ,זכאים ויתרות זכות ,הלוואות לזמן
ארוך מצדדים קשורים ואחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי ,הינם כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2013
2014
שווי הוגן
הערך בספרים
שווי הוגן
הערך בספרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות מבנקים לזמן ארוך (*)
(*)
()2

3,308,770

3,993,184

3,064,505

כולל חלויות שוטפות.
שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים ,היכן שמתייחס ,מבוססים על עקומת
התשואה הממשלתית למועד הדיווח (רמה  2בהיררכיית השווי ההוגן) ,בתוספת מרווח אשראי קבוע מתאים,
והיו כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2014

הלוואות מבנקים לזמן ארוך
()3

3,393,949

2013
באחוזים

2.02%

2.70%

היררכיית שווי הוגן
הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ,תוך שימוש בשיטת הערכה.
הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
●
רמה  :2נתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
●
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
●
ליום  31בדצמבר 2014

מכשירים פיננסיים נגזרים:
חוזי אקדמה על שער החליפין

רמה 1
אלפי ש"ח

רמה 2
אלפי ש"ח

רמה 3
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

-

11,090

-

11,090

ליום  31בדצמבר 2013

נגזרים המשמשים לגידור:
חוזי אקדמה על שער החליפין

רמה 1
אלפי ש"ח

רמה 2
אלפי ש"ח

רמה 3
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

-

()7,894

-

()7,894

33

דוראד אנרגיה בע"מ
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ביאור  - 19צדדים קשורים ובעלי עניין
עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
א.
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת):
באלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
2014
סכומי העסקאות

צד קשור/בעל עניין

מהות העסקה

בעל מניות בעל
השפעה מהותית

לחברה הסכם עם אדלקום בע"מ ,להשכרת משרדי החברה ולקבלת שירותי
הנהלת חשבונות .הסכם זה הגיע לסיומו בסוף חודש פברואר  2012עם העתקת
משרדי החברה ממשרדי אדלקום בע"מ.
לחברה הסכם עם חברת שתכא"א ,לצורך היערכותה לתפעול ואחזקת תחנת
הכוח החל מחודש נובמבר  .2012התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי ,לאורך
תקופת ההסכם( .ראה גם ביאור 13א( )4בדבר התקשרות של שתכא"א בהסכם
לקבלנות משנה עם חברת איזום בע"מ)
לחברה הסכם  O&Mעם חברת זורלו לצורך היערכותה לתחזוקת תחנת הכוח
החל מחודש ינואר  .2013התמורה שולמה בשני תשלומים.
לחברה הסכם עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ,לצורך קבלת שירותי
אחסנת סולר ושימוש במשאבות חירום ,החל מחודש יולי  .2013התשלומים
יתבצעו על בסיס רבעוני ,לאורך תקופת ההסכם( .ראה גם ביאור 13א())8
לחברה הסכם עם חברת שתא"א לחכירת הקרקע עליה הוקמה תחנת הכוח.
(ראה ביאור 13א(.))2
לחברה מספר הסכמים עם חברות קשורות לצורך מכירת חשמל.
הטבות למנכ"ל החברה.

בעל מניות בעל
השפעה מהותית
בעל מניות בעל
השפעה מהותית
בעל מניות בעל
השפעה מהותית
בעל מניות בעל
השפעה מהותית
חברות קשורות
אנשי מפתח ניהוליים
ב.

התחייבות החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין

באלפי ש"ח

תנאי ההלוואה
ערך נקוב

439,536

-

2012

148

-

ליום  31בדצמבר
2013
2014
היתרה בדוח על המצב הכספי

-

-

87,956

35,183

4,736

22,173

2,665

-

5,226

-

-

-

3,654

676

-

281

266

5,035
33,891
2,769

2,145

1,854

4,511
123

-

יתרה ליום  31בדצמבר

תנאי
פרעון

(*)

%
ריבית

בסיס
הצמדה

2014

2013

10

מדד

462,244

368,190

הלוואה לזמן ארוך
(*) הוות המימון בגין הלוואות מצדדים קשורים עד למועד ההפעלה במסחרית נצברו בקרן ההלוואות ,ראה גם באור .11
ג .התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין
 )1בקשר להתחייבות בעלי המניות להעמדת מימון בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה  -ראה ביאור  13א .1.ג.
 )2בקשר להתקשרות החברה עם בעל עניין להשכרת קרקע  -ראה ביאור .13א.2 .
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ביאור  - 20התאמות לכללי חשבונאות ישראליים
א.

המאזן

IFRS
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2014
השפעת המעבר
לתקינה ישראלית
אלפי ש"ח

כללי חשבונאות
המקובלים בישראל
אלפי ש"ח

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות משועבדים
מכשירים פיננסים נגזרים
סה"כ נכסים שוטפים

71,778
328,438
11,118
68,148
11,090
490,572

-

71,778
328,438
11,118
68,148
11,090
490,572

השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
פקדונות משועבדים
הוצאות מראש
רכוש קבוע
רכוש בלתי מוחשי
סה"כ נכסים שאינם שוטפים

200,027
48,925
4,588,356
8,577
4,845,885

16,967
16,967

200,027
48,925
4,605,323
8,577
4,862,852

סה"כ נכסים

5,336,457

16,967

5,353,424

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
ספקים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

122,358
376,515
443,458
942,331

-

122,358
376,515
443,458
942,331

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים
הפרשה לפירוק ושיקום
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

3,186,412
462,244
28,507
23,275
105
3,700,543

-

3,186,412
462,244
28,507
23,275
105
3,700,543

הון עצמי

693,583

16,967

710,550

סה"כ התחייבויות והון עצמי

5,336,457

16,967

5,353,424
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ביאור  - 20התאמות לכללי חשבונאות ישראליים(המשך)
ב.

דוח רווח והפסד
IFRS
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
כללי חשבונאות
השפעת המעבר
המקובלים בישראל
לתקינה ישראלית
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הכנסות

1,484,176

-

1,484,176

עלות הפעלת תחנת הכוח:
עלויות אנרגיה
רכישות חשמל ושירותי תשתיות
פחת והפחתות
עלויות הפעלה אחרות

343,647
690,827
124,339
92,618

429
-

343,647
690,827
124,768
92,618

סה"כ עלות הפעלת תחנת הכוח:

1,251,431

429

1,251,860

רווח מהפעלת תחנת הכוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות

232,745
14,022
5,771

()429
-

232,316
14,022
5,771

רווח (הפסד) תפעולי

212,952

()429

212,523

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות (הוצאות) מימון  ,נטו

46,964
156,990
()110,026

3,798
3,798

50,762
156,990
()106,228

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

102,926

3,369

106,295

מסים על הכנסה

23,275

-

23,275

רווח (הפסד) כולל לשנה

79,651

3,369

83,020

ג.

התאמות לתקינה הישראלית במאזן ליום  31בדצמבר  2014נובעות מהטיפול החשבונאי בעסקאות אקדמה על
סיכוני המטבע שביצעה החברה כמפורט בביאור  .7ההתאמות מופחתות על פני אורך החיים של תחנת הכח החל
ממועד ההפעלה המסחרית .נכון ליום  31בדצמבר  2014חוזי האקדמה על שער החליפין משמשים לגידור כלכלי
ומוצגים במאזן על פי שווים ההוגן.
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Ronson Europe N.V.
Letter from the CEO

To our shareholders
The year 2014 was characterized by mixed trends in the global economy. With the lingering effects of the 2008
financial crisis still impacting many countries around the world, the Polish economy continued to generate growth and
general stability, despite the crisis in Eastern Ukraine, which unfolded during the year and resulted, amongst other
matters, in the growing economic isolation of Russia, an important Polish trade partner. In 2014, the Polish economy
grew by approximately 3.2%, while unemployment fell to approximately 11.5%, with many of the larger Polish cities
maintaining rates around 5%. According to many economists, the Polish economy is expected to grow by another 3.0%
to 3.5% in 2015.
During 2014, the residential market in Poland continued to show signs of growth both on the demand and on the supply
side. In 2014, construction commenced on 148,000 new residential units in Poland, which is an increase of over 16%
compared to 2013. The total number of building permits granted during 2014 amounted to 157,000, which was 13%
higher than the year before. However, an increasing supply of residential apartments becoming available in a number of
major Polish metropolitan areas beginning in late 2013 resulted in the overall stabilization of real estate prices last year.
Highlights for Ronson Europe N.V. (‘the Company’) during 2014 include:
- The pre-sale of 711 units which exceeded the Company’s plans for 2014 and represented the highest yearly output
in the Company’s history;
- Delivery of 469 units to our customers, which was a very similar result to the 2013 record,
- Completion of construction works on 3 projects (Espresso I, Młody Grunwald I and Chilli III) resulting in the
receipt of permits for occupancy for 396 units;
- Commencement of construction of 6 projects (Sakura IV, Verdis IV, Moko I, Młody Grunwald II, Kamienica
Jeżyce I and Panoramika II), representing a total of 759 units (another record for the Company);
- A further strengthening of Ronson’s brand name resulting from its overall activities.
The foregoing positive results were tempered by the fact that due to a uniquely unfavorable mix of projects delivered to
our customers in 2014 (including the low profitability of Młody Grunwald and Chilli), applying IFRS standards, the
Company reported – for the first time since its listing on the Warsaw Stock Exchange – negative financial results for
the year as a whole. The Company does not see this, however, as a future trend.
During 2014, in an environment of increasing competition, the Company sold 711 units with a total value of PLN 267.8
million while in 2013 the Company sold 572 units with the total value of PLN 221.8 million. Net loss for 2014
amounted to PLN 15.4 million, while in 2013 net profit amounted to PLN 18.6 million.
We continue to believe that in the medium and long term, the residential Polish market holds great promise. Studies
continue to suggest that the living standards of Poles is far below the average European standards. According to some
estimates, as much as over 4 million new units will need to be built in the coming years in order for Poland to reach the
EU27 average number of units per 1,000 inhabitants. In addition, the ongoing migration of Polish citizens from rural to
urban areas will create further demand for a new housing stock. With current annual production topping out at
approximately 160,000 units the long-term shortage in the residential market will remain pronounced and should
continue to create strong residential development opportunities.
We believe the Company is in an advantageous position to benefit from current market conditions. We believe the
Company currently enjoys the following advantages:
- a strong capital structure allowing the Company to start and finance new projects;
- a pipeline of projects at attractive locations;
- the ability to increase and decrease the size and timing of specific projects based on perceived market demand;
- a highly professional staff, and
- a known brand in Warsaw and an emerging brand in other Polish cities.
The advantages mentioned above should give the Company the opportunity to significantly expand the scale of its
operations and sales, and ultimately to rank amongst the larger residential development companies in Poland.
We wish to thank all of our shareholders for their continued support and confidence in our ability to carry out our
corporate vision.
Sincerely,
Shraga Weisman
CEO
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Supervisory Board Report

Supervisory Board report
We are pleased to present the Financial Statements of Ronson Europe N.V. for the financial year 2014, accompanied by
the report of the Management Board. Ernst & Young Accountants LLP have audited the Financial Statements and
issued an unqualified Auditor's Report. We recommend the shareholders to adopt the Financial Statements as presented.
We concur with the Management Board’s proposal as taken up on page 126 to allocate the net loss for the year 2014
amounting to PLN 15,431 thousand to Retained earnings.

Supervision
During 2014, there were frequent Supervisory Board and Management Board meetings and conference calls, during
which, among other topics, the following items were discussed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the Company’s business strategy;
the dividend policy;
the Company’s financial position;
potential sources of long term capital, including issuance of long-term bonds;
a performance review of the Management Board and evaluation of the Company’s remuneration policy;
the corporate governance structure of the Company;
risk management and processes undertaken during the year;
the group structure anticipating potential Polish tax regulations;
an evaluation and re-appointment of the Company’s auditors; and
the financial results and other related issues.

The Supervisory Board (including its committees) met eight times to discuss, among other things, the functioning of the
Management Board. The Board (Audit committee) also met with the external auditors without the presence of the
Management Board. All Supervisory Board meetings held in 2014 were attended by the majority of the members of the
Supervisory Board.

Audit Committee
The roles and responsibilities of the Audit Committee are to supervise, monitor and advise the Management Board and
Supervisory Board on all matters related to risk management, audit, control and compliance to relevant financial
legislation and regulations. The Audit Committee has also been involved in the process of assessing the performance
and costs of the external auditors, with whom the committee met four times during the year.

Remuneration and Nominating Committee
It is the primary task of the Remuneration and Nominating Committee to: (i) propose to the Supervisory Board
remuneration of the members of the Management Board, including a review and monitoring of the Group’s total
remuneration policy, (ii) advise the Supervisory Board on matters relating to the nominations of both Supervisory and
Management Board members. The Remuneration and Nominating Committee regularly reviews the Supervisory Board
profile, its effectiveness and composition. The committee also reviews the performance of the members of the
Management Board.

Internal Auditor
The Supervisory Board appointed an internal auditor for the Company, which - upon request – examines relevant
control procedures within the Company in specific areas.
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Financial statements
The Management Board has prepared the Financial Statements for the year ended 31 December 2014. These financial
statements were discussed at a Supervisory Board meeting attended by the auditors.
Composition of the Supervisory Board
There were no changes in the composition of the Board of Supervisory Directors during 2014. In view of the expiration
of their term as members of the Supervisory Board of the Company, it will be proposed to re-appoint Messrs. Mark
Segall, Arie Mientkavich, Przemyslaw Kowalczyk and Yair Shilhav during the upcoming General Meeting of
Shareholders.
Composition of the Management Board
During the Annual General Meeting of Shareholders held on 30 June 2014, Mr Peter Dudolenski was appointed
member of the Management Board and managing director B for a term of four years. On the same date, Mr Israel
Greidinger stepped down as a member of the Management Board of the Company.
During the upcoming General Meeting of Shareholders, it will be proposed to appoint Mr Roni Soffer as a new member
of the Management Board. On the same day Mr Ronen Ashkenazi will step down as a member of the Management
Board.

19 February 2015
For the Supervisory Board
Mark Segall,
Chairman
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Corporate Governance
Governance structure
The Company is a Dutch public company with a listing on the Warsaw Stock Exchange (‘WSE’). For this reason the
Company is subject to both Dutch and Polish rules and regulations regarding corporate governance.

Corporate Governance Code in the Netherlands
On 9 December 2003, the Dutch Corporate Governance Committee released the Dutch Corporate Governance Code. It
was updated on 10 December 2008 by the Corporate Governance Code Monitoring Committee (“the Committee”) to
take effect as of the financial year 2009. The updated Dutch Corporate Governance Code (‘the Code’) contains
principles and best practice provisions for management boards, supervisory boards, shareholders and general meetings
of shareholders, financial reporting, auditors, disclosure, compliance and enforcement standards. The Committee has
published its most recent monitoring report in October 2014.
Dutch companies listed on a regulated stock exchange in the EU/EER are required under Dutch law to disclose in their
annual reports whether or not they apply the provisions of the Code and, if not, to explain the reasons why. The Code
provides that if a company's general meeting of shareholders explicitly approves the corporate governance structure and
policy and endorses the explanation for any deviation from the best practice provisions, such company will be deemed
to have complied with the Code.
The Company acknowledges the importance of good corporate governance. The Management and Supervisory Boards
have reviewed the Code, and generally agree with its purport. The Boards have taken and will take any further steps
they consider required and appropriate to further implement the Code and any Dutch law corporate governance
requirements and improve the Company’s corporate governance features. This is very much a living process. It is the
Company’s policy to discuss the topic annually with the shareholders and schedule it for this purpose for the annual
general meeting of shareholders each financial year. The topic has been part of the agenda for each general meeting of
shareholders since 2007.
The corporate governance policy and the corporate governance framework of the Company were approved for the first
time by the shareholders in 2007 at the occasion of the IPO of the Company.
Exceptions to the application of the Dutch Corporate Governance Code:
The Company endorses the Code and has applied the relevant best practice provisions of the Dutch Corporate
Governance Code, except for the provisions set out below.
II. 2.4 If options are granted, they shall, in any event, not be exercised in the first three years after the date of
granting. The number of options to be granted shall be dependent on the achievement of challenging targets specified
beforehand.
In 2014, the Company has granted to selected members of management and key personnel a form of variable
remuneration, which are technically not options to acquire shares but the cash value of such variable remuneration is
determined by the development of the Company’s share price after the date of granting (Phantom Stock). The rationale
is to align the interests of management and key personnel with the interests of shareholders. Reference is made to the
Remuneration Report on pages 13 and 14. This variable remuneration has been granted unconditionally and
independent on the achievement of targets. The Company shall not amend these existing agreements to comply with
provision II 2.4 of the Code (to the extent it would be deemed applicable). Considering that the Company’s stage of
development and its intention to create a simple alignment of interests of management and shareholders, the Company
shall not apply this provision (to the extent deemed applicable).
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Governance structure (cont’d)
III. 2.1 The supervisory board members, with the exception of not more than one person, shall be independent within
the meaning of best practice provision III. 2.2.
Our Supervisory Board currently consists of five members, of which three are independent within the meaning of the
Dutch Corporate Governance Code. Two leading shareholders, i.e. Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd.,
each (indirectly) holding a shareholding and voting rights of 39.8%, have agreed to use their voting rights in such a
manner to procure that the two leading shareholders will be in a position to nominate independent supervisory directors
to the Company. Moreover, the Company’s articles of association state that the Supervisory Board shall have at least
two independent Supervisory Board directors.
III. 6.5 The terms of reference of the supervisory board shall contain rules on dealing with conflicts of interest and
potential conflicts of interest between management board members, supervisory board members and the external
auditor on the one hand and the company on the other. The terms of reference shall also stipulate which transactions
require the approval of the supervisory board. The company shall draw up regulations governing ownership of, and
transactions in securities by management or supervisory board members, other than securities issued by their ‘own’
company.
The Company believes that the restrictions under Dutch securities law are sufficient to govern the ownership of, and
transactions in, securities by Supervisory and Management Board members. Implementing additional restrictions would
potentially harm its ability to attract and ensure the continued services of Supervisory and Management Board members
and the Company therefore believes that applying this best practice provision is not in its best interest.
IV. 3.1 Meetings with analysts, presentations to analysts, presentations to investors and institutional investors and
press conferences shall be announced in advance on the company’s website and by means of press releases. Provision
shall be made for all shareholders to follow these meetings and presentations in real time, for example by means of web
casting or telephone lines. After the meetings, the presentations shall be posted on the company's website.
Considering the Company’s size, it would create an excessive burden to provide facilities which enable shareholders to
follow in real time the meetings and presentations referred to in the best practice provision. The Company will ensure
that presentations are posted on its website immediately after the meetings in question.

Transactions with a conflict of interest
During the financial year 2014, no transactions as referred to in best-practice provisions II.3.4, III.6.3 and III.6.4 took
place involving a conflict of interest relating to directors, supervisory board members or natural and/or legal persons
holding at least 10% of the shares in the company. Applying best-practice provisions II.3.2, II.3.3, III.6.1 and III.6.2
was therefore not relevant.

Statement referred to in the Decree of 20 March 2009, Stb 154, determining the further requirements concerning the
contents of annual reports
Based on Section 391 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Act of 9 July 2004, Stb 370, to amend Book 2, CC) and the
Royal Decree of 20 March 2009, limited liability companies, whose shares – to put it briefly – are listed on a regulated
stock exchange, must include a statement in their annual reports about their compliance with the principles and best
practices of the Code.
In light of the foregoing the Company confirms that in the year under review, it did not comply fully with the provisions
of the Code, nor does it intend to comply during the current financial year or the next financial year. Its reasons for
doing so are explained in the paragraphs above.
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Governance structure (cont’d)
Corporate Governance Code in Poland
The Code of Best Practice for WSE-Listed Companies (the ‘WSE Corporate Governance Rules’) applies to companies
listed on the WSE, irrespective of whether such companies are incorporated in Poland or outside of Poland. The WSE
Corporate Governance Rules consist of general recommendations relating to best practices for listed companies (Part I)
and best practice provisions relating to management boards, supervisory board members and shareholders (Parts II to
IV).
The WSE Corporate Governance Rules impose upon the companies listed on the WSE an obligation to disclose in their
current reports continuous or incidental non-compliance with best practice provisions (with the exception of the rules
set forth in Part I). Moreover, every year each WSE-listed company is required to publish a detailed statement on any
non-compliance with the WSE Corporate Governance Rules (including the rules set forth in Part I) by way of a
statement submitted with the company’s annual report (the ‘Yearly Compliance Statement’).
Companies listed on the WSE are required to justify non- or partial compliance with any WSE Corporate Governance
Rules and to show the ways of eliminating the possible consequences of such non-compliance or the steps such
company intends to take to mitigate the risk of non-compliance with such rule in future.
The Company intends, to the extent practicable, to comply with all principles of the WSE Corporate Governance Rules.
However, certain principles will apply to the Company only to the extent permitted by Dutch law. Detailed information
regarding non-compliance, as well as additional explanations regarding partial compliance with certain WSE Corporate
Governance Rules due to incompatibilities with Dutch law, are included in the aforementioned reports, which are also
available on the Company’s website (www.ronson.pl) and are being published by way of a current report.
The Company makes all efforts to comply with all principles of both the Dutch Code and the WSE Corporate
Governance Rules and to enforce such corporate structure that ensures the Company’s transparency to the most possible
extent. The Company believes that its efforts are appreciated by its stakeholders and that these efforts will support the
Company’s growth and its reliability.

General Meeting of Shareholders
Per the Articles of Association* of the Company, the annual General Meeting of Shareholders shall be held within six
months after the end of the financial year to deal with, among other matters: (i) the annual report’ (ii) adoption of the
annual accounts, (iii) discussion of (any substantial changes in) corporate governance, (iv) discussion of remuneration
policy for the Board of Managing Directors (“Management Board”), (v) granting of discharge to the Management
Board for the management over the past financial year, (vi) discussion of remuneration of Supervisory Board members,
(vii) granting of discharge to the Supervisory Board for the supervision over the past financial year, (viii) policy on
additions to reserves and dividends, (ix) adoption of the profit appropriation, (x) (re)appointment of members of the
Management Board and (xi) (re)appointment of members of the Board of Supervisory Directors (“Supervisory Board”).
Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board or the Supervisory Board
deems necessary. Shareholders representing in the aggregate of at least one-tenth of the Company’s issued capital may
request the Management Board or the Supervisory Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating
specifically the business to be discussed.

*

Most recently amended on 30 June 2011
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Issue of new shares
The Company shall only issue shares pursuant to a resolution of the General Meeting or of another corporate body
designated to do so by a resolution of the General Meeting for a fixed period not exceeding five years. The designation
must be accompanied by a stipulation as to the number of shares that may be issued. The designation may each time be
extended for a period of up to five years. The designation may not be cancelled, unless the designation provides
otherwise. A decision by the General Meeting to issue shares or to designate another body to issue shares can only be
taken upon the proposal of the Management Board. The proposal is subject to the approval of the Supervisory Board.
Each shareholder shall have a pre-emptive right with respect to any share issue in proportion to the aggregate amount of
his shares, except if shares are issued for a non-cash consideration or if shares are issued to employees of the Group.
Considering the interest in the Company held (indirectly) by two leading shareholders, (1) Global City Holdings N.V.
and (2) U. Dori Group Ltd., each holding (indirectly) 39.8% of the Company’s share capital and votes, the change of
control over the Company is not possible without the consent and involvement of at least one of the two leading
shareholders. In addition, the two leading shareholders are represented both in the Supervisory Board and in the
Management Board of the Company.

Supervisory and Management Boards
The Company has a two-tier corporate governance structure, consisting of an executive Management Board (the
‘Management Board’) and a non-executive Supervisory Board (the ‘Supervisory Board’). The day-to-day management
and policy-making of the Company is vested in the Management Board, under the supervision of the Supervisory
Board. There are currently five members of the Management Board whose names are set out below. The Supervisory
Board supervises the Management Board and the Company’s general course of affairs and the business it conducts. It
also supports the Management Board with advice. In performing their duties the Supervisory Board members must act
in accordance with the interests of the Company and the business connected with it.
As of 1 January 2013 the Act on Management and Supervision (‘Wet Bestuur en Toezicht’) came into effect. With this
Act, statutory provisions were introduced to ensure a balanced representation of men and women in management boards
and supervisory boards of companies governed by this Act. Balanced representation of men and women is deemed to
exist if at least 30% of the seats are filled by men and at least 30% are filled by women.
Ronson Europe N.V. has currently no seats taken by women. Since Ronson Europe N.V. does not comply with the law
in this respect, it has looked into the reasons for non-compliance. The Supervisory Board recognizes the benefits of
diversity, including gender balance. However, the Supervisory Board feels that gender is only one part of diversity.
Supervisory Board and Management Board members will continue to be selected on the basis of wide ranging
experience, backgrounds, skills, knowledge and insights. The Supervisory Board continues to strive for more diversity
in both the Supervisory Board and Management Board. For more information on the rules of the Supervisory Board
please refer to the profile of the Supervisory Board on Ronson Europe N.V.'s website.
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Supervisory Board
The Articles of Association provide that the Company shall have a Supervisory Board consisting of at least three and at
most seven persons of which at least two Supervisory Directors shall be independent. Supervisory Directors are
appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of four years. After holding office for the first period of
four years, Supervisory Directors are eligible for re-election for two additional terms of four years each. The General
Meeting of Shareholders shall establish the remuneration for each Supervisory Director.

Supervisory Board Committees
The Supervisory Board is supported by two committees:
•
•

the Audit Committee (comprising Mr Shilhav (chairman), Mr Sharoni and Mr Segall)
the Remuneration and Nominating Committee (comprising Mr Mientkavich, (chairman),Mr Shilhav and Mr
Sharoni)

These committees are composed of members of the Supervisory Board with relevant experience. All committees
operate under the overall responsibility of the Supervisory Board, in accordance with the best practice stipulations of
the Dutch Corporate Governance Code.

Composition of the Supervisory Board
Mark Segall (age 52, US citizen, male), Chairman
Mr Mark Segall was appointed as a member of the Supervisory Board of the Company on 28 September 2007 and reappointed on 30 June 2011. Mr Segall is the founder of Kidron Corporate Advisors LLC, a corporate advisory and
mergers and acquisitions boutique, Kidron Capital Advisors LLC, a US registered broker dealer, and of Kidron
Opportunity Fund I, LLC, a small private equity fund. Prior to forming Kidron in 2003, he was the Co-chief executive
officer of Investec Inc. Mr Segall serves as chairman of Global City Holdings N.V. (the 39.8% shareholder of the
Company) and on the board of directors of Bel Fuse Inc. and Temco Services Industries Inc. His current term as
Supervisory Director expires in June 2015. There is no conflict of interest between the Company and other business
activities of Mr Segall.
Arie Mientkavich (age 72, Israeli citizen, male), Vice-Chairman
Mr Arie Mientkavich was appointed a member of the Supervisory Board of the Company on 30 June 2011, and is
Chairman of the Remuneration Committee. He has been Deputy Chairman of the Board of Gazit Globe Ltd (since
2005). He is also Chairman of the Boards of the following companies: U. Dori Group Ltd. (since 2012) and RDC Rafael
Development Corporation Ltd. (since 2007). From 2006 to 2014 Mr Mientkavich served as Chairman of the Board of
Gazit Globe Israel (Development) Ltd.; From 2007 to 2014 Mr Mientkavich served as Chairman of the Board of Elron
Electronic Industries Ltd. From May 2006 to January 2015 Mr Mientkavich served as Vice-Chairman of IDB Holding
Corporation Ltd. and from July 2007 to February 2015, served as director in Given Imagining Ltd. Previously (1997 to
2006), Mr Mientkavich was Chairman of the Board of Israel Discount Bank Ltd. and Chairman of the Board of main
subsidiaries of such bank, including Israel Discount Bank of New York and Discount Mercantile Bank. He served as
Active Chairman of the Israel Securities Authority, (1987 to 1997). His current term as Supervisory Board Director of
the Company expires in June 2015. There is no conflict of interest between Ronson and other business activities of Mr
Mientkavich.
Przemyslaw Kowalczyk (age 45, Polish citizen, male)
Mr Przemyslaw Kowalczyk was appointed as a member of the Supervisory Board on 30 June 2011. Since 2010 Mr
Kowalczyk is an independent business consultant and operates as financial and investment advisor to a range of small
and medium enterprises in Poland. From 2002 to 2009, he was member of the management board at Volkswagen Bank
Polska Group. Prior to that, from 1994 to 2002, Mr Kowalczyk was active in the banking sector in both Switzerland and
Poland, and held various positions including the Head of the Treasury Department with Bankgesellschaft Berlin
(Polska) S.A.. His current term as Supervisory Director expires in June 2015. There is no conflict of interest between
the Company and other business activities of Mr Kowalczyk.
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Composition of the Supervisory Board (cont’d)
Reuven Sharoni (age 77, Israeli citizen, male)
Mr Reuven Sharoni was appointed as a member of the Supervisory Board on 23 June 2008 and re-appointed on 28 June
2012. Mr Sharoni’s recent positions include Deputy Manager and head of Non Life Arieh Insurance Company Ltd.
from 1980 to 1984. In the years 1984 to 2000, he acted as Deputy General Managing Director and from 2000 until 2002
as the General Managing Director of Arieh Insurance Company Ltd. Since 2003, Mr Sharoni has been an active
chairman of Shirbit Insurance Company Ltd.. His current term as Supervisory Director expires in June 2016. There is
no conflict of interest between the Company and other business activities of Mr Sharoni.
Yair Shilhav (age 56, Israeli citizen, male)
Mr Yair Shilhav was appointed as a member of the Supervisory Board on 28 September 2007 and re-appointed on 30
June 2011, and he is the Chairman of the Audit Committee. Mr Shilhav is member of the Supervisory Board and
Chairman of the Audit Committee of Global City Holdings N.V. (the 39.8% shareholder of the Company). Since 2004,
Mr Shilhav has been the owner of a business consulting office. Between 2000 and 2003, he was a member of the
executive directory committee of the audit firm, Somekh Chaikin, a member of KPMG. Between 1995 and 2003, he
was the head of the Haifa branch of Somekh Chaikin, of which he was partner from 1990 to 2003. Prior to becoming a
partner at Somekh Chaikin, he was head of the professional and finance department of the same firm. He was also the
head of the accountancy faculty at Haifa University between 1998 and 2002. His current term as Supervisory Director
expires in June 2015. There is no conflict of interest between the Company and other business activities of Mr Shilhav.
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Management Board
The management of the Company is entrusted to the Management Board under the supervision of the Supervisory
Board. The Articles of Association provide that the Management Board shall consist of two or more managing
directors. Managing directors are appointed by the General Meeting of Shareholders. The Management Board shall
meet as often as a managing director requests a meeting. All resolutions by the Management Board shall be adopted by
an absolute majority of the votes cast.
The Management Board as a whole is responsible for the day-to-day management, including comprehensive risk
management control, financing and regulatory compliance.
The Company and its operating companies are organized along clear functional reporting lines. Throughout the Group,
corporate and operating accountabilities, roles and responsibilities are in place.

Managing directors A and B
Per the Company’s Articles of Association, the Management Board shall consist of one or more managing directors A
and may in addition consist of one or more managing directors B. The Supervisory Board shall determine precisely the
number of managing directors and the precise number of managing directors of a specific class.
The General Meeting of Shareholders shall grant to one of the managing directors A the title of ‘Chief Executive
Officer’ who will be the President of the Management Board, and may also grant to one of the managing directors A the
title of ‘Chief Financial Officer’ and other titles to managing directors A or managing directors B.
The Management Board shall represent the Company. The authority to represent the Company shall also be vested in
two managing directors among whom, if one or more managing directors B are in office, at least one shall be a
managing director B.

Composition of the Management Board
Shraga Weisman (age 63, Israeli citizen, male)
On 10 October 2008, Mr Shraga Weisman was appointed as managing director A and President of the Management
Board, for a term of four years and granted the title ‘Chief Executive Officer’. On 28 June 2012, he was re-appointed
for another term of four years.
Mr Weisman served as ‘Chief Executive Officer’ of Ashdar Building Company Ltd. from 1997 until May 2008. Ashdar
Building Company Ltd., listed on the Tel-Aviv Stock Exchange since May 2007, is one of the largest real estate
development companies in Israel focusing on residential and commercial projects, hotels and protected accommodation
projects. From 1990 to 1997, he was ‘Chief Executive Officer’ of Natanya Tourism Development Company, which
developed residential and infrastructure development projects in Israel. Mr Weisman holds a BA title from Tel-Aviv
University, an MSC title from Technion, the Israeli Institute of Technology, and is a certified real estate appraiser in
Israel. His current term as Managing Director expires in June 2016.
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Composition of the Management Board (cont’d)
Tomasz Łapiński (age 38, Polish citizen, male)
On 23 June 2008, Mr Łapiński was appointed as managing director A and member of the Management Board, for a
term of four years and granted the title ‘Chief Financial Officer’. On 28 June 2012, he was re-appointed for another
term of four years. Mr Łapiński is also a member of the management boards of many subsidiaries of the Company.
Between 2000 and 2008, Mr Łapiński worked in the investment banking division of UniCredit Group in Warsaw
(formerly of HVB and of Bank Austria Creditanstalt) – in UniCredit CA IB Poland (formerly CA IB Financial
Advisers). His experience in investment banking includes mainly M&A (mergers and acquisitions) transactions as well
as other corporate finance related assignments. He was also responsible for equity capital market transactions, including
the initial public offering of Ronson Europe N.V. Before joining CA IB Financial Advisers, from 1998 to 2000, Mr
Łapiński worked for the consulting company Central Europe Trust. Mr Łapiński graduated from Warsaw School of
Economics (Finance and Banking Faculty). His current term as Managing Director expires in June 2016. Mr Łapiński
does not perform any activities other than for the Company.
Andrzej Gutowski (age 45, Polish citizen, male)
On 10 October 2008, Mr Gutowski was appointed as managing director A and member of the Management Board, for a
term of four years and granted the title ‘Sales and Marketing Director’. On 28 June 2012, he was re-appointed for
another term of four years. Mr Gutowski is also a member of the management boards of many subsidiaries of the
Company.
Mr Gutowski had been employed by Ronson Development Management Sp. z o.o. for five years as the ‘Sales and
Marketing Manager’. Mr Gutowski is also a member of the management boards of many subsidiaries of the Company.
Before joining Ronson Development Group, between 1994-2003 Mr Gutowski worked for Emmerson Sp. z o.o.
(leading real estate agency and advisory company in the Polish market) as Director of Primary Markets and member of
the management board. From 1988 until 1993, Mr Gutowski studied at Warsaw School of Economics (Foreign Trade).
His current term as Managing Director expires in June 2016. Mr Gutowski does not perform any activities other than
for the Company.
Peter Dudolenski (age 36, Bulgarian citizen, male)
On 30 June 2014, Mr Peter Dudolenski was appointed as managing director B and member of the Management Board
of the Company, for a term of four years. Mr Dudolenski has been the chief executive officer and president of the
management board of Global Parks Poland Sp. z o.o. since 2011. From 2006 to 2011, he was the chief executive officer
of Real Estate Services Bulgaria EOOD, where he was involved in the development of the Mall of Plovdiv, which
opened in 2009, the Mall of Ruse, which opened in 2011 and the Malls of Stara Zagora and Park Tower. Between 2001
and 2006, he held management positions in M.O. Sofia EOOD and was involved in the development of the Mall of
Sofia. He has also been a board member of the City Hospitals and Clinics in Bulgaria since 2012. Mr Dudolenski
received a degree in Finance and Banking from the University of National and World Economy in Sofia, Bulgaria. His
current term as Managing Director expires in June 2018. There is no conflict of interest between the Company and other
business activities of Mr Dudolenski.
Ronen Ashkenazi (age 53, Israeli citizen, male)
On 30 June 2011, Mr Ronen Ashkenazi was appointed as managing director B and member of the Management Board
of the Company, for a term of four years. Mr Ashkenazi is CEO and co-owner of Gazit Globe Israel (Development) Ltd.
From 2011 to November 2014 Mr Ashkenazi served as CEO of U. Dori Group Ltd. and from May 2011 to November
2014 Mr Ashkenazi also served as the Chairman of the board of U. Dori Construction LTD (the termination of his
office as a director of said company was on February 2015).Mr. Ashkenazi also serves as Board Deputy Chairman of
Citycon Oyj, a property investment company specialized in retail premises in Finland, Sweden and the Baltic countries.
His current term as Managing Director of the Company expires in June 2015. There is no conflict of interest between
the Company and other business activities of Mr Ashkenazi.
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Explanatory notes by reason of the Decree, Article 10 of the Takeover Directive
By reason of the Decree of 5 April 2006 to implement article 10 of Directive 2004/25/EC of the European Parliament
and the Council of the European Union of 21 April 2004 regarding public takeover bids, Ronson Europe N.V. (‘the
Company’) provides the following explanation:
a. Capital structure of the Company
The capital of the company consists of one class of shares, being ordinary shares with a nominal value of EUR 0.02
each. Information on the Company’s shares has been included under Note 25 to the Consolidated Financial Statements.
b. Restriction on transferring shares or issued depositary receipts with the Company’s co-operation
The Articles of Association of the Company have no restriction with respect to the transfer of shares. The Company has
no depositary receipts issued with the Company’s co-operation.
c. Duty to report interests in the Company
The Company has been notified regarding shareholders with a substantial holding in accordance with the Act on
Financial Supervision (3% or more) in the Company: by I.T.R. 2012 B.V (ultimately controlled by Global City
Holdings N.V.), U Dori Group Ltd. (indirectly), MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Otwarty Fundusz
Emerytalny.
d. Special controlling rights
The Company has issued no shares with special controlling rights.
e. Employees’ shares
The Company currently does not hold any employee share scheme or option plan where the control rights are not
exercised directly by the employees.
f. Restriction on voting right and issue of depositary receipts
No restrictions are currently imposed on voting rights attached to issued shares. The Company has no depositary
receipts issued with the Company’s co-operation.
g. Agreements with shareholders
Currently, the Company is unaware of any shareholder agreements, except for agreements among I.T.R. 2012 B.V.,
Global City Holdings N.V., U. Dori Group Ltd. and I.T.R. Dori B.V., which sets forth certain rights and obligations of
the parties with respect to each other in connection with various matters, including the appointment to management
board and the supervisory board of the Company.
h. Regulations pertaining to the appointment and dismissal of executive and supervisory directors and amendments
to the Articles of Association
By virtue of articles 13 and 14 and articles 21 and 22 of the Articles of Association, the General Meeting is authorized
to appoint, suspend or dismiss members of the Management Board as well as members of the Supervisory Board. The
Directors shall be appointed from a list of nominees, containing the names of at least two persons for each vacancy, to
be drawn up by the Supervisory Board. A nomination which is drawn up in time shall be binding. However, the
General Meeting may deprive the nomination of its binding character by resolution adopted with a majority of not less
than two thirds of the votes cast, representing more than half of the issued capital. The members of the Management
Board and the Supervisory Board may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time. If a resolution to
suspend or dismiss a Director has not been proposed by the Supervisory Board, the resolution to suspend or dismiss a
Managing Director is adopted with not less than two thirds of the votes cast by shareholders, representing more than
half of the issued capital.
By virtue of article 40 of the Articles of Association, the Articles of Association can only be amended at the proposal of
the Management Board subject to approval from the Supervisory Board and the shareholders. A resolution to amend the
Articles of Association shall be passed by an absolute majority of the votes cast.
i. The powers of the board
By virtue of article 5 of the Articles of Association, the Management Board is, subject to the approval of the
Supervisory Board, authorized to resolve to issue shares for a certain period for a maximum per issue of shares of 25%
of the issued share capital immediately prior to that issue, with an aggregate maximum of all non-issued shares of the
authorized share capital. The period of authorization of the Management Board by the General Meeting of Shareholders
was renewed by a decision of the General Meeting of Shareholders which took place on 28 of June 2012 for another
period of five years lapsing at 28 June 2017.
j. Important agreements when issuing a public bid
The Company is not aware of any existing agreement which is relevant in the context of the issuance of a public bid.
k. Agreements with executive directors or employees in the event of a public bid
The employment contracts of the Members of the Management Board do not contain any specific clauses which refer to
a change of control in the Company.
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Remuneration Report
Introduction
The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 1 October 2007, upon recommendation of the Supervisory
Board, approved the Company’s remuneration policy which sets forth the terms of remuneration of the members of the
Management Board. The remuneration for the Supervisory Board was also adopted at the same General Shareholders’
Meeting.

Remuneration Policy
The objective of the Company’s remuneration policy is to provide a compensation program that allows the Company to
attract, retain and motivate members of the Supervisory and Management Boards and those who have the character
traits, skills and background to successfully lead, manage and supervise the Company. The remuneration policy is
designed to reward members of the Management Boards and other key personnel for their contribution to the success of
the Company. Each of the Supervisory Boards member receives fixed annual remuneration and remuneration per
attended meeting.

Governance
The General Meeting of Shareholders approves all aspects of the remuneration policy for the Management Board. The
General Meeting of Shareholders further determines the remuneration of the Supervisory Board. Compensation of both
the Supervisory Board and Management Board is reviewed regularly. The Supervisory Board has a dedicated
Remuneration Committee.

Remuneration of the Management Board
Shraga Weisman
Mr Shraga Weisman, as a member of the Management Board of Ronson Europe N.V., has entered into an employment
contract with a subsidiary of the Company (Ronson Development Management Sp. z o.o.). The terms of his
compensation package include a gross monthly fee of the PLN equivalent of EUR 2,500. Mr Weisman is also entitled to
reimbursement of housing and office costs amounting up to the PLN equivalent of EUR 3,000 per month, as well as
certain other social and medical insurance costs. His compensation also includes a reimbursement of reasonably
incurred and documented expenses related to the proper performance of his consulting agreement up to the amount of
EUR 5,000 per calendar year as well as reimbursement of the costs related to his and his family’s travel to Israel up to
the maximum amount of EUR 20,000 per year and a company car.
In addition, he provides via his consulting company services to Ronson Europe N.V. For these services Mr Weisman’s
company charges Ronson Europe N.V. a monthly fee of EUR 22,500. His consulting company is also entitled to an
annual bonus set at 3.3% of the consolidated annual pre-tax profit of the Group.

Tomasz Łapiński
Mr Tomasz Łapiński, as a member of the Management Board of Ronson Europe N.V., has entered into an employment
contract with a subsidiary of the Company (Ronson Development Management Sp. z o.o.). The conditions of the
employment contract include a monthly salary of PLN 42,000, reimbursement of the medical insurance costs and a
company car.
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Remuneration of the Management Board (cont’d)
Andrzej Gutowski
Mr Andrzej Gutowski, as a member of the Management Board of Ronson Europe N.V., has entered into an employment
contract with a subsidiary of the Company (Ronson Development Management Sp. z o.o.). The conditions of the
employment contract include a monthly salary of PLN 25,000, reimbursement of the medical insurance costs and a
company car.
Peter Dudolenski
Mr Peter Dudolenski is not entitled to any remuneration from Ronson Europe nor from any of the Company’s
subsidiaries.
Ronen Ashkenazi
Mr Ronen Ashkenazi is not entitled to any remuneration from Ronson Europe nor from any of the Company’s
subsidiaries.
Remuneration of the Management Board in 2014
Total compensation of the Members of the Management Board, not including the company car, amounted to PLN 2,599
thousand. Additionally the benefits from the incentive plan linked to the share price performance allocated to the
members of the Management Board (calculated based on Black & Scholes method; not paid) amounted to PLN 419
thousand.
Compensation of the members of the Management Board amounted to:
Mr Shraga Weisman - PLN 1,504 thousand,
Mr Tomasz Łapiński - PLN 526 thousand (plus the current value of the potential benefits from the incentive plan
linked to the share price performance in the amount of PLN 207 thousand),
Mr Andrzej Gutowski amounted to PLN 569 thousand (plus the current value of the potential benefits from the
incentive plan linked to the share price performance in the amount of PLN 172 thousand).

Long-term incentive plan linked to the share price performance of Ronson Europe N.V.
On 3 February 2014, the Supervisory Board of the Company adopted an incentive plan, addressed to selected key
employees, which is based on the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The
Phantom Stock Plan, which does not assume any new issue of shares and which will not result in any new shares
supply, is based on the following key assumptions and includes the settlement mechanism as described below:
i.

the exercise price of one option under the Phantom Stock Plan is PLN 1.6;

ii.

the total number of options is 2,705,000 (which is the equivalent of approximately 1% of the Company’s total
number of shares), and the allocation of options to particular employees shall be made by way of a separate
decision of the Remuneration Committee;

iii.

benefits will be aggregated among the selected employees (of the Company or of its subsidiaries) who join the
Phantom Stock Plan through the end of 2015, of which (a) 50% is awarded as of the date of the decision of the
Remuneration Committee approving the Phantom Stock Plan, (b) 25% as of the end of 2014, and (c) 25% by the
end of 2015;

iv.

employees participating in the Phantom Stock Plan maintain the right to exercise their options until the end of
2017 (or a maximum of two years from the date they are no longer employed by the Ronson Group);

v.

upon the exercise of the options, the Company will pay the option holder the amount in cash equal to the
difference between PLN 1.6 and the current market price of the shares in the Company (“Current Market Price”)
allocated to a particular employee (option holder);
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Long-term incentive plan linked to the share price performance of Ronson Europe N.V. (cont’d)
vi.

the Current Market Price will be calculated as the average trading price of the shares during the preceding calendar
month, whereby the average trading price shall be determined by calculating the total turnover value in PLN of all
of the shares in the Company traded during that period divided by the total number of shares traded during such
period (however, if the total value of the overall turnover in any particular month is lower than PLN 100 thousand,
then the Current Market Price shall be calculated on the basis of the most recent two-month market average);

vii. in the event that the free float is less than 10% of all the outstanding shares in the Company, the Current Market
Price will be established by a reputable valuation company based on a comparable valuation of Ronson’s peer
companies listed on the Warsaw Stock Exchange (based on P/E and P/BV multiples);
viii. an option holder shall be entitled to submit a payment request during the first five working days of each calendar
month, provided that all employees must observe any trading restrictions related to the sale/purchase of the
Company’s shares by Management and Supervisory Board members and key management under applicable
regulations, especially with respect to the observance of closed periods.
Based on the Remuneration Committee decision, out of the total 2,705,000 options, 950,000 options were allocated to
Tomasz Łapiński, and 675,000 options were allocated to Andrzej Gutowski while the remaining 1,080,000 options were
allocated to other key employees of the Company. During the year ended 31 December 2014 no options were exercised.

Long-term incentive plan linked to Ronson Europe N.V. financial results
On 3 February 2014, the Supervisory Board of the Company adopted an incentive plan, addressed to selected key
employees, which is based on the financial performance of the Company. Financial performance shall be determined by
the Company’s Remuneration Committee of the Supervisory Board taking into consideration either (a) current sales
results (the new contracts signed with customers) or (b) profits before tax recognized by the Company.
Based on the Remuneration Committee decision, Tomasz Łapiński (in addition to his remuneration) is entitled to an
aggregated payment which would be equivalent of 0.75% of the Company’s profit before tax in particular financial
year. Moreover Andrzej Gutowski is entitled to an aggregated payment which would be equivalent of 0.1% of the net
value of the Company’s current sales results.

Remuneration of the Supervisory Board
Each Supervisory Board member currently receives an annual remuneration of EUR 8,900 and EUR 1,500 per
attendance at meetings or EUR 750 if attendance is by telephone. Moreover Supervisory Board members are entitled to
reimbursement of out-of-pocket expenses related to services provided to the Company (mainly comprising travel and
accommodation expenses). The Supervisory Board members are not entitled to any benefits on termination of their
service. One Supervisory Board member, notably Mr Arie Mientkavich, has waived his remuneration from the
Company. The remuneration paid (or accrued) to the Supervisory Board members includes only the remuneration for
the other four members: Mr Mark Segall, Mr Yair Shilhav, Mr Przemyslaw Kowalczyk and Mr Reuven Sharoni. The
total Supervisory Board remuneration during 2014 amounted to PLN 253 thousand (EUR 60 thousand).
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Risk Profile and Risk Management
Risk Profile
Management believes that the residential market as a whole in Poland is less saturated than in any other country within
the European Union, including also the developing countries in Central and Eastern Europe, which in general provides
for many opportunities for residential developers. However due to the fact that the Polish economy is still experiencing
many dynamic changes, it may be sensitive to potential up and down-turns. These market conditions form an important
and significant risk factor for the Company and for other residential developers, as the development process (including
stages such as the purchase of land, the preparation of land for construction works, the construction process itself and,
finally, also the sale of apartments) may take several years from start until completion. It is important to understand that
decisions taken by the Company must assume a relatively long-term time horizon for each project as well as a
significant volatility of land prices, construction cost levels and sales prices of apartments during the duration of
projects which may have a material impact on the Company’s profitability and financing needs.
Another specific risk is associated with the rapid development of many Polish cities which very often involves a lack of
stability of development plans which could substantially impact the likelihood that projects on particular sites are
realized as initially desired or planned. Sometimes residential developers are interested in buying land parcels without
zoning conditions or without a valid master plan for the area, which would allow for a better assessment of the ultimate
value of the plot. Pursuing such market opportunities may result in relatively low prices of the land parcels. However,
this strategy may result in increasing operational and financial risks for the developer. Moreover, changing development
plans of the cities could also impact the planned development and realization of utility infrastructure (including water,
gas, sewage and electricity connections), which is critical factor for the Company and other developers. However, for a
vast majority of land parcels, the Company has already obtained zoning approvals, which reduces this risk to the
Company significantly.
In addition to the above, simultaneously with the new master plans that enter into force in the Polish cities, there are
new requirements shifting up the standards of new construction sites (including environmental rules, traffic solutions
and infrastructure connections) which may result in both increasing costs of the new projects as well as unplanned
delays in the preparation of the new projects.
A very specific risk for the Polish residential market is related to the initiatives of the Polish Government supporting
young people wanting to buy their first apartment. The previous government program, which expired at the end of 2012,
was called Rodzina na Swoim (Family on its Own) and was subsidizing the costs of mortgage loans. A new program
called Mieszkanie dla Młodych (Apartment for the Young) was launched in the beginning of 2014. The Polish
government, whilst setting up the parameters of such programs (for instance maximum total area of the apartments
qualifying for the program, or maximum allowable price in particular cities), will thus be of influence on the increasing
attractiveness of certain type of apartments and the decreasing for other types.
Another operating risk lies within the construction process itself. The Company does not operate a construction
business, but, instead, it hires third party general contractors, who are responsible for running the construction and for
the finalization of the project including obtaining all permits necessary for safe use of the apartments. Important
selection criteria when hiring a general contractor include experience, professionalism and financial strength of the
contractor as well as the quality of the insurance policy covering all risks associated with the construction process.
The turbulence in the financial markets and with the euro currency during the past few years has resulted in a lack of
stability in the manner in which financing institutions (banks) have approached both real estate companies and
individual customers when applying for a mortgage loan. As the real estate business is very capital consuming, the role
of the banking sector and its lending ability and willingness are crucial for the Company leveraging not only when land
parcels are acquired but also during the later stages of development, especially during the construction phase. Moreover,
the availability of external financing is a crucial element driving the demand for apartments, as the vast majority of our
customers are using mortgage secured loans to finance the purchase of apartments.
Simultaneously with increasing demands from developers arranging debt financing of their projects, the banks are more
demanding from the customers arranging mortgage loans to finance their purchase of apartments. Starting from January
2015, the banks require each client to finance at least 10% of the apartment price out of his or her own resources.
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Risk Profile (cont’d)
This requirement is going to increase to 15% in 2016 and to 20% in 2017. These increased borrowing requirements may
translate into lower demand for new apartments, which may be a source of additional risk to all residential developers.
For addition informational on financial instruments risks see Note 40 of the Consolidated Financial Statements.

Risk Management
As part of its risk management measures, the Company is continually requesting, monitoring and purchasing insurance
policies for most common risks associated with the activities of its contractors and their subcontractors, including
construction companies and architectural designers, as well as insurance policies with respect to third-party liability. In
the Company’s opinion, these insurance policies offer adequate coverage for the financial consequences of any
misconduct of Company’s business partners.
In order to mitigate the market risks involved with the Company’s activities, the Company applies relevant internal
procedures. Moreover, in response to market instability over the past several years, the Company decided to scale down
the size of individual projects offered for sale, by splitting larger residential projects into relatively smaller phases
(usually at on average around 120 units for each stage of completion). The Company’s plans for 2015 assume the
possibility of commencing the construction of three new projects one of which will be in two phases and seven further
stages of projects that are currently under construction comprising some 525 and 881 units respectively, which means
that the average scale of each new project, i.e. stage of completion, will be around 128 units. The Company is further
mitigating the risks related to the construction process by selecting and hiring experienced construction companies with
good reputation and proven track-record in Poland.
Moreover, various other organizational measures and procedures were implemented in order to safeguard the quality of
operations and to incorporate adequate checks and balances, including approvals, authorizations, reviewing investment
decisions and so on. As part of implementing best-practice provisions of both the Dutch and Polish corporate
governance codes, the Company introduced a tailored internal risk management and control system. During 2014, the
proper operation of the new internal risk management and control system has again been monitored. The evaluation was
discussed with the members of the Audit Committee and the Supervisory Board. Also, the Company has a set of
whistleblower rules in place to ensure that employees of the Company and its subsidiaries have the possibility of
reporting alleged irregularities of a general, operational or financial nature.
The Company’s Management Board believes that its existing risk management measures are sufficient to provide a
reasonable degree of certainty as to the absence of material inaccuracies in the financial reporting, losses and fraud.
Moreover, as a result of ongoing volatility in the financial markets and the continued unstable situation in the banking
sector, the Company’s Management pays particular attention to cash and liquidity management, basically securing
sufficient amounts of cash deposits with a view to a continuation of the Company’s operations in these potentially more
turbulent times.
For a description of the Company’s financial instruments risk management reference is made to Note 40 of the
Consolidated Financial Statements.
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Directors’ Report
General
Introduction
Ronson Europe N.V. (‘the Company’) is a Dutch public company with its statutory seat in Rotterdam, the Netherlands,
and was incorporated on 18 June 2007.
The Company (together with its Polish subsidiaries, ‘the Group’) is active in the development and sale of residential
units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual customers in Poland. For
information about companies in the Group from which their financial data included in the Consolidated Financial
Statements see Note 1 of the Consolidated Financial Statements.
The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 31 December
2014, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is a subsidiary of Global City
Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR
2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 2012
and U. Dori Group) and 39.78% of the outstanding shares are controlled by U. Dori Group Ltd. (‘U Dori Group’)
(32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of
which it holds 50% of the shares) and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between
ITR 2012 and U. Dori Group). The remaining 20.44% of the outstanding shares are held by other investors including
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 3% and 5% and ING Otwarty Fundusz Emerytalny holding
between 5% and 10% of the outstanding shares as of the date of this report. For major shareholders of the Company
reference is made to page 39. On 18 February 2015, the market price was PLN 1.27 per share giving the Company a
market capitalization of PLN 345.6 million.

Company overview
The Company is an experienced, fast-growing and dynamic residential real estate developer expanding its geographic
reach to major metropolitan areas across Poland. Leveraging upon its large portfolio of secured sites, the Company
believes it is well positioned to maintain its position as a leading residential development company throughout Poland.
The Company aims to maximize value for its shareholders by a selective geographical expansion in Poland as well as
by creation of a portfolio of real estate development properties. Management believes the Company has positioned itself
strongly to navigate the volatile economic environment the Company has found itself in over the past several years. On
the one hand, the Polish economy appears to remain stable, which potentially bodes well for the Company’s prospects.
On the other hand, the tenuous European recovery, exacerbated in the last year by the instability in the Ukraine, may
continue to have a negative impact on the Polish economy and the Company’s overall prospects. As a result, the
Company continues to adhere to a development strategy that allows it to adjust quickly to these uncertain conditions by
spreading risks through (i) closely monitoring its projects, (ii) potentially modifying the number of projects and their
quality and sizes and (iii) maintaining its conservative financial policy compared to other regional residential
developers.
As at 31 December 2014, the Group has 854 units available for sale in thirteen locations, of which 747 units are
available for sale in nine projects that are ongoing as at 31 December 2014 and the remaining 107 units are in
completed projects. The nine ongoing projects comprise a total of 1,403 units, with a total area of 80,300 m2. The
construction of 821 units in five of the ongoing projects, with a total area of 47,700 m2, is expected to be completed
during 2015, while 582 units in four of the ongoing projects, with a total area of 32,600 m2, is expected to be completed
during 2016. In addition, the Group has a pipeline of 19 projects in different stages of preparation, representing
approximately 4,339 residential units with a total area of approximately 305,800 m2 for future development in Warsaw,
Poznań, Wrocław and Szczecin. The Group is considering commencement of another seven stages of the currently
running projects comprising 881 units with a total area of 51,100 m2, and three new projects one of which will be in two
phases comprising 525 units with a total area of 28,600 m2 (in total 1,406 units with a total area of 79,700 m2), during
2015.
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Company overview (cont’d)
During the financial year ended 31 December 2014, the Company realized sales of 711 units with the total value
PLN 267.8 million, which compares favorably to sales of 572 units with a total value of PLN 221.8 million during the
year ended 31 December 2013. These results appear to reflect a generally more favorable market position of the
Company and an ongoing improvement of the Polish residential market as a whole.
During April and May 2014, the Company issued bonds with an aggregate nominal value and issue price of PLN 45
million. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin, with interest
payable semi-annually and maturing in January 2018 (PLN 12 million), February 2018 (PLN 5 million) and May 2018
(PLN 28 million), with full payment due on the maturity date. The bonds have been issued in order to enable the
Company to finance the purchase of land for new projects and the construction costs of new projects. For additional
information see Note 28 and 29 of the Consolidated Financial Statements.

Dividend policy
On 8 May 2013, the Company issued current report number 4/2013, announcing that the Company’s Management
Board would recommend to the General Meeting of Shareholders to change its dividend policy and to start paying
dividend in 2013. On 14 May 2013, current report number 5/2013 was issued, stating that he Supervisory Board
approved the recommendations of the Management Board.
Prior to 2013, since the incorporation of the Company and the IPO in 2007, the Company has retained its profits and did
not distribute dividends, in accordance with the dividend policy as set out in the prospectus. The new dividend policy
assumes on-going periodic dividend payouts to the shareholders. The Management Board believes that the expected
operating, financial and cash-flow position of the Company may allow for increasing the dividend payout in the future.
According to a new policy, the Board of Supervisory Directors will be evaluating the future recommendations of the
Board of Managing Directors with respect to the potential dividend payouts taking into account (i) the current and
expected balance sheet of the Company, with close observance of the all balance-sheet linked debt covenants, (ii) the
financial needs of the Company aiming to be ranked amongst leading residential developers in Poland and (iii) changing
market environment.
During 2014 the Company did not pay dividends to its shareholders, while the dividend paid during 2013 amounted to
PLN 8.2 million.

Market overview
The Polish economy has proven to be relatively strong even in the recent turbulent times throughout Europe, which in
combination with the general paucity of dwellings in Poland (in comparison to all other European countries) creates,
what management believes to be, solid long term prospects for further development of the residential real estate market
in spite of the volatility that has characterized the market for the past seven years. Management believes the Company is
well positioned to adapt to changing market conditions. The Company’s sales results during the past six years seem to
confirm that the Company has adapted positively to the volatile market environment.
The trend observed in 2010 and in 2011, when increasing activities of developers resulted in an increased offer of
apartments available for sale on the market, slowed down in 2012, as many developers faced difficulties in finding
customers for their products. In 2012, the construction of 142 thousand new apartments was commenced in Poland (a
decrease of 12% compared to 2011) and during 2013 this number decreased by a further 10%. Even as construction
continued to decrease through 2013, the overall market appeared to turn around during that year. Notably, demand in
2013 increased in comparison to 2012. As a result, the number of new construction sites increased during 2014 by 16%.
It is important to note that the number of new projects built by developers increased during 2014 by 36%, while the
activity of individual investors increased by 2%. The market data suggest that leading residential developers (such as
the Company) were able to overcome many factors that otherwise tempered rapid growth in the market during 2013,
with the main impediment to growth related to new regulations and banking restrictions that came into effect in 2012
that limited the developers’ ability to secure financing for new investments.
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Market overview (cont’d)
Meanwhile, a number of external factors have contributed to recent market growth. First, a governmental program that
subsidized young couples purchasing their first apartments, called “Rodzina na Swoim” (“Family on its own”) that
expired at the end of 2012 was replaced with a new governmental program called “Mieszkanie dla Młodych”
(“Apartment for young”) that came into effect in the beginning of 2014 and supports the residential market in those
cities where the maximum price of apartment qualifying to subsidies is close to the market price. For instance in
Gdańsk, Łódź and Poznań nearly 30% of clients buying their first apartments in 2014 were supported by this program,
which was also important to the Company, which is active with 3 projects in Poznań. Second, in the last few quarters,
the National Bank of Poland has kept interest rates at record low levels (2.5% from July 2013 through September 2014
and lowered to 2.0% in October 2014). These historically low interest rates in 2013 and in 2014 positively impacted the
residential market for two reasons. First, mortgage loans became more affordable to the potential residential purchasers
and second, more customers are purchasing apartments for cash, as they consider real estate investment as an attractive
alternative to the very low interest earned on banking deposits.
Taking into consideration all these factors, the increase in demand for residential units noted in 2013 and in 2014 has
caught up with supply. The improving market environment has encouraged developers to expand their residential
development activities. During 2014 developers introduced more new apartments in major Polish metropolitan areas to
their offer than they were able to sell in this period (47,500 new apartments in six major Polish metropolitan areas,
including Warsaw, were added on offer by developers during 2014 which compares to total sales of 43,000 apartments
during 2014). The number of total new apartments sold in Warsaw during 2014 amounted to 17,000 which was 16%
higher than in 2013. The number of new apartments sold in the five major Polish metropolitan areas (other than
Warsaw) increased in 2013 by 16% over 2012, while during 2014 this increase amounted to 22% compared to 2013.
The continuing positive market trends in 2014 translated into ongoing improved sales results and an overall increase in
market share for the most established Polish residential developers. Specifically, the overall sales results during 2014
reported by the nine largest residential developers listed on the Warsaw Stock Exchange were 35% higher than during
2013.
Management believes that all the above factors, particularly taking into account the significantly improving sales results
reported during the last few quarters both for the Company and for the Polish market as a whole, suggest that there is
on-going strength in the Polish residential market for at least the following several quarters.
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Business highlights during the year ended 31 December 2014
A.

Projects completed

The table below presents information on the projects that were completed (i.e. completing all construction works and
receiving occupancy permit) during the year ended 31 December 2014:
Project name

Location

Number of units

Area of units (m2)

Espresso I (*)

Warsaw

210

9,500

Młody Grunwald I (*)

Poznań

148

8,500

(*)

Poznań

Chilli III
Total
(*)

For additional information see section ‘B. Results breakdown by project’ below.

B.

Results breakdown by project

38

2,300

396

20,300

Revenue from the sale of residential units is recognized upon the transfer to the buyer of significant risks and rewards of
the ownership of the residential unit, i.e. upon signing of the protocol of technical acceptance and the transfer of the key
to the buyer of the residential unit. Total revenue of the Group recognized during the year ended 31 December 2014
amounted to PLN 153.2 million, whereas cost of sales before write-down adjustment amounted to PLN 128.8 million
and after write-down adjustment amounted to PLN 141.2 million, which resulted in a gross profit before write-down
adjustment amounting to PLN 24.4 million (and a gross margin of 15.9%) and after write-down adjustment amounting
to PLN 11.9 million (and a gross margin of 7.8%).
The following table specifies revenue, cost of sales and gross profit in 2014 on a project by project basis:
Information on the
delivered units
Area of
units (m2)

Espresso I

206

9,143

63,264

41.3%

50,478

39.2%

12,786

Młody Grunwald I

124

6,415

35,424

23.1%

32,944

25.6%

2,480

7.0%

58

3,661

24,324

15.9%

18,543

14.4%

5,781

23.8%

Sakura I & II

9

772

5,711

3.7%

5,045

3.9%

666

11.7%

Chilli I & II

4

345

1,374

0.9%

1,256

1.0%

118

8.6%

10

585

2,403

1.6%

2,267

1.8%

136

5.7%

3

162

1,252

0.8%

1,304

1.0%

(52)

-4.2%
3.3%

Verdis I & II

Chilli III
Impressio I
Constans

%

PLN
(thousand)

%

PLN
(thousand)

Gross
margin

Number
of units

Project name

PLN
(thousand)

Gross
profit

Cost of sales (**)

Revenue (*)

%
20.2%

3

805

3,241

2.1%

3,135

2.4%

106

Naturalis I, II & III

31

1,725

8,960

5.9%

8,188

6.4%

772

8.6%

Panoramika I

20

1,116

4,836

3.2%

4,280

3.3%

556

11.5%

1

81

947

0.6%

670

0.5%

277

29.3%

Gemini II
Other

N.A

N.A

1,419

0.9%

644

0.5%

775

54.6%

Total / Average

469

24,810

153,155

100.0%

128,754

100.0%

24,401

15.9%

N.A

N.A

N.A

N.A

12,471

N.A

(12,471)

N.A

469

24,810

153,155

100.0%

141,225

100.0%

11,930

7.8%

Write-down
adjustment
Results after writedown adjustment

(*)

Revenue is recognized upon the transfer of significant risks and rewards of the ownership of the residential unit to the buyer, i.e. upon signing of the protocol
of technical acceptance and the transfer of the key of the residential unit to the buyer.

(**)

Cost of sales allocated to the delivered units proportionally to the expected total value of the project.
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Business highlights during the year ended 31 December 2014 (cont’d)
B.

Results breakdown by project (cont’d)

Espresso I
The construction of the Espresso I project was completed in February 2014. The Espresso I project was developed on a
land strip of 4,200 m2 located in Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street. The Espresso I project comprises 2
seven-eight-nine-and-ten-storey, multi-family residential buildings with a total of 202 apartments and 8 commercial
units and an aggregate floor space of 9,500 m2.

Młody Grunwald I
The construction of the Młody Grunwald I project was completed in May 2014. The Młody Grunwald I project was
developed on a land strip of 5,600 m2 located in Grunwald district in Poznań at Jeleniogórska Street. The Młody
Grunwald I project comprises 3 six-storey, multi-family residential buildings with a total of 136 apartments and 12
commercial units and an aggregate floor space of 8,500 m2.

Verdis I & II
The construction of the Verdis I and Verdis II projects was completed in December 2012 and December 2013,
respectively. The Verdis I and Verdis II projects were developed on a land strip of 8,400 m2 located in the Wola district
in Warsaw at Sowińskiego Street. The Verdis I and Verdis II projects comprise 3 seven, eight and ten-storey, multifamily residential buildings with a total of 128 apartments and 11 commercial units and an aggregate floor space of
9,400 m2 and 2 seven-storey, multi-family residential buildings with a total of 72 apartments and 6 commercial units
and an aggregate floor space of 4,900 m2, respectively.

Chilli I, II & III
The construction of the Chilli I, II and III projects was completed in July 2012, in July 2013 and in November 2014,
respectively. The Chilli I, II and III projects were developed on a land strip of 12,360 m2 located in Tulce near Poznań.
The Chilli I, II and III projects comprise 30 units with an aggregate floor space of 2,100 m2, 20 units with an aggregate
floor space of 1,600 m2 and 38 units with an aggregate floor space of 2,300 m2, respectively.

Sakura I & II
The construction of the Sakura I and Sakura II projects was completed in May 2012 and May 2013, respectively. The
Sakura I and Sakura II projects were developed on a land strip of 11,100 m2 in Warsaw at Kłobucka Street. The Sakura
I and Sakura II projects comprise 1 eleven-storey, multi-family residential building with a total of 99 apartments and 21
commercial units and an aggregate floor space of 8,100 m2 and 1 seven and eleven-storey, multi-family residential
building with a total of 136 apartments and an aggregate floor space of 8,300 m2, respectively.

Impressio I
The construction of the Impressio I project was completed in June 2012. The Impressio I project was developed on a
part of a land strip of 5,200 m2 located in the Grabiszyn district in Wrocław. The Impressio I project comprises 3 fourstorey, multi-family residential buildings with a total of 70 apartments and an aggregate floor space of 4,500 m2.
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Business highlights during the year ended 31 December 2014 (cont’d)
B.

Results breakdown by project (cont’d)

Constans
The first, second and the third phases of the Constans housing project were completed in July 2010, November 2010
and June 2011, respectively. This project was developed on part of a land strip of 36,377 m2 located in Konstancin near
Warsaw. The first, second and the third phases of the Constans housing project comprise 8 semi-detached units (total
16 units) with an aggregate floor space of 4,471 m2, 5 semi-detached units (total 10 units) with an aggregate floor space
of 2,758 m2 and 4 semi-detached units (total 8 units) with an aggregate floor space of 2,176 m2, respectively.

Naturalis I, II & III
The construction of the Naturalis I, II and III projects was completed in December 2012, August 2012 and August 2013,
respectively. The Naturalis I, II and III projects were developed on a land strip of 11,800 m2 located in Łomianki near
Warsaw. The Naturalis I, II and III projects comprise 1 four-storey, multi-family residential building with a total of 52
apartments and an aggregate floor space of 2,900 m2 and 2 four-storey, multi-family residential buildings, each with a
total of 60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2.

Panoramika I
The construction of the Panoramika I project was completed in October 2012. The Panoramika I project was developed
on a land strip of 4,300 m2 located in Szczecin at Duńska Street. The Panoramika I project comprises 2 four and fivestorey, multi-family residential buildings with a total of 90 apartments and an aggregate floor space of 5,300 m2.

Gemini II
The construction of the Gemini II project was completed in December 2012. The Gemini II project was developed on a
land strip of 4,700 m2 located in the Ursynów district in Warsaw (KEN Avenue) situated next to the subway station
Imielin. The Gemini II project comprises 2 eight and eleven-storey, multi-family residential buildings with a total of
167 apartments and 15 commercial units and an aggregate floor space of 13,900 m2.

Other
Other revenues are mainly associated with sales of the parking places and storages in other projects that were completed
in previous years, as well as rental revenues.

Write-down adjustment
During the year ended 31 December 2014, as a result of Net Realizable Value (NRV) analyses and reviews, a writedown adjustment for some of the Company’s projects was made in the amount of PLN 12,471 thousand.
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Business highlights during the year ended 31 December 2014 (cont’d)
C.

Units sold during the year

The table below presents information on the total number of units sold (i.e. total number of units for which the
Company signed the preliminary sale agreements with the clients), during the year ended 31 December 2014:
Units sold during
the year ended
31 December 2014

Units for sale as at
31 December 2014

Total

Project name

Location

Units sold until
31 December 2013

Constans (*)
Gemini II (*)
Verdis I & II (*)
Verdis III (**)
Verdis IV (**)
Sakura I & II (*)
Sakura III (**)
Sakura IV (**)
Naturalis I, II & III (*)
Impressio I (*)
Impressio II (**)
Chilli I & II (*)
Chilli III (*)
Panoramika I (*)
Panoramika II (**)
Espresso I (*)
Espresso II (**)
Młody Grunwald I (*)
Młody Grunwald II (**)
Tamka (**)
Moko I (**)
Kamienica Jeżyce I (**)
Old projects

Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Warsaw
Wrocław
Wrocław
Poznań
Poznań
Szczecin
Szczecin
Warsaw
Warsaw
Poznań
Poznań
Warsaw
Warsaw
Poznań
Warsaw

32
180
203
21
245
29
106
67
1
47
2
80
187
29
69
10
-

1
6
114
41
72
46
23
2
37
2
23
9
15
20
45
56
35
27
89
45
3

1
2
8
11
37
11
44
68
43
1
98
1
13
1
92
3
78
23
102
28
90
99
-

34
182
217
146
78
256
145
114
172
70
136
50
38
90
107
210
152
148
137
65
179
144
3

1,308

711

854

2,873

Total
(*)

For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2014 – B. Results breakdown by project” (pages 20
to 22).

(**)

For information on current projects under construction, see “Outlook for 2015– B. Current projects under construction” (pages 33 to 36).

D.

Commencements of new projects

The table below presents information on the projects for which the construction and/or sales process commenced during
the year ended 31 December 2014:
Project name

Location

Number of units

Area of units (m2)

Sakura IV (*)

Warsaw

114

6,600

Młody Grunwald II (*)

Poznań

137

8,200

Verdis IV (*)

Warsaw

78

4,000

Panoramika II (*)

Szczecin

107

5,900

Moko I (*)

Warsaw

179

11,300

Kamienica Jeżyce I (*)

Poznań

144

7,800

759

43,800

Total
(*)

For additional information see section “Outlook for 2015 – B. Current projects under construction” (pages 33 to 36).
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Business highlights during the year ended 31 December 2014 (cont’d)
E.

Land purchase

In May 2014, the Group signed with private individuals (the “Sellers”) a sale-purchase agreement concerning
undeveloped land situated in Warsaw, district Mokotów at Jaśminowa Street with a total area of 82 thousand m2.
Pursuant to a preliminary purchase agreement entered into with the Sellers in June 2012, the Company had the right to
purchase properties with a total area up to 118.4 thousand m2 (“Real Properties”), provided that the Sellers fulfil a
number of conditions precedent, which included concluding a court dispute between the Sellers and third parties
concerning some of the properties covered by the preliminary purchase agreement (the “Disputed Real Properties”).
Due to the fact that the above mentioned court dispute has not been concluded, the agreements signed with the Sellers in
May 2014 did not include the Disputed Real Properties. Depending on the final outcome of the dispute concerning the
Disputed Real Properties, the Company, however, may purchase the Disputed Real Properties in the future, subject to
terms and conditions to be agreed with the Sellers.
The total purchase price for the (undisputed) Real Properties was PLN 65.57 million, out of which PLN 20.75 million
was paid in advance by the Company in June 2012 and the outstanding balance of the price amounting to PLN 44.82
million was paid in May 2014.
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Overview of results
The net loss attributable to the equity holders of the parent company for the year ended 31 December 2014 was
PLN 15,431 thousand and can be summarized as follows:
For year ended
31 December
2014

2013
PLN
(thousands, except per share data)
(restated*)
Revenue
Cost of sales**
Gross profit

153,155
(141,225)
11,930

207,025
(164,460)
42,565

(6,881)
(18,220)
(311)
(3,058)
726
(15,814)

774
(6,821)
(15,905)
(680)
(2,608)
731
18,056

1,957
(4,827)
(2,870)

1,872
(2,842)
(970)

Profit/(loss) before taxation

(18,684)

17,086

Income tax benefit
Net profit/(loss) for the period before non-controlling interests

3,469
(15,215)

958
18,044

(216)

604

(15,431)

18,648

(0.057)

0.068

Changes in the value of investment property
Selling and marketing expenses
Administrative expenses
Share of profit/(loss) from joint ventures
Other expense
Other income
Result from operating activities
Finance income
Finance expense
Net finance income/(expense)

Non-controlling interests
Net profit/(loss) for the period attributable to
the equity holders of the parent
Net earnings per share attributable to
the equity holders of the parent (basic and diluted)
*

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

** Including a Write-down adjustment in the amount of PLN 12,471thousand during 2014 and nil during 2013.

Revenue
Total revenue decreased by PLN 53.9 million (26.0%) from PLN 207 million for the year ended 31 December 2013 to
PLN 153.2 million for the year ended 31 December 2014, which is primarily explained by a decrease in the total surface
of units delivered to customers from 33,081 m2 during the year ended 31 December 2013 to 24,810 m2 during the year
ended 31 December 2014, as well as slight decrease in the average selling price per m2.
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Overview of results (cont’d)
Cost of sales
Cost of sales before Write-down adjustment decreased by PLN 35.7 million (21.7%) from PLN 164.5 million during the
year ended 31 December 2013 to PLN 128.8 million during the year ended 31 December 2014, which is primarily
explained by a decrease in the total surface of units delivered (in m2).
During the year ended 31 December 2014, as a result of Net Realizable Value (NRV) analyses and reviews, a writedown adjustment for some of the Company’s projects was made in the amount of PLN 12.5 million.

Gross margin
The gross margin before Write-down adjustment during the year ended 31 December 2014 was 15.9% compared to the
gross margin during the year ended 31 December 2013 of 20.6%. The decrease in gross margin is primarily explained
by two factors: first, a slight decrease in the average selling price per m2. Second, the main part of revenues and costs of
sales (and therefore also gross profit margin) recognized during the year ended 31 December 2014 was related to the
Espresso I, Młody Grunwald I projects, both of which were less profitable than the projects delivered to the customers
during the year ended 31 December 2013 (mainly Gemini II and Verdis I).

Selling and marketing expenses
Selling and marketing expenses increased by PLN 0.1 million (0.9%) from PLN 6.8 million for the year ended
31 December 2013 to PLN 6.9 million for the year ended 31 December 2014. The increase of expenses reflects the
changing market dynamics, which demand that developers undertake a more proactive sales and marketing effort in a
more competitive environment. Simultaneously, the number of units sold by the Company in the period increased by
24% (from 572 units during the year ended 31 December 2013 to 711 units during the year ended 31 December 2014).

Administrative expenses
Administrative expenses increased by PLN 2.3 million (14.6%) from PLN 15.9 million for the year ended 31 December
2013 to PLN 18.2 million for the year ended 31 December 2014. The increase is primarily explained by the impact of
the new employee incentive plan adopted during February 2014 (for additional information see Note 35), as well as the
increase of the sales department bonus due to the increase in realized sales. The increase is offset in part by a decrease
in the Management Board bonus which is calculated in proportion to the profit before tax.

Other expenses
Other expenses increased by PLN 0.5 million (17.3%) from PLN 2.6 million for the year ended 31 December 2013 to
PLN 3.1 million for the year ended 31 December 2014, which is primarily explained by increased costs for repairs and
defects in completed projects.

Result from operating activities
As a result of the factors described above, the Company’s operating result decreased by PLN 33.9 million, from an
operating profit of PLN 18.1 million for the year ended 31 December 2013 to an operating loss of PLN 15.8 million for
the year ended 31 December 2014.
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Overview of results (cont’d)
Net finance income
Finance income and expenses are accrued and capitalized as part of the cost price of inventory to the extent this is
directly attributable to the construction of residential units. Unallocated finance income and expenses not capitalized are
recognized in the statement of comprehensive income.
The table below shows the finance income and expenses before capitalization into inventory and the total finance
income and expenses capitalized into inventory.
For the year ended 31 December 2014
PLN (thousands)
Total
amount

Amount
capitalized

Recognized as
profit or loss

Finance income
Finance expense

1,966
(14,975)

(9)
10,148

1,957
(4,827)

Net finance (expense)/income

(13,009)

10,139

(2,870)

For the year ended 31 December 2013
PLN (thousands)
(restated*)

Finance income
Finance expense
Net finance (expense)/income

*

Total
amount

Amount
capitalized

Recognized as
profit or loss

2,008
(16,588)
(14,580)

(136)
13,746
13,610

1,872
(2,842)
(970)

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

Net finance expenses before capitalization decreased by PLN 1.6 million (10.8%) from PLN 14.6 million during the
year ended 31 December 2013 to PLN 13 million during the year ended 31 December 2014, that is primarily explained
by a decrease in the interest rates (reference rates i.e. WIBOR).
Income tax benefit/(expense)
During the year ended 31 December 2014 the Group realized a tax benefit of PLN 3.5 million, in comparison to a tax
benefit of PLN 1.0 million for the year ended 31 December 2013. The tax benefits are explained by the recognition of
tax assets. The recognition of the tax assets took place after an organizational restructuring of the Group, which allowed
the Company to utilize certain tax losses that in prior periods were deemed not to be usable.
Non-controlling interests
Non-controlling interests comprise the share of non-controlling interest (minority shareholders) in profit and losses
from subsidiaries that are not 100% owned by the Company and amounted to PLN 216 thousand (negative) for the year
ended 31 December 2014 as compared to PLN 604 thousand (positive) for the year ended 31 December 2013. The
change in the non-controlling interest is explained by revenue recognized from the Espresso I project that was
completed in February 2014.
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Selected financial data
Exchange rate of Euro versus the Polish Zloty

PLN/EUR

Average
exchange rate

Minimum
exchange rate

Maximum
exchange rate

Year end
exchange rate

4.184
4.198

4.100
4.067

4.314
4.343

4.262
4.147

2014 (12 months)
2013 (12 months)
Source: National Bank of Poland (‘NBP’)

Selected financial data

EUR
PLN
(thousands, except per share data and number of shares)
For year ended 31 December or as at 31 December
2014
2013**
2014
2013**

Revenues

36,605

49,315

153,155

207,025

2,851

10,139

11,930

42,565

Profit/(loss) before taxation

(4,466)

4,070

(18,684)

17,086

Net profit/(loss) for the year attributable to
the equity holders of the parent

(3,688)

4,442

(15,431)

18,648

Cash flows from/(used in) operating activities

(11,941)

12,966

(49,962)

54,430

Cash flows from/(used in) investing activities

(319)

225

(1,336)

944

Cash flows from/(used in) financing activities

16,667

(11,379)

69,735

(47,771)

4,407

1,811

18,437

7,603

Inventory

165,767

145,838

706,501

604,790

Total assets

197,437

179,657

841,477

745,036

Advances received

23,232

17,016

99,013

70,565

Long term liabilities

57,579

37,367

245,403

154,960

Short term liabilities (including advances received)

33,959

29,785

144,733

123,520

105,406

112,050

449,242

464,673

5,054

5,054

20,762

20,762

272,360,000

272,360,000

272,360,000

272,360,000

(0.014)

0.016

(0.057)

0.068

Gross profit

Increase/(decrease) in cash and cash equivalents

Equity attributable to the equity holders of the parent
Share capital
Average number of equivalent shares (basic)
Net earnings per share (basic and diluted)
*

Information is presented in EUR solely for presentation purposes. Due to the significant fluctuation of the Polish Zloty against the Euro over the
past years, the Statement of Financial Position data do not accurately reflect the actual comparative financial position of the Company. The
reader should consider changes in the PLN / EUR exchange rate in 2014 comparing to 2013, when reviewing this data.
Selected financial data were translated from PLN into EUR in the following way:
(i) Statement of financial position data were translated using the period end exchange rate published by the National Bank of Poland for the
last day of the period.
(ii) Statement of comprehensive income and cash flows data were translated using the arithmetical average of average exchange rates published
by the National Bank of Poland.
** Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).
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Overview of selected details from the Consolidated Statement of Financial
Position
The following table presents selected details from the Consolidated Statement of Financial Position in which material
changes had occurred.
As at
As at
31 December
31 December
2014
2013
PLN (thousands)
(restated*)
Inventory
Advances received
Loans and borrowings
*

706,501

604,790

99,013

70,565

236,190

164,001

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

Inventory
The balance of inventory is PLN 706.5 million as of 31 December 2014 compared to PLN 604.8 million as of
31 December 2013. Inventory increased primarily as a result of the Group’s investments associated with direct
construction costs for a total amount of PLN 143.1 million and an increase in land and related expense for a total
amount of PLN 79.4 million (mainly the Nova Królikarnia project). The increase was partly offset by cost of sales
recognized for a total amount of PLN 127.9 million.
Advances received
The balance of advances received is PLN 99.0 million as of 31 December 2014 compared to PLN 70.6 million as of
31 December 2013. The increase is a result of advances received from clients regarding sales of residential units for a
total amount PLN 181.6 million and is offset in part by revenues recognized from the sale of residential units for a total
amount of PLN 153.2 million.
Loans and borrowings
The total of short-term and long-term loans and borrowings is PLN 236.2 million as of 31 December 2014 compared to
PLN 164.0 million as of 31 December 2013. The increase in loans and borrowings is primarily explained by the effect
of proceeds from bank loans, net of bank charges, for a total amount of PLN 69.0 million, as well as the effect of
issuance of new bond loans, net of issue costs, (Series F, G and H) for a total amount of PLN 44.1 million. The increase
is offset in part by repayment of bank loans and bond loans for a total amount of PLN 38.4 million and PLN 5.0 million,
respectively. Of the above mentioned PLN 236.2 million, an amount of PLN 0.9 million comprises facilities maturing
no later than 31 December 2015.
The maturity structure of the loans and borrowings reflects the Company’s recent activities related to bonds issued in
June and July 2013 and in April and May 2014. Simultaneously, the bank loans that were obtained by the Company in
the past 7 to 8 years to partially refinance some of its land acquisitions with short-term and medium-term bank facilities
were gradually converted into construction loans (when the Company commences construction in a particular project)
and mostly repaid by the Company after construction was completed and the apartments were sold to the customers.
The Company intends to repay its loans and borrowings, both received for land purchases as well as for construction
works from the proceeds expected from customers buying apartments in the projects co-financed with the particular
loans as well as with the bonds.
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Overview of selected details from the Consolidated Statement of Financial
Position (cont’d)
Loans and borrowings (cont’d)
The balance of loans and borrowings may be split into four categories: 1) floating rate bond loans, 2) bank loans related
to residential projects which are completed or under construction, 3) bank loans granted for the financing of land
purchases related to projects where the Company has not entered into loan facilities regarding the financing of
construction works and 4) loans from third parties.
Floating rate bond loans as at 31 December 2014 amounted to PLN 159.8 million comprising a loan principal amount of
PLN 161.3 million plus accrued interest of PLN 0.9 million minus one-time costs directly attributed to the bond
issuances which are capitalized and subsequently amortized based on the effective interest method (PLN 2.4 million).
The bank loans supporting completed projects or projects under construction are tailored to the pace of construction
works and of sales. As at 31 December 2014, loans in this category amounted to PLN 62.9 million.
The bank loans granted to finance the land purchases as at 31 December 2014 amounted to PLN 10.8 million in total.
Loans from third parties as at 31 December 2014 amounted to PLN 2.7 million.

Overview of cash flow results
Debt and net debt position
As of 31 December 2014, the Company’s total debt to banks, bonds and third parties amounted to PLN 236.2 million
(31 December 2013: PLN 164.0 million). Taking into account the Company’s available cash position at 31 December
2014 amounting to PLN 70.6 million (31 December 2013: PLN 52.2 million), the net debt position of the Company
amounted to PLN 165.6 million as at 31 December 2014 (31 December 2013: PLN 111.8 million).
Liquidity and capital resources
The Company funds its day-to-day operations principally from cash flows provided by its sales activities as well as
from borrowings under several loan facilities, including bonds. The net cash inflow from operating activities and from
financing activities has enabled the Company to proceed with the development of its residential projects and purchasing
new plots of lands whilst at the same time maintaining sufficient liquidity for its day-to-day operations.
The following table sets forth the cash flow on a consolidated basis:
For the year ended
31 December
2014
2013
(restated*)
PLN (thousands)
Cash flow from/(used in) operating activities

(49,962)

54,430

Cash flow from/(used in) investing activities

(1,336)

944

Cash flow from/(used in) financing activities

69,735

(47,771)

*

Comparative amounts shown do not correspond to the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and reflect
adjustments made as detailed in Note 2(f) on pages 59 and 60.
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Overview of cash flow results (cont’d)
Cash flow from/(used in) operating activities
The Company’s net cash outflow used in operating activities for the year ended 31 December 2014 amounted to
PLN 50.0 million which compares to a net cash inflow from operating activities during the year ended 31 December
2013 of PLN 54.4 million. The decrease resulting in a cash outflow is principally explained by:
-

a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 75.1 million during the year ended 31 December 2014
as compared to a net cash inflow from inventory amounting to PLN 60.4 million during the year ended 31
December 2013. The main reason for increasing cash outflow used in inventory was increasing expenses for
purchase of new lands (Nova Królikarnia project; while during 2013 the Company has not purchased any new
land) as well as an increase in the number and the volume of projects under construction.

The above mentioned effects were offset in part by:
- a net cash inflow during the year ended 31 December 2014 from advances received from clients regarding
sales of residential units in the amount of PLN 181.6 million, which was offset in part by revenue recognized
for a total amount of PLN 153.2 million compared to a net cash inflow during the year ended 31 December
2013 from advances received in the amount of PLN 209.1 million, which was offset in part by revenue
recognized for a total amount of PLN 207.0 million.

Cash flow from/(used in) financing activities
The Company’s net cash inflow from financing activities totaled PLN 69.7 million during the year ended 31 December
2014 compared to a net cash outflow totaling PLN 47.7 million during the year ended 31 December 2013. The increase
resulting in a cash inflow is primarily due to:
-

-

a repayment of bond loans amounting to PLN 5.0 million during the year ended 31 December 2014 compared
to a repayment of bond loans amounting to PLN 82.5 million during the year ended 31 December 2013;
a repayment of secured bank loans amounting to PLN 38.4 million during the year ended 31 December 2014
compared to a repayment of secured bank loans amounting to PLN 90.6 million during the year ended
31 December 2013;
the effects of the proceeds from bank loans net of bank charges amounting to PLN 69.0 million during the year
ended 31 December 2014 compared to PLN 26.4 million during the year ended 31 December 2013;
the dividends paid to equity holders of the parent, for a total amount nil during the year ended 31 December
2014 compared to PLN 8.2 million during the year ended 31 December 2013.

The above mentioned effects were offset in part by:
- the proceeds from issuance of new bond loans, net of issue costs, for a total amount PLN 44.1 million during
the year ended 31 December 2014 compared to PLN 113.3 million during the year ended 31 December 2013.
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Employees
The average number of personnel employed by the Company and its subsidiaries – on a fulltime equivalent basis –
increased from 66 in 2013 to 73 in 2014. The increase in the number of employees resulted from the Company’s
expanding activities.

Research and development
The Company and its subsidiaries are not involved in any research and development activities.

Environmental protection
The Company, in conducting its business activities, undertakes to comply with all laws and regulations regarding use of
land and protection of the natural environment. The Company is not a party to any pending proceedings regarding
potential environmental protection violations.

Quarterly reporting by the Company
As a result of requirements pertaining to U. Dori Group Ltd, one of the Company’s larger (indirect) shareholders, whose
shares are listed on the Tel Aviv stock exchange, the first quarter reports, semi-annual reports and third quarter reports
are subject to a full scope review by the Company’s auditors. For the Company itself, being domiciled in the
Netherlands and listed on the Warsaw Stock Exchange, only the semi-annual report is subject to an audit review. The
Company has agreed with U. Dori Group that the costs for the first and third quarter audit review will be fully
reimbursed to the Company. The Company considers having its first and third quarter report provided with an audit
report a benefit to all of its shareholders.
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Outlook for 2015
A.

Completed projects

The table below presents information on the total residential units in the completed projects/stages that the Company
expects to sell and deliver:

Project name

Location

Number of residential units delivered (*)
During the
Until 31
period ended
Total
December
31 December
units
2013
2014
delivered

Number of residential units expected to
be delivered (*)
Sold until
Units for
Total units
31
sale at 31
expected
to be
December
December
delivered
2014
2014

Total
project

Młody Grunwald I (**)

Poznań

-

124

124

1

23

24

148

Espresso I (**)

Warsaw

-

206

206

1

3

4

210

Naturalis I,II & III (**)

Warsaw

95

31

126

3

43

46

172

Sakura I & II (**)

Warsaw

235

9

244

1

11

12

256

Verdis I & II (**)

Warsaw

150

58

208

1

8

9

217

Constans

(**)

Warsaw

29

3

32

1

1

2

34

Gemini II (**)

Warsaw

179

1

180

-

2

2

182

Impressio I (**)

Wrocław

66

3

69

-

1

1

70

Chilli I & II (**)

Poznań

44

4

48

1

1

2

50

Chilli III (**)

Poznań

-

10

10

15

13

28

38

69

20

89

-

1

1

90

867

469

1,336

24

107

131

1,467

Panoramika I

(**)

Szczecin

Total
(*)

For the purpose of disclosing information related to the particular projects, the word “sell” (“sold”) is used, that relates to signing the
preliminary sale agreement with the client for the sale of the apartment; whereas the word “deliver” (“delivered”) relates to the transferring
of significant risks and rewards of the ownership of the residential unit to the client.
(**) For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2014 – B. Results breakdown by
project” (pages 20 to 22).

B.

Current projects under construction and/or on sale

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in 2015 and 2016. The Company
has obtained construction permits for all projects/stages and has commenced construction.

Project name

Location

Units sold until
31 December
2014

Units for sale as
at 31 December
2014

Total
units

Total area
of units (m2)

Expected
completion of
construction

Sakura III

Warsaw

101

44

145

7,300

2015

Sakura IV

Warsaw

46

68

114

6,600

2015

Verdis III

Warsaw

135

11

146

7,700

2015

Verdis IV

Warsaw

41

37

78

4,000

2015

Impressio II

Wrocław

38

98

136

8,400

2015

Młody Grunwald II

Poznań

35

102

137

8,200

2015

Tamka

Warsaw

37

28

65

5,500

2015

Espresso II

Warsaw

74

78

152

7,600

2016

Panoramika II

Szczecin

15

92

107

5,900

2016

Moko I

Warsaw

89

90

179

11,300

2016

Kamienica Jeżyce I

Poznań

45

99

144

7,800

2016

656

747

1,403

80,300

Total
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Outlook for 2015 (cont’d)
B.

Current projects under construction and/or on sale (cont’d)

Sakura III and IV
Description of project
The third and the fourth phase ( last phases) of the Sakura project are being developed on a land strip of 9,900 m2
located in Warsaw at Kłobucka Street and are a continuation of Sakura I and Sakura II, which were completed during
2012 and 2013. The third and the fourth phase of this project will comprise 1 six-and-seven-storey, multi-family
residential building with a total of 145 apartments and an aggregate floor space of 7,300 m2 and 1 seven-storey, multifamily residential building with a total of 108 apartments and 6 commercial units and an aggregate floor space of 6,600
m2, respectively.
Stage of development
The construction of the Sakura III project commenced in October 2013, while the construction completed January 2015.
The construction of the Sakura IV project commenced in March 2014, while completion is expected in the third quarter
of 2015.

Verdis III and IV
Description of project
The third and fourth phase ( last phases) of the Verdis project are being developed on a land strip of 8,000 m2 located in
the Wola district in Warsaw at Sowińskiego Street and are a continuation of Verdis I and Verdis II, which were
completed during 2012 and 2013. The third and the fourth phase of this project will comprise 2 seven-and-elevenstorey, multi-family residential buildings with a total of 140 apartments and 6 commercial units and an aggregate floor
space of 7,700 m2 and 1 seven -storey, multi-family residential building with a total of 78 apartments with an aggregate
floor space of 4,000 m2, respectively.
Stage of development
The construction of the Verdis III project commenced in October 2013, while completion is expected in the second
quarter of 2015. The construction of the Verdis IV project commenced in June 2014, while completion is expected in
the fourth quarter of 2015.

Impressio II
Description of project
The second and the last phase of the Impressio project is being developed on a part of a land strip of 7,800 m2 located in
the Grabiszyn district in Wrocław at Rymarska Street, and is a continuation of Impressio I, which was completed during
2012. The last phase of this project will comprise 5 four-storey, multi-family residential buildings with a total of 136
units with an aggregate floor space of 8,400 m2.
Stage of development
The construction of the Impressio II project commenced in November 2013, while completion is expected in the second
quarter of 2015.
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Outlook for 2015 (cont’d)
B.

Current projects under construction and/or on sale (cont’d)

Młody Grunwald II
Description of project
The second phase of the Młody Grunwald project is being developed on a land strip of 5,000 m2 located in Grunwald
district in Poznań at Jeleniogórska Street, and is a continuation of Młody Grunwald I which was completed in May
2014. The second phase of this project will comprise 3 six-storey, multi-family residential buildings with a total of 132
apartments and 5 commercial units and an aggregate floor space of 8,200 m2.
Stage of development
The construction of the Młody Grunwald II project commenced in April 2014, while completion is expected in the
fourth quarter of 2015.

Tamka
Description of project
The Tamka project is being developed on a land strip of 2,500 m2 located in the Śródmieście district in Warsaw at
Tamka Street (Warsaw city center). The Tamka project will comprise 1 eight-storey, multi-family residential building
with a total of 60 apartments and 5 commercial units with an aggregate floor space of 5,500 m2.
Stage of development
The construction of the Tamka project commenced in November 2013, while completion is expected in the third quarter
of 2015.

Espresso II
Description of project
The second phase of the Espresso project is being developed on a land strip of 4,800 m2 located in Wola district in
Warsaw at Jana Kazimierza Street, and is a continuation of Espresso I project which was completed in February 2014.
The second phase of this project will comprise 2 seven-and-eight-storey, multi-family residential buildings with a total
of 142 apartments and 10 commercial units and an aggregate floor space of 7,600 m2.
Stage of development
The construction of the Espresso II project commenced in August 2013, while completion is expected in the first quarter
of 2016.

Panoramika II
Description of project
The second phase of the Panoramika project is being developed on a land strip of 12,200 m2 located in Szczecin at
Duńska Street, and is a continuation of Panoramika I, which was completed during 2012. The second phase of this
project will comprise 1 nine-storey, multi-family residential building with a total of 107 apartments and an aggregate
floor space of 5,900 m2.
Stage of development
The sale of units in the Panoramika II project commenced in June 2014 and the construction work is commenced
September 2014, while completion is expected in the second quarter of 2016.
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Outlook for 2015 (cont’d)
B.

Current projects under construction and/or on sale (cont’d)

Moko I
Description of project
The first phase of the Moko project is being developed on a land strip of 12,200 m2 located in Mokotów district in
Warsaw at Magazynowa Street. The first phase of this project will comprise 2 seven and eight-storey, multi-family
residential buildings with a total of 164 apartments and 15 commercial units and an aggregate floor space of 11,300 m2.
Stage of development
The construction of the Moko I project commenced in September 2014, while completion is expected in the second
quarter of 2016.

Kamienica Jeżyce I (previously named Copernicus)
Description of project
The first phase of the Kamienica Jeżyce project is being developed on a land strip of 5,650 m2 located in Jeżyce district
in Poznań at Kościelna Street. The first phase of this project will comprise 4 five and six-storey, multi-family residential
buildings with a total of 139 apartments and 5 commercial units and an aggregate floor space of 7,800 m2.
Stage of development
The construction of the Kamienica Jeżyce I project commenced in September 2014, while completion is expected in the
second quarter of 2016.

C.

Projects for which construction work is planned to commence during 2015

As the Company is aware of the increasing competition in the market, the Company has been careful to manage the
number of new projects and the makeup of such projects in order to best satisfy consumer demand. During 2015, the
Company is considering the commencement of development of another seven stages of currently running projects and
three new projects one of which will be in two phases, which management believes are well-suited to current customer
requirements, including smaller apartments at more economical prices. Furthermore, in order to minimize market risk,
the Company’s management breaks down the new projects into relatively smaller stages. In the event of any market
deterioration or difficulties with securing financing by the banks for the considered projects, management may further
delay some of those plans.

a) New Projects
Nova Królikarnia I (previously named Jaśminowa)
The Nova Królikarnia project will be developed on a land strip of 82,000 m2 located in the Mokotów district in Warsaw
at Jaśminowa Street. The project will comprise 340 units with an aggregate floor space of 32,000 m2. The first stage is
to comprise 116 units with an aggregate floor space of 10,900 m2. The Company is considering commencing
construction of the first phase of this project during 2015.
City Link I and II (previously named Skierniewicka)
The City Link project will be developed on a land strip of 8,893 m2 located in the Wola district in Warsaw at
Skierniewicka Street. The project will comprise 471 units with an aggregate floor space of 24,000 m2. The first and the
second stage are to comprise 134 units with an aggregate floor space of 6,100 m2 and 178 units with an aggregate floor
space of 7,900 m2, respectively. The Company is considering commencing construction of the first and the second
phase of this project during 2015.
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Outlook for 2015 (cont’d)
C.

Projects for which construction work is planned to commence during 2015

a) New Projects (cont’d)
Picasso I
The Picasso project will be developed on a land strip of 8,121 m2 located in Wrocław at Na Grobli Street. The project
will comprise 153 units with an aggregate floor space of 6,200 m2. The first stage is to comprise 97 units with an
aggregate floor space of 3,700 m2. The Company is considering commencing construction of the first phase of this
project during 2015.

b) New stages of running projects
Espresso III
The Espresso III project is continuation of Espresso I and II projects. The project will comprise 155 units with an
aggregate floor space of 8,300 m2. The Company commenced the construction of this project in February 2015.
Espresso IV
The Espresso IV project (last stage) is continuation of Espresso I and II projects. The project will comprise 148 units
with an aggregate floor space of 7,900 m2. The Company is considering commencing construction of this project during
2015.
Moko II
The Moko II project (last stage) is continuation of Moko I project. The project will comprise 169 units with an
aggregate floor space of 12,600 m2. The Company commenced the construction of this project in February 2015.
Chilli IV
The Chilli IV project is a continuation of Chilli I, II and III projects. The project will comprise 34 units with an
aggregate floor space of 2,200 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2015.
Młody Grunwald III
The Młody Grunwald III project (last stage) is a continuation of Młody Grunwald I and II projects. The project will
comprise 117 units with an aggregate floor space of 6,800 m2. The Company is considering commencing construction
of this project during 2015.
Panoramika III
The Panoramika III project is a continuation of Panoramika I and II projects. The project will comprise 107 units with
an aggregate floor space of 5,900 m2. The Company is considering commencing construction of this project during
2015.
Kamienica Jeżyce II
The Kamienica Jeżyce II project (last stage) is a continuation of Kamienica Jeżyce I project. The project will comprise
151 units with an aggregate floor space of 7,400 m2. The Company is considering commencing construction of this
project during 2015.
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D.

Value of the preliminary sales agreements signed with clients for which revenue has not
been recognized in the Consolidated Statement of Comprehensive Income as at
31 December 2014

The current volume and value of the preliminary sales agreements signed with the clients do not impact the Statement
of Comprehensive Income account immediately but only after final settlement of the contracts with the customers (for
more details see under “A – Projects completed” on page 33). The table below presents the value of the preliminary
sales agreements executed with the Company’s clients in particular for units that have not been recognized in the
Consolidated Statement of Comprehensive Income:

Project name

Location

Value of the preliminary sales
agreements signed with clients in
thousands of PLN

Completed / expected
completion of construction

Gemini II (*)

Warsaw

77

Completed

Verdis I & II (*)

Warsaw

461

Completed

Sakura I & II (*)

Warsaw

1,349

Completed

Naturalis I, III & III (*)

Warsaw

1,661

Completed

Panoramika I (*)

Szczecin

32

Completed

Constans (*)

Warsaw

1,008

Completed

Espresso I (*)

Warsaw

811

Completed

Impressio I (*)

Wrocław

-

Completed

Młody Grunwald I (*)

Poznań

328

Completed

Poznań

403

Completed

Poznań

3,727

Completed

Chilli I & II

(*)

Chilli III (*)
Subtotal completed projects

9,857

Młody Grunwald II (**)

Poznań

8,807

2015

Sakura III (**)

Warsaw

33,370

2015

Sakura IV (**)

Warsaw

16,957

2015

(**)

Warsaw

47,226

2015

Verdis IV (**)

Warsaw

14,208

2015

Impressio II (**)

Wrocław

13,657

2015

Tamka (**)

Warsaw

39,805

2015

Espresso II (**)

Warsaw

22,427

2016

Panoramika II (**)

Szczecin

3,426

2016

Verdis III

Moko I

(**)

Kamienica Jeżyce I (**)

Warsaw

41,524

2016

Poznań

11,723

2016

Subtotal ongoing projects

253,130

Total

262,987

(*)

For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2014 – B. Results breakdown by
project” (pages 20 to 22).

(**)

For information on current projects under construction, see “Outlook for 2015 – B. Current projects under construction” (pages 33 to 36).

E.

Main risks and uncertainties during 2015

While the improving market in 2014, potentially bodes well for the Company in 2015, the overall economic situation in
Europe and in Poland and the ongoing uncertainties in the housing market make it very difficult to predict results for
2015 precisely. The level of development of the Polish economy, the performance of the banking industry and
consumers’ interest in new housing projects, as well as increasing competition in the market are considered to be the
most significant uncertainties for the financial year ending 31 December 2015.
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Additional information to the report
Major shareholders
To the best of the Company’s knowledge, as of the date of publication of this annual report (19 February 2015), the
following shareholders are entitled to exercise over 3% of the voting rights at the General Meeting of Shareholders in
the Company:

Shares issued

Change in
number
of shares

As of
31 December 2013
Number of shares /
% of shares

272,360,000

-

272,360,000

87,449,187

87,449,187

-

87,449,187

32.1%

32.1%

87,449,187

87,449,187

32.1%

32.1%

41,800,000

41,800,000

15.3%

15.3%

As of
19 February 2015
Number of shares /
% of shares

Change in
number of
shares

272,360,000

-

As of
31 December 2014
Number of shares /
% of shares

Major shareholders:
I.T.R. 2013 B.V. (*)
I.T.R. Dori B.V. (*)
RN Residential B.V. (**)
Metlife Otwarty Fundusz
Emerytalny (***)
ING Otwarty Fundusz
Emerytalny

N/A

N/A

Between 3%-5%.
N/A
Between 5%-10%.

N/A

32.1%
-

32.1%
-

N/A
Between 5%-10%.

41,800,000
15.3%

N/A

Between 3%-5%.
N/A

87,449,187

N/A
Between 5%-10%.

N/A

N/A
Between 5%-10%.

In December 2012, I.T.R. 2012 B.V. and I.T.R. Dori B.V. entered into a partnership formed under Dutch law, which holds the voting rights
attached to 174,898,374 shares in the Company representing 64.2% of the total number of shares in the Company, which were previously held
by I.T.R. Dori B.V.
I.T.R. 2012 B.V. is an indirect subsidiary of Global City Holdings N.V. and I.T.R. Dori B.V. is a subsidiary of U. Dori Group Ltd.
(**) On 14 November 2013, the shares in RN Residential B.V. (previously GE Real Estate CE Residential B.V.) were (indirectly, through the
acquisition of the shares of RN Development Holding B.V.) acquired by I.T.R. 2012 B.V. and U. Dori Group Ltd., which due to this
transaction increased indirect shareholding in Ronson by 7.67% each. As a result of this transaction Global City Holdings N.V. indirectly
controls 39.78% of the Company’s shares and U. Dori Group Ltd. indirectly controls 39.78% of the Company’s shares.
(***) Formerly Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny.
(*)

Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the year ended
31 December 2014 and until the date of publication of the report
Shares
The following members of the Management Board own shares in the Company:
-

Mr Ronen Ashkenazi as at 31 December 2014 and as at the day of publishing this report indirectly held 5.18%
interest in the Company.
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Additional information to the report (cont’d)
Changes in ownership of shares and rights to shares by Supervisory Board members in the year ended
31 December 2014 and until the date of publication of the report
Shares
The following members of the Supervisory Board own shares in the Company:
-

Mr Arie Mientkavich as at 31 December 2014 and as at the day of publishing this report indirectly held 0.017%
interest in the Company.

Changes in the Management Board in the year ended 31 December 2014 and until the date of publication
of the report
During the Annual General Meeting of Shareholders held on 30 June 2014, Mr Peter Dudolenski was appointed
member of the Management Board and managing director B for a term of four years. Mr Dudolenski is the sole
executive board member of Global City Holdings N.V. and therefore has a related party consideration with one of the
major shareholders. His appointment came into force as of 30 June 2014. Mr Dudolenski replaced Mr Israel Greidinger,
who stepped down as managing director B effective on the day of Mr Dudolenski’s appointment.

Changes in the Supervisory Board in the year ended 31 December 2014 and until the date of publication
of the report
None.

Indemnity for Management Board members and Supervisory Board members
The Articles of Association of the Company provide for an indemnification for all directors of the Company (article
42). The members of the Supervisory Board and Management Board shall be reimbursed for (i) all reasonable costs of
conducting a defense against claims based on acts or failures to act in the exercise of their duties, (ii) any damages or
fines payable by them as a result of an act or failure to act in the exercise of their duties, and (iii) reasonable costs of
appearing in other legal proceedings in which they are involved as current or former directors of the Company. No
indemnification will be given to any director if it has been determined by a judgment which is no longer subject to
appeal, that the act or failure to act is characterized as willful misconduct or gross negligence. Resolutions to award the
indemnification in a specific case are to be disclosed in the Annual Accounts of the Company. Adoption of the Annual
Accounts will be considered to be approval of such resolutions, unless the General Meeting of Shareholders decides
otherwise.
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Additional information to the report (cont’d)
Overview of the results during the three months ended 31 December 2014
The Company’s net loss for the three months ended 31 December 2014 was PLN 15,773 thousand and can be
summarized as follows:
For the three months ended 31 December

2014
(Unaudited)

2013
(Unaudited)
(restated*)

Revenue
Cost of sales**
Gross profit/(loss)

10,661
(21,732)
(11,071)

39,060
(33,005)
6,055

Changes in the value of investment property
Selling and marketing expenses
Administrative expenses
Share of profit/(loss) from joint ventures
Other expenses
Other income
Result from operating activities

(1,564)
(4,639)
(34)
(658)
364
(17,602)

774
(1,686)
(3,953)
(359)
(669)
251
413

464
(1,398)
(934)

611
(534)
77

Profit/(loss) before taxation

(18,536)

490

Income tax benefit
Profit/(loss) for the period before non-controlling interests

2,642
(15,894)

369
859

121

250

(15,773)

1,109

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Finance income
Finance expense
Net finance income/(expense)

Non-controlling interests
Net profit/(loss) for the period attributable to
the equity holders of the parent
*

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments
made as detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

** Including a Write-down adjustment in the amount of PLN 12,471 thousand during three months ended 31 December 2014 and nil during
three months ended 31 December 2013.

Other
As of 31 December 2014, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to
a total of PLN 28,000 thousand.
As of 31 December 2014, the Group had no litigation claims or liabilities exceeding in total 10% of the Group’s equity.
The following net movements in the Group’s main provisions took place during the year ended 31 December 2014:
•

a decrease in the provision for deferred tax liabilities of PLN 1,182 thousand (a decrease of PLN 895 thousand
during the year ended 31 December 2013).
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Additional information to the report (cont’d)
Statement relating to the system of internal control
In line with best practice provision II.1.4 of the Dutch Code and bearing in mind the recommendations of the
Monitoring Committee Corporate Governance Code, the Company issues a declaration about the effectiveness of the
system of internal control of the processes on which the financial reporting is based.
In 2014, the Management Board assessed the effectiveness of the system of internal controls for financial reporting.
During the investigation on which this assessment was based, no shortcomings were identified that might possibly have
a material impact on the financial reporting. On the basis of the results of the above assessment and the risk analyses
that were carried out at the Company within the framework of governance and compliance, the Management Board is of
the opinion - after consulting with the Audit Committee and with the approval of the Supervisory Board - that the
system of internal controls provides a reasonable degree of certainty that the financial reporting contains no
inaccuracies of material importance. An inherent element in how people and organizations work together in a dynamic
world is that systems of internal control cannot provide an absolute degree (though they can provide a reasonable
degree) of certainty as regards the prevention of material inaccuracies in the financial reporting and the prevention of
losses and fraud.
In our view the system of internal controls, focused on the financial reporting, functioned effectively over the past year.
There are no indications that the system of internal controls will not function effectively in 2015.

Directors Representation statement
In conjunction with the EU Transparency Directive as incorporated in Chapter 5.3 of the Dutch Financial Markets
Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) the Management Board therefore confirms to the best of its knowledge
that:
- the Annual Financial Statements for the year ended 31 December 2014 give a true and fair view of the assets,
liabilities, financial position and profits and loss of the Company and its subsidiaries,
- the additional management information disclosed in the Annual Report gives a true and fair view of the Company and
its subsidiaries as at 31 December 2014 and the state affairs during the financial year to which the report relates, and
- the Annual Report describes the principal risk facing the Company. These are described in detail in this Director’s
Report.

Representation concerning election of the Company’s auditor
The Management Board confirms that the Company’s auditor has been elected according to applicable rules and the
audit firm and its registered accountants engaged in the audit of the financial statements of Ronson Europe N.V. meet
the objectives to present an objective and independent report. The agreement with the auditors was signed on 8 July
2014. For information about agreed-upon engagements of the Company’s auditor see Note 15 of the Company Financial
Statements.
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Additional information to the report (cont’d)
Financial risk management, objectives and policies
For information on the financial risk management, objectives and policies see Note 40 of the Consolidated Financial
Statements.

The Management Board

_______________
Shraga Weisman
Chief Executive Officer

_________________
Tomasz Łapiński
Chief Financial Officer

__________________
Ronen Ashkenazi

_________________
Peter Dudolenski

____________________
Andrzej Gutowski
Sales and Marketing Director

Rotterdam, 19 February 2015
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To: The shareholders and Supervisory Board of Ronson Europe N.V.

Report on the audit of the financial statements 2014
Our opinion
We have audited the accompanying financial statements for the year 2014 of Ronson Europe N.V. (hereafter: “the
Company”), based in Rotterdam, The Netherlands. The financial statements include the consolidated financial
statements and the company financial statements.
In our opinion:
- The consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
Ronson Europe N.V. as at 31 December 2014 and of its result and its cash flows for 2014 in accordance with
International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.
- The company financial statements give a true and fair view of the financial position of Ronson Europe N.V. as
at 31 December 2014 and of its result for 2014 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
The Consolidated Financial Statements comprise:
1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 2014;
2. the following statements for 2014: consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income,
changes in equity and cash flows for the year then ended; and
3. notes to the consolidated financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other
explanatory information.
The Company financial statements comprise:
1. the Company Statement of Financial Position as at 31 December 2014;
2. the following overviews for 2014: Company Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive income,
Changes in Equity and Cash Flows for the year then ended; and
3. notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing and International
Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the “Our responsibilities for
the audit of the financial statements” section of our report.
We are independent of Ronson Europe N.V. in accordance with the “Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten” (ViO) and other relevant independence regulations in the Netherlands.
Furthermore we have complied with the “Verordening gedrags- en beroepsregels accountants” (VGBA).
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Materiality
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of
identified misstatements on our opinion.
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Based on our professional judgment we determined the materiality for the financial statements as a whole at
PLN 4,207,000. The materiality is based on 0.5% of total assets. We believe that basing our materiality on total assets
best reflects what is important for the users of the financial statements, considering the nature of the entity’s business
and industry as well as the entity’s current operations. We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for qualitative reasons.
We agreed with the Supervisory Board that misstatements in excess of PLN 210,000, which are identified during the
audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported on qualitative
grounds.

Scope of the group audit
Ronson Europe N.V. is head of a group of entities. The financial information of this group is included in the
consolidated financial statements of Ronson Europe N.V.
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising and
performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit procedures to be
carried out for group entities. Decisive were the size and / or the risk profile of the group entities or operations. On this
basis, we selected group entities for which an audit or review had to be carried out on the complete set of financial
information or specific items.
Our group audit mainly concentrated on significant group entities based on the relative size of the group entity on total
assets, including the size of the work in progress, finished goods and outstanding finance positions. Significant group
entities are also determined based on specific risks of material misstatements. We have performed audit procedures
ourselves at group entity Ronson Europe N.V. and in joint operation with our local team in Poland, we performed full
audit procedures for the significant group entities in Poland. We performed review procedures or specific audit
procedures at the other group entities.
Following our assessment of the risk of material misstatement to the consolidated financial statements, we have
performed full audit procedures on group entities representing 95% of the group’s total assets. The audit work on the
significant group entities were executed at levels of materiality applicable to each individual entity which were much
lower than group materiality.
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at group level, we
have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group’s financial information to provide an
opinion about the consolidated financial statements.

Our key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the
financial statements. We have communicated the key audit matters to the Supervisory Board. The key audit matters are
not a comprehensive reflection of all matters discussed.
These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Inventory valuation
Inventory consist of multi-family residential real estate projects under development or construction and is the most
significant account in the consolidated financial statements of the Company. Inventory is measured at the lower of cost
and net realizable value. The cost of inventory includes amongst other land or leasehold rights for land, construction
costs, planning and design costs, perpetual usufruct fees and real estate taxes, borrowing costs and professional fees
directly attributable to the project and construction overheads and other directly related costs.
The continued instability in the financial markets causes volatility and uncertainty in the world’s capital markets and
real estate markets. As a result, there is less certainty with regard to valuations and market values can change rapidly
due to the current market conditions.
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The Company assesses internally the net realizable value of the inventory and decreased the value when the net
realizable value was lower than the cost. The net realizable value calculation is highly dependent on estimates like
amongst other the estimated sales prices per m², the estimated construction costs and the expected timing of sales of the
units. Management assessed possible write-down on inventory for each project separately, according to the projection
of revenues net from cost of sales. We have determined, that inventory is assessed by management of the Company
periodically and that the net realizable value assessment is based on the correct data. We have used our own EY real
estate valuation specialists to assist us in obtaining an understanding of management’s analyses. We have evaluated the
work of management, including the competence, capabilities and objectivity of management with respect to the net
realizable value assessment, and have assessed that the Company has sufficient effective internal controls designed and
in operation to mitigate the risk of incorrect valuation of inventory.
Additionally, we have performed substantive audit procedures, by amongst others, extensively discussions with
management of the Company with respect to the net realizable value method applied, the key assumptions used,
including comparing these assumptions to similar projects in the market and the results of the net realizable value
calculations on individual projects. For more information about inventory, please refer to note 20.

Revenue Recognition
Revenue arising from the multi-family residential real estate projects under development or construction contracts,
represents the majority of the Company’s total revenue. As disclosed in note 3(b), revenue is recognized by the
Company when the significant risks and rewards of ownership of the residential units have been passed to the buyer
and when the revenue can be measured reliable.
The risks and rewards are considered as transferred to the buyer when the residential units have been substantially
constructed, the occupancy permit for the property has been issued, apartment has been accepted by the customer
(hand-over protocol has been signed between the buyer and the Company) and the full amount resulting from the sale
agreement has been paid by the buyer. The remaining risks are considered by the Company’s Management as remote.
Consequently, the proper cut-off of revenues has been identified as a key audit matter.
We have assessed that the Company has sufficient effective internal controls designed and in operation to mitigate the
risk of incorrect and incomplete revenue recognition, including the proper cut-off of revenues. Additionally, we have
performed substantive audit procedures, by amongst others, detailed margin analyses, extensive substantive test of
details and test of transactions to assess the correctness and completeness of recognition of revenue, including the
proper cut-off. For more information about revenue, please refer to note 3(b) and note 6.

Responsibilities of management and the Supervisory Board for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with EUIFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, management is responsible for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, management should prepare the
financial statements using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Management should disclose events and
circumstances that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern in the financial
statements.
The Supervisory Board is responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit assignment in a manner that allows us to obtain sufficient and appropriate
audit evidence for our opinion.
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not have detected
all errors and fraud.
We have exercised professional judgment and have maintained professional skepticism throughout the audit, in
accordance with Dutch Standards on Auditing, including the International Standards on Auditing. ethical requirements
and independence requirements. Our audit included e.g.:
- Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
- Concluding on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting, and based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company ceasing to continue as a going concern.
- Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures.
- Evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with the Supervisory Board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our
audit.
We provide the Supervisory Board with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear
on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the Supervisory Board, we determine those matters that were of most significance
in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these
matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.
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Report on other legal and regulatory requirements
Report on the management board report and the other information
Pursuant to legal requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code (concerning our obligation to report about
the management board report and other information):
- We have no deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report, to the
extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and
whether the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code has been annexed.
- We report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the financial
statements.
Engagement
We were engaged as auditor of Ronson Europe N.V. on 8 July 2014, as of the audit for year 2014 and have operated as
statutory auditor ever since that date.

Amsterdam, 19 February 2015

Ernst & Young Accountants LLP

signed by J.H. de Prie

48

Ronson Europe N.V.
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2014

2013

Note

(restated*)
Revenue
Cost of sales**
Gross profit

6

153,155
(141,225)
11,930

207,025
(164,460)
42,565

Changes in the value of investment property
Selling and marketing expenses
Administrative expenses
Share of profit/(loss) in joint ventures
Other expenses
Other income
Result from operating activities

16

(6,881)
(18,220)
(311)
(3,058)
726
(15,814)

774
(6,821)
(15,905)
(680)
(2,608)
731
18,056

Finance income
Finance expense
Net finance income

13

1,957
(4,827)
(2,870)

1,872
(2,842)
(970)

(18,684)

17,086

3,469
(15,215)

958
18,044

Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year, net of tax

(15,215)

18,044

Total profit/(loss) for the year attributable to:
equity holders of the parent
non-controlling interests
Total profit/(loss) for the year

26

(15,431)
216
(15,215)

18,648
(604)
18,044

26

(15,431)
216
(15,215)

18,648
(604)
18,044

27

272,360,000

272,360,000

27

(0.057)

0.068

7

8
9
18
11
12

13

Profit/(loss) before taxation
Income tax benefit
Profit/(loss) for the year

Total comprehensive income attributable to:
equity holders of the parent
non-controlling interests
Total comprehensive income for the year, net of tax

Weighted average number of ordinary shares (basic and diluted)

14

In Polish Zlotys (PLN)

Net earnings per share attributable to
the equity holders of the parent (basic and diluted)
*

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made
as detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

**

Including a Write-down adjustment in the amount of PLN 12,471 thousand during 2014 and nil during 2013.

The notes on pages 54 to 115 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position
2014

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2013

2012

(restated*)

(restated*)

Note

Assets
Non-current assets
Property and equipment
Investment property
Loans granted to third parties
Investment in joint ventures
Deferred tax assets
Total non-current assets
Current assets
Inventory
Trade and other receivables and prepayments
Income tax receivable
Short-term bank deposits – collateralized
Loans granted to third parties
Other current financial assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
*

15
16
17
18
19

20
21
22
17
23
24

9,424
9,217
1,623
16,022
14,213
50,499

9,270
9,840
630
15,295
11,845
46,880

8,660
8,279
1,043
14,969
11,715
44,666

706,501
8,659
475
2,031
2,722
70,590
790,978

604,790
38,063
524
1,268
843
515
52,153
698,156

653,419
30,604
2,422
2,944
44,550
733,939

841,477

745,036

778,605

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

The notes on pages 54 to 115 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position (cont’d)
2014

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2013

2012

(restated*)

(restated*)

20,762
282,873
145,607
449,242
2,099
451,341

20,762
282,873
161,038
464,673
1,883
466,556

20,762
282,873
152,088
455,723
3,910
459,633

158,825
73,699
2,737
702
9,440
245,403

113,759
27,528
2,657
394
10,622
154,960

86,756
39,893
6,228
816
11,517
145,210

43,711
924
5
99,013
2
1,078
144,733
390,136

32,688
5,607
14,450
70,565
9
201
123,520
278,480

38,028
1,657
65,319
68,492
35
231
173,762
318,972

841,477

745,036

778,605

Note

Equity and liabilities
Equity
Shareholders’ equity
Share capital
Share premium
Retained earnings
Equity attributable to equity holders of the parent
Non-controlling interests
Total equity
Liabilities
Non-current liabilities
Floating rate bond loans
Secured bank loans
Loans from third parties
Other payables
Share-based payment liabilities
Deferred tax liability
Total non-current liabilities
Current liabilities
Trade and other payables and accrued expenses
Floating rate bond loans
Secured bank loans
Advances received
Income tax payable
Provisions
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities
*

25
26

28, 29
28, 30
28, 31
35
19

32
28, 29
28, 30
33
34

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

The notes on pages 54 to 115 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Changes in Equity
For the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013:
Attributable to the
Equity holders of parent

Share
capital

Share
premium

Retained
earnings

Total

Noncontrolling
interests

Total
equity

20,762
20,762

282,873
282,873

152,223
(135)
152,088

455,858
(135)
455,723

3,910
3,910

459,768
(135)
459,633

Profit for the year ended 31 December 2013

-

-

18,648

18,648

(604)

18,044

Other comprehensive income
Total comprehensive income

-

-

18,648

18,648

(604)

18,044

Dividend paid (see Note 25)

-

-

(8,171)

(8,171)

-

(8,171)

Acquisition of Non-controlling interest
(see Note 26)

-

-

(1,527)

(1,527)

(1,423)

(2,950)

20,762

282,873

161,038

464,673

1,883

466,556

Profit for the year ended 31 December 2014

-

-

(15,431)

(15,431)

216

(15,215)

Other comprehensive income
Total comprehensive income

-

-

(15,431)

(15,431)

216

(15,215)

20,762

282,873

145,607

449,242

2,099

451,341

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance at 1 January 2013
Changes in accounting polices*
Balance at 1 January 2013 (restated*)
Comprehensive income (restated*):

Balance at 31 December 2013
Comprehensive income:

Balance at 31 December 2014
*

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect
adjustments made as detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

The notes on pages 54 to 115 are an integral part of these consolidated financial statements
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Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2014

2013

Note
(restated*)

Cash flows from/(used in) operating activities
Profit for the period

(15,215)

18,044

638
12,471
4,827
(1,957)
(71)
311
702
(3,469)
(1,763)

627
(774)
2,842
(1,872)
(152)
680
(958)
18,437

(75,074)
435
(2,207)
10,629
877
28,448
(38,655)

60,422
(7,459)
(515)
(5,762)
(30)
2,073
67,166

(12,521)
1,253
(39)
(49,962)

(15,790)
1,249
1,805
54,430

(792)
623
(475)
(763)
71
(1,336)

(713)
(327)
(350)
1,676
658
944

69,030
(38,413)
44,118
(5,000)
69,735

26,438
(90,589)
113,322
(82,500)
(2,950)
(8,171)
943
(4,264)
(47,771)

18,437
52,153

7,603
44,550

70,590

52,153

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in operating activities:
Depreciation

9, 15

Write-down of inventory

20

Decrease/(increase) in the value of investment property

16

Finance expense

13

Finance income

13

Profit on sale of property and equipment

12

Share of loss/( profit) from joint ventures

18

Share-based payment

35

Income tax benefit
Subtotal

14

Decrease/(increase) in inventory

42

Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments

42

Decrease/(increase) in other current financial assets
Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses
Increase/(decrease) in provisions

34

Increase/(decrease) in advances received
Subtotal
Interest paid
Interest received
Income tax received/(paid)
Net cash from/(used in) operating activities

Cash flows from/(used in) investing activities
Acquisition of property and equipment

15

Proceeds from sale of investment property
Loans granted to third parties

17

Investment in joint ventures

18

Short-term bank deposits – collateralized
Proceeds from sale of property and equipment
Net cash from/(used in) investing activities

Cash flows from/(used in) financing activities
Proceeds from bank loans, net of bank charges

30

Repayment of bank loans

30

Proceeds from bond loans, net of issue costs

29

Repayment of bond loans

29

Acquisition of Non-controlling interest

26

Dividends paid to equity holders of the parent

25

Loans received from third parties

31

Repayment of loans received from third parties
Net cash from/(used in) financing activities

31

Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year
*

24

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as detailed in Note 2(f)
(see pages 59 and 60).

The notes on pages 54 to 115 are an integral part of these consolidated financial statements
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Notes to the Consolidated Financial Statements
1.

Background and business of the Company

(a)

Ronson Europe N.V. (‘the Company’), a Dutch public company with its statutory seat in Rotterdam, the
Netherlands, was incorporated on 18 June 2007. The registered office is located at Weena 210-212, Rotterdam,
the Netherlands. The Company (together with its Polish subsidiaries ‘the Group’), is active in the development
and sale of units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual customers in
Poland.
The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 31
December 2014, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect
subsidiary of Global City Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed
under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed
under Dutch law between ITR 2012 and U. Dori Group) and 39.78% of the outstanding shares are controlled by
U. Dori Group Ltd (‘U Dori Group’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law
between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of which it holds 50% of the shares) and 7.67% through a jointly
controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 and U. Dori Group). The remaining 20.44% of
the outstanding shares are held by other investors including Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny holding
between 3% and 5% and ING Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 5% and 10% of the outstanding
shares. The number of shares held by the investors is equal to the number of votes, as there are no privileged
shares issued by the Company.
A list of the companies from which the financial data are included in these Consolidated Financial Statements
and the extent of ownership and control are presented in Note 1(b).

(b)

The details of the Polish companies whose financial statements have been included in these Consolidated
Financial Statements, the year of incorporation and the percentage of ownership and voting rights directly or
indirectly held by the Company as at 31 December 2014, are presented on the following pages.
The projects managed by the companies are in various stages of development ranging from being in the process
of acquiring land for development to projects which are completed or near completion.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
1.

Background and business of the Company (cont’d)
Entity name

Year of
incorporation

Share of ownership & voting rights
at the end of
31 December
31 December
2014
2013

a.

held directly by the Company :

1.

Ronson Development Management Sp. z o.o.

1999

100.0%

100.0%

2.

Ronson Development 2000 Sp. z o.o.

2000

100.0%

100.0%

3.

Ronson Development Warsaw Sp. z o.o.

2000

100.0%

100.0%

4.

Ronson Development Investment Sp. z o.o.

2002

100.0%

100.0%

5.

Ronson Development Metropol Sp. z o.o.

2002

100.0%

100.0%

6.

Ronson Development Properties Sp. z o.o.

2002

100.0%

100.0%

7.

Ronson Development Apartments Sp. z o.o.

2003

100.0%

100.0%

8.

Ronson Development Enterprise Sp. z o.o.

2004

100.0%

100.0%

9.

Ronson Development Company Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

10. Ronson Development Creations Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

11. Ronson Development Buildings Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

12. Ronson Development Structure Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

13. Ronson Development Poznań Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

14. E.E.E. Development Sp. z o.o.

2005

100.0%

100.0%

15. Ronson Development Innovation Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

16. Ronson Development Wrocław Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

17. Ronson Development Capital Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

18. Ronson Development Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

19. Ronson Development Construction Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

20. Ronson Development City Sp. z o.o.

2006

100.0%

100.0%

21. Ronson Development Village Sp. z o.o. (1)

2007

100.0%

100.0%

22. Ronson Development Conception Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

23. Ronson Development Architecture Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

24. Ronson Development Skyline Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

25. Ronson Development Continental Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

26. Ronson Development Universal Sp. z o.o. (1)

2007

100.0%

100.0%

27. Ronson Development Retreat Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

28. Ronson Development South Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

29. Ronson Development West Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

30. Ronson Development East Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

31. Ronson Development North Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

32. Ronson Development Providence Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

33. Ronson Development Finco Sp. z o.o.

2009

100.0%

100.0%

34. Ronson Development Partner 2 sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

35. Ronson Development Skyline 2010 Sp. z o.o. w likwidacji

2010

100.0%

100.0%

36. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o.

2012

100.0%

100.0%

(1) The Company has the power to govern the financial and operating policies of this entity and to obtain benefits from its activities, whereas
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki holds the legal title to the shares of this entity.
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1.

Background and business of the Company (cont’d)

Entity name Entity name

Year of incorporation

Share of ownership & voting rights
at the end of
31 December
2014

31 December
2013

b. held indirectly by the Company :
37. AGRT Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

38. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o.- Panoramika Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

39. Ronson Development Sp z o.o. – Estate Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

40. Ronson Development Sp. z o.o. – Home Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

41. Ronson Development Sp z o.o – Horizon Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

42. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o- Sakura Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

43. Ronson Development Sp z o.o –Town Sp.k.

2007

100.0%

100.0%

44. Ronson Development Destiny Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

45. Ronson Development Millenium Sp. z o.o.

2007

100.0%

100.0%

46. Ronson Development Sp. z o.o.-EEE 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

47. Ronson Development Sp. z o.o.-Apartments 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

48. Ronson Development Sp. z o.o.-Idea Sp.k

2009

100.0%

100.0%

49. Ronson Development Sp. z o.o.-Destiny 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

50. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. – Enterprise 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

51. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. – Retreat 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

52. Ronson Development Sp. z o.o.-Wrocław 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

53. Ronson Development Sp. z o.o. – 2011 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

54. Ronson Development Sp. z o.o. – Gemini 2 Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

55. Ronson Development Sp. z o.o.- Verdis Sp.k.

2009

100.0%

100.0%

56. Ronson Espresso Sp. z o.o.

2006

82.0%

82.0%

57. Ronson Development Apartments 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

58. Ronson Development 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

59. Ronson Development Retreat 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

60. Ronson Development Enterprise 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

61. Ronson Development Wrocław 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

62. E.E.E. Development 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

63. Ronson Development Nautica 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

64. Ronson Development Gemini 2010 Sp. z o.o.

2010

100.0%

100.0%

65. Ronson Development Sp. z o.o. - Naturalis Sp.k.

2011

100.0%

100.0%

66. Ronson Development Sp. z o.o. - Impressio Sp.k.

2011

100.0%

100.0%

67. Ronson Development Sp. z o.o. - Continental 2011 Sp.k.

2011

100.0%

100.0%

68. Ronson Development Sp. z o.o. - Providence 2011 Sp.k.

2011

100.0%

100.0%

69. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. – Capital 2011 Sp. k

2011

100.0%

100.0%

70. Ronson Development Sp. z o.o. - Architecture 2011 Sp.k.

2011

100.0%

100.0%

71. Ronson Development Sp. z o.o. - City 1 Sp.k.

2012

100.0%

100.0%

72. Ronson Development Sp. z o.o. - City 2 Sp.k.

2012

100.0%

100.0%

73. Ronson Development Sp. z o.o. - City 3 Sp.k.

2012

100.0%

100.0%
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2.

Basis of preparation and measurement

(a)

Basis of preparation and statement of compliance
These Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the EU (‘IFRS’). For the year ended 31 December 2014, in light of the
current process of IFRS endorsement in the European Union and the nature of the Group’s activities, the IFRSs
applied by the Group are different from the IFRSs endorsed by the European Union. The Group used the
possibility given by International Financial Reporting Standards as adopted by the EU to adopt standards IFRS
10, IFRS 11 and IFRS 12 from the annual periods beginning on 1 January 2014, IFRIC 21 from the annual
periods beginning on 1 January 2015, whereas changes to IFRS 2 and IFRS 3 resulting from the review of IFRS
2010-2012 from the annual periods beginning on 1 January 2016. IFRSs comprise standards and interpretations
accepted by the International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International Financial Reporting
Interpretations Committee (“IFRIC”). The Company Financial Statements have been prepared in accordance
with article 362.8 of the Netherlands Civil Code.
The Consolidated Financial Statements were authorized by the Boards of Directors of Ronson Europe N.V. on
19 February 2015. These Consolidated Financial statements have been prepared on the assumption that the
Group is a going concern, meaning it will continue in operation for the foreseeable future and will be able to
realize assets and discharge liabilities in the normal course of its operations.

(b)

Basis of measurement
The Consolidated Financial Statements have been prepared on the historical cost basis, except for investment
property which was measured at fair value. The methods used to measure fair values for the purpose to prepare
the Consolidated Financial Statements are discussed further in Note 16.
Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each entity in the Group are measured using the currency of the
primary economic environment in which the entity operates (the ‘functional currency’) being Polish Zloty
(‘PLN’). The Consolidated Financial Statements are presented in thousands of Polish Zloty, except when
otherwise indicated, which is the parent company functional and presentation currency. Although the Company
is Dutch, it operates mainly in Poland.

(c)

(d)

Use of estimates and judgments
The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that
affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, the disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of income and
expenses during the reported period. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying
assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in
which the estimate is revised. In particular, information about significant areas of estimation, uncertainty and
critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts
recognized in the financial statements, are described in the following notes:
●
Note 16 – investment property
●
Note 19 – utilization of tax losses
●
Note 20 – inventory
●
Note 34 – provisions
●
Note 38 – commitments and contingencies
Estimation of net realizable value for inventory
Inventory is stated at the lower of cost and net realizable value (NRV). NRV for completed inventory property
(Finished goods) is assessed with reference to market conditions and prices existing at the reporting date and is
determined by the Group having taken suitable external advice and in the light of recent market transactions.
NRV in respect of inventory property under construction (Work in progress) is assessed with reference to market
prices at the reporting date for similar completed property, less estimated costs to complete construction and less
an estimate of the time value of money to the date of completion.
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2.

Basis of preparation and measurement (cont’d)

(d)

Use of estimates and judgments (cont’d)
Valuation of investment property
The fair value of the investment property is determined by independent real estate valuation experts based on the
discounted cash flow approach. The determination of the fair value of the investment property requires the use
of estimates such as future cash flows from assets (such as lettings, tenants’ profiles, future revenue streams,
capital values of fixtures and fittings, any environmental matters and the overall repair and condition of the
property) and discount rates applicable to those assets.
Deferred tax asset recognition
Deferred tax assets are recognized for unused tax losses and deductible temporary differences to the extent that
it is probable that taxable profit will be available against which the losses and deductible temporary differences
can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that
can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax
planning strategies.
Further details on taxes are disclosed in Note 14 and Note 19.

(e)

Basis of consolidation
These Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries
as at 31 December 2014. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from
its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.
Specifically, the Group controls an investee if, and only if, the Group has:
●

●
●

power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities
of the investee);
exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee;
the ability to use its power over the investee to affect its returns.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are
changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group
obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities,
income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated
financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the
subsidiary.
Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of
the parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests
having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to
bring their accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and
liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are
eliminated in full on consolidation.
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity
transaction.
If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities,
non-controlling interest and other components of equity while any resultant gain or loss is recognized in profit or
loss. Any investment retained is recognized at fair value.
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2.

Basis of preparation and measurement (cont’d)

(e)

Basis of consolidation (cont’d)
The financial statements of subsidiaries are prepared for the same period as the financial statement of parent.
The Group entities keep books of accounts in accordance with accounting policies specified in the Accounting
Act dated 29 September 1994 (‘the Accounting Act’) with subsequent amendments and the regulations issued
based on that Act (all together: ‘Polish Accounting Standards’). Ronson Europe N.V. keeps the books of
accounts in accordance with accounting policies required by Dutch law. These consolidated financial statements
include a number of adjustments not included in the books of account of the Group entities, which were made in
order to bring the financial statements of those entities to conformity with IFRSs.
Where property is acquired, via corporate acquisitions or otherwise, management considers the substance of the
assets and activities of the acquired entity in determining whether the acquisition represents the acquisition of a
business. Where such acquisitions are not judged to be an acquisition of a business, they are not treated as
business combinations. Rather, the cost to acquire the corporate entity is allocated between the identifiable
assets and liabilities of the entity based on their relative fair values at the acquisition date. Accordingly, no
goodwill or additional deferred taxation arises. Otherwise, acquisitions are accounted for as business
combinations.

(f) Changes in accounting policies and disclosures
The accounting policies adopted for the preparation of the current Consolidated Financial Statements are
consistent with those of the previous financial year except for the fact that the Group has adopted the following
amendments to IFRS and IFRIC interpretations applicable to annual reporting periods beginning on or after 1
January 2014:
●
●
●
●
●
●
●

●

●

IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 Investment Entities
IAS 27 Separate Financial Statements - Amendments to IAS 27
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures - Amendments to IAS 28
IAS 32 Financial Instruments: presentation - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities - Amendments to
IAS 32
IAS 39 Financial Instruments: recognition and measurement - Novation of Derivatives and Continuation of Hedge
Accounting - Amendments to IAS 39
IAS 36 Impairment of Assets - Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets - Amendments to IAS 36

The application of the above mentioned standards do not impact the annual consolidated financial statements of
the Group except for IFRS 11 Joint Arrangements. In addition, the application of IFRS 12 Disclosure of Interest
in Other Entities would result in additional disclosures in this Consolidated Financial Statements.
IFRS 11 replaces IAS 31 Interests in Joint Ventures and SIC-13 Jointly-controlled Entities - Non-monetary
Contributions by Venturers. IFRS 11 removes the option to account for jointly controlled entities (JCEs) using
proportionate consolidation. Instead, JCEs that meet the definition of a joint venture under IFRS 11 must be
accounted for using the equity method. The effect of IFRS 11 is described below, which includes quantification
of the effect on the financial statements. The application of IFRS 11 has impacted the financial position of the
Group by eliminating the proportionate consolidation of the joint ventures in Ronson IS sp. z o.o. and in Ronson
IS Sp. z o.o. Sp.k.. With the application of the new standard, these investments are accounted for using the
equity method of accounting. The change was applied retrospectively as required by IFRS 11 and the
comparative information for the preceding period is restated. This restatement has an impact on the comparative
results and on equity, which represents the effect of the fact that it is not allowed to capitalize borrowing costs on
an equity-accounted investment in a joint venture, since there is no qualifying asset as defined in IAS 23.
Previously, applying the proportionate consolidations method, the assets of the joint ventures (comprising real
estate units with associated land under construction) met the definition of a qualifying asset in accordance with
IAS 23 and borrowing costs were capitalized to the Company’s share of qualifying assets.
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Basis of preparation and measurement (cont’d)

(g) Changes in accounting policies and disclosures (cont’d)
The effect of applying IFRS 11 on the Company’s consolidated financial statements is as follows:
Impact on statement of comprehensive income (increase/(decrease) in profit):
For the year ended 31 December
2013
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Share of profit/(loss) from joint ventures

Approved

Restated

Impact

-

(680)

(680)

Net financial income/(expense)

(1,495)

(970)

525

Profit before taxation
Income tax benefit/(expense)

(1,495)
1,181

(1,650)
958

(155)
(223)

(314)

(692)

(378)

Net impact on profit for the period

Impact on the statement of financial position:
As at 31 December 2013
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Investment in joint ventures (non-current)
Loans granted to related parties (non-current)
Decrease in deferred tax assets (non-current)
Inventory (current)
Trade and other receivables and prepayments (current)
Cash and cash equivalents (current)
Loans from third parties (non-current)
Deferred tax liability (non-current)
Trade and other payables and accrued expenses (current)
Net impact on equity attributable to equity holders of the parent

Approved

Restated

Impact

8,536
12,470
620,330
38,026
52,204
(11,192)
(10,954)
(32,728)

15,295
11,845
604,790
38,063
52,153
(2,657)
(10,622)
(32,688)

15,295
(8,536)
(625)
(15,540)
37
(51)
8,535
332
40

(513)

As at 31 December 2012
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Investment in joint ventures (non-current)
Loans granted to related parties (non-current)
Deferred tax assets (non-current)
Inventory (current)
Trade and other receivables and prepayments (current)
Cash and cash equivalents (current)
Loans from third parties (non-current)
Deferred tax liability (non-current)
Trade and other payables and accrued expenses (current)
Net impact on equity attributable to equity holders of the parent

Approved

Restated

Impact

7,704
11,798
668,080
30,661
44,928
(13,932)
(11,530)
(38,090)

14,969
11,715
653,419
30,604
44,550
(6,228)
(11,517)
(38,028)

14,969
(7,704)
(83)
(14,661)
(57)
(378)
7,704
13
62
(135)

There is no material impact on the consolidated statement of cash flows or the basic and diluted EPS.
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Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently in all periods presented in these
Consolidated Financial Statements.
(a)

Foreign currency
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group entities
at exchange rates prevailing at the dates of the transactions using:
●

●

the purchase or selling rate of the bank whose services are used by the Group – in case of foreign
currency sales or purchase transactions, as well in the case as of the debt or liability payment
transactions;
the average rate specified for a given currency by the National Bank of Poland as on the transaction
date, unless a customs declaration or other binding document indicates another rate – in case of other
transactions.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional
currency spot rate of exchange ruling at the reporting date. Non-monetary items that are measured in
terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the
initial transactions.
(b)

Revenue
Revenue from operations includes:

(i)

Revenue from the sale of residential units
Revenues from the sale of residential units are recognized upon transfer to the buyer of the significant
risks and rewards of ownership of the residential unit (i.e. upon signing of the protocol of technical
acceptance and transfer of the key to the residential unit), after a valid building occupancy permit has
been obtained by the Group.
Advances received related to pre-sales of residential units, which represent deferred income, are deferred
when they do not meet the criteria to be recognized as revenue. When they subsequently meet these
criteria, they are recognized as revenue.

(c)

Financial instruments
Non-derivative financial instruments
Non-derivative financial instruments of the Group comprise loans granted, trade and other receivables,
cash and cash equivalents, deposits, other current financial assets, loans and borrowings, and trade and
other payables. All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments
not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.
A financial instrument is recognized if the Group becomes a party to the contractual provisions of the
instrument. Financial assets are derecognized if the Group’s contractual rights to the cash flows from the
financial assets expire or if the Group transfers the financial asset to another party without retaining
control or substantially all risks and rewards of the asset. Regular way purchases and sales of financial
assets are accounted for at trade date, i.e. the date that the Group commits itself to purchase or sell the
asset. Financial liabilities are derecognized if the Group’s obligations specified in the contract expire, or
are discharged or cancelled.
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Significant accounting policies (cont’d)
(c)

Financial instruments (cont’d)
Bank overdrafts that are repayable on demand and form an integral part of the Group’s cash management
are included as a component of cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash flows.
Non-derivative financial instruments of the Group are classified into one of the following categories:
Category

Statement of financial position item

Measurement

Held for trading

Cash and cash equivalent

Fair value - through profit
and loss

Loans and receivables

Short-term deposits

Amortized costs

Other current financial assets

Amortized costs

Loans granted to third parties

Amortized costs

Trade and other receivables

Amortized costs

Floating rate bonds

Amortized costs

Loans from others

Amortized costs

Trade and other payables and accrued expenses

Amortized costs

Secured bank loans

Amortized costs

Other financial liabilities

Loans and receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are
not quoted in an active market. These are classified as current assets, provided their maturity does not
exceed 12 months after the reporting date. Loans and receivables with maturities exceeding 12 months
from the reporting date are classified under non-current assets. After initial measurement, loans and
receivables are subsequently carried at amortized cost using the effective interest method less any
allowance for impairment. Gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income
when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as, through the amortization
process.
Other financial liabilities
Other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.
(d)

Property and equipment

(i)

Recognition and measurement
Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated
impairment losses.
Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to
bringing the asset to a working condition for its intended use, and the costs of dismantling and removing
the items and restoring the site on which they are located.
When significant parts of property, plant and equipment are required to be replaced in intervals, the
Group recognizes such parts as individual assets with specific useful lives and depreciation, respectively.
Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the plant
and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance
costs are recognized in the statement of comprehensive income as incurred.
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Significant accounting policies (cont’d)
(d)

Property and equipment (cont’d)

(ii)

Depreciation
Depreciation is calculated on the straight-line basis over the estimated useful life of each component of
an item of property and equipment.
The estimated useful life of property and equipment, depending on the class of asset, ranges from 2 to 40
years. Leased assets are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives. Land is not
depreciated.
When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as
separate items (major components) of property and equipment.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at the reporting date, and adjusted
prospectively since the beginning of the following year, if appropriate.

(e)

Leases
Finance leases – lessee accounting
Leases in which the Group assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as
finance leases. Upon initial recognition, the leased asset is measured at an amount equal to the lower of
its fair value and the present value of the minimum lease payments.

(f)

Investment property
Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequently to initial
recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at the
reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are
included in the statement of comprehensive income in the period in which they arise.
Investment properties are derecognized when either they have been disposed of or when the investment
property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its
disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is
recognized in the statement of comprehensive income in the period of derecognition.
Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from
investment property to owner occupied property, the deemed cost for subsequently accounting is the fair
value at the date of change in use. If owner occupied property becomes an investment property, the
Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and
equipment up to the date of change in use.
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Significant accounting policies (cont’d)
(g)

Inventories of residential units
Inventories consist of multi-family residential real estate projects to individual customers.
Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories includes
expenditure incurred relating to the construction of a project.
Costs relating to the construction of a project are included in inventories of residential units as follows:
●
costs incurred relating to projects or a phase of a project which are not available for sale (work in
progress),
●
costs incurred relating to units unsold associated with a project.
Project construction costs include:
a) land or leasehold rights for land,
b) construction costs paid to the general contractor building the residential project,
c) planning and design costs,
d) perpetual usufruct fees and real estate taxes incurred during the period of construction,
e) borrowing costs to the extent they are directly attributable to the development of the project (see
accounting policy (l)),
f) professional fees attributable to the development of the project,
g) construction overheads and other directly related costs.
Inventory is recognized as a cost of sales in the statement of comprehensive income when the sale of
residential units is recognized.

(h)

Trade and other receivables and prepayment
Trade and other receivables are stated at amortized cost less impairment losses.

(i)
(i)

Equity
Share capital
Share capital includes the proceeds received from the issue of ordinary shares on the nominal value in
exchange for cash.

(ii)

Share premium
Share premium includes the excess of proceeds received from the issue of shares over the nominal value
of shares.
Shares issuance costs are deducted from share premium.

(j)
(i)

Impairment
Financial assets
A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have
had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset.
An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortized cost is calculated as the
difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows
discounted at the original effective interest rate.
Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining
financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics.
All impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income.
An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the
impairment loss was recognized. For financial assets measured at amortized cost the reversal is
recognized in the statement of comprehensive income.
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Significant accounting policies (cont’d)
(j)

Impairment (cont’d)

(ii)

Non-financial assets
The carrying amounts of the Group’s non-financial assets, are reviewed at each reporting date to
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset’s
recoverable amount is estimated.
An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
The recoverable amount of an asset is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to present value using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to
the asset.
Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that
the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in
the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent
that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined,
net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

(k)

Provisions
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows
at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the liability.

(l)

Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the inventory of properties which necessarily take a substantial
period of time to get ready for their intended use or sale, are capitalized as part of the cost of the
respective assets.
The interest capitalized is calculated using the Group’s weighted average cost of borrowings after
adjusting for borrowings associated with specific developments. Where borrowings are associated with
specific developments, the amount capitalized equals the gross interest incurred on those borrowings.
Interest is capitalized as from the commencement of the development work until the date of completion.
The capitalization of borrowing costs is suspended if there are prolonged periods when development
activity is interrupted.

(m)

Income tax expense
Income tax expense comprises current and deferred tax. Current tax is the expected tax payable on the
taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any
adjustment to tax payable in respect of previous years. Current tax expense is calculated according to tax
regulations in effect in the jurisdiction in which the individual companies are domiciled.
Deferred income tax is provided, using the balance sheet method, for all temporary differences arising
between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes,
and for tax losses carried forward, except for the initial recognition of assets or liabilities in a transaction
that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit. Deferred tax is
measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse,
based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.
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Significant accounting policies (cont’d)
(m)

Income tax expense (cont’d)
A deferred tax asset is recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be
available against which the asset can be utilized. At each reporting date deferred tax assets are reduced to
the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized. Deferred tax assets and
deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against
current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same
taxation authority.

(n)

Earnings per share
The Group presents basic and diluted earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. The
computations of the basic earnings per share are determined on the basis of the weighted average number
of shares outstanding during the year. The diluted earnings per share are determined by adjusting the
statement of comprehensive income and the weighted average number of ordinary shares outstanding for
the effects of all dilutive potential ordinary shares, which comprise share options granted and rights to
obtain shares by employees.

(o)

Share options granted
Equity-settled transactions
The fair value of share options granted to management and other employees as at the grant date is
recognized as an employee expense, with a corresponding increase in equity recognized in retained
earnings, over the period during which the employees become unconditionally entitled to the options. The
amount recognized as an expense is adjusted to reflect the actual number of share options that vest.
Cash-settled transactions
The cost of cash-settled transactions is measured initially at fair value at the grant date. This fair value is
expensed over the period until the vesting date with recognition of a corresponding liability. The liability
is re-measured to fair value at each reporting date up to, and including the settlement date, with changes
in fair value recognized in employee benefits expense.

(p)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statement of financial positions comprise cash at banks and on hand and
short-term deposits with an original maturity of three months or less, except for collateralized deposits.
For the purpose of the consolidated statement cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and
short-term deposits as defined above, net of outstanding bank overdrafts.

(q)

Investment in joint ventures
A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the
arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed
sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities
require unanimous consent of the parties sharing control.
Under the equity method, the investment in a joint venture is initially recognized at cost. The carrying
amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group’s share of net assets of the joint
venture since the acquisition date. Goodwill relating to the joint venture is included in the carrying
amount of the investment and is not tested for impairment individually.
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Significant accounting policies (cont’d)
(q)

Investment in joint ventures (cont’d)
The statement of profit or loss reflects the Group’s share of the results of operations of the joint venture.
Any change in OCI of joint ventures are presented as part of the Group’s OCI. In addition, when there
has been a change recognized directly in the equity of the joint venture, the Group recognizes its share of
any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealized gains and losses
resulting from transactions between the Group and the joint venture are eliminated to the extent of the
interest in the joint venture.
The financial statements of the joint venture are prepared for the same reporting period as the Group.
When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an
impairment loss on its investment in joint venture. At each reporting date, the Group determines whether
there is objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If there is such evidence,
the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the
joint venture and its carrying value, and then recognizes the loss as ‘Share of profit/(loss) of a joint
venture’ in the statement of profit or loss.
Upon loss of joint control over the joint venture, the Group measures and recognizes any retained
investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the joint venture upon loss of
joint control and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in
profit or loss.

(r)

Employee benefits
Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognized as an expense in the
statement of comprehensive income as incurred.
The Company’s subsidiaries in Poland are required, under applicable regulations, to pay, on a monthly
basis, social security contributions for the employees’ future pension benefits. These benefits, according
to IAS 19 ‘Employee Benefits’, are state plans and are characterized as defined contribution plans.
Therefore, the Company’s subsidiaries have no legal or constructive obligation to pay future
pension benefits and their obligation is limited to payment of contributions as they fall due.

(s)

Fair Value
The Group measures investment properties at fair value at each balance sheet date. In addition, fair values
of financial instruments measured at amortized cost are disclosed in Note 36 and Note 37.
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on
the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
-

in the principal market for the asset or liability, or

- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would
use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best
interest.
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Significant accounting policies (cont’d)
(s)

Fair Value (cont’d)
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to
generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market
participant that would use the asset in its highest and best use.
The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient
data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing
the use of unobservable inputs.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are
categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is
significant to the fair value measurement as a whole:
-

Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

-

Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices);

-

Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group
determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing
categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a
whole) at the end of each reporting period.

4.

Standards issued but not yet effective
A number of new standards, amendments to standards and interpretations, insofar endorsed by the European
Union, are not yet effective for the year ended 31 December 2014, and have not been applied in preparing these
consolidated financial statements:
• IFRS 9 Financial Instruments (issued on 24 July 2014) effective for financial years beginning on or after
1 July 2018 – not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements,
• IFRIC 21 Levies (issued on 20 May 2013) – effective for financial years beginning on or after 1 January
2014, in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 17 June 2014,
• Amendments to IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions (issued on 21 November 2013) –
effective for financial years beginning on or after 1 July 2014, in EU effective at the latest for financial
years beginning on or after 1 February 2015,
• Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 (issued on 12 December 2013)– some amendments effective
for financial years beginning on or after 1 July 2014 and some effective prospectively for transactions
occurring on or after 1 July 2014, in EU effective at latest for financial years beginning on or after 1
February 2015,
• Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 (issued on 12 December 2013) – effective for financial years
beginning on or after 1 July 2014, in EU effective latest for financial years beginning on or after 1
January 2015,
• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (issued on 30 January 2014) – effective for financial years
beginning on or after 1 January 2016 – decision about terms of performing particular steps resulting in
endorsement of the Standard has not yet been made by EFRAG – not yet endorsed by EU till the date of
approval of these financial statements,
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Standards issued but not yet effective (cont’d)
• Amendments to IFRS 11 Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (issued on 6 May
2014) – effective for financial years beginning on or after 1 January 2016 - not yet endorsed by EU till the
date of approval of these financial statements,
• Amendments to IAS 16 and IAS 38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and
Amortization (issued on 12 May 2014) – effective for financial years beginning on or after 1 January
2016 – not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements,
• IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (issued on 28 May 2014) – effective for financial years
beginning on or after 1 January 2017 – not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial
statements,
• Amendments to IAS 16 and IAS 41 Agriculture: Bearer Plants (issued on 30 June 2014) - effective for
financial years beginning on or after 1 January 2016 – not yet endorsed by EU till the date of approval of
these financial statements,
• Amendments to IAS 27 Equity Method in Separate Financial Statements (issued on 12 August 2014) –
effective for financial years beginning on or after 1 January 2016 – not yet endorsed by EU till the date of
approval these financial statements,
• Amendments to IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets Between an Investor and its
Associate or Joint Venture (issued on 11 September 2014) - effective for financial years beginning on or
after 1 January 2016– not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements,
• Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 (issued on 25 September 2014) - effective for financial years
beginning on or after 1 January 2016– not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial
statements,
• Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
(issued on 18 December 2014) - effective for financial years beginning on or after 1 January 2016 – not
yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements,
• Amendments to IAS 1 Disclosure Initiative (issued on 18 December 2014) – effective for financial years
beginning on or after 1 January 2016 – not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial
statements.
The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is
not yet effective.
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Segment reporting
The Group’s operating segments are defined as separate entities developing particular residential projects, which
for the reporting purposes were aggregated. The aggregation for reporting purpose is based on geographical
locations (Warsaw, Poznań, Wrocław and Szczecin) and type of activity (development of apartments and
development of houses). Moreover, for two particular assets the reporting was based on type of income: rental
income from investment property.
According to the Management Board’s assessment, the operating segments identified have similar economic
characteristics. Aggregation based on the type of development within the geographical location has been applied
since primarily the location and the type of development determine the average margin that can be realized on
each project and the project’s risk factors. Considering the fact that the production process for apartments is
different from that for houses and considering the fact that the characteristics of customers buying apartments
slightly differ from those of customers interested in buying houses, aggregation by type of development within
the geographical location has been used for segment reporting and disclosure purposes.
Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be
allocated indirectly based on reasonable criteria. Unallocated loss for the year comprises mainly head office
expenses, unallocated assets comprise mainly unallocated cash and cash equivalents and income tax assets.
Unallocated liabilities comprises mainly income tax liabilities and floating rate bond loans.
Data presented in the table below are aggregated by type of development within the geographical location:

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

As at 31 December 2014

Warsaw

Segment
assets
Unallocated
assets
Total
assets

Segment
liabilities
Unallocated
liabilities
Total
liabilities

Poznań

Wrocław

Rental

Apartments

Houses

Apartments

Houses

Apartments

Houses

479,849

33,513

9,217

115,975

-

93,522

2,612

58,293

7,710

-

800,691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,786

40,786

479,849

33,513

9,217

115,975

-

93,522

2,612

58,293

7,710

40,786

841,477

162,784

1,134

-

23,436

-

25,622

-

4,758

-

-

217,734

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172,402

172,402

162,784

1,134

-

23,436

-

25,622

-

4,758

-

172,402

390,136

As at 31 December 2013 (restated*)

Warsaw

Segment
liabilities
Unallocated
liabilities
Total
liabilities
*

Total

Unallocated

Houses

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Segment
assets
Unallocated
assets
Total
assets

Szczecin

Apartments

Poznań

Wrocław

Szczecin

Total

Unallocated

Apartments

Houses

Rental

Apartments

Houses

Apartments

Houses

Apartments

Houses

375,542

40,161

9,840

133,607

-

75,327

2,585

60,301

7,688

-

705,051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,985

39,985

375,542

40,161

9,840

133,607

-

75,327

2,585

60,301

7,688

39,985

745,036

108,466

9,774

-

24,737

-

588

-

1,279

-

-

144,844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133,636

133,636

108,466

9,774

-

24,737

-

588

-

1,279

-

133,636

278,480

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as detailed in Note
2(f) (see pages 59 and 60).
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Segment reporting (cont’d)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

For the year ended 31 December 2014

Warsaw

Revenue
Segment
result
Unallocated
result
Result from
operating
activities **
Net finance
income
Profit/(loss)
before tax
Income tax
benefit
Profit/(loss)
for the year
Capital
expenditure

Poznań

Wrocław

Rental

Apartments

Houses

Apartments

Houses

Apartments

Houses

103,463

3,241

826

39,537

-

1,252

-

4,836

-

-

153,155

14,484

(2,532)

522

136

-

(7,839)

(4)

(2,141)

(4)

-

2,622

-

-

-

-

-

-

-

-

(18,436)

(18,436)

14,484

(2,532)

522

136

-

(7,839)

(4)

(2,141)

(4)

(18,436)

(15,814)

268

(284)

-

(102)

-

65

-

76

-

(2,893)

(2,870)

14,752

(2,816)

522

34

-

(7,774)

(4)

(2,065)

(4)

(21,329)

(18,684)

Net finance
income
Profit/(loss)
before tax
Income tax
benefit
Profit/(loss)
for the year
Capital
expenditure

-

3,469
(15,215)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

792

792

For the year ended 31 December 2013 (restated*)

Warsaw

Segment
result
Unallocated
result
Result from
operating
activities **

Total

Unallocated

Houses

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Revenue

Szczecin

Apartments

Poznań

Wrocław

Szczecin

Total

Unallocated

Apartments

Houses

Rental

Apartments

Houses

Apartments

Houses

Apartments

Houses

166,153

9,974

772

9,321

-

8,809

-

11,996

-

-

207,025

35,129

(828)

1,203

(900)

-

(575)

(4)

301

(4)

-

34,322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16,266)

(16,266)

35,129

(828)

1,203

(900)

-

(575)

(4)

301

(4)

(16,266)

18,056

123

(22)

-

108

-

32

-

12

-

(1,223)

(970)

35,252

(850)

1,203

(792)

-

(543)

(4)

313

(4)

(17,489)

17,086
958
18,044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

713

713

*

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as detailed in Note

**

Results from operating activities including share of loss in joint venture, that amounted to PLN 311 thousands (expenses) during the year ended 31 December

2(f) (see pages 59 and 60).

2014 and PLN 680 thousands (expenses) during the year ended 31 December 2013 .
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6.

Revenue
For the year ended 31 December

2014

2013

63,264
35,424
24,324
5,711
1,252
3,241
8,960
4,836
1,374
2,403
947
1,419
153,155

40,481
62,410
8,809
9,974
17,759
11,996
9,276
45,395
925
207,025

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Espresso I
Młody Grunwald I
Verdis I+II
Sakura I+II
Impressio I
Constans
Naturalis I+II+III
Panoramika I
Chilli I+II
Chilli III
Gemini II
Other
Total revenue

7.

Cost of sales
For the year ended 31 December

2014

2013

50,478
32,944
18,543
5,045
1,304
3,135
8,188
4,280
1,256
2,267
670
644
12,471
141,225

28,343
53,006
9,011
10,320
15,555
11,354
8,785
27,618
468
164,460

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Espresso I
Młody Grunwald I
Verdis I+II
Sakura I+II
Impressio I
Constans
Naturalis I+II+III
Panoramika I
Chilli I+II
Chilli III
Gemini II
Other
Write-down of inventory
Total cost of sales
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8.

Selling and marketing expenses
For the year ended 31 December

2014

2013

4,347
1,546
988
6,881

5,308
1,100
413
6,821

2014

2013

12,561
3,362
733
638
156
770
18,220

11,152
2,632
674
627
176
644
15,905

2014

2013

10,174
702
1,685
12,561

9,590
1,562
11,152

73

66

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Advertising
Brokerage fees
Other
Total selling and marketing expenses

9.

Administrative expenses
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Personnel expenses
External services
Materials and energy
Depreciation
Taxes and charges
Other
Total administrative expenses

10.

Note
10

Personnel expenses
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Wages and salaries
Share-based payment
Social security and other benefits
Total personal expenses
Average number of personnel employed (*)

35

(*) All employees are employed in the territory of Poland.
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11.

Other expenses
For the year ended 31 December

2014

2013

1,078
827
129
137
380
54
453
3,058

1,621
314
68
100
36
56
413
2,608

2014

2013

55
313
71
287
726

159
192
152
228
731

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Maintenance expense of unsold units
Cost of repairs and defects
Expense for contractual penalties and compensation
Group restructuring expense
Impairment of trade receivables (1)
Cost of research and due diligence of new projects
Other expense
Total other expense
(1) For additional information see Note 21.

12.

Other income
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Revenues from contractual penalties and compensation
Rental income from inventory
Net profit on sale of property and equipment
Other income
Total other income
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13.

Finance income and expense
Total
amount

Amount
capitalized

Recognized in the
statement of
comprehensive income

713
1,199
54
1,966

(9)
(9)

713
1,190
54
1,957

Interest expense on financial liabilities
Foreign exchange loss
Commissions and fees
Other finance expense
Finance expense

(11,936)
(25)
(2,861)
(153)
(14,975)

8,066
2,082
10,148

(3,870)
(25)
(779)
(153)
(4,827)

Net finance expense

(13,009)

10,139

(2,870)

Total
amount

Amount
capitalized

Recognized in the
statement of
comprehensive income

758
1,244
6
2,008

(136)
(136)

758
1,108
6
1,872

Interest expense on financial liabilities
Foreign exchange loss
Commissions and fees
Other finance expense
Finance expense

(13,275)
(6)
(3,262)
(45)
(16,588)

11,698
2,048
13,746

(1,577)
(6)
(1,214)
(45)
(2,842)

Net finance expense

(14,580)

13,610

(970)

For the year ended 31 December 2014
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Interest on granted loans
Interest income on bank deposits
Other finance income
Finance income

For the year ended 31 December 2013
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Interest on granted loans
Interest income on bank deposits
Other finance income
Finance income
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14.

Income tax
For the year ended 31 December

2014

2013

59
22
81

72
(5)
67

Deferred tax
Origination and reversal of temporary differences
Tax losses utilized/(recognized)
Total deferred tax benefit

(2,783)
(767)
(3,550)

(7,894)
6,869
(1,025)

Total income tax benefit

(3,469)

(958)

2014

2013

(15,215)
(3,469)
(18,684)

18,044
(958)
17,086

(3,550)

3,246

22
55
(181)

(5)
67
(1,911)

(608)
793
(3,469)

(3,017)
662
(958)

18.57%

-5.61%

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Current tax
Current period
Taxation in respect of previous periods
Total current tax expense

Reconciliation of effective tax rate
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Profit/(loss) for the year
Total income tax benefit
Profit/(loss) before income tax

Expected income tax using the Polish tax rate (19%)
Tax effect of:
Taxes in respect of previous periods
Non-deductible expenses, net
Movement in unrecognized deferred tax assets in Poland
Tax benefit in connection with the organizational restructuring of
the Group
Other differences
Tax benefit for the period
Effective tax rate
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15.

Property and equipment
For the year ended 31 December 2014
Vehicles

Equipment

Building

Total

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Cost or deemed cost
Balance at 1 January
Additions
Transferred from inventory
Sales and disposals
Closing balance

1,298
474
(263)
1,509

1,614
318
1,932

8,645
8,645

11,557
792
(263)
12,086

Depreciation and impairment losses
Balance at 1 January
Depreciation for the period
Sales and disposals
Closing balance

698
203
(263)
638

889
140
1,029

700
295
995

2,287
638
(263)
2,662

600
871

725
903

7,945
7,650

9,270
9,424

Carrying amounts
At 1 January
Closing balance

For the year ended 31 December 2013
Vehicles

Equipment

Building

Total

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Cost or deemed cost
Balance at 1 January
Additions
Transferred from inventory
Sales and disposals
Closing balance

1,108
405
(215)
1,298

1,703
43
(132)
1,614

8,551
265
1,030
(1,201)
8,645

11,362
713
1,030
(1,548)
11,557

Depreciation and impairment losses
Balance at 1 January
Depreciation for the period
Sales and disposals
Closing balance

811
87
(200)
698

735
228
(74)
889

1,156
312
(768)
700

2,702
627
(1,042)
2,287

297
600

968
725

7,395
7,945

8,660
9,270

Carrying amounts
At 1 January
Closing balance

Impairment loss
In the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013, the Group did not recognize any impairment loss
with respect to Property and equipment.
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16.

Investment property
For the year ended 31 December

2014

2013

Balance at 1 January
Transferred from inventory
Sales
Change in fair value during the year
Balance as at 31 December, including:

9,840
(623)
9,217

8,279
787
774
9,840

Cost
Fair value adjustments

4,058
5,159

4,434
5,406

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

As at 31 December 2014, the investment property included property held for long-term rental yields and capital
appreciation, and were not occupied by the Group. The investment property consists of two real estate objects
located in Warsaw:
i)
a plot of land (71, Gwiaździsta Street) and an office building with an aggregate usable floor space of
1,318 m2 located on this plot that is leased to third parties under lease agreements with an indefinite term
subject to a three-month notice period for termination (“Bielany IP”),
ii) one commercial (office) unit located at 57, KEN Avenue (in the Gemini I project), with a total aggregate
usable floor space of 89 m2 leased to third parties with an indefinite term (“Ursynów IP”).
Investment property is valued at fair value determined as at 31 December 2014 and as at 31 December 2013 by
the Management. The investment property has been also valued by an independent appraiser, having an
appropriate recognized professional qualification, based on current prices on an active market. Both valuations
came up with similar results.
The Bielany IP was valued based on the discounted cash flow approach, including the assumption as to an
annual discount rate of 8.0% (during a 6 year forecast period), a capitalization exit yield of 6.0%, a monthly rate
of PLN 35/ m2 and a long term vacancy rate of 10%. The assumptions as at the end of 2013 were the same as at
the end of 2014.
The Ursynów IP was valued on the basis of the most recent comparable transactions, involving sales of similar
units in the Gemini I and II projects.
The fair value of completed investment properties has been determined on a market value basis in accordance
with International Valuation Standards (IVS), as set out by the IVSC. The valuations were prepared on an
aggregated non-leveraged basis. The valuations were performed by an accredited independent valuator with a
recognized and relevant professional qualification and with recent experience in the local market and the
specific category of the investment properties valued.
If the yields used for the appraisals of investment property on 31 December 2014, had been 100 basis points
higher than was the case at that time, the value of the investments would have been 14% lower (31 December
2013: 14% lower). In this situation, the Company’s shareholders’ equity would have been PLN 1.4 million
lower (31 December 2013: PLN 1.4 million lower).
The continued instability in the financial markets causes volatility and uncertainty in the world’s capital markets
and real estate markets. There is a low liquidity level in the real estate market and transaction volumes have
significantly reduced, resulting in a lack of clarity as to pricing levels and market drivers. As a result, there is
less certainty with regard to valuations and market values can change rapidly due to the current market
conditions.
The investment property is currently occupied.
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17.

Loans granted to third parties
The table below presents the movement in Loans granted to third parties:
For the year ended 31 December

2014

2013

Total closing balance

1,473
150
1,623

1,043
627
(300)
102
1,472

Closing balance includes:
Current assets
Non-current assets
Total closing balance

1,623
1,623

843
630
1,473

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening balance
Loans granted
Loans repaid
Accrued interest/(interest repayment), net

The loans are granted to one of the shareholders of Ronson Espresso Sp. z o.o. As at 31 December 2014 and 31
December 2013 the loans bear a variable rate of 11.8% and 12.2% (variable interest is charged based on the
latest interest rate as charged on the construction credit/loan granted by the banks to the Group and increased by
7%, and updated at the beginning of each quarter), respectively.
For securing the repayment of the loan, the Company holds a pledge on the partner’s share in Ronson Espresso
Sp. z o.o. as well as on a part of the loans granted by the partner to Ronson Espresso Sp. z o.o.

18.

Investment in joint ventures
As at 31 December

2014

2013

18,672
(2,650)
16,022

17,071
(1,776)
15,295

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Loans granted
Share of profit/(loss) of joint venture
The Company’s carrying amount of the investment

Share of profit/(loss) of joint venture
The Investment in joint ventures comprise the Company’s 50% interest in the joint venture companies Ronson
IS sp. z o.o. and in Ronson IS Sp. z o.o. Sp.k.. Both joint ventures are involved in the development and sale of
residential units in Warsaw. The investments in joint ventures are accounted for using the equity method in these
Consolidated Financial Statements.
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18.

Investment in joint ventures (cont’d)
Share of profit/(loss) of joint venture (cont’d)
The table below present the movements in the share of profit/(loss) of joint venture.
For the year ended 31 December

2014

2013

(903)
(874)

(223)
(1,337)

563
(1,214)

657
(903)

(1,436)
(2,650)

(873)
(1,776)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening balance
Investments in joint venture
Net result from joint venture during the period
Offsetting net results of the joint venture with intercompany interest during the
period
Total net results of the joint venture that were offset with intercompany interest
as at the end on the period
Total closing balance

Summarised financial information of the joint ventures (based on IFRS) is presented below.
As at 31 December

2014

2013

31,966
277
152

30,702
43
151

(37,336)
(359)
(5,300)

(34,141)
(307)
(3,552)

(2,650)

(1,776)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Assets
Inventory
Cash and cash equivalents
Other current assets
Liabilities
Long-term loans from shareholders
Other current liabilities
Equity
Company share

The joint ventures had no contingent liabilities or capital commitments as at 31 December 2014 and as at
31 December 2013. The joint ventures cannot distribute their profits without the consent from the two joint
venture partners.
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18.

Investment in joint ventures (cont’d)
Share of profit/(loss) of joint venture (cont’d)
The summarised statement of comprehensive income for the joint ventures in aggregate (based on IFRS) is as
follows:
For the year ended 31 December

2014

2013

Administrative expenses
Selling and marketing expenses
Finance income
Finance expense
Profit/(loss) before taxation
Income tax benefit/(expense)
Profit for the year (continuing operations)

(1)
(69)
(1,685)
(1,755)
8
(1,747)

(1)
6
(2,679)
(2,674)
(2,674)

Total comprehensive income for the year (continuing operations)

(1,747)

(2,674)

(874)

(1,337)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

The Company’s share of profit/(loss) for the year
Loans granted to the joint venture
The table below present the movements in the loans granted to the joint venture.
For the year ended 31 December

2014

2013

16,198
475
1,126

15,192
350
1,313

(563)
17,236

(657)
16,198

1,436
18,672

873
17,071

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening balance
Loans granted
Accrued interest
Offsetting accrued interest with net results of the joint venture during
the period
Total net accrued interest that were offset with net results of the joint
venture as at the end on the period
Total closing balance

The loans mature in 2017. As at 31 December 2013 and as at 31 December 2014 the loans bear a variable rate of
8.6% and a variable rate of 7.2% (variable interest is charged based on the latest interest rate as charged on the
construction credit/loan granted by the banks to the Group and increased by 2%, and updated at beginning of
each calendar year), respectively.
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19.

Deferred tax assets and liabilities
Recognized deferred tax assets and liabilities
Deferred tax assets and liabilities as at the beginning and end of the financial periods are attributable to the
following:
Opening
balance
1 January
2014

Recognized in
the statement
of
comprehensive
income

Closing
balance
31 December
2014

Deferred tax assets
Tax loss carry forward
Accrued interest
Accrued expense
Write-down on work in progress
Other

14,735
4,694
179
454

767
313
263
2,341
34

15,502
5,007
442
2,341
488

Total deferred tax assets

20,062

3,718

23,780

Deferred tax liabilities
Difference between tax base and carrying value of inventory
Accrued interest
Fair value gain on investment property
Other

16,318
883
1,027
611

493
(254)
(47)
(24)

16,811
629
980
587

Total deferred tax liabilities

18,839

168

19,007

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Total deferred tax benefit (see Note 14)
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Offset of deferred tax assets and liabilities for individual companies
Deferred tax assets reported in the
statement of financial position
Deferred tax liabilities reported in the
statement of financial position

(3,550)
20,062
18,839

23,780
19,007

(8,217)

(9,567)

11,845

14,213

10,622

9,440
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19.

Deferred tax assets and liabilities (cont’d)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening
balance
1 January
2013

Recognized in
the statement of
comprehensive
income

Closing
balance
31 December
2013

(restated*)

Deferred tax assets
Tax loss carry forward
Accrued interest
Accrued expense
Other

21,604
2,799
225
454

(6,869)
1,895
(46)
-

14,735
4,694
179
454

Total deferred tax assets

25,082

(5,020)

20,062

Deferred tax liabilities
Difference between tax base and carrying value of inventory
Accrued interest
Fair value gain on investment property

22,776
640
880

(6,458)
243
147

16,318
883
1,027

588

23

611

24,884

(6,045)

18,839

Other
Total deferred tax liabilities
Total deferred tax benefit (see Note 14)
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Offset of deferred tax assets and liabilities for individual companies
Deferred tax assets reported in the
statement of financial position
Deferred tax liabilities reported in the
statement of financial position
*

(1,025)
25,082
24,884

20,062
18,839

(13,367)

(8,217)

11,715

11,845

11,517

10,622

Certain amounts shown do not correspond to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect
adjustments made as detailed in Note 2(f) (see pages 59 and 60).

The tax losses carried forward expire in the following years:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

As at 31
December 2014

2015
2016
2017
2018
2019
After 2019

2,667
3,559
1,709
3,732
3,835

Total deferred tax asset in respect of tax losses carried forward

15,502

-

Unrecognized deferred tax liabilities
There are no unrecognized deferred tax liabilities.
Unrecognized deferred tax assets
A deferred tax asset is recognized only to the extent that it is more likely than not that future taxable profits will
be available against which the asset can be utilized. Unrecognized deferred tax assets relate primarily to tax loss
carry-forwards, which are not considered probable of realization prior to their expiration.
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19.

Deferred tax assets and liabilities (cont’d)
The Company did not recognize the entire deferred tax asset at consolidation level resulting from contributions
as the recoverability of such assets is uncertain. Total unrecognized deferred tax assets as at 31 December 2014
are estimated to be PLN 18,702 thousand (31 December 2013: PLN 20,830 thousand) .
Realization of deferred tax assets
In assessing the realizability of deferred tax assets, management considers whether it is more likely than not that
some portion or all of the deferred tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred tax assets
is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which those temporary
differences become deductible. Management considers the scheduled reversal of deferred tax liabilities,
projected future taxable income, and tax planning strategies in making this assessment. In order to fully realize
the deferred tax asset (before offsetting against deferred tax liability), the Group will need to generate future
taxable income of approximately PLN 125,158 thousand. Based upon the level of historical taxable income and
projections for future taxable income over the periods in which the deferred tax assets are deductible,
management believes it is more likely than not that the Group will realize the benefits of these deductible
differences. The amount of the deferred tax asset which is considered realizable, could however be reduced in
the near term if estimates of future taxable income during the tax loss carry-forward period are reduced.
Tax losses in Poland are required to be utilized within 5 years following the period in which they originated,
subject to the limitation that a maximum of 50% of the loss carry-forward can be used in one year. Tax losses in
the Netherlands are required to be utilized within 9 years following the period in which they originated.
Movement in unrecognized deferred tax assets
Unrecognized deferred tax assets in Poland

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance 1
January
2013

Tax
losses
expired

Balance 31
December
2013

Additions/
(Realizations)

Tax
losses
expired

Balance 31
December
2014

Additions/
(Realizations)

Tax losses

7,503

(355)

(1,910)

5,238

(1,435)

(181)

3,622

Total

7,503

(355)

(1,910)

5,238

(1,435)

(181)

3,622

Tax losses carry forward
As at 31 December

2014

2013

Recognized
tax losses

Unrecognized
tax losses

Total tax
losses

Recognized
tax losses

Unrecognized
tax losses

Total tax
losses

Tax loss 2009 carried forward

-

-

-

12,810

5,799

18,609

Tax loss 2010 carried forward

12,213

6,396

18,609

11,712

11,475

23,187

Tax loss 2011 carried forward

16,338

6,849

23,187

6,499

7,746

14,245

Tax loss 2012 carried forward

12,818

1,427

14,245

1,968

2,147

4,115
40,494

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Tax loss 2013 carried forward

2,755

1,360

4,115

40,090

404

Tax loss 2014 carried forward

37,466

3,029

40,495

-

-

-

Total tax losses carried forward

81,590

19,061

100,651

73,079

27,571

100,650

Moreover the Company is not recognizing deferred tax assets on tax losses carried forward in the Netherlands.
The accumulated Dutch tax losses available for carry forward as per 31 December 2014 are estimated to be
PLN 7,177 thousand (2013: PLN 6,921 thousand).
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20.

Inventory
The continued instability in the financial markets causes volatility and uncertainty in the world’s capital markets
and real estate markets. There is a low liquidity level in the real estate market and transaction volumes have
significantly reduced, resulting in a lack of clarity as to pricing levels and market drivers. As a result, there is
less certainty with regard to valuations and market values can change rapidly due to the current market
conditions.
For the year ended 31 December 2014:

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Land and related expense
Construction costs

Opening
balance 1
January 2014

Transferred to
finished units

Additions

Closing
balance 31
December
2014

336,695

(22,606)

79,410

393,499

86,733

(74,717)

143,118

155,134

Planning and permits

24,174

(3,244)

6,387

27,317

Borrowing costs (1)

77,502

(5,002)

10,139

82,639

3,772

(1,141)

2,750

5,381

528,876

(106,710)

241,804

663,970

Opening
balance 1
January 2014

Transferred
from work in
progress

Recognized in the
statement of
comprehensive
income

Closing
balance 31
December
2014

76,439

106,710

(127,940)

55,209

Other
Work in progress

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Finished goods

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Write-down
Total inventories at the lower
of cost or net realizable value

Opening
balance 1
January 2014

(525)

604,790

Revaluation write down recognized
in statement of comprehensive
income
Increase

Utilization

Closing
balance 31
December
2014

(12,471)

318

(12,678)

706,501

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 7.24% average effective capitalization interest rate.
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20.

Inventory (cont’d)
For the year ended 31 December 2013:
Restated *
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Land and related expense
Construction costs

Transferred to
finished goods

Additions

Closing
balance 31
December
2013

354,976

(21,377)

3,096

336,695

64,590

(67,883)

90,026

86,733

Planning and permits

20,200

(3,095)

7,069

24,174

Borrowing costs **

69,727

(5,835)

13,610

77,502

Other
Work in progress

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Finished goods

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Write-down
Total inventories at the lower
of cost or net realizable value
*

Opening
balance
1 January
2013

2,938

(1,406)

2,240

3,772

512,431

(99,596)

116,041

528,876

Transferred
from work in
progress

Recognized in
the statement of
comprehensive
income

Closing
balance 31
December
2013

99,596

(163,897)

76,439

Opening
balance
1 January
2013

142,557

Opening
balance 1
January
2013

(1,569)

Transferred
to property Transferred
and to investment
equipment
property

(1,030)

(787)

Revaluation write down
recognized in statement of
comprehensive income
Increase

Utilization

Closing
balance 31
December
2013

-

1,044

(525)

653,419

604,790

Certain amounts shown do not correspond to the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made

(reference is made to Note 2(f) - see pages 59 and 60).
** Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 8.6% average effective capitalization interest rate.

Write-down revaluating the inventory:
The company internally assessed the net realizable value of the inventory and decreased the value when the net
realizable value was lower than the cost amount. In view of the situation in the property market in which the
Group operates, during the year ended 31 December 2014 and 31 December 2013 the Group performed an
inventory review with regard to its valuation to net realizable value based on the most reliable evidence
available to the Group. As a result, during the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013, the Group
made a write-down adjustment of PLN 12,471 thousand and a write-down adjustment in the total amount of nil,
respectively, which is included as part of cost of sales in the Consolidated Statement of Comprehensive Income.
The Company examined a possible write-down on inventory for each project separately, according to the
projection of revenues net of cost of sales. For the net realizable value calculation, the Company used the
average effective capitalization interest rate.
The valuation of Inventory is as follows:
2014

2013

Valued at cost
Valued at net realizable value

582,130
124,371

589,478
15,312

Total inventory

706,501

604,790

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)
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20.

Inventory (cont’d)
For information about future commitments to the general contractor for construction services related to
inventory construction, see Note 38.
For information about the balance sheet value of inventory used to secure banks loans and floating rate bonds
series C and F, see Note 28.

21.

Trade and other receivables and prepayments
As at 31 December

2014

2013

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

(restated*)
Value added tax (VAT) receivables
Trade and other receivables
Prepayments
Advances for land purchase
Total trade and other receivables and prepayments
*

6,059
1,639
961
8,659

4,307
3,489
1,328
28,939
38,063

Certain amounts shown do not correspond to the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made
(reference is made to Note 2(f) - see pages 59 and 60).

As at 31 December 2014 and 31 December 2013, the Group had no allowance for doubtful debts.
During the year ended 31 December 2014 and 31 December 2013, the Group wrote down an amount of PLN 380
thousand and PLN 36 thousand, respectively as irrecoverable debts included in trade and other receivables.

22.

Short-term bank deposits – collateralized
As at 31 December

2014

2013

1,531
500
2,031

768
500
1,268

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Deposits collateralized for securing the repayment of interest related to the
credit facilities provided to the Group
Other deposits collateralized
Total short-term bank deposits – collateralized
The interest rates earned on these deposits vary from 1.5% to 2.2% on an annual basis.

For information about the fair value of short-term bank deposits - collateralized see Note 36.
For information about the pledge over deposits collateralized for interests on credit facilities see Note 30.
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23.

Other current financial assets
The new regulations related to the activity of the residential developers, which came into force on 29 April 2012,
imposed on all residential developers in Poland an obligation to open an escrow account for all customers
purchasing residential units during the construction period. According to these regulations, all amounts paid by the
customers have to be paid directly to the escrow account. The developer is entitled to receive the money only once
certain conditions – related mainly to progress of the construction process – are met or the upon the transfer of
ownership of the apartment to the customer.
As long as the money is kept in the escrow account, the Company is neither entitled to any benefits, nor can it
dispose of the cash in any way.
The obligation relates only to the new projects which were offered for sale after 29 April 2012. As at 31 December
2014, the Company operates four projects (Kamienica Jeżyce I, Impressio II, Moko I, and Tamka) under the new
regulation (as at 31 December 2013 the Company operated three projects (Chilli III, Impressio II and Tamka) under
the new regulation).

24.

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash at bank and in hand and short-term deposits freely available for the
Group. Cash at bank comprises of overnight deposits, the short-term deposits have an original maturity varying
from one day to three months.
As at 31 December

2014

2013

36,060
34,530
70,590

(restated*)
24,160
27,993
52,153

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Cash at bank and in hand
Short-term deposit
Total cash and cash equivalents
*

Certain amounts shown do not correspond to the consolidated financial statements as at 31 December 2013 and
reflect adjustments made (reference is made to Note 2(f) - see pages 59 and 60).

Cash at bank earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. As at 31 December 2014 and 31
December 2013 the Group held in saving accounts amounting to PLN 24,906 thousand and PLN 17,990
thousand, respectively. As at 31 December 2014 and 31 December 2013 the saving accounts that earn interest
rates varying between 1.75% - 1.95% and 2% - 2.8%, respectively.
Short-term deposits have a duration varying between one day and three months depending on the immediate
cash requirements of the Group. As at 31 December 2014 and 31 December 2013, they earn interest at the
respective short-term deposit rates varying between 1.9% - 3.2% and 2% - 2.8%, respectively.
For information about the fair value of cash and cash equivalents see Note 36.
For information about the pledge over cash and cash equivalents see Note 30.

25.

Shareholders’ equity
1) Share capital
The authorized share capital of the Company consists of 800,000,000 shares of EUR 0.02 par value each. The
number of issued and outstanding ordinary shares as at 31 December 2014 and as at 31 December 2013
amounted to 272,360,000. The number issued shares equals the number of votes, as there are no privileged
shares issued by the Company.
There are no restrictions regarding dividend payments, future dividends may be proposed and paid.
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25.

Shareholders’ equity (cont’d)
2) Dividend
During the year ended 31 December 2014, no dividend was distributed to the Company’s shareholders. During
the year ended 31 December 2013, a dividend amounting to PLN 8,171 thousands total or PLN 0.03 per
ordinary share, was distributed.

26.

Non-controlling interests
Movements in non-controlling interests during the year ended 31 December 2014 and 31 December 2013 are as
follows:
As at 31 December

2014

2013

1,883
216
2,099

3,910
(1,423)
(604)
1,883

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening balance
Acquisition of additional stake in consolidated subsidiary (1)
Comprehensive income/(loss) attributable to non-controlling interests
Closing balance
(1)

On 18 December 2013, the Group acquired an additional 13.6% of the equity of Ronson Espresso Sp. z o.o. (hereinafter “Espresso”)
for PLN 2,950 thousand in cash, thereby increasing its ownership to 82.0%. As at 17 December 2013, before the transaction, the book
value of the non-controlling interest in Espresso amounted to PLN 3,306 thousand. As a result of the transaction, Non-controlling
interests decreased by PLN 1,423 thousand. The difference with the acquisition price, amounting to PLN 1,527 thousand was charged
to Retained earnings during the year ended 31 December 2013.

Summarised financial information of Ronson Espresso Sp. z o.o. (based on IFRS) is presented below:
As at 31 December

2014

2013

290
36,280
5,653
2,785

331
66,248
2,390
1,397

(26,963)
(6,283)
(6,347)
(5,344)
71

(29,285)
(65)
(42,192)
(6,290)
(7,466)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Assets
Property and equipment
Inventory
Cash and cash equivalents
Other current assets
Liabilities
Long-term loans from shareholders
Secured bank loans
Advances received
Other current liabilities
Equity
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Non-controlling interests (cont’d)
The summarised statement of comprehensive income for Ronson Espresso Sp. z o.o. in aggregate (based on
IFRS) is as follows:
For the year ended 31 December

2014

2013

63,264
(44,447)
18,817

-

(7,200)
(841)
(85)
359
(1,700)
9,350
(1,813)
7,537

(917)
(793)
203
14
(1,620)
(3,113)
463
(2,650)

7,537

(2,650)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Revenue
Cost of sales
Gross profit
Administrative expenses
Selling and marketing expenses
Other income/(expenses)
Finance income
Finance expense
Profit/(loss) before taxation
Income tax benefit/(expense)
Profit for the year (continuing operations)
Total comprehensive income for the year (continuing
operations)

27.

Net earnings per share
Basic and diluted earnings per share
Basic earnings per share amounts are calculated by dividing net profit/(loss) attributable to equity holders of the
parent company for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.
Diluted earnings per share amounts are calculated by dividing the net profit/(loss) attributable to equity holders
of the parent company for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the
year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all the dilutive
instruments into ordinary shares, no such instruments exists as at 31 December 2014 and 2013.
Weighted average number of ordinary shares (basic):
For the year ended 31 December

Net profit/(loss) attributable to equity holders of the parent
company (in thousands of Polish Zlotys)
Balance at beginning of the period
Weighted average number of ordinary shares (basic)
Basic earnings per share (in Polish Zlotys)

2014

2013

(15,431)

18,648

272,360,000
272,360,000

272,360,000
272,360,000

(0.057)

0.068

There have been no other transactions involving ordinary shares between the reporting date and the date of
completion of these consolidated financial statements.
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28.

Loans and borrowings

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Note

Floating rate bonds
Secured bank loans
Loans from third parties
Total loans and borrowings

29
30
31

2014

2013

159,749
73,704
2,737
236,190

119,366
41,978
2,657
164,001

Information about the contractual terms of the Group’s interest-bearing loans and borrowings is presented in the
table below. For more information about the Group’s exposure to interest rate, see Note 40.
Loans as at 31 December 2014:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Currency

Floating rate bonds series C

PLN

Floating rate bonds series D

PLN

Floating rate bonds series E

PLN

Floating rate bonds series F

PLN

Floating rate bonds series G

PLN

Floating rate bonds series H

PLN

Nominal
interest rate
Wibor 6M +
3.75%
Wibor 6M +
4.55%
Wibor 6M +
4.55%
Wibor 6M +
3.5%
Wibor 6M +
4.25%
Wibor 6M +
4.25%

Year of
maturity

Capital

Accrued
interest

Charges
and fees

Carrying
value

2017

83,500

212

(1,381)

82,331

2016

23,550

68

(307)

23,311

2016

9,250

310

(47)

9,513

2018

28,000

174

(479)

27,695

2018

12,000

127

(183)

11,944

2018

5,000

33

(78)

4,955

161,300

924

(2,475)

159,749

2016

34,174

2

(404)

33,772

2016

40,136

3

(207)

39,932

74,310

5

(611)

73,704

2,737

-

-

2,737

2,737

-

-

2,737

238,347

929

(3,086)

236,190

Subtotal (floating rate bonds)

Bank Loans

PLN

Bank Loans

PLN

Wibor 1M +
Bank's margin
Wibor 3M +
Bank's margin

Subtotal (Bank )
Loans from non-controlling
interest granted to consolidated
subsidiaries
Subtotal (others)
Total

PLN

6.8%(1)

2016

(1) Interest based on the latest interest rate as charged on the construction credit/loan granted by the banks to the Group and increased by
2%, and updated at the beginning of each quarter.
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Loans and borrowings (cont’d)
Loans as at 31 December 2013:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Currency

Floating rate bonds series A

PLN

Floating rate bonds series C

PLN

Floating rate bonds series D

PLN

Floating rate bonds series E

PLN

Nominal
interest rate
Wibor 6M +
4.25%
Wibor 6M +
3.75%
Wibor 6M +
4.55%
Wibor 6M +
4.55%

Year of
maturity

Capital

Accrued
interest

Charges
and fees

Carrying
value

2014

5,000

70

(65)

5,005

2017

83,500

221

(1,944)

81,777

2016

23,550

70

(519)

23,101

2016

9,250

311

(78)

9,483

121,300

672

(2,606)

119,366

Subtotal (floating rate bonds)

PLN

Wibor 1M +
Bank's margin

2014

6,557

-

(37)

6,520

Bank Loans

PLN

Wibor 3M +
Bank's margin

2014

7,994

-

(64)

7,930

Bank Loans

PLN

Wibor 3M +
Bank's margin

2015

28,352

-

(824)

27,528

42,903

-

(925)

41,978

Bank Loans

Subtotal (Bank )
Loans from non-controlling
interest granted to consolidated
subsidiary

PLN

Subtotal (third parties)
Total

7.2%(1)

2016

1,924

733

-

2,657

1,924

733

-

2,657

166,127

1,405

(3,531)

164,001

(1) Interest based on the latest interest rate as charged on the construction credit/loan granted by the banks to the Group and increased by
2%, and updated at the beginning of each quarter.

Balance sheet value of assets used to secure loans received from banks and floating rate bonds series C and F:
As at 31 December

2014

2013

Inventory
Other
Balance sheet value of pledged assets

461,696
15,497
477,193

350,925
16,306
367,231

Amount of loans and borrowings

183,730

123,755

In thousands of Polish Zlotys (PLN)
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29.

Floating rate bonds
The table below presents the movement in Floating rate bond loans:
For the year ended 31 December

2014

2013

Opening balance
Repayment of bond loans
Proceeds from bond loans
Issue cost
Issue cost amortization
Accrued interest
Interest repayment
Total closing balance

119,366
(5,000)
45,000
(882)
1,013
9,645
(9,393)
159,749

88,413
(82,500)
116,300
(2,978)
1,116
8,352
(9,337)
119,366

Closing balance includes:
Current liabilities
Non-current liabilities
Total closing balance

924
158,825
159,749

5,607
113,759
119,366

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

As at 31 December 2014 and as at 31 December 2013 all covenants on floating rate bonds are met.
Series A:
On 18 April 2014, the Company repaid all remaining outstanding 500 series A bonds.
Series C and D:
On 14 June 2013, the Company issued 83,500 series C bonds and 23,550 series D bonds, together with an
aggregate nominal value of PLN 107,050 thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 1 thousand
and is equal to its issue price. The series C bonds shall be redeemed on 14 June 2017, whereas the series D bonds
shall be redeemed on 14 June 2016 at nominal value, respectively. The bonds carry an interest rate composed of
a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin of 3.75% and 4.55%, respectively. Interest is payable semiannually in June and December until redemption date.
The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a
bondholder’s request to be made prior to 14 June 2017 (series C bonds) or 14 June 2016 (series D bonds),
respectively, in case of the occurrence of certain events covering a number of obligations and restrictions
applicable to the Company, including the obligation to maintain its financial ratios at certain levels, restrictions
on investments in land having an unregulated status and restrictions on related party transactions.
The series D bonds are not secured, whereas the series C bonds are secured by joint mortgage up to
PLN 100,200 thousand established by the Company’s Polish subsidiaries. Moreover, the ratio between the value
of the pledged properties and the total nominal value of the Bonds issued shall not decrease below 90%.
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Floating rate bonds (cont’d)
Series E:
On 15 July 2013, the Company issued 9,250 series E bonds with a total nominal value of PLN 9,250 thousand.
The nominal value of one bond amounts to PLN 1 thousand and is equal to its issue price. The series E bonds
shall be redeemed on 15 July 2016. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months
Wibor plus a margin of 4.55%. Interest is payable semi-annually in January and July until redemption date.
The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a
bondholder’s request to be made prior to 15 July 2016, in case of the occurrence of certain events covering a
number of obligations and restrictions applicable to the Company, including the obligation to maintain its
financial ratios at certain levels, restrictions on investments in land having an unregulated status and restrictions
on related party transactions.
Series F
On 20 May 2014, the Company issued 280,000 series F bonds with a total nominal value of PLN 28,000
thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series F bonds
shall be redeemed on 20 May 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months
Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in May and November until redemption date.
The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a
bondholder’s request to be made prior to 20 May 2018, in case of the occurrence of certain events covering a
number of obligations and restrictions applicable to the Company, including the obligation to maintain its
financial ratios at certain levels and restrictions on related party transactions.
The series F bonds are secured by a mortgage up to PLN 42,000 thousand established by one of the Company’s
Polish subsidiaries on the plots situated in Warsaw at Jaśminowa Street.
Series G
On 30 April 2014, the Company issued 120,000 series G bonds with a total nominal value of PLN 12,000
thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series G bonds
shall be redeemed on 30 January 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6
months Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in April and October until redemption date.
The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a
bondholder’s request to be made prior to 30 January 2018, in case of the occurrence of certain events covering a
number of obligations and restrictions applicable to the Company, including the obligation to maintain its
financial ratios at certain levels and restrictions on related party transactions.
Series H
On 23 May 2014, the Company issued 50,000 series H bonds with a total nominal value of PLN 5,000 thousand.
The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series H bonds shall be
redeemed on 23 February 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months
Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in May and November until redemption date.
The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a
bondholder’s request to be made prior to 23 February 2018, in case of the occurrence of certain events covering
a number of obligations and restrictions applicable to the Company, including the obligation to maintain its
financial ratios at certain levels and restrictions on related party transactions.
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Floating rate bonds (cont’d)
Financial ratio covenants:
Series C, D and E:
Based on the bonds conditions, in each reporting period the Company shall test the ratio between Net debt to
Equity (hereinafter “Ratio” or “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 60% however if during the
Reporting Period the Company paid dividend or performed any buy-out of its treasury shares then the Ratio shall
not exceed 50%.
The Net Indebtedness Ratio is a non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided
below:
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of loans and borrowings less the consolidated
value of cash and cash equivalents and short-term bank deposits - collateralized.
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent,
less the value of the intangible assets (excluding any financial assets and receivables), including specifically (i)
the intangible and legal assets, goodwill and (ii) the assets constituting deferred income tax decreased by the
value of the provisions created on account of the deferred income tax, however, assuming that the balance of
those two values is positive. If the balance of assets and provisions on account of deferred income tax is
negative, the adjustment referred to in item (ii) above shall be zero.
Reporting period - starting from the second quarter of 2013 – means the quarterly reporting period with respect
to which the Group Net Indebtedness Ratio will be tested, while a “Reporting period” shall mean a single
reporting period, i.e. each calendar quarter.
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period:
As at
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Net debt
Equity
Net Indebtedness Ratio

31 December
2014
163,569
444,469
36.8%

Series F and H:
Based on the conditions of bonds F and H in each reporting period the Company shall test the ratio of Net debt to
Equity (hereinafter “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date.
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided
below:
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the
consolidated value of cash and cash equivalents.
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent.
Check date – last day of each calendar quarter starting from the second quarter of 2014.
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period:
As at
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Net debt
Equity
Net Indebtedness Ratio

31 December
2014
165,600
449,242
36.9%
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Floating rate bonds (cont’d)
Financial ratio covenants (cont’d):
Series G:
Based on the conditions of bonds G in each reporting period the Company shall test the ratio of Net debt to
Equity (hereinafter “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date.
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided
below:
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the
consolidated value of cash and cash equivalents and less cash paid by Company’s clients blocked temporarily on
the escrow accounts servicing ongoing projects that are under construction (presented in the Company’s
consolidated balance sheet under Other current financial assets).
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent.
Check date – last day of each calendar quarter starting from the second quarter of 2014.
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period:
As at
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Net debt
Equity
Net Indebtedness Ratio

31 December
2014
162,878
449,242
36.3%

In addition to the above, based on the conditions of bonds G, in each reporting period the Company shall test the
Net debt to Inventory Ratio (hereinafter “Net Debt to Inventory Ratio”). The Ratio shall not exceed 50% on the
Check Date.
The Net Debt to Inventory Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas
provided below:
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the
consolidated value of cash and cash paid by Company’s clients blocked temporarily on the escrow accounts
servicing ongoing projects that are under construction (presented in the Company’s consolidated balance sheet
under Other current financial assets).
Inventory - shall mean the consolidated balance sheet value of the inventory of the Company less advances
received from the customers.
Check date – last day of each calendar quarter starting from the second quarter of 2014.
The table presenting the Net Debt to Inventory Ratio as at the end of the Reporting period:
As at
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Net debt
Inventory
Net Debt to Inventory Ratio

31 December
2014
162,878
607,488
26.8%
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30.

Secured bank loans
The table below presents the movement in Secured bank loans:
For the year ended 31 December

2014

2013

41,978
69,819
(38,413)
(789)
1,104
5
73,704

105,212
27,428
(90,589)
(990)
1,054
(137)
41,978

5
73,699
73,704

14,450
27,528
41,978

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Opening balance
New bank loan drawdown
Bank loans repayments
Bank charges
Bank charges amortization
Accrued interest/(interest repayment) on bank loans, net
Total closing balance
Closing balance includes:
Current liabilities
Non-current liabilities
Total closing balance
For information related to unutilized bank loan facilities see Note 38.
For information related to new bank loans drawn see Note 43.
Covenants on secured bank loans:

As at 31 December 2014 and 2013, the Company has not breached any loan covenant, which would expose the
Company for risk of obligatory and immediate repayment of any loan and has been able to extend all expiring
loan facilities.
For the bank loans the following collateral was given:
•
•

•
•
•
•
•

Ordinary and floating mortgages on Inventory see Note 20.
Pledge over bank accounts which are presented in the Consolidated Statement of Financial Position as Cash
and cash equivalents up to the amounts/installments due amounting to PLN 15,753 thousand and PLN 9,953
thousand as at 31 December 2014 and 31 December 2013, respectively.
Deposits guarantee for interest on loans, see Note 22.
Assignment of receivables arising from insurance agreement and from the agreements concluded with
clients.
Subordination agreement on loans from related parties.
Blank promissory note drawn by particular subsidiary companies with a promissory note declaration up to
the amount of the loan plus interest.
Advance payments of dividends by the borrowers until full repayment of loans are not allowed.
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31.

Loans from third parties
The table below presents the movement in Loans from third parties:
For the year ended 31 December

2014

2013

Opening balance
Proceeds
Repayments
Interest repayment
Accrued interest
Total closing balance

2,657
(80)
160
2,737

6,228
943
(4,264)
(589)
339
2,657

Closing balance includes:
Current liabilities
Non-current liabilities
Total Closing balance

2,737
2,737

2,657
2,657

2014

2013

27,706
4,189
11,002
478
336
43,711

19,200
4,694
6,180
779
1,835
32,688

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

For additional information, see Note 28.

32.

Trade and other payables and accrued expenses
As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Trade payables
Guarantees for construction work (1)
Accrued expenses
Value added tax (VAT) and other tax payables
Non-trade payables
Total trade and other payables and accrued expenses

Trade and non-trade payables are non-interest bearing and are normally settled on 30-day terms.
(1)

The long-term part of guarantees for construction works is presented in non-current liabilities.
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33.

Advances received
Advances received consist of customer advances for construction work in progress (deferred revenue) and
comprise customer advances for the following projects:
As at 31 December

2014

2013

Chilli I+II
Chilli III
Espresso I
Espresso II
Gemini II
Verdis I+II
Verdis III
Verdis IV
Kamienica Jezyce I
Sakura I+II
Sakura III
Sakura IV
Tamka
Naturalis I+II+III
Panoramika I
Panoramika II
Młody Grunwald I
Młody Grunwald II
Moko I
Constans
Impressio II
Other

41
2,495
221
6,126
56
344
25,181
3,461
831
362
24,265
5,947
13,652
148
29
379
300
2,288
6,684
231
5,951
21

85
40,477
1,715
112
10,832
1,636
1,715
1,773
861
1,016
777
7,109
2,138
67
252

Total

99,013

70,565

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

For information about contingent receivables from signed contracts with clients, see Note 38.

34.

Provisions

For the year ended 31 December

2014

2013

201
877
1,078

231
(30)
201

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance at the beginning of the year
Increase/(decrease)
Balance at the end of the year

As at 31 December 2014, the provision included expected necessary costs of guarantees for construction works
amounting to PLN 1,078 thousand, whereas as at 31 December 2013, the provision included expected necessary
costs of guarantees for construction works amounting to PLN 201 thousand.
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35.

Share-based payments
In February 2014 the Company implemented a long-term incentive plan (the ‘Plan’), addressed to selected key
employees, which is based on the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The
Phantom Stock Plan, which does not assume any new issue of shares and which will not result in any new shares
supply is based on the following key assumptions and includes the settlement mechanism as described below:
i. the exercise price of one option under the Phantom Stock Plan is PLN 1.6;
ii. the total number of options is 2,705,000 (which is the equivalent of approximately 1% of the Company’s total
number of shares), and the allocation of options to particular employees shall be made by way of a separate
decision of the remuneration committee of the Remuneration Committee;
iii. benefits will be aggregated among the selected employees (of the Company or of its subsidiaries) who join
the Phantom Stock Plan through the end of 2015, of which (a) 50% is awarded as of the date of the decision of
the Remuneration Committee approving the Phantom Stock Plan, (b) 25% as of the end of 2014, and (c) 25% by
the end of 2015;
iv. employees participating in the Phantom Stock Plan maintain the right to exercise their options until the end of
2017 (or a maximum of two years from the date they are no longer employed by the Ronson Group);
v. upon the exercise of the options, the Company will pay the option holder the amount in cash equal to the
difference between PLN 1.6 and the current market price of the shares in the Company (“Current Market Price”)
allocated to a particular employee (option holder);
vi. the Current Market Price will be calculated as the average trading price of the shares during the preceding
calendar month, whereby the average trading price shall be determined by calculating the total turnover value in
PLN of all of the shares in the Company traded during that period divided by the total number of shares traded
during such period (however, if the total value of the overall turnover in any particular month is lower than PLN
100 thousand, then the Current Market Price shall be calculated on the basis of the most recent two-month
market average);
vii. in the event that the free float is less than 10% of all the outstanding shares in the Company, the Current
Market Price will be established by a reputable valuation company based on a comparable valuation of Ronson’s
peer companies listed on the Warsaw Stock Exchange (based on P/E and P/BV multiples);
viii. an option holder shall be entitled to submit a payment request during the first five working days of each
calendar month, provided that all employees must observe any trading restrictions related to the sale/purchase of
the Company’s shares by Management and Supervisory Board members and key management under applicable
regulations, especially with respect to the observance of closed periods.
Based on the Remuneration Committee decision, out of the total 2,705,000 options, 950,000 options were
allocated to Tomasz Łapiński, and 675,000 options were allocated to Andrzej Gutowski while the remaining
1,080,000 options were allocated to other key employees of the Company. Of the total 2,705,000 options 50%,
i.e. 1,352,500 options, were granted and vested on 3 February 2014.
As at 31 December 2014, the total number of options granted is 2,705,000, the weighted average fair value of
these options using the Black-Scholes valuation model is approximately PLN 0.31 per option. The significant
inputs into the model were a weighted average share price of PLN 1.49, the exercise price mentioned above,
volatility of 47%, dividend yield of 3%, an option life of 2 years and an annual risk free rate of 6%.
The fair value of these options, as at 31 December 2014, amounting to PLN 702 thousand, has been included in
the Company’s consolidated balance sheet under Share based payment liabilities. The change in fair value for the
year ended 31 December 2014, also amounting to PLN 702 thousand, is recognized in employee benefits
expense.
During the year ended 31 December 2014, no options were exercised.
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36.

Fair value estimation of financial assets and liabilities
The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts shown in the Consolidated
Statement of Financial Position, are as follows:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Category

Note

As at
31 December 2014
Carrying amount

Fair value

Assets:
Trade and other receivables

Loans and receivables

21

1,639

1,639

Short-term bank deposits – collateralized

Loans and receivables

22

2,031

2,020

Loans granted to third parties

Loans and receivables

17

1,623

1,749

Other current financial assets

Loans and receivables

23

2,722

2,722

Held for trading

24

70,590

70,590

Floating rate bonds

Other financial liabilities

28

159,749

160,348

Secured bank loans

Other financial liabilities

28

73,704

73,754

Loans from third parties

Other financial liabilities

28

2,737

2,783

Trade and other payables and accrued expenses

Other financial liabilities

32

43,233

43,233

Cash and cash equivalents
Liabilities:

Unrecognized loss

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

(580)

Category

Note

As at
31 December 2013
Carrying amount

Fair value

Assets:
Trade and other receivables

Loans and receivables

21

32,428

32,428

Short-term bank deposits – collateralized

Loans and receivables

22

1,268

1,261

Loans granted to third parties

Loans and receivables

17

1,473

1,216

Other current financial assets

Loans and receivables

23

515

515

Held for trading

24

52,153

52,153

Floating rate bonds

Other financial liabilities

28

119,366

119,274

Secured bank loans

Other financial liabilities

28

41,978

42,000

Loans from third parties

Other financial liabilities

28

2,657

2,375

Trade and other payables and accrued expenses

Other financial liabilities

32

31,909

31,909

Cash and cash equivalents
Liabilities:

Unrecognized gain

88

Estimation of fair values
The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial
instruments:
• trade and other receivables, cash and cash equivalents, other current financial assets and trade and other
payables: the carrying amounts approximate fair value because of the short maturity of these instruments;
• short-term bank deposit – collateralized : the fair value is estimated by discounting the future cash flows of
each instrument using discount rates offered to the Group for similar instruments of comparable maturities
by the Group’s bankers;
• loans and borrowings: the fair value is estimated by discounting the future cash flows of each instrument
using discount rates offered to the Group for similar instruments of comparable maturities by the Group’s
bankers. The own non-performance risk as at 31 December 2014 was assessed as insignificant.
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36.

Fair value estimation of financial assets and liabilities (cont’d)
Interest rates used for determining fair value
The interest rates used to discount estimated cash flows (PLN denominated), where applicable, are based on
WIBOR plus/minus margin as at 31 December 2014 and 31 December 2013 and are as follows:
As at 31 December
Loans and borrowings
Short-term bank deposits – collateralized

37.

2014

2013

4.56-6.3%

5.6%-7.3%

2.1%

2.7%

Fair value measurement hierarchy
The table below provides the fair value measurement hierarchy of the Group’s assets and liabilities:
• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
• Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability,
either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices);
• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).
Quantitative disclosures fair value hierarchy for assets as at 31 December 2014:

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Date of
valuation

Fair value measurement using:
Quoted prices in
Significant
Significant
active markets
observable inputs
unobservable inputs
(Level 1)
(Level 2)
(Level 3)

Assets measured at fair value:
Investment property

31-Dec-14

-

-

9,217

Loans granted to third parties

31-Dec-14

-

1,749

-

Short-term bank deposits – collateralized

31-Dec-14

-

2,020

31-Dec-14

-

160,348

Assets for which fair values are disclosed:

-

Liabilities for which fair values are disclosed:
Floating rate bonds

-

Secured bank loans

31-Dec-14

-

73,754

-

Loans from third parties

31-Dec-14

-

2,783

-

During 2014, there have been no transfers between Level 1 and Level 2.
For information related additional information about the significant unobservable inputs (level 3) see Note 16.
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38.

Commitments and contingencies
Investment commitments:
The amounts in the table below present uncharged investment commitments of the Group in respect of
construction services to be rendered by the general contractors:

As at 31 December

2014

2013

35,301
28,109
24,500
18,354
18,183
16,972
17,038
12,852
11,646
11,361
4,158
-

26,837
25,047
30,708
23,219
19,515
4,471
1,811
1,941

198,474

133,549

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Moko I
Kamienica Jeżyce I
Panoramika II

Tamka
Młody Grunwald II

Espresso II
Impressio II
Sakura IV
Verdis IV
Verdis III
Sakura III
Chilli III
Młody Grunwald I

Espresso I
Total
Contingent liabilities:

As at 31 December 2014 and as at 31 December 2013, the Group did not have any contingents liabilities.

Unutilized construction loans:
The table below presents the list of the construction loan facilities, which the Company arranged for in
conjunction with entering into loan agreements with the banks in order to secure financing of the construction
and other outstanding costs of the ongoing projects. The amounts presented in the table below include the
unutilized part of the construction loans available to the Company:
As at 31 December

2014

2013

22,305
4,415
13,012
20,314
42,450
15,142
28,671

4,491
35,000
33,103
28,025
33,186
34,750
57,450
-

146,309

226,005

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Espresso I
Espresso II
Sakura III
Sakura IV
Tamka
Impressio II
Moko I
Młody Grunwald II
Kamienica Jeżyce I
Total
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38.

Commitments and contingencies (cont’d)
Contingent receivables - contracted sales not yet recognized:
The table below presents amounts to be received from the customers having bought apartments from Ronson
subsidiary companies and which are based on the value of the sale and purchase agreements signed with the
clients until 31 December 2014 after deduction of payments received at reporting date (such payments being
presented in the Consolidated Statement of Financial Position as Advances received):

As at 31 December

2014

2013

26,153
34,255
22,045
16,271
9,098
11,017
7,706
10,747
6,519
10,893
1,233
987
3,046
1,513
686
776
363
117
28
50
4
-

9,672
6,155
6,937
7,546
358
413
4,902
2,378
13,316
969
568
10,844
10,629
640
2,058
335

163,507

77,720

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Tamka
Moko I
Verdis III
Espresso II
Sakura III
Sakura IV
Impressio II
Verdis IV
Młody Grunwald II
Kamienica Jeżyce I
Chilli III
Sakura I & II
Panoramika II
Naturalis I, II & III
Espresso I
Constans
Chilli I & II
Verdis I & II
Młody Grunwald I
Gemini II
Panoramika I
Impressio I

Total

39.

Related parties
Parent company
The Company enters into various transactions with its subsidiaries and with its directors and executive officers.
The interest in the Company held (indirectly) by two leading shareholders, (1) Global City Holdings N.V. and
(2) U. Dori Group Ltd. each holding (indirectly) 39.8% of the Company’s share capital and votes. The
Company’s immediate shareholders are I.T.R. 2012 B.V., I.T.R. Dori B.V. and RN Residential B.V. (previously
GE Real Estate CE Residential B.V.), controlled since November 2013 by U. Dori Group Ltd. and I.T.R. 2012
B.V., with an interest in shares in the Company’s capital of 32.1%, 32.1% and 15.3%, respectively, as at
31 December 2014. For a list of subsidiaries reference is made to Note 1(b).
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39.

Related parties (cont’d)
The main related parties’ transactions arise on:
• transactions with key management personnel;
• loans granted to related parties;
• other.
Outstanding balances with related parties as at 31 December 2014 and as at 31 December 2013 are unsecured,
interest free (except for loans granted to the joint venture (Ronson IS sp. z o.o. Sp.k.) and settlement occurs in
cash. The Group did not record any impairment of receivables relating to amounts owed by related parties in
either year. This assessment is undertaken each financial year through examining the financial position of the
related party and the market in which the related party operates. All transactions with related parties were
performed based on market conditions.
Transactions with key management personnel
As at 31 December 2014, key management personnel of the Company include:
Shraga Weisman
Tomasz Łapiński
Andrzej Gutowski
Peter Dudolenski
Ronen Ashkenazi

-

President of the Management Board, Chief Executive Officer
Member of the Management Board, Chief Financial Officer
Member of the Management Board, Sales and Marketing Director
Member of the Management Board
Member of the Management Board

Key Management Board personnel compensation
Apart from the compensation listed below, there were no further benefits, including share based payments
granted to key management personnel that were granted during 2014. Key management personnel compensation
can be presented as follows:
For the year ended 31 December

2014

2013

1,437
67
1,504

1,534
582
2,116

510
16
-

522
131

247
773

653

297
15
257

311
222

172
741

533

3,018

3,302

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Subtotal - Mr Shraga Weisman
Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Incentive plan linked to financial results
Current value of the potential benefits from the incentive plan linked to the
share price performance (not paid)*
Subtotal - Mr Tomasz Łapiński
Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Incentive plan linked to financial results
Current value of the potential benefits from the incentive plan linked to the
share price performance (not paid)*
Subtotal - Mr Andrzej Gutowski
Total
*

For additional information see note 35.

105

Ronson Europe N.V.
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014

Notes to the Consolidated Financial Statements
39.

Related parties (cont’d)
Share based payments to members of the Management Board
During 2014, upon recommendation of the Remuneration Committee and approval by the Supervisory Board,
950,000 options under the existing long-term incentive plan were allocated to Mr Tomasz Łapiński, and 675,000
options were allocated to Andrzej Gutowski. Of these options 50% were granted and vested on 3 February 2014.
For a detailed description of the Company’s long-term incentive plan, reference is made to Note 35
Loans to directors
As at 31 December 2014 and 31 December 2013, there were no loans granted to directors.
Supervisory Board remuneration
The supervisory directors are entitled to an annual fee of EUR 8,900 plus an amount of EUR 1,500 per board
meeting (EUR 750 if attendance is by telephone). During the year ended 31 December 2014, the Supervisory
Board consisted of five members. One Supervisory Board member has waived his remuneration and thus did not
receive any payment from the Company. The total amount due in respect of Supervisory Board fees during 2014
is PLN 253 thousand (EUR 60 thousand; 2013: PLN 281 thousand (EUR 67 thousand)).
Residential units purchased by key management
During the year ended 31 December 2014, the Group sold one residential unit including two parking place and
one storage to Mr Andrzej Gutowski for a total net amount (excluding VAT) of PLN 872 thousand. This
transaction was executed at arm’s length and was in adherence to the Group’s policy in respect of related-party
transactions.
During the year ended 31 December 2013, the Group sold residential one unit including one parking place and
one storage to Mr Shraga Weisman for a total net amount (excluding VAT) of PLN 890 thousand. These
transactions were executed at arm’s length and were in adherence to the Group’s policy in respect of relatedparty transactions.
Loans granted to the joint venture
The loans are granted to the joint venture, Ronson IS sp. z o.o. Sp.k.. For additional information see Note 18.
Other
As a result of requirements pertaining to U. Dori Group Ltd., one of the Company’s larger (indirect)
shareholders, whose shares are listed on the Tel Aviv stock exchange, the first quarter reports, semi-annual
reports and third quarter reports are subject to a full scope review by the Company’s auditors. For the Company
itself, being domiciled in the Netherlands and listed on the Warsaw Stock Exchange, only the semi-annual report
is subject to an audit review. The Company has agreed with U. Dori Group that the costs for the first and third
quarter audit review will be fully reimbursed to the Company. The reimbursement of audit review costs is
disclosed in Note 15 to the Company Financial Statements.

106

Ronson Europe N.V.
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014

Notes to the Consolidated Financial Statements
40.

Financial risk management, objectives and policies
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including currency risk, price risk
and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group’s overall risk management program focuses on
the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group’s financial
performance. The Management Board reviews and agrees policies for managing each of these risks and they are
summarized below. The Group also monitors the market price risk arising from all financial instruments.
The Group does not use derivative financial instruments to hedge currency or interest rate risks arising from the
Group’s operations and its sources of finance. It is, and has been throughout the year ended 31 December 2014
and 2013, the Group’s policy that no trading in (derivative) financial instruments shall be undertaken.
The Group’s principal financial instruments comprise cash balances, bank loans, bonds, trade receivables and
trade payables. The main purpose of these financial instruments is to manage the Group’s liquidity and to raise
finance for the Group’s operations.
Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counter party to a financial instrument fails
to meet its contractual obligations. Financial instruments that potentially subject the Group to concentrations of
credit risk consist principally of cash and cash equivalents and receivables.
The Group is making significant cash payments as security for preliminary land purchase agreements. The
Group minimizes its credit risk arising from such payments by registering advance repayment obligations in the
mortgage register of the respective property. Management has a credit policy in place and the exposure to credit
risk is monitored on an ongoing basis. The Group does not expect any counter parties to fail in meeting their
obligations. The carrying amounts of the financial assets represent the maximum credit risk exposure. The
maximum exposure to credit risk at the reporting date was as follows:

In thousands of Polish Zloty (PLN)

As at 31 December
2014

As at 31 December
2013

Trade and other receivables

2,600

4,817

Short-term bank deposits – collateralized

2,031

1,268

Cash and cash equivalents

70,590

52,153

Total

75,221

58,238

The Group places its cash and cash equivalents in financial institutions with high credit ratings. Management
does not expect any counterparty to fail to meet its obligations. Concentrations of credit risk with respect to
trade receivables are limited due to the large number of customers comprising the Group’s customer base. The
credit quality of cash at banks and short-term bank deposits can be assessed by reference to external credit
ratings:
As at 31 December
2014

As at 31 December
2013

In thousands of Polish Zloty (PLN)
Rating
AAA

13

16

A

27,352

40,210

BB

28,986

-

BBB

14,239

11,927

Total cash at banks and short-term bank deposits

70,590

52,153
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40.

Financial risk management, objectives and policies (cont’d)
Market risk
Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates will affect the Group’s income or the
value of its holdings of financial instruments, such as bank loans, floating rate bond loans, cash and cash
equivalents and short-term bank deposits. The objective of market risk management is to manage and control
market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing return.
(i) Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign currency risk on receivables and payables denominated in a currency other than
PLN to a limited extent only. As at 31 December 2014 and 2013, trade receivables and payables denominated in
foreign currencies were insignificant.
(ii) Price risk
The Group’s exposure to marketable and non-marketable securities price risk does not exists because the Group
has not invested in securities as at 31 December 2014 and 2013.
(iii) Interest rate risk
The Group didn’t enter into any fixed-rate borrowings transaction. The Group’s variable-rate borrowings are
exposed to a risk of change in cash flows due to changes in interest rates. Short-term receivables and payables
are not exposed to interest rate risk.
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The
Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient
liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring
unacceptable losses or risking damage to the Group’s reputation.
The Group monitors its risk to a shortage of funds using a recurring liquidity planning tool. This tool considers
the maturity of both its financial investments and financial assets (e.g. accounts receivable, other financial
assets) and projected cash flows from operations. The Group's objective is to maintain a balance between
continuity of funding and flexibility through the use of bank overdrafts, bank loans and floating rate bond loans.
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40.

Financial risk management, objectives and policies (cont’d)
Interest rate risk and liquidity risk analyzed
In respect of income-earning financial assets and interest-bearing financial liabilities, the following tables
indicate their average effective interest rates at the reporting date and the periods in which they mature or, if
earlier, re-price.
As at 31 December 2014

Total

6 months
or less

6-12
months

1-2
years

2-5
years

More
than
5 years

0.05%-0.2%

9,951

9,951

-

-

-

-

22

1.5%-2.2%

2,031

2,031

-

-

-

-

Loans granted to third parties

17

11.8%(1)

1,623

-

-

918

705

-

Cash and cash equivalents

24

60,639

60,639

-

-

-

-

Secured bank loans

28

Wibor + 0.1%-1%
WIBOR + Bank's
magin

73,704

5

73,699

-

-

-

Loans from others

28

2,737

-

-

2,737

-

-

Floating rate bonds

28

159,749

924

-

32,446

126,379

-

Note

Average effective
interest rate

Cash and cash equivalents

24

Short-term bank deposits collateralized
Variable rate instruments

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Fixed rate instruments

(1)

6.8%(2)
Wibor 6M +
3.75%-4.55%

The interest rate is calculated based on the latest interest rate calculated on the construction credit/loan granted by bank to the Group
increased by 7%, and updated at the beginning of every quarter.

(2)

The interest rate is calculated based on the latest interest rate calculated on the construction credit/loan granted by bank to the Group
increased by 2%, and updated at the beginning of every quarter.

As at 31 December 2013
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Total

6 months
or less

6-12
months

1-2
years

2-5
years

More
than
5 years

0.05%-0.2%

5,185

5,185

-

-

-

-

Note

Average effective
interest rate

24

Fixed rate instruments
Cash and cash equivalents
Short-term bank deposits collateralized
Variable rate instruments
Loans granted to third parties

22

1.5%-2.5%

1,268

1,268

-

-

-

-

17

1,473

843

-

-

630

-

Cash and cash equivalents

24

12.2%(1)
Wibor + 0.1%0.5%
Wibor + Bank's
margin

46,968

46,968

-

-

-

-

41,978

157

14,293

27,528

-

-

2,657

-

-

-

2,657

-

119,366

5,005

-

-

114,361

-

Secured bank loans

28

Loans from others

28

Floating rate bonds

28

7.2%-8.6%(2)
Wibor 6M +
3.75%-4.95%

(1)

The interest rate is calculated based on the latest interest rate calculated on the construction credit/loan granted by bank to the Group

(3)

The interest rate is calculated based on the latest interest rate calculated on the construction credit/loan granted by bank to the Group

increased by 7%, and updated at the beginning of every quarter.
increased by 2%, and updated at the beginning of every quarter.
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40.

Financial risk management, objectives and policies (cont’d)
Interest rate risk and liquidity risk analyzed (cont’d)
It is estimated that a general increase of one percentage point in interest rates at the reporting date would
increase/(decrease) the net assets and the statement of comprehensive income by the amounts listed in the table
below. The analysis prepared for 12-month periods assumes that all other variables remain unchanged.
As at
31 December 2014
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Increase
by 1%

Decrease
by 1%

As at
31 December 2013
Increase
by 1%

Decrease
by 1%

Statement of comprehensive income
Variable interest rate assets

208

(208)

190

(190)

Variable interest rate liabilities *

(787)

787

(575)

575

Total

(579)

579

(385)

385

Net assets
Variable interest rate assets

208

(208)

190

(190)

Variable interest rate liabilities *

(787)

787

(575)

575

Total

(579)

579

(385)

385

*

The financial costs which are related to loans and borrowing are capitalized by the Group to work-in-progress. Such costs are gradually
recognized in the statement of comprehensive income based on the proportion of residential units sold. It has been assumed in the above
analysis that one third of the financial costs calculated and capitalized in a given period is disclosed in the statement of comprehensive
income based on the proportion of residential units sold of a given period and the remaining part of the costs remains in the inventories
and will be disclosed in the statement of comprehensive income in the following accounting periods.

The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the
remaining period from reporting date to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the
contractual undiscounted cash flows.

As at 31 December 2014

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Less than

Between

Between

Over

1 year

1 and 2 years

2 and 5 years

5 years

Loans and borrowings

13,998

120,676

133,942

-

Trade and other payables

43,233

-

-

-

Total

57,231

120,676

133,942

-

As at 31 December 2013

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Less than

Between

Between

Over

1 year

1 and 2 years

2 and 5 years

5 years

Loans and borrowings

30,044

36,148

138,839

-

Trade and other payables

31,909

-

-

-

Total

61,953

36,148

138,839

-
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Financial risk management, objectives and policies (cont’d)
Real-estate risk
Management believes that the residential market as a whole in Poland is less saturated than in any other country
within the European Union, including also the developing countries in Central and Eastern Europe, which in
general provides for many opportunities for residential developers. However, due to the fact that the Polish
economy is still experiencing many dynamic changes, it may be sensitive to potential up and down-turns. These
market conditions form an important and significant risk factor for the Company and for other residential
developers, as the development process (including stages such as the purchase of land, the preparation of land
for construction works, the construction process itself and, finally, also the sale of apartments) may take several
years from start until completion. It is important to understand that decisions taken by the Company must
assume a relatively long-term time horizon for each project as well as a significant volatility of land prices,
construction cost levels and sales prices of apartments during the duration of projects which may have a material
impact on the Company’s profitability and financing needs.
Another specific risk is associated with the rapid development of many Polish cities, which very often involves a
lack of stability of development plans which could substantially impact the likelihood that projects on particular
sites are realized as initially desired or planned. Quite often, residential developers are interested in buying land
parcels without zoning conditions or without a valid master plan for the area, which would allow for a better
assessment of the ultimate value of the plot. Pursuing such market opportunities may result in relatively low
prices of the land parcels. However, this strategy may result in increasing operational and financial risks for the
developer. Moreover, changing development plans of the cities could also impact the planned development and
realization of utility infrastructure (including water, gas, sewage and electricity connections), which is critical
factor for the Company and other developers. However, for a vast majority of land parcels, the Company has
already obtained zoning approvals, which reduces this risk to the Company significantly.
Another operating risk lies within the construction process itself. The Company does not operate a construction
business, but, instead, it hires third party general contractors, who are responsible for running the construction
and for the finalization of the project including obtaining all permits necessary for safe use of the apartments.
Important selection criteria when hiring a general contractor include experience, professionalism and financial
strength of the contractor as well as the quality of the insurance policy covering all risks associated with the
construction process.
Recent turbulence in the financial markets has resulted in a lack of stability in the manner in which financing
institutions (banks) have approached both real estate companies and individual customers when applying for a
mortgage loan. As the real estate business is very capital consuming, the role of the banking sector and its
lending abilities are crucial for the Company leveraging not only when land parcels are acquired but also during
the later stages of development, especially during the construction phase. Moreover, the availability of external
financing is a crucial element driving the demand for apartments, as the vast majority of our customers are using
mortgage secured loans to finance the purchase of apartments.
The continued instability in the financial markets causes volatility and uncertainty in the world’s capital markets
and real estate markets. There is a low liquidity level in the real estate market and transaction volumes have
significantly reduced, resulting in a lack of clarity as to pricing levels and market drivers. As a result, there is
less certainty with regard to valuations and market values can change rapidly due to the current market
conditions.
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Capital management
When managing capital, it is the Group’s objective to safeguard the Group’s ability to continue as a going
concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an
optimal capital structure to reduce the cost of capital. In order to maintain or adjust the capital structure, the
Group may adjust the profit appropriation, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to
reduce debt. Consistent with others in the industry, the Group monitors capital on the basis of the gearing ratio
and leverage. The Group’s policy is to keep the gearing ratio of the Group lower than 60%, and a leverage of the
Group lower than 50%.
Banking covenants vary according to each loan agreement, but typically are not related directly to the gearing
ratio of the Company but to the proportion of loan to value of the mortgage collateral which usually is required
not to cross the limit of 50% or 60%. Moreover the Company is obliged to monitor its indebtedness according to
the conditions of the bond issuance, which require, amongst others, that in each reporting period the Company
shall test the ratio between Net debt to Equity. The Ratio shall not exceed 60% however if during the Reporting
Period the Company paid dividend or performed any buy-out of its treasury shares then the Ratio shall not
exceed 50% (for additional information see Note 29).
During the period the Group did not breach any of its loan covenants, nor did it default on any other of its
obligations under its loan agreements.
The gearing ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as total borrowings
(including ‘current and non-current borrowings’ as shown in the consolidated Statement of Financial Position)
less cash and cash equivalents. Leverage is calculated as net debt divided by total capital employed. Total capital
employed is calculated as ‘equity’ as shown in the Consolidated Statement of Financial Position plus net debt
financing assets in operation.
The gearing ratios and leverage at 31 December 2014 and 31 December 2013 were as follows:
2014

2013

Loan and borrowings, including current portion
Less: cash and cash equivalents
Net debt

236,190
(70,590)
165,600

164,001
(52,153)
111,848

Total equity
Total capital employed

451,341
616,941

466,556
578,404

36.7%
26.8%

24.0%
19.3%

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Gearing ratio
Leverage

Neither the Company nor its subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements. There were no
changes in the Groups approach to capital management during the year.
During the period the Group did not breach any of its loan and borrowings covenants, nor did it default on any
other of its obligations under its loan agreements.
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Cash flow reconciliation
Inventory
For the year ended 31 December

2014

2013

(101,711)
10,139
28,969
(12,471)
(75,074)

48,629
13,610
(787)
(1,030)
60,422

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance sheet change in inventory
Finance expense, net capitalized into inventory
Transferred from advance for land
Write-down of inventory
Inventory transferred into investment property
Inventory transferred into fixed assets
Change in inventory in the consolidated statement of cash flows
Trade and other receivables and prepayments
For the year ended 31 December

2014

2013

29,404
(28,969)

(7,459)
-

435

(7,459)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance sheet change in trade and other receivables and prepayments
Transferred to inventory
Change in Trade and other receivables and prepayments in the
consolidated statement of cash flows

43.

Events during the financial year
Land purchase
In May 2014, the Group signed with private individuals (the “Sellers”) the final sale-purchase agreement
concerning undeveloped land situated in Warsaw, district Mokotów at Jaśminowa Street with a total size of 82
thousand m2.
The total purchase price for the land purchase was PLN 65.57 million, of which PLN 20.75 million was paid in
advance by the Company in June 2012 while the remaining purchase amount (PLN 44.82 million) was paid in
May 2014.
Incentive plan
On 3 February 2014, the Supervisory Board of the Company adopted an incentive plan addressed to selected key
employees, which is linked to the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The
Phantom Stock Plan does not assume any new issue of shares and will not result in any new shares supply. For a
detailed description of the Plan, reference is made to Note 35.
Bank loans
In September 2014, the Company entered into an annex to the loan facility with Bank Zachodni WBK S.A. with
an aggregate value of PLN 18.4 million. Based on the signed annex, the repayment date of a part of the loan
equal to PLN 7.6 million has been agreed for October 2014, while the repayment date of the remaining loan
amount (PLN 10.8 million) has been extended until January 2016.
In November 2014, the Company executed loan agreement with Bank Zachodni WBK S.A. related to the second
stage of housing development project Młody Grunwald in Poznań. Under these loan agreement Bank Zachodni
WBK S.A. is to provide financing to cover the costs of construction up to the total amount of PLN 24.0 million.
Under the loan agreement the final repayment date of the loan facility is established for December 2016.
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Events during the financial year (cont’d)
Bank loans (cont’d)
In November 2014, the Company executed loan agreement with Bank Zachodni WBK S.A. related to the first
stage of housing development project Kamienica Jeżyce in Poznań. Under these loan agreement Bank Zachodni
WBK S.A. is to provide financing to cover the costs of construction up to the total amount of PLN 28.6 million.
Under the loan agreement the final repayment date of the loan facility is established for December 2016.
Bond loans
On 20 May 2014, the Company issued 280,000 series F bonds with a total nominal value of PLN 28,000
thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series F bonds
shall be redeemed on 20 May 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months
Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in May and November until redemption date (for
additional information see Note 29).
On 30 April 2014, the Company issued 120,000 series G bonds with a total nominal value of PLN 12,000
thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series G bonds
shall be redeemed on 30 January 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6
months Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in April and October until redemption date (for
additional information see Note 29).
On 23 May 2014, the Company issued 50,000 series H bonds with a total nominal value of PLN 5,000 thousand.
The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series H bonds shall be
redeemed on 23 February 2018. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months
Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in May and November until redemption date (for
additional information see Note 29).
Completions of projects
In February 2014, the Company completed the construction of the Espresso I project comprising 210 units with a
total area of 9,500 m2.
In May 2014, the Company completed the construction of the Młody Grunwald I project comprising 148 units
with a total area of 8,500 m2.
In November 2014, the Company completed the construction of the Chili III project comprising 38 units with a
total area of 2,300 m2.
Commencements of new projects
In March 2014, the Company commenced the construction work of the Sakura IV project, which will comprise
114 units with an aggregate floor space of 6,600 m2.
In March 2014, the Company commenced the sales of units of the Młody Grunwald II project, with the
construction works commenced in April 2014. The Młody Grunwald II project will comprise 137 units with an
aggregate floor space of 8,200 m2.
In June 2014, the Company commenced the construction work of the Verdis IV project, which will comprise 78
units with an aggregate floor space of 4,000 m2.
In June 2014, the Company commenced the sales of units of the Panoramika II project, the construction work is
commenced in September 2014. The Panoramika II project will comprise 107 units with an aggregate floor space
of 5,900 m2.
In September 2014, the Company commenced the construction work of the Moko I project, which will comprise
179 units with an aggregate floor space of 11,300 m2.
In September 2014, the Company commenced the construction work of the Kamienica Jeżyce I project, which
will comprise 144 units with an aggregate floor space of 7,800 m2.
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Subsequent events
Bank loans
None.

Commencements of new projects
In February 2015, the Company commenced the construction work of the Espresso III project, which will
comprise 155 units with an aggregate floor space of 8,300 m2.
In February 2015, the Company commenced the construction work of the Moko II project, which will comprise
169 units with an aggregate floor space of 12,600 m2.

Completions of projects
In January 2015, the Company completed the construction of the Sakura III project comprising 145 units with a
total area of 7,300 m2.

Bonds
On 23 January 2015, the Company issued 10,000 series I bonds with a total nominal value of PLN 10,000
thousand. The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series I bonds
shall be redeemed on 25 January 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6
months Wibor plus a margin. Interest is payable semi-annually in January and July until redemption date.

Land purchase
In February 2015, the Group entered into a preliminary purchase agreement in respect of plot of land located at
Wolska Street in Warsaw with the total area of 7.2 thousand m2. According to the valid zoning conditions, the
plot is dedicated for development of residential multifamily project. The purchase price was agreed at PLN 21.1
million, of which 15% has been already pre-paid in February 2015 and the remaining part of the price will be
settled on a day of transfer of the ownership of the plot to the buyer. The parties agreed that the transaction shall
be settled by the end of 2015.
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For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2014

2013

Note

(restated*)
Revenues from consulting services
General and administrative expense
Operating profit/(loss)

Finance income
Finance expense
Net finance income/(expense)

3

5
5

Profit/(loss) before taxation

4,472
(4,437)
35

5,402
(3,395)
2,007

10,410
(11,404)
(994)

9,656
(10,226)
(570)

(959)

1,437

Income tax
Profit/(loss) before result from subsidiaries

6

(959)

1,437

Result from subsidiaries after taxation
Profit/(loss) for the year

8

(14,472)
(15,431)

17,211
18,648

*

Certain amounts shown do not correspond to the Company Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) to the Consolidated Financial Statements (see pages 59 and 60).

The notes on pages 120 to 125 are an integral part of these Company financial statements.
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After profit appropriation

As at 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2014

2013

Note

(restated*)

Assets
Investment in subsidiaries
Loan granted to subsidiaries
Total non-current assets
Trade and other receivables and prepayments
Receivable from subsidiaries
Loan granted to subsidiaries
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets

441,523
158,747
600,270

454,745
105,054
559,799

719
497
12,314
13,530
613,800

475
4,558
21,574
1,403
28,010
587,809

20,762
282,873
3,912
141,695
449,242

20,762
282,873
4,096
156,942
464,673

11

158,825
158,825

113,759
113,759

11

924
228
3,310
702
569
5,733
164,558
613,800

5,607
3,310
460
9,377
123,136
587,809

8
9

9

Equity
Shareholders’ equity
Share capital
Share premium reserve
Revaluation reserve
Retained earnings
Total shareholders’ equity

10

Liabilities
Long-term liabilities
Floating rate bond loans
Total long-term liabilities
Current liabilities
Floating rate bond loans
Payable to subsidiaries
Accrued interest on loans from subsidiaries
Share based payment liabilities
Trade and other payables and accrued expenses
Total current liabilities
Total liabilities
Total shareholders’ equity and liabilities
*

Certain amounts shown do not correspond to the Company Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) to the Consolidated Financial Statements (see pages 59 and 60).

The notes on pages 120 to 125 are an integral part of these Company financial statements.
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Company Statement of Changes in Equity
For the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013:

Share
capital

Share
premium

Revaluation
reserve

Retained
earnings

Total
equity

20,762

282,873

3,474

148,614

455,723

Payment of dividends (see Note 10)

-

-

-

(8,171)

(8,171)

Net profit for the year ended 31 December 2013
Acquisition of non-controlling interest

-

-

622

18,026

18,648

(see Note 26 to the Consolidated Financial Statements)

-

-

-

(1,527)

(1,527)

20,762

282,873

4,096

156,942

464,673

(184)

(15,247)

(15,431)

3,912

141,695

449,242

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance at 1 January 2013 (restated*)

Balance at 31 December 2013
Net profit for the year ended 31 December 2014
Balance at 31 December 2014
*

20,762

282,873

Certain amounts shown do not correspond to the Company Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) to the Consolidated Financial Statements (see pages 59 and 60).

The notes on pages 120 to 125 are an integral part of these Company financial statements.
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Company Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

2014

2013

Note

(restated*)
Cash flows from/(used in) operating activities
Profit for the year

(15,431)

18,648

994

570

702

-

14,472

(17,211)

737

2,007

(244)
4,061

(19)
(3,431)

Adjustments to reconcile profit for the period
to net cash from/(used in) operating activities:
Net finance income/(expense), net

5

Share based payment
Net results subsidiaries during the year

8

Subtotal
Decrease/(increase) in trade and other receivables
and prepayments
Decrease/(increase) in receivable from subsidiaries
Increase/(decrease) in payable to subsidiaries
Increase/(decrease) in trade and other payable
and accrued expense

228

Subtotal
Interest paid, net
Net cash from/(used in) operating activities
Cash flows from/(used in) investing activities
Loans granted to subsidiaries, net of issue cost
Repayment of loans granted to subsidiaries

109

(1,063)

4,891

(2,506)

6,242

(3,747)

11,133

(6,253)

(41,160)

(18,788)

3,070

2,500

Dividend from subsidiary

8

17,200

-

Investment in subsidiaries

8

(18,450)

-

Net cash from/(used) in investing activities

(39,340)

(16,288)

Cash flows from/(used) financing activities
Dividend payment

-

(8,171)

Proceeds from bond loans, net of issue costs

44,118

113,322

Repayment of bond loans

(5,000)

(82,500)

Net cash from/(used) financing activities

39,118

22,651

Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January

10,911
1,403

110
1,293

Cash and cash equivalents at 31 December

12,314

1,403

*

Certain amounts shown do not correspond to the Company Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made as
detailed in Note 2(f) to the Consolidated Financial Statements (see pages 59 and 60).

The notes on pages 120 to 125 are an integral part of these Company financial statements.
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1.

General
Ronson Europe N.V. (‘the Company’), is a Netherlands limited liability company with its statutory seat in
Rotterdam, the Netherlands, and was incorporated on 18 June 2007.
The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at
31 December 2014, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect
subsidiary of Global City Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed
under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed
under Dutch law between ITR 2012 and U. Dori Group) and 39.78% of the outstanding shares are controlled by
U. Dori Group Ltd (‘U Dori Group’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law
between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of which it holds 50% of the shares) and 7.67% through a jointly
controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 and U. Dori Group). The remaining 20.44% of
the outstanding shares are held by the public.
The Company holds and owns (directly and indirectly) 73 Polish companies. These companies are active in the
development and sale of units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual
customers in Poland and lease real estate to third parties. For additional information see Note 1.b to the
Consolidated Financial Statements.

2.

Accounting principles
The Company’s financial statements have been prepared under the option of clause 362.8 of Part 9 of Book 2 of
the Netherlands Civil Code, meaning that the accounting principles and measurement basis of the Company’s
financial statements are similar to those applied with respect to the Consolidated Financial Statements (see Notes
2 and 3 to the Consolidated Financial Statements), except for the valuation of subsidiaries which are valued
using the net asset value method. The Company Financial Statements have been prepared in conformity with
generally accepted accounting principles in the Netherlands (‘Dutch GAAP’), whereas the Consolidated
Financial Statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
(‘IFRS’) as adopted by the EU as described in Note 3 to the Consolidated Financial Statements.
Revenue from consulting services represents fees charged by the Company to its subsidiaries; this income is
eliminated upon consolidation.
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3.

General and administrative expense
For the year ended 31 December

2014

2013

1,377
2,860
200
4,437

793
2,499
103
3,395

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

External services
Remuneration fees
Other
Total

4.

Directors’ remuneration
Key Management Board personnel compensation
Apart from the compensation listed below, there were no further benefits, in the periods ended 31 December
2014 and 31 December 2013. Key Management Board personnel compensation, payable by the Group, can be
presented as follows:
As at 31 December

2014

2013

1,437
67
1,504

1,534
582
2,116

510
16
-

522
131
-

247
773

653

297
15
257

311
222
-

172
741

533

3,018

3,302

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Subtotal - Mr Shraga Weisman
Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Incentive plan linked to financial results
Current value of the potential benefits from the incentive plan linked to the
share price performance (not paid)*
Subtotal - Mr Tomasz Łapiński
Salary and other short term employee benefits
Management bonus
Incentive plan linked to financial results
Current value of the potential benefits from the incentive plan linked to the
share price performance (not paid)*
Subtotal - Mr Andrzej Gutowski
Total
* For additional information see note 35.

Mr Peter Dudolenski and Mr Ronen Ashkenazi are not entitled to any remuneration from the Company and nor
from any of the Company’s subsidiaries.
According to the conditions of the termination agreement concluded in 2008 with Mr Kerem, former President
of the Management Board and former Chief Executive Officer of the Company, the consulting agreement
between him and the Company and its subsidiary expired as of end of March 2009 (‘Expiration Date’).
Mr Kerem is entitled to a bonus equal to 0.5% of the pre-tax profits generated by projects that were owned by
the Company as at the Expiration Date. This concerns however only those projects which are based on the plots
of land with validated zoning conditions or with the valid master plans. Moreover, Mr Kerem is entitled to an
additional bonus equal to 2.5% of the pre-tax profit generated by the projects that were in construction or were
completed as at the Expiration Date.
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4.

Directors’ remuneration (cont’d)
Supervisory Board remuneration
The supervisory directors are entitled to an annual fee of EUR 8,900 plus an amount of EUR 1,500 per board
meeting (EUR 750 if attendance is by telephone). During the year ended 31 December 2014, the Supervisory
Board consisted of five members. One Supervisory Board member (Mr Arie Mientkavich) has waived his
remuneration and thus did not receive any payment from the Company. The total amount due in respect of
Supervisory Board fees during 2014 is PLN 253 thousand (EUR 60 thousand; 2013: PLN 281 thousand (EUR
67 thousand)) and can be presented as follows:
As at 31 December

2014

2013

69
69
69
46

72
81
78
50

253

281

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Mr Mark Segall
Mr Yair Shilhav
Mr Reuven Sharoni
Mr Przemyslaw Kowalczyk
Total

(*) The amounts above were translated from EUR into Polish Zlotys (PLN) using the average exchange rate Published by the NBP.

For additional information about transactions with Management Board and Supervisory Board see Note 39 to the
Consolidated Financial Statements.

5.

Net finance income and expense
For the year ended 31 December

2014

2013

10,337
73
10,410

9,402
254
9,656

(9,645)
(15)
(1,035)
(709)
(11,404)

(8,352)
(1,874)
(10,226)

(994)

(570)

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Interests and fees on granted loans to subsidiaries
Interest income on bank deposits
Finance income
Interest expense on bonds measured at amortized cost
Foreign exchange loss
Commissions and fees
Other
Finance expense
Net finance income/(expense)

6.

Income tax
No Dutch income taxes have been recorded, primarily because current year’s tax charge has been offset against
the carry forward of taxable losses from the past. Realizations of these carry forward tax losses are dependent
upon generating sufficient taxable income in the period that the carry forward tax losses are realized. Based on
all available information, it is not probable that the carry forward tax losses are realizable and therefore no
deferred tax asset is recognized.
The Company is not recognizing deferred tax assets on tax losses carried forward in the Netherlands. The
accumulated Dutch tax losses available for carry forward as per 31 December 2014 are estimated to be
PLN 7,177 thousand (2013: PLN 6,921 thousand).
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7.

Personnel
The Company did not employ any personnel during the financial years ended 31 December 2014 and
31 December 2013.

8.

Investment in subsidiaries
The subsidiaries of the Company are valued at their net asset value.
The movements in subsidiaries are as follows:
For the year ended 31 December

2014

2013

454,745
18,450
(14,472)
(17,200)
441,523

(restated*)
439,196
17,211
(1,527)
454,745

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Balance at beginning of the year
Investments in subsidiaries
Net result subsidiaries during the year
Dividends received during the year
Acquisition of non-controlling interest
Balance at end of the year
*

Certain amounts shown do not correspond to the Company Financial Statements as at 31 December 2013 and reflect adjustments made
as detailed in Note 2(f) to the Consolidated Financial Statements (see pages 59 and 60).

The Company holds and owns (directly and indirectly) 73 Polish companies. These companies are active in the
development and sale of units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual
customers in Poland and lease real estate to third parties. For additional information see Note 1.b to the
Consolidated Financial Statements.

9.

Loan granted to subsidiaries

Loans as at 31 December 2014:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Currency

Nominal
interest rate

Year of
maturity

Capital

Accrued
interest

Charges
and fees

Carrying
value

Ronson Development Finco

PLN

6%

2016

10

293

-

303

Ronson Development Skyline

PLN

2018

7,350

3,092

-

10,442

Ronson Development Finco

PLN

6%
Wibor 6M +
4.25%

2017

79,235

2,770

(1,004)

81,001

2016

23,550

913

(228)

24,235

2018

28,000

929

(419)

28,510

2018

5,000

184

(73)

5,111

2018

9,000

279

(134)

9,145

152,145

8,460

(1,858)

158,747

Ronson Development Finco
Ronson Development Finco
Ronson Development Finco
Ronson Development Finco
Total loans granted to Subsidiaries

PLN
PLN
PLN
PLN

Wibor 6M +
5.05%
Wibor 6M +
4.0%
Wibor 6M +
4.75%
Wibor 6M +
4.75%
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9.

Loan granted to subsidiaries (cont’d)
Loans as at 31 December 2013:
In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Currency

Nominal
interest rate

Year of
maturity

Capital

Accrued
interest

Charges
and fees

Carrying
value

Ronson Development Finco

PLN

6%

2016

10

293

-

303

Ronson Development Skyline

PLN

6%

2014

7,350

2,651

-

10,001

Ronson Development Finco

PLN

Wibor 6M +
4.75%

2014

2,500

4,814

-

7,314

PLN

Wibor 6M +
5.45%

2014

-

3,956

-

3,956

Ronson Development Finco

PLN

Wibor 6M +
4.25%

2017

79,805

2,502

(1,413)

80,894

Ronson Development Finco

PLN

Wibor 6M +
5.05%

2016

23,550

995

(385)

24,160

113,215

15,211

(1,798)

126,628

Ronson Development Finco

Total loans granted to subsidiaries

The loans are not secured.

10.

Shareholders’ equity
The authorized share capital of the Company consists of 800,000,000 shares of EUR 0.02 par value each. The
number of issued and outstanding ordinary shares as at 31 December 2014 amounted to 272,360,000 (as at
31 December 2013: 272,360,000 shares).
During the year ended 31 December 2014, no dividend was distributed to the Company’s shareholders. During
the year ended 31 December 2013, a dividend amounting to PLN 8,170,800 in total or PLN 0.03 per ordinary
share, was distributed.
According to Dutch Law, the Company has an amount (net of tax) of PLN 3,912 thousand (2013: PLN 4,096
thousand) as legal reserve relating to unrealized results of changes in fair value of an investment property owned
by one of the Company’s subsidiaries. This legal reserve is not available for dividend distribution.

11.

Floating rate bond loans
As at 31 December 2014, the floating rate bonds loan comprise a loan principal amount of PLN 161,300
thousand plus accrued interest of PLN 924 thousand minus costs directly attributed to the bond issuance (which
are amortized based on the effective interest method) amounting to PLN 2,475 thousand. As 31 December 2014
all covenants were met.
For additional information see Notes 28 and 29 to the Consolidated Financial Statements.

12.

Commitments and contingencies
As at 31 December 2014, the Company had no commitments and contingencies.

13.

Related party transactions
During the financial years ended 31 December 2014 and 31 December 2013, respectively, there were no
transactions between the Company on the one hand, and its shareholders, their affiliates and other related parties
which would qualify as not being at arm’s length.
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14.

Financial risk management, objectives and policies
For a description of the Company’s financial risk management, objectives and policies reference is made to
Note 40 to the Consolidated Financial Statements.

15.

Information about agreed-upon engagements of the Company’s auditor
Information about audit agreements and the values from those agreements is disclosed below:
For the year ended 31 December

2014

2013

635
(189)
43
489

630
(192)
438

In thousands of Polish Zlotys (PLN)

Audit remuneration (1)
Reimbursed audit review costs (2)
Other services
Total audit remuneration for the expense of the Company
(1)

(2)

16.

Audit remuneration includes amounts paid and due to the Company’s auditors worldwide for professional services
related to the audit and review of unconsolidated and consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the relevant year (excluding fees for tax advisory services). The part of the audit fee related to the Dutch
auditor amounted to PLN 203 thousand (EUR 49 thousand) for 2014 and PLN 195 thousand (EUR 47 thousand) for
2013.
Costs in respect of the audit review of the Company’s first and third quarter reports have been reimbursed by one of the
Company’s shareholders. For an explanation reference is made to Note 39 to the Consolidated Financial Statements
(under ‘Other’).

Subsequent events
For a description of the Company’s subsequent events, reference is made to Note 44 to the Consolidated
Financial Statements.

Rotterdam,
19 February 2015

The Management Board
_______________
Shraga Weisman
Chief Executive Officer

_________________
Tomasz Łapiński
Chief Financial Officer

_________________
Ronen Ashkenazi

_________________
Peter Dudolenski

____________________
Andrzej Gutowski
Sales and Marketing Director

The Supervisory Board
________________
Mark Segall

_________________
Arie Mientkavich

________________
Reuven Sharoni

_________________
Yair Shilhav

_____________________
Przemyslaw Kowalczyk
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Articles of Association rules regarding profit appropriation
In accordance with Article 30 of the Articles of Association,
1) the Management Board, with prior approval of the Supervisory Board, shall determine which portion of the
profits – the positive balance of the income statement – shall be reserved. The profit remaining shall be at the
disposal of the general meeting;
2) profit distributions may only be made to the extent the equity exceeds the paid and called up part of the
capital increased with the reserves which must be maintained pursuant to the law;
3) Dividends shall be paid after the adoption of the Annual Accounts evidencing that the payment of dividends
is lawful. The General Meeting shall, upon a proposal of the Management Board, which proposal must be
approved by the Supervisory Board, at least determine (i) the method of payment in case payments are made
in cash (ii) the date and (iii) the address or addresses on which the dividends shall be payable;
4) the Management Board, with prior approval of the Supervisory Board, may resolve to pay an interim
dividend provided the requirement of the second paragraph has been complied with as shown by interim
accounts drawn up in accordance with the provision of the law;
5) the General meeting may, subject to due observance of the provision of paragraph 2 and upon a proposal by
the Management Board, which proposal has been approved by the Supervisory Board, resolve to make
distributions out of a reserve which need not to be maintained by virtue of the law;
6) cash payments in relation to shares if and in as far as the distributions are payable outside the Netherlands,
shall be made in the currency of the country where the shares are listed and in accordance with the applicable
rules of the country in which the shares of the Company have been admitted to an official listing on a
regulated stock exchange. If such currency is not the same as the legal tender in the Netherlands the amount
shall be calculated against the exchange rate determined by the Management Board at the end of the day
prior to the day on which the General meeting shall resolve to make the distributions in accordance with
paragraph.1 above. If and in as far as the Company on the first day on which the distribution is payable,
pursuant to governmental measures or other extraordinary circumstances beyond its control, is not able to
pay on the place outside the Netherlands or in the relevant foreign currency, the Management Board is
authorized to determine to that extent that the payments shall be made in euros and on one or more places in
the Netherlands. In such case the provisions of the first sentence of this paragraph shall not apply.
7) the General meeting may, upon a proposal by the Managing Directors, which proposal was approved by the
Supervisory Board, resolve to pay dividends, or make distributions out of a reserve which need not to be
maintained by virtue of the law, wholly or partially in the form of shares in the capital of the Company;
8) a claim of a shareholder to receive a distribution expires after 5 years;
9) for the calculation of the amount of profit distribution, the shares held by the Company shall be excluded.

Proposed profit appropriation
For the year ended 31 December 2014, as at the date of this report, Management proposes to allocate the net loss
for the year 2014 amounting to PLN 15,431 thousand to Retained earnings. This proposal has been reflected in
the Company's Statement of Financial Position per 31 December 2014. However, in line with the prevailing
dividend policy, management and the Board of Supervisory Directors will be evaluating the possibility of
declaring a dividend during 2015 in light of the Company's financial position, taking into account (i) the current
and expected balance sheet of the Company, with close observance of the all balance-sheet linked debt
covenants, (ii) the financial needs of the Company aiming to be ranked amongst leading residential developers
in Poland and (iii) changing market environment.

Subsequent events – other information
Refer to Note 44 of the Consolidated Financial Statements (page 115).

Auditor’s report
The auditor’s report is taken up on pages 44 through 48.
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קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2014 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com

לכבוד
בעלי המניות של קבוצת א.דורי 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-
 1970של קבוצת א.דורי בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר  2014ו 2013 -ולכל אחת משלוש השנים
שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי
התחייבויות המיוחסים להן ,נטו הסתכמו לסך של  47,265אלפי ש"ח ,ו 41,162 -לימים  31בדצמבר  ,2014ו,2013 -
בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווחי (בהפסדי) החברות הנ"ל הסתכם לסך של  7,909אלפי ש"ח )875( ,אלפי
ש"ח ו 326-אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2013 ,2014ו ,2012-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 :
 .1לאמור בבאור א' 2למידע הכספי הנפרד בדבר מצבה הכספי של החברה ושל חברת הבת שלה א .דורי
בניה בע"מ (להלן – דורי בניה) .ליום  31בדצמבר  2014לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 29 -מיליון
ש"ח .כמו כן ,לחברה הפסד בסך של כ 276 -מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2014
 .2לאמור בבאור א' 3למידע הכספי הנפרד בדבר קווי אשראי שהעמידה החברה לדורי בניה בסך כולל של
 520מיליון ש"ח אשר עד למועד אישור הדוחות נוצל מתוכן סך של  415מיליון ש"ח (לרבות הלוואות
בעלים בסך של  250מיליון ש"ח שהוסבו לטובת החברה מגזית גלוב (ישראל) פיתוח בע"מ בעלת השליטה
בחברה (להלן -גזית ישראל)) ,לצורך מימון פעילותה השוטפת של דורי בניה .כמו כן ,התחייבה החברה ,כי
במקרה בו תידרש דורי בניה לפרוע בפירעון מיידי את אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה (להלן – האג"ח),
2

תעמיד החברה לטובת דורי בניה ,קו אשראי בגובה הסכום שתידרש דורי בניה לשלם בגין הפירעון
המיידי של האג"ח ביוזמת מחזיקי האג"ח ו/או נאמן ,בהתאם לשטר הנאמנות .בהקשר זה יצוין ,כי גזית
ישראל העמידה לטובת החברה מסגרת אשראי בסך של  70מיליון ש"ח אשר תועמד ככל שהחברה תשלים
את ביצוע הצעת הרכש לאגרות החוב של דורי בניה או אם תסולק יתרת אגרות החוב בכל דרך שהיא.
כמו כן ,העמידה גזית ישראל לחברה מסגרות אשראי בסך כולל של  140מיליון ש"ח אשר על בסיסן
העמידה החברה אשראי לדורי בניה כאמור.
 .3לאמור בבאור א' 4למידע הכספי הנפרד בדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות שהוגשו ,בין
היתר ,כנגד החברה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 22במרס2015 ,

3

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 2014 ,המפורסמים 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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קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

מידע נוסף

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
ג
ד3.
ד3.
ד3.
ו1.

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
הלוואות לחברות מוחזקות
מלאי בניינים ודירות למכירה
נכסים מוחזקים למכירה

12,945
88,114
3,220
10,037
33,988
407,076
7,300

18,401
109,792
74,083
12,314
34,331
466,812
12,900

562,680

728,633

נכסים לא שוטפים
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות ,נטו
יתרות חייבים לזמן ארוך
השקעות והלוואות לחברות מוחזקות ,נטו
נכסים בשל הטבות לעובדים
מלאי קרקעות לבניה
רכוש קבוע
מסים נדחים

ד1.
ו ,1.ח

ו

71,126
421,252
212
2,421
1,279
31,874

260,685
134,149
303
21,405
1,638
35,850

528,164

454,030

1,090,844

1,182,663

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

מידע נוסף

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
ה2.
ה2.
ה3.
ה ,1.ה3.

אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין רכישת מקרקעין
מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
יתרות שוטפות עם חברות מוחזקות

ז1.

60,193
111,631
81,980
8,621
75,315
252,099
1,702

53,652
114,846
79,663
10,103
104,031
237,046
818

591,541

600,159

התחייבויות לא שוטפות
ה2.
ה1.
ה2.

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
הלוואה מהחברה האם
אגרות חוב

3,461
17,850
287,933

369,806

309,244

369,806

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה
קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
שטר הון מבעלי שליטה
יתרת הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

257,799
163,423
24,917
()117,576
217,509
()315,948
()40,065

158,789
132,433
1,858
5,427
()39,771
()46,038

סה"כ הון

190,059

212,698

1,090,844

1,182,663

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 22במרס2015 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אריה מינטקביץ
יו"ר הדירקטוריון
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אהרון סופר
מנכ"ל

שניר שרון
סמנכ"ל כספים

קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

מידע נוסף

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות ממכירת בניינים ,קרקעות ,מביצוע עבודות
ושכירות

227,314

283,274

413,707

עלות ההכנסות
131,379
84,208

92,686
143,985

76,131
300,886

עלות מכירת בניינים ,קרקעות ,מביצוע עבודות ושכירות
עלות מתן שירותי בניה מחברה מוחזקת

215,587

236,671

377,017

רווח גולמי

11,727

46,603

36,690

עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) דמי ניהול בגין חברה מוחזקת
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות

()400
()1,893
()15,683
()1,838
()247,615

()600
()1,684
()13,929
707
()90,405

223
()2,963
()15,726
4,400
9,266

רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

()255,702

()59,308

31,890

הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו

()666

23,408

()3,483

רווח (הפסד) תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות

()256,368

()35,900

28,407

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות

ז3.

1,905
()26,843
20,600

1,400
()35,876
6,757

3,415
()38,665
5,442

ו

()260,706
15,724

()63,619
3,312

()1,401
40

()276,430

()66,931

()1,441

ז2.

ז2.

הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
הפסד המיוחס לחברה
רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת
המס):
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
בהתקיים תנאים ספציפיים:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

5,973

()8,008

11,709

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת בחברה
מוחזקת

253

437

407

סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה

()270,204

()74,502

10,675

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
()276,430

הפסד המיוחס לחברה

()66,931

()1,441

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים ,נטו
הפרשה לירידת ערך מלאי
מסים על ההכנסה
ירידה (עלייה) בשווי ההוגן של נכסים מוחזקים למכירה
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מוחזקות

422
4,338
91
37,059
15,724
400
247,615

443
27,719
()94
3,312
600
()24,900
90,405

427
29,808
()91
40
()223
()9,266

305,649

97,485

20,695

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
ירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל
ירידה בחייבים ויתרות חובה
ירידה במלאי מקרקעין ,דירות ובניינים למכירה ,נטו
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
שינוי ביתרות שוטפות עם חברות מוחזקות ,נטו
עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירות

()263
1,754
40,805
2,317
()26,120
1,801
15,053

1,762
4,082
18,923
12,085
8,073
()3,990
()12,080

()28,591
3,530
26,584
42,930
()9,944
()1,436
()19,282

35,347

28,855

13,791

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

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה

()29,622
375
-

()34,054
1,132
4,734
()445

()36,581
2,494
8,546
-

()29,247

()28,633

()25,541

35,319

30,776

7,504

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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קבוצת א .דורי בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש (השקעה) בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,נטו
מתן הלוואות לחברות מוחזקות
מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה
השקעה בחברות מוחזקות
תמורה ממימוש נכסים מוחזקים למכירה
גביית (הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים ,נטו
החזר דיבידנד מחברה מוחזקת

()63

()174

()339

()136,277
5,200
21,678
()11,920

18,143
()39,906
()6,161
()20,206
()22,257
-

()17,708
()37,574
16,378
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה

()121,382

()70,561

()39,243

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
פרעון אגרות חוב להמרה
פרעון אגרות חוב
תמורה מהנפקת מניות בדרך של זכויות
קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים
קבלת הלוואה מהחברה האם
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו

29,896
()114,291
130,000
3,956
25,000
()5,572
11,618

103,618
()80,375
()1,788
24,645

122,506
()10,116
()95,850
27,134
()1,110
()48,165

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של
החברה

80,607

46,100

()5,601

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()5,456

6,315

()37,340

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

18,401

12,086

49,426

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

12,945

18,401

12,086

פעילות מהותית שלא במזומן
המרת הלוואת בעלים לדורי בנייה מול שטר הון

250,000

-

-

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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קבוצת א .דורי בע"מ
מידע נוסף

א .כללי
.1

מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות כספיים ומיידיים) ,התש"ל .1970 -

.2

בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014הכירה החברה בהפסד בסך של כ 276 -מיליון ש"ח שנבע,
בין היתר ,מחלק החברה בהפסדיה של חברה בת מוחזקת ,א .דורי בניה בע"מ (להלן  -דורי בניה),
בסך של כ 377 -מיליון ש"ח .כמו כן ,ליום  31בדצמבר  2014לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ-
 29מיליון ש"ח.

.3

לפרטים בדבר מסגרות אשראי אשר העמידה החברה לטובת דורי בניה ,אשר הסתכמו עד למועד
הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים לסך של  365מיליון ש"ח ו 520-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,ראה
ביאור .2.10ב).5י) לדוחות הכספיים המאוחדים.

.4

לפרטים בדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות שהוגשו בין היתר כנגד החברה ודורי
בניה ראה באור .18.ד 4.לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב .מידע נוסף בדבר תקני  IFRSחדשים לפני יישומם
 - IFRS-15 .1הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות15 ,
 IFRICהסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות  -עסקאות
חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו,
אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
.2

 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פירסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים ,המחליף
את  - 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 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 מסוימים ,לקבל תזרימי
מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן .התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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מידע נוסף

ב .מידע נוסף בדבר תקני  IFRSחדשים לפני יישומם (המשך)
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר
ומכשיר .אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי
הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי
ההוגן.
לפי התקן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי -
ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור .
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ מוקדם אפשרי.
ג .יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה
במטבע חוץ או
ללא
בהצמדה לו
הצמדה
אירו
דולר
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2014 ,
מזומנים
שווי מזומנים

151
-

22
-

317
12,455

490
12,455

151

22

12,772

12,945

במטבע חוץ או
ללא
בהצמדה לו
הצמדה
אירו
דולר
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר2013 ,
מזומנים
שווי מזומנים

11

201
-

905
-

664
16,631

1,770
16,631

201

905

17,295

18,401

קבוצת א .דורי בע"מ
מידע נוסף

ד.

גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)
 .1פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39-המיוחסים לחברה:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
קרנות נאמנות

95

95

חייבים ,לקוחות ופקדונות משועבדים

101,276

195,618

חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

71,126

-

172,497

195,713

 .2מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם
 IAS 39המיוחסים לחברה:

ל-

כל הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה עתידים להיפרע בשנה העוקבת ממועד הדוח ,למעט ליתרת
ההכנסות לקבל בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת פרויקט להקמת תחנת הכוח של דוראד,
אשר מוינה לסעיף חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך.
 .3תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39 -המיוחסים
לחברה:
 31בדצמבר2014 ,
ללא
הצמדה
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
פקדונות משועבדים
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

צמוד
לדולר

95
88,019
3,220
10,037
-

71,126

101,371

71,126

 31בדצמבר2013 ,

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
פקדונות משועבדים
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
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ללא
הצמדה

צמוד
לדולר

95
109,697
2,956
11,838
-

71,127
-

124,586

71,127
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ה.

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

זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
מוסדות ועובדים בגין שכר
מוסדות ממשלתיים
הוצאות לשלם (בעיקר ריבית בגין אגרות חוב)
הפרשה לגמר עבודות והפרשות להפסד
בעלי עניין וצדדים קשורים

הלוואה מהחברה האם

.2

1,019
2,645
4,842
115

918
1,591
6,615
979
-

8,621

10,103

17,850

-

26,471

10,103

סיכון נזילות המיוחס לחברה
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים
החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):
 31בדצמבר2014 ,
עד
שנה
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ואחרים
הלוואה מהחברה האם
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישת
מקרקעין
אגרות חוב

משנה עד
שנתיים

מעל 5
שנים

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

סה"כ

62,182
650

543
650

526
25,650

508
-

2,372
-

-

66,131
26,950

81,980
8,621

-

-

-

-

-

81,980
8,621

6,318
130,090

69,675

66,323

62,972

59,620

67,095

6,318
455,775

289,841

70,868

92,499

63,480

61,992

67,095

645,775

 31בדצמבר2013 ,
עד
שנה
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישת
מקרקעין
אגרות חוב

משנה עד
שנתיים

מעל 5
שנים

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

סה"כ

55,142

-

-

-

-

-

55,142

79,663
10,103

-

-

-

-

-

79,663
10,103

22,536
140,099

129,457

65,886

62,617

59,349

104,524

22,536
561,932

307,543

129,457

65,886

62,617

59,349

104,524

729,376
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ה.

גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)
.3

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים
בהתאם לIAS 39 -
 31בדצמבר2014 ,
בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישות מקרקעין
אגרות חוב

ללא
הצמדה
אלפי ש"ח

סה"כ

333,137

81,127
81,980
8,621
6,318
66,427

81,127
81,980
8,621
6,318
399,564

333,137

244,473

577,610

 31בדצמבר2013 ,
בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים
התחייבות בגין רכישת מקרקעין
אגרות חוב
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ללא
הצמדה
אלפי ש"ח

סה"כ

851
385,604

52,801
79,663
10,103
22,536
99,048

53,652
79,663
10,103
22,536
484,652

386,455

264,151

650,606
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ו.

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"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  )2007החל משנת .2008

.2

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2014היה  26.5%ובשנים  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) .1במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של שיעורי מסהחברות .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  5.8.2013פורסם 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% -החל מיום 1
בינואר  .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 אישור הדוחות הכספיים ,תקנות כאמור טרם
פורסמו.

1

החוק פורסם ברשומות ביום  6בדצמבר.2011 ,
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ו.

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)
.3

שומות מס המיוחסות לחברה
לחברה שומות סופיות או שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2010

.4

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה
לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס והפסדי הון המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר 2014 ,לסך של כ 230 -מיליון ש"ח וכ 62 -מיליון ש"ח בהתאמה .בגין חלק מהפסדים אלה
נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ 56 -מיליון ש"ח (בשל הצפי לניצולם
כתוצאה מקיומה של הכנסה חייבת בעתיד שכנגדה ינוצלו נכסי המסים הנדחים).

.5

מסים נדחים המיוחסים לחברה
הרכב ותנועת המסים הנדחים:
בגין
הפסדים
להעברה
לצורכי
מס

השקעה
בחברות
מוחזקות,
נטו

הפרשי
עיתוי
בגין
הרכה
בהכנסה

בגין
הלוואה
מהחברה
האם *)

אחרים

סה"כ

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2012

30,802

-

-

8,669

()2,109

37,362

זקיפה לרווח או הפסד

9,775

-

-

()8,669

()115

991

יתרה ליום  31בדצמבר 40,577 2012

-

-

-

()2,224

38,353

()2,478

-

-

-

()25

()2,503

יתרה ליום  31בדצמבר 38,099 2013

-

-

-

()2,249

35,850

זקיפה לקרן הון בגין
עסקאות עם בעל שליטה
זקיפה להפסד כולל אחר **) -
זקיפה לרווח או הפסד **) 18,309

-

()1,895

-

-

()1,895

13,643
()35,058

-

-

1,025

13,643
()15,724

יתרה ליום  31בדצמבר 56,408 2014

()21,415

()1,895

-

()1,224

31,874

זקיפה לרווח או הפסד

-

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  )26.5% – 2013( 26.5%בהתבסס על שיעורי
המס הצפויים לחול בעת המימוש.
*) התחייבות מיסים נדחים בגין הלוואה מהחברה האם נוצרה ישירות כנגד קרן הון בגין עסקה
עם בעלת שליטה ולפיכך לא קיבלה ביטוי בדוחות על הרווח הכולל.
**) לפרטים בדבר מסים נדחים שיצרה החברה בגין חברה מוחזקת ראה באור .1.10ב) .1לדוחות
הכספיים השנתיים.
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ו.

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)
.6

מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
מסים נדחים
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס
מסים שנים קודמות

ז.

15,724
-

4,532
()2,029
809

()991
1,031

15,724

3,312

40

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
.1

יתרות עם חברות מוחזקות
א) ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
הלוואות לחברות מוחזקות *)
הלוואה מחברה מוחזקת
זכאים
יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה

515,467
()1,702
515,806

168,480
()818
167,662

*) מתוך סך ההלוואות בסך של  515,467אלפי ש"ח ,סכום של  33,998אלפי ש"ח מוצג בנכסים
השוטפים והיתרה בסך  481,469אלפי ש"ח מוצגת בנכסים הלא שוטפים כחלק מסעיף
השקעות והלוואות לחברות מוחזקות.
ב)
.2

בקשר עם מתן ערבויות לחברות מוחזקות ,ראה באור .2.10ב).5ב) לדוחות הכספיים
המאוחדים.

עסקאות עם חברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
עלות מתן שירותי בניה מחברה מוחזקת

105,707

143,985

300,886

דמי ניהול בגין חברה מוחזקת (ראה סעיף ח.4.א .להלן)

1,838

()707

()4,400
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הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
.3

הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
הכנסות מימון

.4

20,600

6,757

5,442

התקשרויות
א) ביום  1בינואר  2008התקשרה החברה עם דורי בניה בהסכם למתן שירותים (בבאור זה -
"הסכם הניהול") ,אשר תוקן ביום  18בינואר  2008וביום  25בפברואר  .2010על-פי ההסכם על
תיקוניו ,סיפקה החברה לדורי בניה שירותי ניהול (מתוך משאבים וכוח אדם העומדים
לרשותה של החברה) ,ובכלל זה שירותי ניהול וייעוץ הכוללים תיאום פעולות וייעוץ להנהלת
דורי בניה; סיוע בניהול פעולות שיווק ,פרסום ,פיתוח עסקי ושימור מוניטין וניהול הקשרים
עם יועצים חיצוניים.
בהסכם הניהול נקבע ,בין היתר ,כי בגין שירותי הניהול והייעוץ תשלם דורי בניה לחברה
תשלום חודשי קבוע בסכום של  367אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין ("דמי הניהול").
תוקפו של הסכם הניהול האמור הסתיים בחודש פברואר  ,2013בשל הוראות חוק החברות
(תיקון מס'  ,)16התשע"א .2011-בהתאם ,בשנת  2013שילמה דורי בניה לחברה סך של כ700 -
אלפי ש"ח בגין השירותים אשר ניתנו על-פי הסכם הניהול עד למועד סיומו.
נוכח ההצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה לתקופות קודמות ,דירקטוריון
החברה אישר ביום  24בנובמבר  2014להשיב לדורי בניה סכום של כ 1.8 -מיליון ש"ח בגין
דמי ניהול אשר שולמו על-ידי דורי בניה לחברה בהתאם להסכם הניהול האמור .הכספים
האמורים הושבו לדורי בניה ביום  30בנובמבר .2014
ב)

בחודש פברואר  2010התקשרה החברה עם דורי בניה ,בשמה ובשם תאגידים שבשליטתה,
בהסכם לתיחום פעילות לפיו החל ממועד פרסום תשקיף הנפקה לראשונה של מניותיה של
דורי בניה (להלן בסעיף זה  -המועד הקובע) ינהגו ,בין היתר ,הצדדים כדלקמן:
)1

החברה לא תעסוק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בביצוע עבודות בניה מהסוג בהן פעילה דורי
בניה כיום ,ולא תהא בעלת שליטה בתאגיד אחר העוסק בעבודות בניה ,למעט עבודות
בניה שהחברה מבצעת או תבצע עבור עצמה כיזמית ו/או עבור תאגידים בשליטתה ו/או
עבור בעלי שליטה בחברה ו/או עבור תאגידים בשליטת בעלי שליטה בחברה ,כפי שיהיו
מעת לעת ,אשר פועלים או שיפעלו כיזמים.

)2

דורי בניה לא תעסוק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בפעילות יזמית ,ולא תהא בעלת שליטה
בתאגיד אחר העוסק בפעילות יזמית ,למעט בכל אחד מהמקרים המפורטים בהסכם.

)3

ההסכם לא יחול על עבודות בניה שהחברה ו/או תאגיד אחר בשליטתה החלו בביצוען
או התחייבו לבצען לפני המועד הקובע ועל פעילות יזמית ,שדורי בניה החלה לעסוק בה
לפני המועד הקובע.
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ז.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
בנוסף לאמור לעיל ,הסכם תיחום הפעילות כלל גם הוראות בנושאים הקשורים במכרזים
לביצוע עבודות בניה ולביצוע פרויקטים עבור החברה ו/או תאגידים בשליטתה .הוראות אלו
הסתיימו בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס'  ,)16התשע"א  2011-בחודש פברואר .2013
ג)

בחודש פברואר  2010התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה ,על פיו רשאי כל אחד מהצדדים,
מעת לעת ,ובהסכמה הדדית ,להפקיד כספים אצל הצד השני.
נכון ליום  31בדצמבר  2012ולמועד הדוח לא קיימות הפקדות כספים מכוח ההסכם האמור.
בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס'  ,)16התשע"א  2012 -ההסכם הסתיים ביום 24
בפברואר  ,2013ואין בכוונת הצדדים לחדשו.

ד)

במהלך שנים  2010ו 2013 -התקשרה החברה במספר עסקאות עם דורי בניה להקמת פרויקט
מגורים הכולל  13בניינים ו 45 -קוטג'ים דו משפחתיים במרכז הארץ.
להלן פירוט העסקאות:
עסקה א' – אושרה ביום  25פברואר  2010על ידי האסיפה הכללית של דורי בניה (לאחר
שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון דורי בניה) .העסקה כוללת הקמת קוטג'ים ו10 -
בנייני מגורים .היקף העסקה המשוער הינו כ 152 -מיליון ש"ח.
עסקה ב' – אושרה ביום  13במרס  2013על ידי דירקטוריון דורי בניה (לאחר שהתקבל
אישורה של ועדת הביקורת) .כוללת הקמת שני בנייני מגורים בני  10קומות כל אחד מעל
קומת חניון תת קרקעי ( 36יחידות דיור כל אחד) ו 39 -קוטג'ים דו משפחתיים ללא מרתף.
ההתקשרות אושרה על ידי דורי בניה בהתאם להוראות תקנה  1לתקנות החברות (הקלות
בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס .2000-היקף העסקה המשוער הינו כ 111 -מיליון ש"ח.
עסקה ג' – אושרה ביום  20במאי  2013על ידי דירקטוריון דורי בניה (לאחר שהתקבל
אישורה של ועדת הביקורת) .כוללת הקמת בניין מגורים בן  5קומות מעל קומת חניון תת
קרקעי (הכולל  18יחידות דיור) .היקף העסקה המשוער הינו כ 12.6 -מיליון ש"ח.
נכון למועד אישור הדוחות ,חלק מהפרויקט הושלם ואוכלס וחלקו נמצא בבנייה .בגין ביצוע
העבודות האמורות רשמה החברה הוצאות בשנת  2012בסך של כ 51 -מיליון ש"ח ,בשנת
 2013בסך של כ 48 -מיליון ש"ח ובשנת  2014בסך של כ 49 -מיליון ש"ח.

ה) בחודש אוגוסט  2010התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה להקמת אצטדיון ספורט בנתניה
לצד שלישי וכן תשלום של עמלה לחברה בגין העברת ביצוע הפרויקט לדורי בניה מהחברה,
ששיעורה יהא  1%מהיקף התמורה שתתקבל מביצועו הפרויקט האמור (כפי שנקבע בהסכם
תיחום הפעילות כאמור בסעיף ח.ב) לעיל) .במסגרת הפרויקט בוצעה השלמת עבודות הקמה
של אצטדיון כדורגל במזרח נתניה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,דורי בניה השלימה
את ביצוע הפרויקט .התקבלה מלוא התמורה ממזמין העבודה .העמלה שקיבלה החברה עד
מועד הדוח הסתכמה בכ 807 -אלף ש"ח.
ו)

בחודש פברואר  2011התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה להקמת שני מגדלי מגורים בני
 15קומות הכוללים  64יחידות דיור כל אחד ,מעל קומת מרתף משותפת במרכז הארץ בייזום
של החברה .העסקה האמורה נעשתה בהמשך להתקשרותה של החברה עם צד בלתי קשור
("המוכר") בעסקת קומבינציה להקמת הפרויקט האמור ("הסכם הקומבינציה") .היקף
העבודות המעודכן למועד הדוח הינו כ 82-מיליון ש"ח .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
הפרויקט נמצא בשלבי מסירה .בחודש מאי  2014דיווחה החברה בנוגע לתביעה שהוגשה
כנגדה במסגרת הליך בוררות שהתנהל בינה לבין המוכר .בחודש מרס  2015ולאחר תאריך
המאזן ,דיווחה החברה בנוגע להתקשרותה בתוספת להסכם הקומבינציה עם המוכר,
במסגרתה הסדירו הצדדים את הטענות ו/או הדרישות ההדדיות נשוא הליכי הבוררות וכן
הסדירו ביניהם נושאים נוספים בקשר לעסקה האמורה ובכלל זה הוסכם כי החברה תשלם
למוכר סכום שאינו מהותי .לפרטים נוספים בדבר התביעה כאמור ראה באור .18ד 3.לדוחות
הכספיים המאוחדים.
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ז.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
ז)

בחודש אוגוסט  2011התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה לביצוע עבודות הנדסה
אזרחית במסגרת פרויקט להקמת תחנת כוח באזור אשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ
(להלן  -הסכם קבלנות המשנה ו -דוראד ,בהתאמה) כקבלן משנה של החברה ,באופן שכל
ההתחייבויות של החברה כלפי חברת - GTS POWER SOLUTIONS LTD.קבלן ההקמה
של תחנת הכוח של דוראד (להלן  -קבלן ההקמה) על פי הסכם מיום  24בפברואר2011 ,
(להלן -ההסכם הראשי) ,יחולו "גב אל גב" ( )BACK TO BACKעל דורי בניה מכוח
הסכם קבלנות המשנה.
לפרטים נוספים ראה באור .18ד 5.לדוחות הכספיים המאוחדים.

ח) בחודש אוקטובר  2011התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה להקמת שלושה מגדלי
מגורים ,בני  144יח"ד סה"כ ,הכוללים  44יח"ד 48 ,יח"ד ו 52 -יח"ד במגרשים  ,7 ,6ו,8-
בהתאמה בצפון הארץ .היקף העבודות המשוער הינו כ 91 -מיליון ש"ח (פאושלי) .נכון
למועד אישור הדוחות הכספיים הושלמה בנייתם של שני בניינים והבניין האחרון נמצא
בשלבי בניה מתקדמים.
ט) בחודש מאי  2013התקשרה החברה עם דורי בניה בהסכם להקמת בניין מגורים בן 18
קומות מעל  2קומות חניון תת קרקעי ,הכולל  65יח"ד במרכז הארץ .היקף העבודות
המשוער לפי הסכם זה הינו כ 53.5 -מיליון ש"ח (פאושלי) .משך העבודות המוסכם הינו
 26חודשים מצו התחלת עבודה בתוספת  2חודשי גרייס .נכון למועד אישור הדוחות,
הפרויקט נמצא בבניה.
י)

ביום  6באפריל  ,2014אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת
הביקורת) את התקשרות החברה עם דורי בנייה ועם צד שלישי שאינו קשור לחברה
בהסכם להקמת מגדל מגורים במרכז הארץ בן  28קומות מגורים מעל חניון תת קרקעי
בן  3קומות ,הכולל סה"כ  108יחידות דיור .היקף העסקה לפי ההסכם הינו  85מיליון
ש"ח (בתוספת מע"מ) ,פאושלי .משך ביצוע העבודות המוסכם הינו  33חודשים מצו
התחלת עבודה בתוספת  2חודשי גרייס .נכון למועד הדוח העבודות בפרויקט טרם החלו.

יא) בחודש אפריל  ,2014התקשרה החברה עם דורי בנייה בהסכם להקמת שני מגדלי
מגורים במרכז הארץ בני  18קומות כל אחד מעל חניון משותף תת קרקעי בן  2קומות,
הכוללים סה"כ  126יחידות דיור .היקף העסקה לפי ההסכם הינו כ 98-מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) ,פאושלי .משך ביצוע העבודות המוסכם הינו  25חודשים מצו התחלת
עבודה בתוספת  2חודשי גרייס .נכון למועד הדוח העבודות בפרויקט החלו.
יב) לגבי ערבויות שהועמדו לדורי בניה ולרום גבס על ידי החברה ,ראה באור .2.10ב).5ב)
לדוחות הכספיים המאוחדים.
יג) לחברה ,דורי בניה ורום גבס הסכם שכירות מיום  20בינואר( 2008 ,להלן  -ההסכם) עם צד
שלישי לשכירת משרדים ברעננה .על-פי ההסכם ,תקופת השכירות של המשרדים הינה בת
 48חודשים החל מיום  1ביוני .2008 ,בשנת  2012החברה ,דור בניה ורום גבס מימשו
אופציה שהוקנתה להם בהסכם להארכת השכירות ב 48 -חודשים נוספים .בחודש
אוקטובר  2012מסרה החברה לדורי בניה שטחי משרדים ששימשו אותה .דמי השכירות
החודשיים של החברה לאחר מימוש האופציה ומסירת השטחים לדורי בניה הינם בסך של כ-
 297אלפי ש"ח (כולל הצמדה למדד המחירים לצרכן) .בנוסף ,משלמת החברה דמי ניהול בגין
ניהול הבניין והחניון .בין החברה ,דורי בניה ורום גבס הוסכם כי כל צד יהא אחראי על חלקו
בגין הסכם השכירות ,בהתאם לחלקו במושכר ,וכי היה וצד כלשהו יישא בהוצאות בגין
חלקו של הצד האחר ,יהא זכאי לשיפוי מהצד האחראי.
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ז.

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
יד) לגבי מסגרת אשראי והלוואת בעלים שהועמדו לחברה מהחברה האם ראה באור .29ד.1.ב)
לדוחות הכספיים המאוחדים.
טו) בתקופת הדוח אושרו העסקאות זניחות הבאות:
-

בשנת  2008התקשרה החברה עם דורי בניה בעסקה לפיה דורי בניה תבצע מעת לעת
עבודות בדק בפרויקטים שונים עבור החברה .בשנים  2013 ,2012ו 2014-שילמה החברה
לדורי בניה סך של כ 560 -אלפי ש"ח ,כ 566 -אלפי ש"ח וכ 566 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

-

ביום  14במרס 2012 ,אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת)
את התקשרותה של החברה עם דורי בניה ,לפיה החברה וכן חברות בת וחברות
קשורות שלהן (לרבות דורי בניה ורום גבס) הינן מבוטחות ביחד ו/או לחוד על-פי
פוליסות ביטוח שונות .דורי בניה חייבה את החברה בחלקה היחסי בפרמיית הביטוח
בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי יועץ חיצוני .סך ההחזר ששילמה החברה לדורי
בניה בגין הפרמיה בשנת  ,2013הסתכם בכ 11-אלפי ש"ח .בחודש אוגוסט  2013הופרדו
הפוליסות של החברות כאמור והחברה ודורי בניה אינן קשורות עוד באותן פוליסות
ביטוח.

ט .הלוואות
ראה באור .2.10ב).5ז) לדוחות הכספיים המאוחדים.
י .דיבידנד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי ש"ח
-

א .דורי בניה בע"מ

4,734

8,546

בעקבות הצגה מחדש של נתוניה של דורי בניה לשנים  2012ו 2013 -החליט דירקטוריון החברה ,על
השבת דיבידנדים ששולמו לחברה על-ידי דורי בניה בגין השנים  2012ו .2013-לפרטים נוספים ראה
באור .2.10ב).5א) לדוחות הכספיים המאוחדים.

--------
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-1-

פרק ד'  -פרטים נוספים על החברה
שם החברה:

קבוצת א .דורי בע"מ
("דורי קבוצה" או "החברה")

מס' חברה ברשם החברות:

520039660

כתובת:

ניסים אלוני  ,10תל-אביב 6291924

דואר אלקטרוני:

hadar@dorigroup.co.il

טלפון:

03-7778111

פקסימיליה:

03-5331462

תאריך הדוח על המצב הכספי 31 :בדצמבר 2014
תאריך הדוח התקופתי:

 22במרס 2015

תקופת הדוח:

 1בינואר  2014עד  31בדצמבר 2014

-2-

תקנה 9ד:

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

ראה דוח מיידי שפרסמה דורי קבוצה ביום  23במרס ( 2014ת ,)126המובא בזאת בדרך של הפניה.
תקנה 10ג :שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על-פי התשקיף
בשנת  2014לא ביצעה החברה הנפקה של ניירות ערך לפי תשקיף.
יצוין כי בחודש אוקטובר  2014קיבלה החברה הודעה מרשות ניירות ערך בדבר ביטולו של תשקיף המדף
של החברה מחודש נובמבר ( 2013לפרטים נוספים ראה באור .19ג .לדוחות הכספיים).

-3-

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות לתאריך הדוח על המצב הכספי

תקנה :11

להלן פירוט ההשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות עיקריות 1המוחזקות על-ידי דורי קבוצה (או באמצעות חברות בת וכלולות פרטיות) ,נכון ליום  31בדצמבר
:2014

שם החברה

א .דורי בניה בע"מ
("דורי בניה")
א .דורי תשתיות
אנרגיה בע"מ
("דורי אנרגיה")

שיעור ההחזקה
של דורי קבוצה
בהון המניות
המונפק,
בכוח ההצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים
59.7%

2
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סוג
המניה

מספר המניות בהון
המונפק והנפרע או
ניירות הערך
ההמירים

שוויים הנקוב
של המניות או
ניירות הערך
ההמירים

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של דורי קבוצה
(אלפי ש"ח)

רגילה

20,786,540

 0.01ש"ח

()269,597

312,046

רגילה

16,667

 0.01ש"ח

64,100

100,158

יתרה
(אלפי
ש"ח)

מועד
פדיון

הצמדה
קרן

כמפורט בבאור .2.10ב).5ט) לדוחות
הכספיים

-

;1118322
 121.2אג'

-

-

-

טרם
נקבע

צמוד

Ronson
Europe N.v
("רונסון")

39.8%

רגילה

108,350,000

 0.02אירו

195,032

3,372

א .דורי ייזום בע"מ

100%

רגילה

1,000

 0.001ש"ח

()4,155

19,115

60%

3

הצמדה
ריבית

בסיס
ההצמדה

שערן ביום
 31בדצמבר
2014

מספר נייר ערך
בבורסה ושערו
ליום  31בדצמבר
2014

8.5%

4

1
2

3

4

5

5

טרם
נקבע

שקל

5%

-

-

-

טרם
נקבע

-

3.23%

-

-

-

בטבלה זו נכללות השקעות של דורי קבוצה בחברות בת וכלולות אשר ערכן בדוח הכספי הנפרד של דורי קבוצה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014גבוה מ 1 -מיליון ש"ח.
לעניין התח ייבות החברה שניתנה במסגרת עסקת גזית להציע לדורי בניה להמיר למניות של דורי בניה סכום של  125מיליון ש"ח מתוך סך ההלוואות הנזכרות בטבלה לעיל ,ראה באור
.29ד.1.א) לדוחות הכספיים.
למיטב ידיעת דורי קבוצה ,יתרת הון המניות של דורי אנרגיה מוחזקת על-ידי אלומיי אנרגיה נקייה ,שותפות מוגבלת ("אלומיי") .לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה ראה סעיף
 13.1לחלק א' לדוח התקופתי .כן יצוין כי בהתאם להסכם שבין דורי קבוצה לבין אלומיי (כפי שעודכן) ,לאלומיי זכות אופציה מסוג  Callלהגדלת שיעור החזקותיה בדורי אנרגיה לעד ,50%
כפוף להתקיימות תנאים וקבלת אישורים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם האמור .לפרטים נוספים אודות תנאי האופציה האמורה ראה באור .1.10ג).1לדוחות הכספיים.
השקעת החברה ברונסון מתבצעת דרך החברות  I.T.R Dori B.V.ו .RN Development Holdings B.V.-מלבד ההשקעה ברונסון ,אין בחברות אלו פעילות מהותית נוספת .לפרטים בדבר
בחינת אפשרות לביצוע עסקה למכירת ההחזקות ברונסון ,ראה סעיף  11.1לחלק א' לדוח התקופתי .טבלה זו אינה כוללת התייחסות לחברות הפרויקט המוחזקות על-ידי רונסון (לפרטים
נוספים ראה סעיף  11לחלק א' לדוח התקופתי).
ההלוואה הנזכרת לעיל הינה הלוואה ל I.T.R Dori B.V. -אשר ,בין היתר ,באמצעותה מחזיקה החברה ברונסון.
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שיעור ההחזקה
של דורי קבוצה
בהון המניות
המונפק,
בכוח ההצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

סוג
המניה

מספר המניות בהון
המונפק והנפרע או
ניירות הערך
ההמירים

שוויים הנקוב
של המניות או
ניירות הערך
ההמירים

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של דורי קבוצה
(אלפי ש"ח)

Irena 2006 Eood

50%

6

רגילה

50

Regina 2006
Eood

50%

7

רגילה

100

Brande
Enterprises
Company Ltd.

שם החברה

Episanio
Enterprises
Limited
Elagador
Management
Company
Limited9

6

7
8
9
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יתרה
(אלפי
ש"ח)

מועד
פדיון

הצמדה
קרן

הצמדה
ריבית

בסיס
ההצמדה

leva 100

()10,505

11,186

טרם
נקבע

אירו

8%

-

שערן ביום
 31בדצמבר
2014

מספר נייר ערך
בבורסה ושערו
ליום  31בדצמבר
2014

-

leva 100

()3,801

4,340

טרם
נקבע

אירו

8%

-

-

-

50%

רגילה

1,710

 1אירו

()16,816

14,775

טרם
נקבע

דולר

8%

-

-

-

100%

רגילה

1,000

CY£ 1

2,131

2,336

טרם
נקבע

דולר

-

-

-

-

100%

רגילה

1,000

 1.71אירו

()15,699

46,574

טרם
נקבע

יורו

8%

-

-

-

8

למיטב ידיעת דורי קבוצה ,יתרת הון המניות של  Irena 2006 Eoodמוחזקת על-ידי דנירקו בע"מ (בפירוק) .יחסיהן של דורי קבוצה ושל דנירקו הוסדרו בהסכם בעלי מניות ,שקבע ,בין היתר,
את אופן המימון של הפעילות בבולגריה .לאחר שדנירקו לא העמידה את חלקה בהשקעות שבוצעו בבולגריה במהלך השנים  2009עד  ,2011נקטה החברה בהליכים שונים ,שבעקבותיהם נחתם
בחודש ינואר  2011הסכם פשרה בין דורי קבוצה לבין דנירקו בנוגע למימון שהעמידה דורי קבוצה במקום דנירקו ,ובחודש אוגוסט  2011התקשרה דורי קבוצה בהסכם עם המפרק הזמני שמונה
לדנירקו ,שבמסגרתו הוסכם על שינוי באופן ההחזקה בחברות שפועלות בבולגריה ועל העברה והמחאה של הלוואות לדורי קבוצה ,כמפורט בדוח מיידי של דורי קבוצה מיום  9באוגוסט 2011
(אסמכתא מספר  ,)2011-01-236481המובא בדרך של הפניה.
למיטב ידיעת דורי קבוצה ,יתרת הון המניות של  Regina 2006 Eoodמוחזקת על-ידי דנירקו בע"מ (בפירוק) .על יחסי בעלי המניות וההסכמות ביניהם ראה הערה  6לעיל.
 75מהמניות הכלולות בהון המניות המונפק של חברה זו רשומות כהון נפרע.
הנתונים המתוארים בטבלה ביחס לתאגיד זה כוללים גם את החזקותיו של תאגיד זה בחברה בת פרטית בבעלות מלאה בסלובקיה.
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להלן פירוט ההשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות עיקריות של דורי בניה (בהתאם לנתונים שבספרי דורי בניה) ,נכון ליום  31בדצמבר :2014

שם החברה

שיעור ההחזקה
של דורי קבוצה
בהון המניות
המונפק,
בכוח ההצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

סוג
המניה

מספר המניות בהון
המונפק והנפרע או
ניירות הערך
ההמירים

שוויים הנקוב
של המניות או
ניירות הערך
ההמירים

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של דורי קבוצה
(אלפי ש"ח)

הלוואות ואגרות חוב ליום  31בדצמבר 2014

מספר נייר ערך
בבורסה ושערו
ליום 31
בדצמבר 2014

יתרה
(אלפי
ש"ח)

מועד
פדיון

הצמדה
קרן

הצמדה
ריבית

בסיס
ההצמדה

שערן ביום
 31בדצמבר
2014

רום גבס חיפוי
וקירוי ()1997
בע"מ ("רום גבס")

100%

רגילה

8,000,000

 1ש"ח

111,034

--

--

--

--

--

--

--

אינובייט בע"מ
("אינובייט")

( 50.1%בעקיפין)

רגילה

1,000

 0.05ש"ח

20,275

--

--

--

--

--

--

--

להלן פירוט ההשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות עיקריות של דורי אנרגיה (בהתאם לנתונים שבספרי דורי אנרגיה) ,נכון ליום  31בדצמבר :2014

שם החברה

דוראד
אנרגיה בע"מ
("דוראד")

שיעור ההחזקה
של דורי קבוצה
בהון המניות
המונפק,
בכוח ההצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

סוג
המניה

מספר המניות
בהון המונפק
והנפרע או ניירות
הערך ההמירים

שוויים הנקוב
של המניות או
ניירות הערך
ההמירים

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של דורי קבוצה
(אלפי ש"ח)

18.75%

רגילה

10,640

 1ש"ח

147,490

הלוואות ואגרות חוב ליום  31בדצמבר 2014
יתרה
(אלפי
ש"ח)

מועד פדיון

הצמדה
קרן

הצמדה
ריבית

בסיס
ההצמדה

שערן ביום
 31בדצמבר
2014

94,486

החל
משנתיים
לאחר הפעלת
התחנה

מדד

10%

-

--

מספר נייר ערך
בבורסה ושערו
ליום 31
בדצמבר 2014

--
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שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות בתקופת הדוח

תקנה :12

להשקעות בחברות בת ובחברות כלולות ראה באור  10לדוחות הכספיים.
הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי

תקנה :13

להלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הכלולות של דורי קבוצה לתקופה של  12חודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014וכן נתונים בדבר דיבידנד
ודמי ניהול ,שקיבלה דורי קבוצה או שהיא זכאית לקבל ,וריבית שקיבלה דורי קבוצה מכל חברה כאמור עבור שנת ( 2014באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר 2014
שם החברה
10

דורי בניה
דורי אנרגיה
א .דורי ייזום בע"מ
רונסון
Irena 2006 Eood
Regina 2006 Eood
Brande Enterprises Limited
Episanio Enterprises Limited
Elagador Management Company Limited

10

לאחר  31בדצמבר  2014ועד למועד הדוח

רווח (הפסד)

רווח
(הפסד) כולל אחר

דיבידנד

דמי ניהול

ריבית

()376,612

()423

()11,919

()1,838

-

8,112
()2,099
()17,265
()1,750
()2,562
()6,502
155
()2,543

()2,099
233
()30
()55
()487
275

-

-

1,774
129
49
747
290
787
2,552

דיבידנד

ריבית

דמי ניהול

סכום

מועד תשלום

סכום

מועד תשלום

סכום

מועד תשלום

-

-

-

-

-

-

-

-

1,774
129
186
78
246
246
776

-

בשנת  2014החברה החזירה לדורי בניה דיבידנדים ודמי ניהול ששולמו לה על-ידי דורי בניה .לפרטים נוספים ראה באור .2.10ב).5א) לדוחות הכספיים.
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להלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הכלולות של דורי בניה לתקופה של  12חודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014וכן נתונים בדבר דיבידנד
ודמי ניהול ,שקיבלה דורי בניה או שהיא זכאית לקבל ,וריבית שקיבלה דורי בניה מכל חברה כאמור עבור שנת ( 2014באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר 2014
שם החברה
רום גבס
אינובייט

לאחר  31בדצמבר  2014ועד למועד הדוח

רווח (הפסד)

רווח
(הפסד) כולל אחר

דיבידנד

דמי ניהול

ריבית

22,679
13,577

22,679
13,577

3,516
6,000

1,748

-

-

דיבידנד
סכום
-

ריבית

דמי ניהול

מועד תשלום
-

סכום
-

מועד תשלום
-

סכום

מועד תשלום

-

-

להלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הכלולות של דורי אנרגיה לתקופה של  12חודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014וכן נתונים בדבר דיבידנד
ודמי ניהול ,שקיבלה דורי אנרגיה או שהיא זכאית לקבל ,וריבית שקיבלה או שדורי אנרגיה זכאית לקבל מכל חברה כאמור עבור שנת ( 2014באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר 2014
שם החברה

דוראד

רווח (הפסד)

רווח
(הפסד) כולל אחר

דיבידנד

דמי ניהול

ריבית

79,651

79,651

-

-

6,338

לאחר  31בדצמבר  2014ועד למועד הדוח
דיבידנד

ריבית

דמי ניהול

סכום

מועד תשלום

סכום

מועד תשלום

סכום

מועד תשלום

-

-

-

-

1,320

-

-8-

תקנה :14

רשימת הלוואות

מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.
תקנה :20

מסחר בבורסה – ניירות ערך שנרשמו למסחר בשנת הדוח; מועדי וסיבת הפסקת מסחר
בשנת הדוח

.1

בחודש יוני  2014נרשמו למסחר  30,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') שהונפקו על-ידי דורי
קבוצה במסגרת הנפקה פרטית למשקיע פרטי ושני משקיעים הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת
הראשונה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בדרך של הרחבת סדרה רשומה ,כמפורט בדוח מיידי של
דורי קבוצה מיום  29במאי ( 2014אסמכתא מס' .)2014-01-078126

.2

בשנת  2014חלה במועדים הבאים הפסקת מסחר בניירות ערך של דורי קבוצה (שאינה הפסקת מסחר
עקב פרסום דוחות כספיים שלה או של חברה מוחזקת שלה) בשל כוונה לפרסם דיווח מהותי27 :
ביולי  28 ,2014ביולי  ,2014ו 28 -באוגוסט .2014
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תקנה :21

תשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו בגין שנת ( :2014א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בדורי קבוצה או
בתאגיד בשליטתה ,שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה או בתאגיד בשליטתה; וכן (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים
ביותר בדורי קבוצה שהתגמולים ניתנו לו בקשה עם כהונתו בדורי קבוצה עצמה (אם לא נמנה בס"ק (א) לעיל):
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד למועד הדוח

שיעור
היקף משרה החזקה בהון
התאגיד נכון
למועד הדוח

שכר

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)
תשלום
דמי ייעוץ/
מבוסס
דמי ניהול
מענק
מניות
קבועים
-

-

74

1,925

1,707

-

73

1,779

-

113

1,440

113

1,253
1,135

מר אבנר קינל
(ראה הערה ( )1להלן)***
מר שרגא וייסמן
(ראה הערה ( )2להלן)
מר גיל זלצמן
(ראה הערה ( )3להלן)

מנכ"ל אינובייט

100%

-

882

969

מנכ"ל רונסון

100%

-

-

-

-

מנכ"ל רום גבס

100%

-

1,068

240

19

-

מר אריאל וילנסקי (ראה
הערה ( )4להלן)

מנכ"ל דורי בניה עד יום 15.7.14

100%

-

-

-

-

1,140

-

מנכ"ל דורי קבוצה ויו"ר דירקטוריון
דורי בניה עד יום 2.11.14
סמנכ"ל הכספים בדורי קבוצה;
מיום  14.12.14מכהן גם כמשנה למנכ"ל
וסמנכ"ל הכספים בדורי בניה

80%

****

-

-

-

1,013

-

122

100%

-

775

55

-

-

67

896

100%

-

746

54

-

-

63

863

מר רונן אשכנזי
(ראה הערה ( )5להלן)
מר שניר שרון
(ראה הערה ( )6להלן)
מר אורעד יצחקי
(ראה הערה ( )7להלן)

סמנכ"ל הייזום בדורי קבוצה

-

דמי ניהול
משתנים

אחר**

סה"כ *
(באלפי ש"ח)

-

סכום התגמול הינו במונחי עלות לחברה המשלמת את התגמולים לנושא המשרה; בהתייחס למר רונן אשכנזי יובהר כי סכום התגמול שבטבלה שולם על-ידי דורי קבוצה לגזית ישראל ,בהתאם
*
להסכם למתן שירותי ניהול כמתואר בהערה ( )2להלן ; בהתייחס למר שניר שרון יובהר כי סכום התגמול שבטבלה שולם על-ידי דורי קבוצה בלבד.
** סכומי התגמול ברכיב זה מייצגים הוצאות רכב ,ולא כוללים החזרי הוצאות (למעט ביחס לרונסון); בהתייחס למר רונן אשכנזי סכום זה מייצג תשלום בגין גמול דירקטורים ששולם על-ידי דורי
קבוצה בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון דורי בניה עד למועד הנזכר בטבלה.
***  49.9%מהון המניות של אינובייט מוחזק על-ידי חברת אפיק מודולרי (א.י.ר) החזקות בע"מ ,שהינה ,למיטב ידיעת החברה ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,בבעלות מר אבנר קינל ,מנכ"ל
אינובייט .רום גבס ,חברה פרטית בבעלות מלאה של דורי בניה ,מחזיקה ביתרת  50.1%מהון המניות של אינובייט.
**** נכון למועד הדוח מחזיק מר רונן אשכנזי (באמצעות חברה בשליטתו)  15.35%מהון המניות המונפק של גזית-גלוב פיתוח (ישראל) בע"מ ("גזית ישראל") ( 25%בדילול מלא ,בהנחת מימוש מלוא
האופציות הניתנות למימוש למניות גזית ישראל על-ידי מר רונן אשכנזי) (לפרטים אודות גזית ישראל ראה תקנה 21א לפרק ד' זה לדוח) ,המחזיקה בעקיפין כ 84.91%-מהון המניות המונפק של
החברה .כן מחזיק מר אשכנזי מניות של נורסטאר החזקות אינק .ואגרות חוב (סדרה ט) של גזית גלוב בע"מ ,מבעלות השליטה בחברה (בשיעורים זניחים).
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להלן הערות לנתונים שבטבלה לעיל:
( )1אבנר קינל – מנכ"ל אינובייט
מר אבנר קינל מכהן כמנכ"ל וכדירקטור באינובייט ,המועסק באינובייט החל מחודש מאי  .2001כפי
שנמסר לחברה ,תנאי העסקתו העיקריים של מר אבנר קינל כמנכ"ל אינובייט הינם כדלקמן :משכורת
חודשית בסך של  45,000ש"ח ברוטו צמודה למדד המחירים לצרכן; בונוס שנתי בסך של  5%מהרווח
לפני מס של אינובייט; שימוש ברכב בשווי של עד  300אלפי ש"ח (צמוד למדד) וטלפון סלולארי; החזר
הוצאות ,הוצאות רכב וטלפון; תנאים סוציאליים ,ובכלל זה  28ימי חופשה שנתיים והפרשה לביטוח
מנהלים ,לקרן פנסיה (כולל אובדן כושר עבודה) ולקרן השתלמות .הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי
קצובה .אינובייט ומר אבנר קינל יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה בכתב בת  120יום
מראש .אינובייט רשאית שלא להעסיק את מר אבנר קינל בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או
חלקה).
( )2שרגא וייסמן -מנכ"ל רונסון
מר שרגא וייסמן מכהן כמנכ"ל רונסון החל משנת  . 2008כפי שנמסר לחברה ,תנאי העסקתו
העיקריים של מר שרגא וייסמן ברונסון הינם כדלקמן :שכר חודשי ברוטו ,המשולם בזלוטי ,בסכום
השווה לסך של  2,500אירו; החזר הוצאות חודשי בגין מגורים ומשרד ,המשולם בזלוטי ,בסכום
השווה לעד סך של  3,000אירו ,וכן תשלום בגין ביטוח רפואי וסוציאלי; החזר הוצאות שוטף לשם
ביצוע תפקידו בסכום שלא יעלה על  5,000אירו לשנה; החזר הוצאות נסיעה לישראל לו ולמשפחתו
בסכום שלא יעלה על  20,000אירו לשנה; הוצאות רכב וטלפון .בנוסף ,חברה ייעוץ שבבעלותו של מר
וייסמן מספקת לרונסון שירותי ייעוץ בסכום חודשי בסך של  22,500אירו ,וכן זכאית לתשלום של
מענק שנתי בסכום השווה ל 3.3%-מהרווחים (לפני מס) של רונסון ,לפי דוחותיה הכספיים
המאוחדים .לכל אחד מהצדדים קיים זכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 6
חודשים.
יובהר כי רונסון הינה חברה כלולה של החברה ,המוחזקת על-ידי החברה בשיעור של  39.8%מהונה
המונפק .בהתאם ,בדוחותיה הכספיים ,החברה נושאת בעקיפין רק בחלק מעלות התגמול של מר
וייסמן ,כמתואר בטבלה לעיל (הכוללת את מלוא התגמול המשולם למר וייסמן על-ידי רונסון),
בהתאם לשיעור החזקתה של החברה ברונסון.
( )3גיל זלצמן – מנכ"ל רום גבס
מר גיל זלצמן כיהן כמנכ"ל משותף ברום גבס החל מחודש נובמבר  ,2011והחל מחודש יולי 2012
מכהן כמנכ"ל יחיד של רום גבס .כפי שנמסר לחברה ,עיקרי תנאי העסקתו של מר גיל זלצמן כמנכ"ל
רום גבס הינם:
[א]

התמורה :משכורת חודשית בסך של  65,000ש"ח ברוטו (בהיקף משרה מלאה).

[ב]

מענק שנתי :מר זלצמן זכאי לקבל מענק שנתי בסך של  2.5%מהרווח (לפני מס) של רום
גבס לפני מס ,ולא פחות מסכום של שתי משכורות חודשיות ,ובכל מקרה המענק לא יעלה
על סך של  700אלפי ש"ח בשנה ,אלא בהחלטה מיוחדת של דירקטוריון רום גבס.

[ג]

הוצאות רכב וטלפון :רום גבס העמידה לשימושו של מר זלצמן רכב חברה ,ונושאת
בהוצאות אחזקתו ,כולל גילום המס .בנוסף ,זכאי מר זלצמן להחזר הוצאות ,ובכללן
הוצאות רכב וטלפון.

[ד]

תנאים סוציאליים ואחרים :מר זלצמן זכאי לתנאים סוציאליים ,ובכלל זה הפרשה
לביטוח מנהלים ,לקרן פנסיה (כולל אובדן כושר עבודה) ולקרן השתלמות.
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[ה]

תקופת הודעה מוקדמת :כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם ההעסקה לסיום
בהודעה מוקדמת של  120יום מראש.

[ו]

אי תחרות :מר זלצמן יהא זכאי למענק בגין התחייבות לאי תחרות לתקופה של שישה
חודשים לאחר סיום יחסי עובד מעביד ברום גבס ,וזאת בתמורה לסכום בשיעור השווה
לשלוש עד ארבע משכורות חודשיות ,להפרשות סוציאליות ושימוש ברכב שברשותו
לתקופה של שלושה עד ארבעה חודשים .רום גבס תהא רשאית על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לוותר על ההתחייבות לאי תחרות ,כולה או חלקה ,ועל התשלום בגינה.

[ז]

תשלום מבוסס מניות :בחודש אוגוסט  2011העניקה דורי בניה למר זלצמן אופציות
הניתנות למימוש ל 70,000-מניות של דורי בניה ,בהתאם לתנאי תכנית האופציות של דורי
בניה (לפרטים אודות תנאי התכנית ראה באור .2.10ב) .4לדוחות הכספיים).

[ח]

רום גבס העמידה למס זלצמן הלוואה שסכומה נכון למועד הדוח הינו כ 104-אלפי ש"ח,
הנושאת הצמדה וריבית שנתית בשיעור של .4%

( )4אריאל וילנסקי – מנכ"ל דורי בניה עד ליום  15ביולי 2014
מר אריאל וילנסקי כיהן כמנכ"ל דורי בניה מחודש דצמבר  2012ועד חודש יולי  .2014כפי שנמסר
לחברה ,עיקרי תנאי העסקתו של מר ולנסקי (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) היו כדלקמן:
היקף ההעסקה של  100%משרה; משכורת חודשית בסך של  90,000ש"ח ברוטו ,צמוד לעלייה במדד
המחירים לצרכן; החזר הוצאות בסך של עד  5,000ש"ח בחודש; רכב מנהלים בשווי של עד כ350,000-
ש"ח ,לרבות הוצאות אחזקה וביטוח (ללא גילום) ,או לחילופין ככל שלא יועמד רכב לשימושו כאמור,
קבלת שווי ההטבה (הנאמדת בכ 10,000 -ש"ח לחודש) ,בתוספת הוצאות דלק; תנאים סוציאליים,
ובכללם ביטוח מנהלים ,ביטוח אבדן כושר עבודה ,קרן השתלמות 30 ,ימי מחלה בשנה ,חופשה שנתית
בת  22ימים ודמי הבראה לפי דין.
כל צד להסכם יהא רשאי לסיים את ההסכם על-ידי מתן הודעה מוקדמת של  120יום מראש והוסכם
כי במשך תקופת ההודעה המוקדמת ,תשלם דורי בניה למר וילנסקי את מלוא השכר וההטבות הנלוות
להם הוא היה זכאי.
לפי תנאי העסקתו האמורים ,מר וילנסקי היה זכאי למענק שנתי מוגבל בתקרה של עד  24משכורות
חודשיות ,אשר יורכב משני רכיבים :רכיב כמותי הכולל  250 )1( -אלפי ש"ח ,במקרה בו הרווח של
דורי בניה יהא בסך של  20מיליון ש"ח (לעניין זה "הרווח" הינו ממוצע של הרווח השנתי של דורי בניה
לפני מס לפי הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים שלה בשנתיים הקודמות למועד הענקת המענק,
בנטרול רווחים משערוך נכסים שלא אגב עסקה ובנטרול אירועים חד פעמיים); וכן ( )2תוצאת מכפלת
 2.5%ברווח (כמשמעו לעיל) שמעל סך של  20מיליון ש"ח ועד לסך של  40מיליון ש"ח (כולל) ,ו-
תוצאת מכפלת  5%ברווח שמעל סך של  40מיליון ש"ח ואילך; רכיב איכותי לפי הערכה של ועדת
התגמול ודירקטוריון דורי בניה על בסיס קריטריונים שיוגדרו מראש ,ולא יותר משתי משכורות
חודשיות לשנה .במקרה של סיום תקופת ההעסקה של מר וילנסקי מכל סיבה שהיא ,למעט בנסיבות
השוללות פיצויי פיטורין לפי דין ,במהלך שנה קלנדרית ,יהא הוא זכאי לתשלום חלק יחסי מהמענק
השנתי כאמור בהתאם למפורט בהסכם עימו ,ובלבד שהרווח שיוצג (במונחים שנתיים) לא יפחת
מסכום הרווח המינימאלי של  20מיליון ש"ח.
כן נקבע במסגרת תנאי כהונתו של מר וילנסקי כי אם בתקופה שעד שלוש שנים לאחר תום השנה
בגינה חושב כל מענק שנתי ושולם לו התברר שהמענק שולם על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים
ולגביהם ביצעה דורי בניה הצגה מחדש בדוחות הכספיים שלה ( ,)Restatementהוא יחויב להחזיר את
החלק העודף ששולם לו על פי ההפרש שבין המענק המחושב לפי הנתונים המתוקנים והמענק שחושב
לפני הנתונים המקוריים שפורסמו ,ככל ששולם.

 - 12בדוחות הכספיים של דורי בניה לשנים  2012ו 2103 -הוכרו הסכומים  69אלפי ש"ח ו 873 -אלפי ש"ח,
כמענקים למר וילנסקי בגין השנים האמורות .בפועל ,שולם למר וילנסקי מלוא סכום המענק בגין שנת
 2012וסך של כ 350 -אלפי ש"ח בגין שנת  .2013בעקבות תיאום הדוחות הכספיים של דורי בניה
לשנים  2012ו 2013 -בהתאם לאמור לעיל ,נדרש מר וילנסקי להשיב לדורי בניה סך של כ 49 -אלפי
ש"ח בגין שנת  2012ואת מלוא המענק בגין שנת  ,2013היינו סך של כ 395 -אלפי ש"ח (להלן -סכום
ההשבה) .במסגרת גמר חשבון שביצעה דורי בניה בסמוך לסיום מועד ההתקשרות עם מר וילנסקי,
קוזז סכום ההשבה מהכספים אשר עמדו לזכותו ,כך שנכון למועד הדוח ,יתרת הכספים שעליו להשיב
לדורי בניה עומדת על סך של כ 156-אלפי ש"ח .דורי בניה הפחיתה את סכום המענק שהוכר בדוחותיה
הכספיים לשנת  2012ואת מלוא המענק שהוכר בדוחותיה הכספיים לשנת  2013בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים .נכון למועד הדוח ,בהתבסס על תכתובות בין הצדדים ,נושא השבת הכספים
כאמור מצוי במחלוקת בין הצדדים.
ביום  21באוקטובר  2013הקצתה דורי בניה לחברה הפרטית בבעלותו המלאה של מר וילנסקי
אופציות לא רשומות לרכישת  2,000,000מניות רגילות של דורי בניה ,ללא תמורה ,בהתאם להוראות
סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א.1961-
ביום  15ביולי  2014סיים מר וילנסקי את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה .ביום  15באוקטובר  2014חולטו
כל כתבי האופציה האמורים שהוקצו למר וילנסקי בשל סיום התקשרותו עם דורי בניה.
( )5רונן אשכנזי – מנכ"ל החברה עד ליום  2בנובמבר 2014
לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה עד ליום  2בנובמבר  ,2014בהתאם
להסכם ניהול שהיה בין החברה לבין גזית ישראל ,לרבות החזר מענקים בגין כהונתו של מר אשכנזי
כמנכ"ל החברה בשנים  2012ו 2013-שבוצע בשנת  2014על-ידי גזית ישראל ,ראה באור .29ד.1.ד)
לדוחות הכספיים.
תנאי כהונתו של מר אשכנזי בהתאם להוראות הסכם הניהול האמור היו בהתאם להוראות מדיניות
התגמול של החברה .עם סיום כהונתו של רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה הסתיים גם תוקפו של הסכם
הניהול האמור ,ובהתאם לזאת לא נדרשה החברה לשוב ולבחון את ההוגנות והסבירות של
התקשרותה בהסכם הניהול האמור.
( )6שניר שרון – סמנכ"ל כספים
מר שניר שרון מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה ,והחל מיום  14בדצמבר  2014מכהן גם כמשנה למנכ"ל
ולסמנכ"ל הכספים של דורי בניה (יצוין כי דורי בניה אינה משתתפת בעלות העסקתו של מר שרון) .מר
שרון מועסק בחברה החל משנת  .2008תנאי העסקתו של מר שרון הינם בהתאם להסכם העסקה
מעודכן מחודש מרס  ,2012כפי שעודכן בחודש דצמבר  ,2014אשר להלן עיקריו:
[א]

התמורה :עד יום  14בדצמבר  2014היתה משכורתו החודשית של מר שרון  45,000ש"ח
ברוטו .החל מהמועד האמור ועם תחילת תפקידו האמור בדורי בניה ,עודכן סכום
המשכורת החודשית לסך של  62,000ש"ח ברוטו .בהיקף משרה מלאה.

[ב]

מענק שנתי :מר שרון יהיה זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי שייקבע
על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה ,ככל שיוחלט על הענקתו .המענק אינו מהווה
חלק משכרו .יצוין כי המענק השנתי המתואר בטבלה הינו מענק ששולם למר שניר בגין
שנת  ,2014בהתאם למדיניות תגמול נושאי משרה של החברה ,שאושרה בחודש פברואר
.2014

[ג]

הוצאות רכב וטלפון :החברה העמידה לשימושו של מר שרון רכב כפי שנהוג לגבי
סמנכ"לים אחרים בחברה ,נושאת בכל העלויות הקבועות והמשתנות של הרכב .עד יום 14
בדצמבר  2014החברה גילמה חלק מהוצאות הרכב האמור לצרכי מס .החל מהמועד
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האמור לא חל גילום מס בגין רכיב זה .בנוסף ,החברה מספקת למר שרון טלפון סלולארי
ונושאת בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר.
[ד]

תנאים סוציאליים ואחרים :מר שרון זכאי לתנאים סוציאליים ,כגון  24ימי חופשה
שנתיים ,ימי מחלה ,דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצרכי עבודתו.
החברה מפקידה כספים לביטוחי מנהלים ,על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה ומבצעת
הפרשות לקרן השתלמות .עד ליום  14בדצמבר  2014החברה גילמה כל חבות למס הכנסה
הנובעת מתשלומיה כלפי הפוליסה לביטוח מנהלים וכן כל חבות למס הכנסה הנובעת
מתשלומיה שמעל התקרה המותרת לפי פקודת מס הכנסה ,בגין הפרשות לקרן השתלמות.
החל מהמועד האמור לא חל גילום מס בגין רכיבים אלה .מר שרון יהא זכאי לפיצויי
פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו בחברה ,למעט בנסיבות שיש בהם
כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים על-פי דין ,שאז יהיה זכאי לקבל אך ורק את אותם
כספים שהפריש לפוליסה ואת הכספים שהיו קיימים בפוליסה (ככל והיו) ביום תחילת
העסקתו בחברה וכן את הפירות של הפרשות אלו.

[ה]

שמירת סודיות :מר שרון התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על סודיות במשך
תקופת עבודתו בחברה ולאחריה.

[ו]

תקופת ההסכם וסיומו :הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה .החברה ומר שרון,
יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של  90יום מראש.

להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים שניתנו למר שרון הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול
של החברה ובהתאם הינם הוגנים וסבירים (למעט בהתייחס לרכיבי גילום מס מסוימים כנזכר לעיל,
אשר אושרו והיו קיימים במסגרת תנאי העסקתו של מר שרון לפני מועד אישורה של מדיניות התגמול
ועד לחודש דצמבר  ,2014ואשר נבחנו על-ידי דירקטוריון החברה ונמצאו לא משמעותיים וסבירים
והוגנים ביחס לתרומתו ולפעילותו של נושא המשרה האמור) .כן בחן דירקטוריון החברה כי התגמול
אשר ניתן למר שרון בגין שנת  2014עומד בתנאים וביחסים שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול של
החברה בהתייחס לרכיבי התגמול ובהתייחס לשכרם של יתר עובדי החברה.
( )7אורעד יצחקי– סמנכ"ל ייזום
מר אורעד יצחקי מכהן כסמנכ"ל ייזום בחברה .עד ליום  23בפברואר  2014כיהן מר יצחקי גם כיועץ
משפטי וכמזכיר החברה .מר יצחקי מועסק בחברה החל משנת  .2006תנאי העסקתו של מר יצחקי
הינם בהתאם להסכם העסקה מעודכן מחודש יולי  ,2012אשר להלן עיקריו:
[א]

התמורה :משכורת חודשית בסך של  45,000ש"ח ברוטו (בהיקף משרה מלאה).

[ב]

מענק שנתי :מר יצחקי יהיה זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי
שייקבע על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה ,ככל שיוחלט על הענקתו .המענק אינו
מהווה חלק משכרו .יצוין כי המענק השנתי המתואר בטבלה הינו מענק ששולם למר
יצחקי בגין  ,2014בהתאם למדיניות תגמול נושאי משרה של החברה ,שאושרה בחודש
פברואר .2014

[ג]

הוצאות רכב וטלפון :החברה העמידה לשימושו של מר יצחקי רכב כפי שנהוג לגבי
סמנכ"לים אחרים בחברה ,נושאת בכל העלויות הקבועות והמשתנות של הרכב ,ומגלמת
חלק מהוצאותיו לצרכי מיסוי ,כמפורט בהסכם העסקה .בנוסף ,החברה מספקת למר
יצחקי טלפון סלולארי ונושאת בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר.

[ד]

תנאים סוציאליים ואחרים :מר יצחקי זכאי לתנאים סוציאליים ,כגון  24ימי חופשה
שנתיים ,ימי מחלה ,דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצרכי עבודתו.
החברה מפקידה כספים לביטוחי מנהלים ,על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה ומבצעת
הפרשות לקרן השתלמות .החברה מגלמת כל חבות למס הכנסה הנובעת מתשלומי החברה
כלפי הפוליסה לביטוח מנהלים וכן כל חבות למס הכנסה הנובעת מתשלומי החברה,
שמעל התקרה המותרת לפי פקודת מס הכנסה ,בגין הפרשות לקרן השתלמות .מר יצחקי
יהא זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו בחברה ,למעט
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בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים על-פי דין ,שאז יהיה זכאי לקבל אך
ורק את אותם כספים שהפריש לפוליסה ואת הכספים שהיו קיימים בפוליסה (ככל והיו)
ביום תחילת העסקתו בחברה וכן את הפירות של הפרשות אלו.
[ה]

שמירת סודיות :מר יצחקי התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על סודיות במשך
תקופת עבודתו בחברה ולאחריה.

[ו]

תקופת ההסכם וסיומו :הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה .החברה ומר יצחקי,
יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של  90יום מראש.

להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים שניתנו למר יצחקי הינם בהתאם להוראות מדיניות
התגמול של החברה ובהתאם הינם הוגנים וסבירים (למעט בהתייחס לרכיבי גילום מס מסוימים
כנזכר לעיל ,אשר אושרו וקיימים במסגרת תנאי העסקתו של מר יצחקי לפני מועד אישורה של
מדיניות התגמול ,ואשר נבחנו על-ידי דירקטוריון החברה ונמצאו לא משמעותיים וסבירים
והוגנים ביחס לתרומתו ולפעילותו של נושא המשרה האמור) .כן בחן דירקטוריון החברה כי
התגמול אשר ניתן למר יצחקי בגין שנת  2014עומד בתנאים וביחסים שנקבעו במסגרת מדיניות
התגמול של החברה בהתייחס לרכיבי התגמול ובהתייחס לשכרם של יתר עובדי החברה.
.2

להלן פירוט התגמולים שניתנו על-ידי דורי קבוצה או על-ידי תאגיד בשליטתה לבעלי עניין בדורי
קבוצה ,שאינם מצוינים בטבלה שבסעיף  1לתקנה זו לעיל:
2.1

דירקטורים בדורי קבוצה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות לפי "הסכום המרבי" לפי
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-בהתאם
לסיווגה של החברה .סך הגמול שניתן לכל הדירקטורים של דורי קבוצה (למעט ה"ה אריה
מינטקביץ ודורי סגל ,אשר אינם מקבלים מהחברה גמול דירקטורים) בגין כהונתם
כדירקטורים בה בשנת  ,2014לרבות ההוצאות הנלוות אליו ,הסתכם בסך של כ1.2 -
מיליון ש"ח.

2.2

ביום  12בספטמבר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי קבוצה (לאחר
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות דורי קבוצה בהסכם למתן
שירותי ניהול עם גזית ישראל ,שהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום  16בנובמבר
 ,2011ובהתאם פקע ביום  15בנובמבר  .2014לפרטים ראה באור .29ד.1.ג) לדוחות
הכספיים .בהתאם להסכם ,שילמה החברה לגזית ישראל דמי ניהול בסך של כ 860-אלפי
ש"ח בגין שנת  2014עד למועד פקיעתו של ההסכם האמור.
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תקנה 21א:

בעלי השליטה בדורי קבוצה

נכון למועד הדוח ,בעלת השליטה בדורי קבוצה הינה גזית ישראל 11,המחזיקה במניות דורי קבוצה
באמצעות חברות בת פרטיות שבשליטתה  -אכד בנין והשקעות בע"מ (המחזיקה במניות דורי קבוצה
בעצמה ובאמצעות אכד ציוד ונכסים ( )1979בע"מ ,חברה בת בבעלותה המלאה) וג'י ישראל מרכזים
12
מסחריים בע"מ .למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בגזית ישראל הינה גזית-גלוב בע"מ ("גזית גלוב"),
13
אשר הינה חברה בשליטת נורסטאר החזקות אינק( .לשעבר ,גזית אינק"( ).נורסטאר").
למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בנורסטאר הינם מר חיים כצמן ,14המחזיק במניות נורסטאר
באמצעות חברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני משפחתו (כ 25.38% -מהון המניות המונפק של נורסטאר),
במישרין ובעקיפין ,וכן באמצעות  ,First US Financial LLCהמחזיקה כ 18.18% -מהון המניות של
נורסטאר (" ,"FUFוביחד עם מר כצמן "קבוצת כצמן") ,וכן מר דורי סגל( 15המחזיק כ 8.80% -מהון
המניות המונפק של נורסטאר) ורעייתו ,גב' אריקה אוטוסון (המחזיקה כ 5.82% -מהון המניות של
נורסטאר) ,אשר התקשרו ביום  31בינואר  2013בהסכם בעלי מניות עם קבוצת כצמן בקשר עם
החזקותיהם בנורסטאר.
תקנה :22

עסקאות עם בעל שליטה

.1

לפרטים ,למיטב ידיעת דורי קבוצה ,בדבר עסקאות עם בעלי שליטה בדורי קבוצה או שלבעלי
שליטה בדורי קבוצה יש עניין אישי באישורן ,אשר דורי קבוצה ,חברות בשליטתה או חברות
קשורות שלה ,התקשרו בהן בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח,
או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח ,אשר הינן עסקאות המצויות בתחולת סעיף  )4(270לחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,ולמעט עסקאות זניחות כמתואר בס"ק  4להלן
("עסקאות זניחות") ,ראה באורים .29ד.1.א)-ב).29 ,ד.1.ה).29 ,ד.1.ז).29 ,ד.2.א) ו.29-ד.2.ג)
לדוחות הכספיים.

.2

לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות עם בעלי שליטה בדורי קבוצה או שלבעלי שליטה

11

למיטב ידיעת קבוצת דורי ,נכון למועד הדוח 84.65% ,מהונה המונפק של גזית ישראל ( 75%בדילול מלא) מוחזק על-ידי
גזית-גלוב בע"מ ("גזית גלוב") ,ויתרת הונה המונפק של גזית ישראל ( 25% ;15.35%בדילול מלא) מוחזק על-ידי מר רונן
אשכנזי (באמצעות חברה בשליטתו) ,אשר כיהן ,בין היתר ,כמנכ"ל דורי קבוצה (עד יום  2בנובמבר  )2014וכיו"ר
דירקטוריון דורי בניה (עד יום  2בנובמבר  ;2014כהונתו של מר אשכנזי כדירקטור בדורי בניה הסתיימה ביום  8בפברואר
.)2015
גזית גלוב ,מר רונן אשכנזי וחברה בבעלותו המלאה ("חברת אשכנזי") ,הינם צדדים למערכת הסכמים מחודש מאי ,2006
המסדירים זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית ישראל ולניהולה .בהסכם בעלי המניות בין הצדדים ,כפי
שתוקן ,נקבע ,בין היתר ,כי דירקטוריון גזית ישראל יכלול בין שלושה לחמישה חברים על-פי קביעת גזית גלוב ,כאשר
לחברת אשכנזי תהא זכות למנות דירקטור אחד (בחודש אוקטובר  2014תוקן הסכם בעלי המניות האמור כך
שדירקטוריון גזית ישראל יכלול בין שלושה לשישה חברים (במקום חמישה)) .החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של
בעלי המניות של גזית ישראל ושל הדירקטוריון שלה (בדבר שינוי תקנון באופן הפוגע בבעלי המניות ,שינוי זכויות הנלוות
למניות של גזית ישראל ,פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי) ,תתקבלנה ברוב
מיוחד של  86%מהנוכחים והמצביעים .בחודש אפריל  2010פג תוקפו של ההסכם האמור על פיו מעניק מר רונן אשכנזי
שירותי ניהול לגזית ישראל ,א ך נכון למועד הדוח ,למיטב ידיעת קבוצת דורי ,הצדדים ממשיכים לפעול על-פיו .למיטב
ידיעת החברה מר רונן אשכנזי מעניק שירותי ניהול לגזית ישראל בהתאם להסכם מיום  13בינואר  2013בתוקף מיום 1
בינואר  ,2012שהאריך תוקפו של הסכם ניהול משנת .2006
למיטב ידיעת החברה ,ג זית גלוב הינה חברה ציבורית ,שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה של תל אביב ,בבורסה
של ניו יורק ובבורסה של טורונטו  .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,מחזיק מר אריה מינטקביץ ,יו"ר הדירקטוריון
של החברה 0.06% ,מהון המניות של גזית גלוב וכן ניירות ערך לא רשומים הניתנים למימוש למניות גזית גלוב (בשיעור
זניח); כמו כן ,בנוסף לאמור לעיל ,מר דורי סגל ,המכהן כדירקטור בחברה ,מחזיק במישרין  0.40%מהון המניות של גזית
גלוב.
למיטב ידיעת החברה ,נורסטאר הינה חברה זרה הרשומה בפנמה ,אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בתל
אביב.
למיטב ידיעת החברה ,מר חיים כצמן מכהן ,בין היתר ,כיו"ר הדירקטוריון של נורסטאר ושל גזית גלוב.
מר דורי סגל מכהן ,בין היתר ,כדירקטור בחברה ,כסגן יו"ר דירקטוריון בנורסטאר וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון גזית
גלוב.

12

13
14
15
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בדורי קבוצה יש עניין אישי באישורן אשר דורי קבוצה ,חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה
התקשרו בהן בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח ,או שהן עדיין
בתוקף במועד הדוח ,אשר אינן עסקאות המצויות בתחולת סעיף  )4(270לחוק החברות ,ולמעט
עסקאות זניחות ,ראה באורים .29ד.2.ו) ו.29 -ד.2.ח) לדוחות הכספיים .כן ראה באורים .18א )4.ו-
.29ד.2.ז) לדוחות הכספיים.
.3

לשם שלמות התמונה יצוין כי החברה הינה צד להסכם לתיחום פעילות עם אכד בנין והשקעות
בע"מ (מבעלי השליטה בחברה) .לפרטים אודות ההסכם האמור ראה סעיף  23.1לחלק א' לדוח
התקופתי של החברה לשנת .2013

.4

עסקאות זניחות
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בחודש מרס  ,2009אימצה החברה כללים וקווים מנחים
לסיווגה של עסקה של חברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה (41א)(()6א) לתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010-בחודש פברואר  2015אישרה ועדת הביקורת
מחדש את הכללים והקווים המנחים האמורים .לפרטים ראה באור .29ד.2.ד) לדוחות הכספיים.

.5

אמות מידה לסיווג עסקאות ופעולות של דורי קבוצה
בחודש פברואר  2015אישרה ועדת הביקורת מחדש את אמות המידה לסיווג עסקאות עם בעלי
שליטה ו/או נושאי משרה בחברה (כהגדרתה להלן) ו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש
עניין אישי באישורן ("עסקת בעלי העניין" או "העסקה") 16כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן
חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף (254א) לחוק החברות ,כפעולות מהותיות או כפעולות
שאינן מהותיות ,וזאת בהתאם לסעיף 1(117א) לחוק החברות ובהתחשב באופי פעילותן של דורי
קבוצה ותאגידים בשליטתה (ביחד להלן בסעיף זה – "החברה") ,תוצאותיה ותנאי השוק
("הנוהל").
עסקת בעלי עניין תסווג כעסקה שאינה עסקה חריגה ,אם היא מקיימת את התנאים הבאים
במצטבר( :א) העסקה הינה במהלך עסקים רגיל של החברה; (ב) העסקה הינה בתנאי שוק; ו(-ג)
העסקה אינה מהותית ,היינו היא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,על
רכושה או על התחייבויותיה.
5.1

מהלך עסקים רגיל
עסקת בעלי עניין תיחשב כעסקה שנעשית במהלך עסקים רגיל של החברה ,אם
ההתקשרות נעשית במסגרת שגרת עסקאותיה של החברה בפועל ,והיא אינה עסקה יוצאת
דופן לפעילותה של החברה .עסקאות שתיחשבנה כעסקאות הנעשות שלא במהלך עסקים
רגיל הינן עסקאות הנחשבות כחריגה ממהלך העסקים הרגיל בנסיבות העניין .הנוהל קבע
קריטריונים לבדיקה האם עסקת בעלי העניין הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה.

5.2

עסקה בתנאי שוק
עסקת בעלי עניין תיחשב ככזו שנעשית בתנאי שוק ,אם המחיר ויתר תנאי העסקה
העיקריים והמהותיים משקפים את המחיר והתנאים העיקריים של עסקה דומה ,לו
הייתה מבוצעת בין החברה לבין צד שלישי לא קשור או בין צדדים בלתי קשורים אחרים.

16

הנוהל שאומץ לראשונה על-ידי החברה ביום  12במרס  2012מתייחס לעסקאות המנויות על העסקאות המפורטות בפרק
החמישי לחלק השישי של חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-למעט תנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה (לרבות תנאי
כהונה והעסקה של דירקטורים כדירקטורים ו/או בתפקידים אחרים) ,בעלי שליטה ו/או קרוביהם.
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לצורך בחינת תנאי שוק של עסקת בעלי עניין תיערך השוואה עם שלוש עסקאות דומות
אחרות של החברה עם צדדים בלתי קשורים או בין צדדים בלתי קשורים אחרים ,בהתאם
לקריטריונים המפורטים להלן .יצוין כי ,ביסוס קיומם של תנאי שוק בהסתמך על עסקה
בודדת או על הצעת מחיר אחרת בודדת יתאפשר רק אם קיימים לכך נימוקים מיוחדים,
שנקבעו בנוהל.
במסגרת בחינת תנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה עסקה לקבלת שירותי ביצוע
עבודות בניה נקבע בנוהל ,כי על הסיכונים בעסקת בעלי עניין להיות זהים מכל הבחינות
המהותיות לסיכונים הכרוכים בעסקאות דומות או עליהם להיות סיכונים נמוכים מהם;
על התנאים המשפטיים העיקריים של עסקה לביצוע עבודות בניה להיות זהים מכל
הבחינות המהותיות לתנאיהן של עסקאות דומות או למצער אינם תנאים משפטיים
פחותים מאלו הקבועים בעסקאות דומות .בנוסף לאמור לעיל ,נקבעו קריטריונים גם
לתנאים המשפטיים דלהלן :ערבות להבטחת ביצוע עבודות וערבות לקיום הסכם ,בדק
ואחריות ,סמכויות המפקח ואחריות החברה בנזיקין .עסקת בעלי עניין שתכלול תנאים
משפטיים מהותיים שאינם כלולים בעסקאות דומות כאמור ,תיחשב כעסקה שאינה
בתנאי שוק ; על עקרונות התמחור על מרכיביו בעסקת בעלי עניין להיות דומים מהבחינות
המהותיות לעקרונות התמחור בעסקאות דומות .בנוהל נקבעו קריטריונים לבחינת תנאי
התשלום ולקביעת התמורה בכל אחת משיטות הבאות :מדידת כמויות" ,פאושל",Cost+ ,
תמחור לשינויים ולתוספות ,וכן כל שיטת תשלום אחרת ובתנאים הנהוגים בעסקאות
דומות .על התמורה יחולו מגבלות לגבי סוג המטבע וההצמדה.
במסגרת בחינת תנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה עסקה של רכישה ו/או מכירה של
נכסי מקרקעין לסוגיהם נקבע בנוהל ,כי שיטת קביעת התמורה בעסקאות כאמור תהא
בהשוואה לשלוש עסקאות דומות אחרות לפחות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן:
שטח הנכס ,מיקומו ,תנאי תשלום ,מועד המכירה או הרכישה ,סמיכות הזמנים לעסקאות
דומות אחרות ,זכויות בניה וכל פרמטר רלבנטי אחר.
במסגרת בחינת תנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה עסקה של השכרה ו/או שכירה של
נכסי מקרקעין לסוגיהם נקבע בנוהל ,כי על הסיכונים בעסקת בעלי עניין כאמור להיות
זהים מכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים בעסקאות דומות ,או עליהם להיות
סיכונים נמוכים מהם; שיטת קביעת התמורה תהא בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על
בסיס הפרמטרים המפורטים להלן :שטח הנכס ,מיקומו ,רמת גימור ,עיצוב וחלוקה
פנימית ,אבזור ,אופן חישוב דמי השכירות (קבועים ו/או משתנים) ,הצמדה של דמי
השכירות ,מנגנון השינוי בדמי השכירות ,תקופת שכירות ,תנאי אופציות להארכת תקופת
השכירות ,השתתפות בהוצאות ,דמי ניהול ו/או אחזקה ,תנאי תשלום ,ערבויות ו/או
בטחונות ,מועד השכירה או ההשכרה ,סמיכות הזמנים לעסקאות דומות אחרות וכל
פרמטר רלבנטי אחר.
במסגרת בחינת תנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה עסקה של רכישה ו/או מכירה של
נכסי מקרקעין לסוגיהם (יחידות דיור) ,נקבע בנוהל ,כי על הסיכונים בעסקת בעלי עניין
להיות זהים מכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים בעסקאות דומות ,או עליהם
להיות סיכונים נמוכים מהם; קביעת התמורה בעסקאות של מכירה של דירות בפרויקט
מגורים תהא בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן:
שטח הדירה ,הקומה בה ממוקמת הדירה ,הבניין הספציפי בפרויקט ,חניה ,כיווני אויר,
הנוף הנשקף מהדירה ,רמת גימור ,עיצוב וחלוקה פנימית ,אבזור הדירה ,מועד המכירה,
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תנאי תשלום ,סמיכות הזמנים לעסקאות דומות אחרות ,הצמדות ,החלק ברכוש המשותף,
זכויות בניה וכל פרמטר רלבנטי אחר .עוד נקבעו קריטריונים המגבילים את מחירי
הדירות בעסקת בעלי עניין.
בכל מקרה ,תנאי עסקת בעלי העניין מכל הבחינות המהותיות תהא זהה לתנאיהן של
עסקאות דומות ,או למצער תנאיה לא יהיו פחותים מאלו הקובעים בעסקאות דומות.
עסקה שתכלול תנאים משפטיים מהותיים שאינם כלולים בעסקאות דומות ,תיחשב
כעסקה שאינה בתנאי שוק .כמו-כן הוגבלה התמורה עד סכום מסוים ,שמעבר לו תיחשב
העסקה כעסקה שאינה בתנאי שוק.
במסגרת בחינת תנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה העמדת ערבות לפי חוק המכר
נקבע בנוהל ,כי ערבות לפי חוק המכר תועמד בהתאם לתנאי חוק זה וכן נקבעו
קריטריונים המגבילים את סכומי הערבויות בעסקת בעלי עניין.
עסקת בעלי עניין שתנאיה טובים מתנאי השוק הרלבנטיים לאותה עסקה ,לא תיחשב
כעסקה שאינה בתנאי שוק.
5.3

מהותיות
מבחן זה דן במהותיות ההשפעה שיש לעסקת בעלי העניין על רווחיות החברה ,על רכושה
ועל התחייבויותיה ,כאשר נקבעו בנוהל קריטריונים כמותיים ואיכותיים לבחינת מהותיות
העסקה.

5.4
תקנה :24

כן נקבע בנוהל כי אמות המידה יחודשו ו/או יעודכנו אחת לשנה על-ידי ועדת הביקורת.
החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

פרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בדורי קבוצה בניירות ערך של דורי קבוצה נכון
ליום  28בפברואר  ,2015מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של דורי קבוצה מיום  8במרס 2015
(אסמכתא מספר .)2015-01-045646
תקנה 24א :הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
לפרטים אודות ההון הרשום ,ההון המונפק וניירות הערך ההמירים של החברה ,ראה באור  19לדוחות
הכספיים.
תקנה 24ב :מרשם בעלי המניות של החברה
מרשם בעלי המניות של דורי קבוצה מובא בדרך של הפניה לדוח מיידי של דורי קבוצה מיום  1במרס 2015
(אסמכתא מספר .)2015-01-041269
תקנה 25א :מען רשום
כתובת :ניסים אלוני  ,10תל-אביב 6291924
טל03-7778111 :
פקס03-5331462 :
כתובת דואר אלקטרוניhadar@dorigroup.co.il :
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תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד

להלן פרטי הדירקטורים של החברה נכון למועד הדוח ,למיטב ידיעת החברה:
שם
הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת
כתבי בי-דין:

נתינות:
תפקיד
בחברה:
חברות בוועדות
דירקטוריון:
דירקטור
חיצוני:
דירקטור בלתי
תלוי:
בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית 17או
כשירות
מקצועית:

17

אריה מינטקביץ
00129320
 28בספטמבר 1942
דרך השלום  ,1תל-אביב

ישראלית
יו"ר דירקטוריון

דורי סגל

שרון זוזובסקי

מתי דב

057508509
057493504
 30באפריל 1962
 19במרס 1962
 85 Hanna Avenue,ישראל גלילי  ,11תל
 Suite 400,Toronto,אביב
Ontario M6K3S3,
Canada
ישראלית
ישראלית ,אמריקאית,
קנדית
דירקטור
דירקטור

ישראלית

ישראלית

ישראלית

דירקטור חיצוני

דירקטור

דירקטורית חיצונית

ועדת ביקורת ,ועדת
מאזן ,ועדת תגמול,
ועדת ממשל תאגידי
ואכיפה מנהלית
לא

ועדת ביקורת ,ועדת
מאזן ,ועדת תגמול,
ועדת ממשל תאגידי
ואכיפה מנהלית
כן

לא

לא

לא

לא

053383246
 3במרס 1955
אלמוג  ,8רמת אפעל

רינת רמלר
029257821
 19באפריל 1972
רחוב הנרקיסים 8ב,
חיפה

רות דהן פורטנוי

לא

לא

024807927
 1בפברואר 1970
ארלוזורוב  ,26גבעתיים

ועדת ביקורת ,ועדת
מאזן ,ועדת תגמול,
ועדת ממשל תאגידי
ואכיפה מנהלית
כן

לא

לא

כן

כן

כן

כן

בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית

לא

בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית

בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית

דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף (92א)( )12לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
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שם
הדירקטור:
עובד של
החברה ,חברה
בת ,חברה
קשורה או של
בעל עניין:

היום בו החל
לכהן
כדירקטור
בחברה:
השכלה:

אריה מינטקביץ
ממלא מקום פעיל של
יו"ר הדירקטוריון של
גזית-גלוב בע"מ.

 25במרס 2012
כדירקטור;  1באפריל
 2012כיו"ר דירקטוריון
תואר ראשון במשפטים
– האוניברסיטה
העברית ,ירושלים;
תואר ראשון במדעי
המדינה –
האוניברסיטה העברית,
ירושלים

דורי סגל
סגן פעיל ליו"ר
דירקטוריון גזית-גלוב
בע"מ ,סגן פעיל ליו"ר
דירקטוריון – FCR
First Capital Realty
)" .Inc.("FCRסגן יו"ר
דירקטוריון נורסטאר
החזקות אינק ;.מנכ"ל
נורסטאר ישראל בע"מ;
 12בספטמבר 2012

תיכונית

שרון זוזובסקי

מתי דב

רינת רמלר

רות דהן פורטנוי

לא

לא

לא

לא

 10באוקטובר 2007

 10במאי 2010

 17במאי 2012

 14באוגוסט 2014

בוגר משפטים,
אוניברסיטת תל אביב;
לימודי כלכלה לתואר
ראשון ,אוניברסיטת תל
אביב.

רואה חשבון; בוגר
בכלכלה וניהול,
אוניברסיטת תל
אביב; בוגר
בחשבונאות,
אוניברסיטת תל אביב

מוסמכת במנהל
עסקים )– (MBA
הטכניון (המכון
הטכנולוגי לישראל);
בוגרת בכלכלה –
אוניברסיטת חיפה;
בוגרת בחשבונאות –
אוניברסיטת חיפה

מוסמכת במנהל עסקים
(התמחות במימון),
האוניברסיטה העברית
בירושלים; בוגרת
בכלכלה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים.
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שם
הדירקטור:
עיסוק בחמש
השנים
האחרונות
(בנוסף לאמור
לעיל):

תאגידים
נוספים בהם
הוא מכהן
כדירקטור:

בן משפחה של
בעל עניין
בחברה:

אריה מינטקביץ
יו"ר הדירקטוריון של
גזית-גלוב ישראל
(פיתוח) בע"מ; סגן יו"ר
הדירקטוריון של אי די
בי חברה לאחזקות
בע"מ; יו"ר
הדירקטוריון של אלרון
תעשייה אלקטרונית
בע"מ; יו"ר
הדירקטוריון של
אר.די.סי – רפא"ל
חברה לפיתוח בע"מ;
דירקטור ב -ניולנס
בע"מGiven ,
,Imaging Ltd.
Ronson Europe
.N.V
ממלא מקום יו"ר
דירקטוריון גזית-גלוב
בע"מ; יו"ר דירקטוריון
אר.די.סי  -רפא"ל
חברה לפיתוח בע"מ;
דירקטור בRonson -
Europe N.V

לא

דורי סגל
לשעבר נשיא ומנהל
עסקים ראשי של ;FCR
יו"ר Realpac – The
Real Property
Association of
.Canada

שרון זוזובסקי
ייעוץ עסקי וייזום
עצמאי במסגרת חברה
פרטית – טרה
אינקוגניטה בע"מ

מתי דב
יזם עצמאי בתחום
הנדל"ן; מנכ"ל
אזורים חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ

נורסטאר החזקות אינק ,.טרה אינקוגניטה בע"מ ,קבוצת סקופ מתכות
בע"מ ,גני שרונה
גזית-גלוב בע"מTerra ,Daroy Ltd. EQY – ,
(אמטא) בע"מ ,אמאר
Incognita
,Equity One Inc.
יועצים בע"מ ,ד.ג.ע.מ
Investments
REIB
ישראל
 ,FCRגזית-גלוב
בע"מ ,א.מ .אמטיסט
חברות
(פיתוח) בע"מ ו
Expo
Park
,
B.V.
( )2010בע"מ ,א.מ.
של
,
ן
ה
של
בנות פרטיות
 ,ADכהן פתוח מבני
אמטיסט רוטשילד,
ושל
בע"מ
גזית-גלוב
תעשייה בע"מ ,דרוי
שותפות מוגבלת,
אינק.
החזקות
נורסטאר
תיקתק השקעות
בע"מMetron ,
 Consulting Pvt Ltd..בע"מ ,א.מ .אמטיסט
ייזום ( )2013בע"מ
לא
לא
בעלה של הגב' אריקה
אוטוסון

רינת רמלר

רות דהן פורטנוי

סמנכ"ל כספים
באס.סי.אר
(מהנדסים) בע"מ;
דירקטורית בסטרלינג
תקשורת מתקדמת
בע"מ; סמנכ"ל כספים
באלרון תעשייה
אלקטרונית בע"מ;
דירקטורית ב013-
נטוויז'ן בע"מ

מייסדת ומנהלת TMF
– Tailor Made
 ;Financeסמנכ"ל,
אחראית תחום מוצרים
מובנים – & Standard
.Poor Maalot

אין

אל על נתיבי אויר
לישראל בע"מ; אסותא
מרכזים רפואיים בע"מ.

לא

לא
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תקנה 26א :נושאי משרה בכירה של החברה (שאינם דירקטורים בחברה)
להלן פרטי נושאי משרה בכירה של דורי קבוצה נכון למועד הדוח ,למיטב ידיעת דורי קבוצה ,שפרטיהם לא הובאו בהתאם לתקנה  26לעיל:

שם

מספר
זיהוי

תחילת כהונה בחברה

תאריך לידה

תפקיד בחברה ,בחברה
בת של החברה ,בחברה
קשורה או בבעל עניין בה

אהרון סופר

027943042

 2בנובמבר 2014

 3במרץ 1971

מנכ"ל זמני בחברה;
מנכ"ל גזית-גלוב בע"מ

שניר שרון

027476456

 19באוגוסט 2011

 23בפברואר
1975

סמנכ"ל כספים בחברה;
החל מיום  14.12.14מכהן
גם כמשנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים בדורי
בניה ,וכדירקטור
וסמנכ"ל כספים ברום
גבס

אורעד יצחקי

025082223

הדר אודלר

029474467

18

בעל עניין בחברה,
בן משפחה של
נושא משרה
בכירה או של בעל
עניין בחברה

השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

בוגר כלכלה וניהול ,מכללה למנהל תל-אביב; בוגר
משפטים ,מכללה למנהל תל-אביב; מנכ"ל גזית-גלוב
בע"מ; דירקטור ב ;ATR -מנכ"ל ודירקטור בחברות
מנכ"ל זמני בחברה פרטיות של גזית-גלוב בע"מ ,לרבות דירקטור בגזית
גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ; מנכ"ל חברות בנות זרות
של גזית גלוב בע"מ ויו"ר דירקטוריון ודירקטור של
18
חברות בנות זרות של גזית גלוב בע"מ.

לא

מיום  28בדצמבר
 2011עד  23בפברואר
 2014כיועץ משפטי
ומזכיר החברה; מיום
 29ביולי  2012גם
כסמנכ"ל ייזום

 30בדצמבר
1972

סמנכ"ל ייזום בחברה

לא

 23בפברואר 2014

 28במאי
1972

סמנכ"ל ,יועצת משפטית
ומזכירת החברה; ממונה
על האכיפה הפנימית
בחברה

לא

רואה חשבון; בוגר חשבונאות ומנהל עסקים ,המכללה
למנהל; כיהן כחשב וכמנהל הכספים בחברה; דירקטור
ב-א .דורי תשתיות אנרגיה בע"מ.

עורך דין; בוגר משפטים ,מכללת שערי משפט; מוסמך
במנהל עסקים;The University of Manchester ,
כיהן כיועץ משפטי ומזכיר חברה של החברה.
עורכת דין; בוגרת משפטים ,אוניברסיטת תל אביב;
שימשה כמזכירת חברה באי די בי חברה לפתוח בע"מ
ובאי די בי חברה לאחזקות בע"מ; עד שנת 2010
שותפה במשרד עורכי דין גולדפרב-זליגמן ושות'.

כמתואר בדיווחיה של גזית-גלוב בע"מ ,נכון ליום  28בפברואר  ,2015מר סופר מחזיק בניירות ערך של גזית-גלוב בע"מ כדלקמן 87,230 :מניות רגילות;  28,474יחידות מניה חסומות ( 96,988 ;)RSUיחידות מניה חסומות מותנות בביצועים
( ;)PSUוכן  382,306כתבי אופציה לא רשומים.
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שם

מספר
זיהוי

תחילת כהונה בחברה

תאריך לידה

תפקיד בחברה ,בחברה
בת של החברה ,בחברה
קשורה או בבעל עניין בה

בעל עניין בחברה,
בן משפחה של
נושא משרה
בכירה או של בעל
עניין בחברה

יוסי שקד

037686425

 22במרס 2015

 12בדצמבר
1975

סמנכ"ל פיתוח עסקי
בחברה; יועץ לדורי בניה
מחודש יולי 2014

לא

אריה גלעד

060843471

 19באוגוסט 2011

 29באוגוסט
1982

חשב בחברה; החל מיום
 14.12.14מכהן גם כמנהל
כספים בדורי בניה

לא

רועי
וישנוביצקי

060515111

 1בינואר 2015

 3ביוני 1982

חשב בחברה

לא

יצחק נפתלין

25495300

 19בפברואר 2015

 22ביולי
1973

מבקר פנימי בחברה

לא

השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
בוגר כלכלה וניהול ,האוניברסיטה הפתוחה; מנהל
בקרה תקציבית בדורי בניה עד שנת  ;2012יזמות
פרטית בתחום הנדל"ן.
רואה חשבון; בוגר כלכלה וחשבונאות ,המרכז
האקדמי רופין; רואה חשבון ומתמחה בקוסט פורר
גבאי את קסירר ,משרד רואי חשבון; שימש כעוזר חשב
בחברה.
רואה חשבון ,בוגר מנהל עסקים וחשבונאות ,המסלול
האקדמי המכללה למנהל; חשב באלקטרה ;E&M
רואה חשבון בקוסט פורר גבאי את קסירר ,משרד רואי
חשבון.
בוגר מנהל עסקים ,הקרייה האקדמית קריית אונו;
שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ
החל משנת  .2000יצוין כי מר נפתלין מכהן גם במבקר
פנימי של גזית-גלוב בע"מ ,בעלת שליטה בחברה.
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תקנה 26ב :מורשה חתימה עצמאי של התאגיד
נכון למועד הדוח ,לא קיימים מורשי חתימה עצמאיים לדורי קבוצה.
תקנה :27

רואה החשבון של התאגיד

קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,רח' עמינדב  ,3תל-אביב.
תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנון

בחודש ספטמבר  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה את הגדלת ההון הרשום של החברה ,ובהתאם את
תיקון תקנון החברה בעניין זה .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  28בספטמבר ( 2014אסמכתא מס'
 .)2014-01-164670מלבד האמור לעיל ,בשנת  2014ועד למועד הדוח לא חלו שינויים נוספים בתזכיר או בתקנון
החברה.
תקנה :29

המלצות והחלטות הדירקטורים

א .המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית של דורי קבוצה ,והחלטותיהם שאינן טעונות אישור באסיפה
הכללית ,שהתקבלו בשנת  2014ובשנת  2015עד מועד הדוח ,בדבר:
( )1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה -אין.
( )2שינוי ההון הרשום או המונפק של דורי קבוצה -כן (ראה פרטים לפי תקנה  28לעיל).
( )3שינוי תזכיר או תקנון של דורי קבוצה -כן (ראה פרטים לפי תקנה  28לעיל).
( )4פדיון ניירות ערך בני פדיון -אין.
( )5פדיון מוקדם של איגרות חוב -אין.
( )6עסקה שאינה בתנאי שוק בין התאגיד ובעל עניין בו-
 ראה ס"ק ג' להלן בדבר אישור התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית ישראל. ראה דיווח מיידי של החברה מיום  25בנובמבר ( 2014אסמכתא מס'  )2014-01-203004ודיווח מיידישל החברה מיום  22במרס ( 2015אסמכתא מס'  )2015-01-056446בדבר התקשרותה של החברה
בהסכם לקבלת מסגרת אשראי עם גזית ישראל ,כפי שעודכנה.
ב .החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעניינים הנזכרים בס"ק א .לעיל -אין.
ג .החלטות אסיפה כללית מיוחדת-
-

ביום  5בפברואר  2014אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מדיניות
התגמול שלה כהגדרתה בחוק החברות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה .לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  31בדצמבר  2013בדבר זימון האסיפה הכללית (אסמכתא
מספר .)2013-01-114514

-

ביום  14באוגוסט  2014אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויה של
הגב' רות דהן פורטנוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה .לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה
מיום דורי קבוצה מיום  9ביולי  2014בדבר זימון האסיפה הכללית (אסמכתא מספר .)2014-01-111132

-

ביום  28בספטמבר  2014אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את
התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית ישראל .לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 21
באוגוסט  2014בדבר זימון האסיפה הכללית (אסמכתא מספר .)2014-01-138867

תקנה 29א :החלטות החברה
א .לא נתקבלו בשנת  2014ועד למועד הדוח החלטות בדורי קבוצה בדבר אישור פעולות מהותיות לפי סעיף
 255לחוק החברות.
ב .לא נתקבלו בשנת  2014ועד למועד הדוח החלטות בדורי קבוצה בדבר פעולה לפי סעיף ( 254א) לחוק החברות.
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ג .בשנת  2014ועד למועד הדוח התקבלו החלטות בדורי קבוצה בקשר לעסקאות חריגות הטעונות אישורים
מיוחדים לפי סעיף  )1(270לחוק החברות כדלקמן (יובהר כי המתואר להלן אינו כולל התקשרות של החברה
בעסקאות עם בעלת שליטה בה):
-

התקשרות במסגרות אשראי עם תאגידים בנקאיים ,אשר היו ניתנות לשימוש לצרכיה השוטפים של
החברה ו/או כאשראי גישור לצורך העמדת הלוואות בעלים לדורי בניה ,וביחס לאחד הבנקים גם לשם
רכישות של אגרות חוב של החברה ו/או של דורי בניה  -לפי העניין .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי
מיום  26באוגוסט ( 2014אסמכתא מס' )2014-01-142145

-

התקשרויות של החברה עם דורי בניה לשם העמדת אשראי לדורי בניה ו/או עדכון תנאיו .לפרטים
נוספים ראה דיווחים מיידיים מהימים  21בספטמבר ( 2014אסמכתא מס' 23 ,)2014-01-161001
באוקטובר ( 2014אסמכתא מס'  28 ,)2014-01-180187בדצמבר ( 2014אסמכתא מס' ,)2014-01-231450
 26בינואר ( 2015אסמכתא מס'  )2015-01-018724ו 22-במרס ( 2015אסמכתא מס' .)2015-01-056458

למען הזהירות יוסף כי ( )1בחודש יוני  2014פרסמה החברה הצעת רכש חליפין לרכישת מניות של דורי בניה,
אשר לא נענתה במלואה ובהתאם לא הושלמה; ( )2בחודש אוגוסט  2014ובחודש נובמבר  2014מסרה החברה
לדורי בניה מכתבי התחייבות בלתי חוזרת  -כמתואר בבאורים .2.10ב).5ט) ו.1 -ז .לדוחות הכספיים.
ד .להחלטות דורי קבוצה בדבר פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושאי משרה ,שבתוקף במועד הדוח,
ראה באור .29ד.2.א) ובאור .29ד.2.ג) לדוחות הכספיים.
תאריך 22 :במרס 2015

()1
()2
()3

שמות החותמים:
אריה מינטקביץ
אהרון סופר
שניר שרון

_____________________________________
קבוצת א .דורי בע"מ

תפקידם:
יו"ר הדירקטוריון
מנכ"ל
סמנכ"ל כספים

חתימה
____________________
____________________
____________________

קבוצת א .דורי בע"מ ("החברה")  -שאלון ממשל תאגידי
במסגרת שאלון זה תשומת לב כי -
( )1השאלון ערוך במתכונת שבה תשובה "נכון" לגבי כל אחת מן השאלות מהווה אינדיקציה חיובית לקיומו של ממשל תאגידי תקין ,ולהיפך .תשובה "נכון" תסומן במשבצת הרלוונטית באמצעות –√ ותשובה "לא
נכון" תסומן באמצעות ;X -למען הסר ספק יובהר כי השאלון אינו בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד ,אלא עוסק במספר היבטים בלבד; לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין) ,יש
לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.
(" )2שנת הדיווח" משמעה מיום  1.1. 2014ועד ליום  31.12.2014שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי ,אלא אם נאמר במפורש אחרת;
( )3לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית .במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש;
( )4במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון ,יוכל לעשות כן במסגרת הערות סיום לשאלון ,תוך הפניה מן השאלה הרלוונטית.
נוסח שאלון ממשל תאגידי זה הינו בהתאם לנוסחו המעודכן של השאלון כפי שנכלל במסגרת הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות ,אשר פורסמו על-ידי רשות ניירות ערך ביום  16במרס .2014

עצמאות הדירקטוריון

נכון
.1

בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר.

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  90ימים ,כאמור בסעיף 363א(.ב)( )10לחוק
החברות ,ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח
(ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד ,תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים):
דירקטור א' :עמוס ספיר (סיים כהונתו בחברה ביום .)1.1.2015
דירקטור ב' :מתי דב.
דירקטור ג' :רות דהן פורטנוי (החלה כהונתה ביום .)14.8.2014
מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה 2 :דירקטורים חיצוניים.

√

לא נכון

עצמאות הדירקטוריון

נכון
.2

לא נכון

שיעור 1הדירקטורים הבלתי תלויים 2המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה4/6 :
שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון התאגיד______ :
 לא רלוונטי (לא נקבעה הוראה בתקנון).

.3

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם קיימו בשנת הדיווח את הוראת סעיף (240ב)
ו(-ו) לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים (והבלתי תלויים) המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים
לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי).

.4

כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח ,אינם כפופים 3למנהל הכללי ,במישרין או בעקיפין (למעט דירקטור שהוא נציג עובדים,
אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

√

√

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי ,הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור)  -יצוין מספר הדירקטורים שלא עמדו במגבלה האמורה._____ :
.5

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה ,לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה כאמור
(למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף (278ב) לחוק החברות):
אם תשובתכם הינה "לא נכון" –
א.

האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף (278א) סיפה  :כן

לא

יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א.__--___ :.

1

בשאלון זה "שיעור" -מספר מסוים מתוך הסך הכל .כך לדוגמה .3/8

2

לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות.

3

לעניין שאלה זו  -עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד ,לא ייחשב כ"כפיפות " ,מאידך ,כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד
בתאגיד המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.
2

X

עצמאות הדירקטוריון

נכון
.6

בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו) ,שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד ,לא נכח בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת
.1
הדיווח.
אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי ,בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה בכירה בתאגיד נכח בישיבות
הדירקטוריון כאמור) – יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור:
זהות :גב' לירון זינגר.
תפקיד בתאגיד (ככל וקיים) :אין.
פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו) :שימשה עוזרת עסקית למנכ"ל גזית-גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (בעלת
שליטה בחברה) ,אשר כיהן עד יום  2בנובמבר  2014גם כמנכ"ל החברה (מר רונן אשכנזי).
האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו:

כן  לא (יש לסמן  xבמשבצת המתאימה)

שיעור נוכחותו 4בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו :לא רלוונטי ,נוכחות אחרת.2/34 :
לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).

4

תוך הפרדה בין בעל השליטה לקרובו ו/או מי מטעמו.

3

לא נכון
X

כשירות וכישורי הדירקטורים

נכון
.7

לא נכון

בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד ,שאינם דירקטורים חיצוניים

(לעניין זה – קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה).

√

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי ,קיימת מגבלה כאמור) יצוין –
א.

.8

.9

פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור._____ :

ב.

הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים._____ :

ג.

מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים._____ :

ד.

הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון._____ :

התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים ,בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים ,וכן דאג לעריכת
תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים ,המותאמת ,בין השאר ,לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.
אם תשובתכם הינה "נכון" -יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח  :כן לא (יש לסמן  xבמשבצת המתאימה)
בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
א.
אם תשובתכם הינה "נכון"  -יצוין המספר המזערי שנקבע 2 :דירקטורים.

ב.

√
√

מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח:
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 6 :5דירקטורים.
_____

בעלי כשירות מקצועית :אין.

במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח ,יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט בתקופת זמן של  60ימים
מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח.

5

לאחר הערכת הדירקטוריון ,בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו.2005-

4

_____

כשירות וכישורי הדירקטורים

נכון
.10

א.

לא נכון

בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים.
אם תשובתכם הינה "לא נכון"  -יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור._____ :

√

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  60ימים  ,ואולם בכל תשובה שהיא
(נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני המינים :לא רלוונטי.
מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום הדוח:
ב.

_____

גברים ,4 :נשים.2 :

_____

ישיבות הדירקטוריון

.11
א.

מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח:
רבעון ראשון:
רבעון שני:
רבעון שלישי:
רבעון רביעי:

 2ישיבות
 9ישיבות
 14ישיבות
 9ישיבות

ראה הערה בסוף השאלון.

5

נכון

לא נכון

_____

_____

ישיבות הדירקטוריון

נכון
ב.

לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח ,יצוין שיעור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון (בס"ק זה  -לרבות
ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר ,וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו):
שיעור
השתתפותו
בישיבות
הדירקטוריון

שיעור
השתתפותו
בישיבות ועדת
ביקורת

שיעור
השתתפותו
בישיבות הועדה
לבחינת הדוחות
כספיים

שיעור
השתתפותו
בישיבות
ועדת תגמול

שיעור השתתפותו
בישיבות ועדות
דירקטוריון נוספות
בהן הוא חבר (תוך
ציון שם הועדה)

שם הדירקטור

אריה מינטקביץ

33/34

--

--

--

--

דורי סגל

34/34

--

--

--

--

עמוס ספיר (סיים כהונתו בחברה
ביום )1.1.2015

33/34

23/23

9/10

4/4

--

מתי דב

34/34

23/23

10/10

4/4

--

רינת רמלר (כיהנה כחברה בוועדות
הנזכרות עד יום )18.9.2014

32/34

16/19

6/7

2/3

--

יעקב אלינב (סיים כהונתו בחברה
ביום )14.8.2014

17/17

--

--

--

--

יחזקאל צאיג (סיים כהונתו
בחברה ביום )19.2.2015

33/34

--

--

--

--

שרון זוזובסקי

31/34

--

--

--

--

רות דהן פורטנוי (החלה כהונתה
בחברה כדירקטורית וכחברה
בועדות הביקורת והתגמול ביום
 ;14.8.2014מכהנת כחברה
בוועדות הנוספות החל מיום
)18.9.2014

17/17

10/10

3/3

1/1

--

6

לא נכון

ישיבות הדירקטוריון

נכון
.12

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו ,בלא נוכחותם ,וניתנה
.1
להם הזדמנות להביע את עמדתם.

לא נכון
X

ראה הערה בסוף שאלון זה.

הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

נכון
.13
בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  60ימים כאמור בסעיף 363א )2(.לחוק החברות,
ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור :לא רלוונטי.
.14

√

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  90ימים כאמור בסעיף 363א )6(.לחוק החברות ,ואולם בכל
תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור :לא רלוונטי.
.15

לא נכון

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו ,כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק
החברות.
אם תשובתכם הינה "נכון"  -נא הפנו לדיווח המיידי אודות האסיפה הכללית אשר אישרה את כפל הכהונה ו/או הפעלת הסמכויות כאמור._____ :
 לא רלוונטי (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור).
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√

_____

_____

הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

נכון
.16

המנכ"ל אינו קרוב של יו"ר הדירקטוריון.

√

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי ,המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) –
א.

לא נכון

תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים._____ :

ב.

_____

_____

_____

_____

הכהונה אושרה בהתאם לסעיף (121ג) לחוק החברות:
כן
.17

לא (יש לסמן  xבמשבצת המתאימה)

בעל שליטה או קרובו אינו מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד ,למעט כדירקטור.

√

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).

ועדת הביקורת

.18
בועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיווח -
א.

בעל השליטה או קרובו.

נכון

לא נכון

_____

_____

√

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).
ב.

יו"ר הדירקטוריון.

√

8

ועדת הביקורת

נכון
ג.

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.

√

ד.

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.

√

ה.

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

√

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).
.19
.20

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת ,ובכלל זה בעל שליטה או קרובו ,לא נכח בשנת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת ,למעט בהתאם
להוראות סעיף (115ה) לחוק החברות.
מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי הועדה ,כאשר רוב הנוכחים היו
דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.
אם תשובתכם הינה "לא נכון"  -יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור ._____ :

√

√

.21

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ,ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד
שאינם חברי הוועדה ,לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.

√

.22

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה ,היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת הועדה (לגבי היועץ המשפטי
ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו).

√

.23

בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול עסקיו ולגבי
ההגנה שתינתן לעובדים שיתלוננו כאמור.

√

.24

ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס לדוחות
הכספיים בשנת הדיווח ,היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים.

√

9

לא נכון

תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  -הועדה) בעבודתה ה מקדימה לאישור הדוחות הכספיים

.25

א.

יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת ישיבת הדירקטוריון בה יאושרו הדוחות
התקופתיים או הרבעוניים 3 :ימים קלנדריים.

נכון

לא נכון

_____

_____

מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים:
ב.

ג.

_____

 3ימים.
דוח רבעון ראשון :2014
דוח רבעון ראשון ( 2014לאחר הצגה מחדש) :יום אחד.
יום אחד.
דוח רבעון שני :2014
 4ימים.
דוח רבעון שלישי :2014
 3ימים.
דוח שנתי :2014

_____

ראה גם הערה בסוף השאלון.
מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אישור הדוחות הכספיים:
_____

 3ימים.
דוח רבעון ראשון :2014
דוח רבעון ראשון ( 2014לאחר הצגה מחדש) 2 :ימים.
יום אחד.
דוח רבעון שני :2014
 4ימים.
דוח רבעון שלישי :2014
 4ימים.
דוח שנתי :2014

_____

ראה גם הערה בסוף השאלון.
.26

X

רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון ,בהן נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד המתייחסים לתקופות
הנכללות בשנת הדיווח.
ראה הערה בסוף השאלון.

.27

בועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי ,כל התנאים המפורטים להלן:

א.

ב.

מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור).

_____

√

התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף (115ב) ו(-ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת ביקורת).
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√

_____

תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  -הועדה) בעבודתה ה מקדימה לאישור הדוחות הכספיים

נכון

לא נכון

√

ג.

יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.

ד.

כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.

ה.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ו.

חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.

ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני
אחד לפחות.

√
√
√

אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו ,יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) לא התקיים התנאי האמור
וכן התנאי שלא התקיים :לא רלוונטי.

√

_____

_____

ועדת תגמול

נכון
.28

הועדה מנתה ,בשנת הדיווח ,לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון בוועדה).

√

לא רלוונטי (אם לא התקיים דיון).
.29

תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת התגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס.2000-
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√

לא נכון

ועדת תגמול

.30

בועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח -
א.

בעל השליטה או קרובו.

ב.

יו"ר הדירקטוריון.

ג.

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.

ד.

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.

ה.

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

√
√
√
√

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).

.32

_____

_____

√

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).

.31

נכון

לא נכון

√
בעל השליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול ,למעם אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם נדרש לשם הצגת נושא מסוים.

ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים 267א(ג)(272 ,ג)( )3ו(272-ג()1()1ג) לאישור עסקה או מדיניות תגמול ,למרות
התנגדותה של האסיפה הכללית.
אם תשובתכם הינה "לא נכון" יצוין –
סוג העסקה שאושרה כאמור_______:
מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח_______:
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√

מבקר פ נים

נכון
.33

.34

יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד.

√

יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.

√

לא נכון

בנוסף ,יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח :לפרטים בעניין זה ראה סעיף  3.9.1לדוח הדירקטוריון.

.35

היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח (בשעות 398 :)6שעות.

_____

ראה הערה בסוף שאלון זה.

בשנת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי.
.36

המבקר הפנימי א ינו בעל עניין בתאגיד ,קרובו ,רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד ,בעל השליטה בו,
קרובו או תאגידים בשליטתם.
ראה הערה בסוף שאלון זה.

6

כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל ,ולפי העניין.
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√

√

_____

עסקאות עם בעלי עניין

נכון
.37

בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על-ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול .ראה הערה בסוף השאלון.

√

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי ,בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין –
 מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על-ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות ניהול)______ : האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגנים הקבועים בדין:כן
לא
(יש לסמן  xבמשבצת המתאימה)

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה)
.38
למיטב ידיעת התאגיד ,לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר).
אם תשובתכם הינה " לא נכון" – יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו:
כן
לא
(יש לסמן  xבמשבצת המתאימה)

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).
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√

לא נכון

-

הערה לשאלה  :11מספר הישיבות בתשובה ל שאלה זו כולל החלטות בכתב; ההתייחסות לשיעור ההשתתפות בישיבה הינה לישיבות בהן הדירקטור היה רשאי להשתתף על-פי דין.

-

הערה לשאלה  :12דיון כאמור התקיים בחודש ינואר  2015בהתייחס לניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו בשנת הדיווח.

-

הערה לשאלות 25ב' ו25-ג' :יצוין ,כי דירקטוריון החברה קבע כי המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו זמן סביר לפני הישיבות הרלוונטיות ,בנסיבות העניין.

-

הערה לשאלה  :26רואי החשבון המבקרים השתתפו בכל ישיבות הדירקטוריון וב 8-מתוך  10ישיבות של הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,בהן נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד
המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.

-

הערה בהתייחס למבקר הפנימי (שאלות  :)33-36יצוין כי מר שמואל רוזנבלום ,אשר שימש כמבקר פנימי בחברה בשנת הדיווח סיים כהונתו בחברה ביום  5בפברואר  .2015היקף העסקת
המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח הינה בהתאם לפרטים שנתקבלו עד למועד הדוח מהמבקר הפנימי הקודם האמור ,ולא כולל שעות ביקורת פנימית שהושקעו ב-א .דורי בניה בע"מ,
חברה בת של החברה (אשר הינה חברה ציבורית) ,אשר המבקר הפנימי הקודם של החברה משמש כמבקר פנימי בה .ביום  19בפברואר  2015מונה מר יצחק נפתלין למבקר פנימי בחברה.
יצוין כי מר נפתלין מכהן גם כמבקר פנימי של גזית-גלוב בע"מ ,בעלת שליטה בחברה.

-

הערה לשאלה  :37בחודש נובמבר  2014הסתיימו הסכמי ניהול אשר היו בין החברה לבין גזית-גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ ,בעלת שליטה בחברה ,עד אותו מועד .לפרטים נוספים ראה
באורים .29ד.1.ג)-ד) לדוחות הכספיים.

-

הערה לשאלה  :38לפרטים בדבר הסכם לתיחום פעילות בין החברה לבין בעלת שליטה בה ,ראה סעיף  23.1לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2013

-

הערה בהתייחס להרכב ועדות הדירקטוריון :ביום  1בינואר  2015סיים מר עמוס ספיר את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה (ובהתאם כיו"ר כל ועדות הדירקטוריון של החברה) .ביום 21
בינואר  2015מונה מר שרון זוזובסקי ,דירקטור בלתי תלוי ,כחבר ועדה שלישי לכל וועדות הדירקטוריון של החברה .במהלך התקופה האמורה לא התקיימו ישיבות של הועדות האמורות.

יו"ר הדירקטוריון :אריה מינטקביץ

יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים :מתי דב
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב

מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של קבוצת א .דורי בע"מ (להלן" :התאגיד" או "החברה") ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1אהרון סופר ,מנהל כללי
 .2שניר שרון ,סמנכ"ל כספים
הבקרה הפנימית
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את
התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,ואשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס
לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה את הפעולות הבאות:
 .1זוהו ומופו החברות המשותפות בתהליך ,ונעשה מיפוי תהליכים בנושאים הבאים( :א) בקרות ברמת
הארגון; (ב) תהליך דיווח כספי; (ג) מערכות מידע; (ד) מלאי; (ה) תהליך ההכרה בהכנסות ואומדן
העלויות וההכנסות בפרויקטים בביצוע; (ו) השקעה בחברות כלולות; ו( -ז) רכש.
 .2בוצע תיעוד של התהליכים שמופו ,נבחנו הבקרות הקריטיות והוכנה תוכנית לבדיקת האפקטיביות של
הבקרות .האפקטיביות נבדקה ובוצעו טסטים על הבקרות הקריטיות הן על-ידי התאגיד והן על-ידי רואי
החשבון.
דירקטוריון התאגיד שותף בתהליך ועודכן על ממצאיו.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,ובהתבסס על
התהליכים אשר בוצעו ב -א .דורי בניה בע"מ ,חברה בת של החברה ("דורי בניה") ,כמפורט להלן ,ההנהלה
ודירקטוריון התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31
בדצמבר  2014הינה אפקטיבית.

להלן יפורטו חולשות מהותיות נוכח תהליך ההכרה בהכנסות ואומדן העלויות בפרויקטים של דורי בניה
אשר תוקנו במהלך שנת  2014ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים (לרבות המועד שבו ניתן לראשונה דיווח
אודות האמור לעיל):
כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  ,2014ביצעה דורי בניה בדיקה
כוללת של אומדני העלויות והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה .תוצאות הבדיקה האמורה ,הצביעו
על סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי בניה אשר היקפם
הכולל הסתכם לאותו מועד לסך של כ 5-מיליארד ש"ח ,לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד אותו
מועד ,בסכום נטו של כ 441-מיליון ש"ח ("האומדנים" ו"-הסטייה באומדנים" ,בהתאמה) .במסגרת הבדיקה
האמורה ,נמצא ,בין היתר ,כי חלק מסכום הסטייה באומדנים היה צריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו
לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות ,שהמוקדמת ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של
שנת  .2012דורי בניה נתנה לראשונה גילוי על הסטייה המהותית האמורה בדיווח מיידי מיום  27ביולי 2014
(והתאגיד פירסם על כך דיווח עוקב).
לאור האמור ,בחודש ספטמבר  2014פרסמה דורי בניה דוחות כספיים אותם תיאמה בדרך של הצגה מחדש
( ,)Restatementכדלקמן :דוחות כספיים ליום  31במרס  2014ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו מועד; דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  2013ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (פעם נוספת לאחר
תיאום קודם של הדוחות השנתיים האמורים כמתואר להלן); וכן תיקנה את מספרי ההשוואה ביחס
לדוחותיה הכספיים ליום  30בספטמבר  2013ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד;
דוחות כספיים ליום  30ביוני  2013ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד; דוחות
כספיים ליום  31במרס  2013ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד; ודוחות כספיים ליום 31
בדצמבר  2012ולשנה שהסתיימה באותו מועד  -וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הסטייה
באומדנים והרווח הנגזר מהם בפרויקטים של דורי בניה בקשר עם סכומים שהתגלו במהלך שנת 2014
כמתואר לעיל.
בשל האמור לעיל ,נדרש גם התאגיד לתיאום בדרך של הצגה מחדש ( )Restatementולפרסום של דוחות
כספיים ומספרי השוואה מתוקנים לדוחות כספיים של התאגיד לתקופות האמורות ,וזאת על מנת לשקף
בהם למפרע את השפעת האמור לעיל.
כפי שמתואר בדוחות הרבעוניים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר
צורפו לדוחות הרבעוניים של דורי בניה לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני  2014ולתקופה שנסתיימה ביום
 30בספטמבר  ,2014נמצא שהבקרה הפנימית אינה אפקטיבית ,וזאת כאמור בשל טעות מהותית שהתגלתה
בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן עלויות בפרויקטים של דורי בניה .לפירוט הסיבות שהובילו לשינויים
באומדנים ראה באור  1לדוחות הכספיים של התאגיד .נוכח האמור לעיל ,הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי בתאגיד לתקופות האמורות היתה גם כן לא אפקטיבית בשל חולשה מהותית כאמור.
כמו כן ,יצוין כי דורי בניה גילתה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון לשנת  2014טעות
מהותית בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן עלויות במספר פרויקטים של דורי בניה ,כתוצאה מעיכוב בזרימת
מידע ממנהלי הפרויקטים להנהלת דורי בניה בקשר לשינויים משמעותיים שנוצרו במהלך הרבעון הראשון
של שנת  2014אך טרם אישור הדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת  ,2013בעלויות הפרויקטים הרלוונטיים.
כיוון שנתונים בדוחות הכספיים של דורי בניה מבוססים על אומדנים כאמור ,היה באמור לעיל כדי להביא
לשינוי בחישוב של אומדן הרווח של דורי בניה בהתייחס לשנת  ,2013באותם פרויקטים .לפיכך ,בחודש מאי
 2014תיאמה דורי בניה בדרך של הצגה מחדש ( )Restatementאת דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר
 2013ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת האמור לעיל .ובהתאם
תיאם גם התאגיד בדרך של הצגה מחדש את דוחותיו הכספיים לאותה תקופה.
כפי שמתואר בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח
התקופתי של דורי בניה לשנת ( 2013כפי שתוקן בחודש מאי  )2014ובדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני של דורי בניה לתקופה שנסתיימה ביום 31
במרס  ,2014נמצא שהבקרה הפנימית לתקופות האמורות אינה אפקטיבית בשל חולשה מהותית שנמצאה
בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן עלויות במספר פרויקטים של דורי בניה .נוכח האמור לעיל ,הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד לתקופות האמורות היתה גם כן לא אפקטיבית בשל חולשה
מהותית כאמור.

להלן הליכי בקרה ופעולות שננקטו על-ידי דורי בניה לתיקון החולשה המהותית ולהערכת האפקטיביות:
דירקטוריון דורי בניה הנחה את הנהלתה לפעול לתיקון החולשה המהותית בהקדם ככל האפשר ובכל מקרה
לא יאוחר ממועד הדוחות הכספיים השנתיים של דורי בניה לשנת  .2014בהתאם ,החל ממועד הגילוי
לראשונה של הסטייה באומדנים ובמהלך התקופה שחלפה למן הגילוי ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים
השנתיים ,ביצעה דורי בניה בחינה מעמיקה של תהליכי בקרה ומעקב ונקטה בשורה של פעולות רחבות
היקף שנועדו לייצר בקרות חדשות ולחזק בקרות קיימות וכל זאת לשם תיקון החולשה המהותית .התהליך
האמור ארך מספר חודשים ,כאשר בכל עת נוספו הליכי בקרה ופעולות ,חלקם מהותיים ,באופן שהשפעתם
ההולכת ומצטברת על פני הזמן הביאה ליציאתה של דורי בניה מהחולשה המהותית נכון למועד פרסום
הדוחות הכספיים .בין היתר ,פעלה דורי בניה כדלקמן:
 .1מינוי ועדה מיוחדת של הדירקטוריון; מינוי מפקח הנדסי חיצוני; ומינוי בודק חיצוני – מיד לאחר הגילוי
לראשונה בדבר הסטייה באומדנים מינה דירקטוריון דורי בניה וועדה מיוחדת של הדירקטוריון ,אשר על
חבריה נמנו חברי ועדת הביקורת באותה עת ,ה"ה שמואל סלבין ,עוזי ורדי – זר ,איריס ציבולסקי –
חביליו ,נחמה דואק וכן מר יחזקאל (חזי) ברקוביץ אשר כיהן ,אותה עת ,כדירקטור בלתי תלוי בדורי
בניה ("הוועדה המיוחדת") ,על מנת ,בין היתר ,לפקח על הליך הבדיקה והאימות של האומדנים ולבירור
הסיבה לסטייה באומדנים .לוועדה המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל נושא שתמצא לנכון.
הועדה המיוחדת מינתה יועץ משפטי נפרד ,עצמאי ובלתי תלוי אשר ליווה את עבודתה ,וכן נעזרה ביועץ
חשבונאי נפרד ,עצמאי ובלתי תלוי בנושאים מסוימים.
הועדה המיוחדת קיימה מספר רב של ישיבות במסגרתן ,בין היתר ,החליטה על נקיטת הפעולות הבאות:
בקשר עם המשך העבודה על הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה ליום  30ביוני  ,2014אשר במסגרתה
ובמהלכה כאמור נתגלה דבר הסטייה באומדנים ,מינתה הוועדה המיוחדת מפקח הנדסי חיצוני (משרד
בעל מוניטין העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי) ,בלתי תלוי ("המפקח החיצוני") ,לשם בדיקה ואימות של
נתונים ואומדנים של דורי בניה ואת סבירות ההנחות העומדות בבסיס האומדנים של אותם פרויקטים,
לרבות בקשר עם ייחוס הסטייה באומדנים לתקופות קודמות ,והכל ביחס למדגם של פרויקטים כפי
שנבחרו על-ידי הוועדה המיוחדת .בחינה זו נערכה במקביל לבחינה פנימית של מחלקת הבקרה
התקציבית של דורי בניה ביחס לכלל הפרויקטים בביצועה .במסגרת בחינות אלה נבדקו אומדני
העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים של דורי בניה עד סיומם וזאת ,בין היתר ,על בסיס תנאי
ההתקשרויות של דורי בניה עם מזמיני עבודות ,קבלני משנה וספקים בפרויקטים ,חריגים ותוספות
בפרויקטים ,שינויים בדרישות של מזמיני עבודות ,התייקרויות של חומרי גלם ותשומות ,הערכה מחדש
של תקופות הביצוע הצפויות של הפרויקטים וההשלכות הכספיות הנובעות מכך ,יתרות הוצאות לשלם,
לרבות הוצאות שנותרו לתשלום לספקים וקבלני משנה ,יתרת הוצאות תקורה באתרי הבניה והוצאות
כלליות אחרות.
בנוסף ,מינתה הוועדה המיוחדת בודק חיצוני ,רו"ח בעל מוניטין ,אשר לפי האמור בדוחותיה של דורי
בניה הינו בלתי תלוי ("הבודק החיצוני") ,לבחינת הסיבות והגורמים שהובילו לסטייה באומדנים ,לרבות
אי גילוי הסטייה במועדים הרלוונטיים וכן להמליץ על פעולות ו/או הליכים נדרשים לשם מניעת
הישנותם של מקרים דומים בעתיד ולשם סיוע בתיקון החולשה המהותית בבקרות הפנימיות .במסגרת
בדיקתו ,קיים הבודק החיצוני פגישות וראיונות עם גורמים שונים בדורי בניה ומחוצה לה (לרבות עם
חברי דירקטוריון של דורי בניה ,נושאי משרה ועובדים (בעבר ובהווה) וכן יועצים מקצועיים של דורי
בניה) ,ביקר במספר אתרים של פרויקטים הנבנים על-ידי דורי בניה וכן סקר ובחן מסמכים רלוונטיים.
הוועדה המיוחדת סיימה את עבודתה בחודש פברואר  ,2015על רקע סיום כהונתם כדירקטורים בדורי
בניה של מרבית מהדירקטורים אשר כיהנו כחברי הוועדה המיוחדת.
דוח הבודק החיצוני הכולל את ממצאיו והמלצותיו של הבודק הוגש לדירקטוריון דורי בניה ביום 11
במרס  ,2015והעתק שלו צורף במלואו לדיווח המיידי של דורי בניה בדבר הגשת הדוח (התאגיד פרסם
על כך דיווח מיידי עוקב) .בחינת המלצותיו של הבודק החיצוני על-ידי דירקטוריון דורי בניה העלתה כי
בפועל ,בתקופה שחלפה ממועד הגילוי לראשונה על דבר הסטייה באומדנים ואף בטרם קיבלה דורי
בניה לידיה את דוח הבודק ,דורי בניה נקטה בשורה רחבה ומקיפה של פעולות אשר נועדו לתקן את

החולשות והליקויים שזיהתה דורי בניה בבקרות הפנימיות שלה ואשר הלכה למעשה עולות בקנה אחד
עם חלק ניכר מהמלצותיו של הבודק.
בנוסף ,החליט דירקטוריון דורי בניה בישיבתו מיום  11במרס  2015למנות את ועדת הביקורת של דורי
בניה לפקח ולעקוב אחר אופן יישום המלצותיו של הבודק וכן לקיים דיונים ולהמליץ לדירקטוריון דורי
בניה ביחס לחלק מההמלצות של הבודק אשר דורשות בחינה נוספת וגיבוש עמדה של דורי בניה
בנושא ,לרבות בשיתוף גורמים חיצוניים ,ככל שתמצא לנכון.
 .2מינוי והחלפת בעלי תפקידי ניהול בכירים בדורי בניה – מונו נושאי משרה בדרגי ניהול בכירים בדורי
בניה ,אשר באו במקומם של בעלי תפקידים שכיהנו בה קודם לכן :בחודש יוני  2014מונה מר אסף מור
לכהן כמנכ"ל דורי בניה (מר מור כיהן כמנכ"ל דורי בניה בעבר); בחודש ספטמבר  2014מונה מר שרגא
רוסנסקי לכהן כסמנכ"ל הביצוע של דורי בניה (מר רוסנסקי כיהן כסמנכ"ל הביצוע של דורי בניה בעבר);
בחודש דצמבר  2014מונה מר אבירם ורטהים לכהן כיו"ר הדירקטוריון של דורי בניה (לאחר שמונה
לדירקטור של דורי בניה בחודש נובמבר  ;)2014בחודש דצמבר  2014מונה מר שניר שרון (המכהן גם
כסמנכ"ל הכספים של החברה) לכהן כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"ל הכספים של דורי בניה.
 .3מחלקת כספים :החלפת בעלי תפקידים ותגבור המחלקה – מונו בעלי תפקידים חדשים – משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים (כנזכר לעיל) ,מנהל כספים וחשב .יצוין כי מערך הכספים כולל כאמור גם תפקיד של
מנהל כספים אשר לא היה בעבר .יצוין ,כי המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים וכן מנהל הכספים מכהנים
גם כבעלי תפקידים בתאגיד (סמנכ"ל כספים וחשב ,בהתאמה).
 .4מחלקת בקרה תקציבית של דורי בניה :החלפת בעלי תפקידים ,תגבור המחלקה ושינוי ארגוני – מונו
בעלי תפקידים חדשים בדורי בניה – מנהלת בקרה תקציבית ,שתי בקריות וכן הועמדו שירותים לדורי
בניה על-ידי יועץ ייעודי לתחום הבקרה התקציבית .נכון למועד הדוח ,מונה הבקרה התקציבית של דורי
בניה חמישה בעלי תפקידים (בהשוואה לשני בעלי תפקידים קודם לכן) .בנוסף ,בוצע שינוי ארגוני כך
שמחלקת הבקרה התקציבית של דורי בניה הוכפפה למחלקת הכספים של דורי בניה .יצוין ,כי דורי בניה
שינתה את הנוהג שהיה קיים אצלה לפיו לפרויקטים אשר מצויים בשלבי סיום לא מנוהלת בקרה
תקציבית (אלא בקרות חליפיות) ,ובאופן שנכון למועד הדוח ,דורי בניה מקיימת בקרה תקציבית לכלל
הפרויקטים בביצועה ,לרבות אלה המצויים בשלבי סיום.
 .5מחלקת מכרזים של דורי בניה :מחלקת המכרזים תוגברה ,תוך מתן דגש בהליכי תמחור הפרויקטים
למעורבות של בעלי תפקידי ביצוע ולבחינת אופן התמחור של פרויקטים קודמים של דורי בניה.
 .6חיזוק הבקרה בעזרת יועץ חיצוני – חיזוק הבקרה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ונהלי העבודה הקיימים
בדורי בניה בתהליך הכנת האומדנים בעזרת יועץ חיצוני ,וביצוע התאמות בהן .דורי בניה ערכה תכנית
פעולה לביצוע הליכי בקרה בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים השנתיים שלה .במסגרת זו ,עודכנו
תהליכי בקרה פנימית קיימים ונוספו נהלי בקרה רלוונטיים ,תוך מתן דגש על חולשות שאותרו
בתהליכים השונים (לרבות בהתייחס לישיבות האומדנים לפרויקטים ,תכיפותן ,הגורמים המשתתפים
בהן ,הליכי תיעוד וחתימות וכיו"ב) .בין היתר ,הוגברה מעורבותם של אנשי מחלקת כספים ו/או גורמי
ביצוע בהליכי הבקרה המתאימים.
 .7בחינת פרויקטים של דורי בניה על-ידי המפקח החיצוני – דורי בניה נעזרה בשירותיו של המפקח
החיצוני וזאת במסגרת הכנת כל אחד מהדוחות הכספיים שלה לרבעון השני לשנת  ,2014לרבעון
השלישי לשנת  2014ולדוחות הכספיים השנתיים לשנת  .2014כאמור לעיל ,הוועדה המיוחדת הנחתה את
המפקח החיצוני בביצוע הבדיקות בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני לשנת
 .2014בנוסף ,דירקטוריון דורי בניה הנחה את המפקח החיצוני להמשיך ולבצע בדיקות נוספות ואימות
של נתונים ואומדנים ,ואת סבירות ההנחות העומדות בבסיסם ,גם בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים
של דורי בניה לרבעון השלישי לשנת  2014ועם הכנת הדוחות הכספיים השנתיים שלה לשנת  ,2014וזאת
ביחס למדגם של פרויקטים ,כפי שנבחרו על-ידי מנכ"ל דורי בניה ונציג מבין חברי הדירקטוריון של דורי
בניה אשר הוסמך לכך על ידי דירקטוריון דורי בניה.
 .8תהליכים פנים ארגוניים נוספים בדורי בניה – כגון ,תגבור מנהלי פרויקטים בפרויקטים מסוימים
והגברת סיורים באתרים לשם הידוק הפיקוח ,בהשתתפות דרגים ביצועיים בכירים ונציגים ממחלקת
הכספים ו/או הבקרה התקציבית.

עוד יצוין ,כי במהלך שנת  2014החלה דורי בניה בהטמעה של מערכת מידע  ERPחדשה ,הכוללת ,בין היתר,
מודול לניהול פרויקטים ובקרה תקציבית .בשל העובדה כי המודול האמור עדיין אינו פועל באופן מלא ,דורי
בניה עושה שימוש בהליכי בקרה חליפיים ומפצים .לכשתפעל מערכת המידע האמורה באופן מלא ,בכוונת
דורי בניה להסתייע במערכת זו לשם חיזוק הבקרות בה.
בנוסף לאמור לעיל לגבי התהליכים והפעולות שהתבצעו בדורי בניה כאמור ,ההנהלה של התאגיד ,בפיקוח
הדירקטוריון ,ביצעה פעולות נוספות החל ממועד הגילוי לראשונה בדבר קיומה של סטייה באומדנים של
דורי בניה ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים ,כמפורט להלן:
סמוך לאחר שדורי בניה פרסמה דיווחים מיידיים על תהליך בדיקת אומדני העלויות וההכנסות הצפויות
בפרויקטים שלה ,אשר נערך על-ידה כאמור כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת
 , 2014ואשר החלו להצביע על סטייה מהותית באומדנים האמורים לעומת האומדנים שהיו קיימים בידה ,ועל
מנת להיערך להכנת הדוחות הכספיים של התאגיד לאותו רבעון ובהנחיית ועדת המאזן ודירקטוריון התאגיד,
ביצעו אנשי מחלקת הכספים של התאגיד תהליכי בקרה ומעקב נוספים ונרחבים אודות ובמהלך התהליכים
אשר נערכו בדורי בניה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים האמורים ,וזאת לשם הפחתת הסיכון להצגה
מוטעית מהותית בדוחותיו הכספיים של התאגיד .כן מינה דירקטוריון התאגיד גורם נוסף מטעמו של
התאגיד ,יועץ חיצוני ובלתי תלוי ,על מנת שיבקר ויבדוק את התהליכים אשר נערכו בדורי בניה בעניינים
אלה ,ועל מנת שימסור דיווח נוסף מטעמו להנהלה ולדירקטוריון התאגיד אודות האמור לעיל לצורך אישור
הדוחות הכספיים של התאגיד לרבעון השני של שנת .2014
בהמשך לאמור לעיל ,גם כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת  ,2014ובהנחיית
ועדת המאזן של התאגיד ,ביצעו אנשי מחלקת הכספים של החברה תהליכי בקרה ומעקב נוספים ונרחבים
אודות ובמהלך התהליכים אשר נערכו בדורי בניה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים האמורים ,וזאת לשם
הפחתת הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחותיה הכספיים של החברה.
בחודש דצמבר  2014מונו סמנכ"ל הכספים של התאגיד וחשב התאגיד גם כנושאי משרה בכירה במחלקת
הכספים של דורי בניה (בתפקיד של משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים של דורי בניה ,ובתפקיד של מנהל
הכספים של דורי בניה ,בהתאמה ,כמתואר לעיל) .יצוין כי ה"ה הנ"ל ממשיכים להיות מועסקים בתאגיד
ולכהן כנושאי משרה בו וכי דורי בניה אינה נושאת בעלות ו/או בתשלום בגין כהונתם של ה"ה הנ"ל כנושאי
משרה בה  .דירקטוריון התאגיד סבר כי במצבה הנוכחי של דורי בניה ,אשר הינה חברה מוחזקת מהותית של
התאגיד ,חיזוק ושיפור משמעותי של מערך הכספים והחשבות של דורי בניה הינו חיוני והינו לטובת
התאגיד ,וכי כהונה של בעלי תפקידים במחלקת הכספים של התאגיד גם במחלקת הכספים של דורי בניה
תגביר את הגישה למידע ואת היכולת לבצע מעקב ופיקוח צמודים אודות נתוניה הכספיים של דורי בניה,
המשפיעים באופן מהותי על נתוניו הכספיים ודוחותיו הכספיים של התאגיד .האמור לעיל בוצע לצד מינוי
של חשב נוסף לתאגיד.
בנוסף לאמור לעיל ,ועדת הביקורת ודירקטוריון התאגיד קיבלו דיווחים ועדכונים אודות התהליכים
והפעולות שביצעה דורי בניה ,לרבות בקשר עם בירור הסיבות לסטייה המהותית באומדני הפרויקטים שלה
ולרבות הפעולות לשם תיקון החולשה המהותית האמורה ולשם הפחתת הסיכון להצגה מוטעית מהותית
בדוחות הכספיים של התאגיד.

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)()1
אני ,אהרון סופר ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוח התקופתי של קבוצת א .דורי בע"מ (להלן" :התאגיד") לשנת ( 2014להלן:
"הדוחות");

()2

לפי 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;

()3

לפי 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;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
(א)

(ב)

()5

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק
במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

(ב)
(ג)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית
כאמור למועד הדוחות.

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

תאריך:
 22במרס 2015

אהרון סופר
מנהל כללי

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)()2
אני ,שניר שרון ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של קבוצת א .דורי בע"מ (להלן:
"התאגיד") לשנת ( 2014להלן" :הדוחות");

()2

לפי 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 בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

()3

לפי 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;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
(א)

(ב)

()5

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע
הכספי האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד
לאסוף ,לעבד ,ל סכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
כל תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

(ב)
(ג)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-ככל שהוא רלוונטי
לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות;
מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
תאריך:
 22במרס 2015

שניר שרון
סמנכ"ל כספים

