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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה –חלק ראשון 

וכן פורסם  "(המקורי התקופתי)"הדוח  3104 במרס 08 ביוםבמקור  פורסם 3102 לשנתתקופתי זה  דוח
 3104 במאי 35 ביום החברה שפרסמה מיידי דיווח)לפרטים ראה  3104במאי  37לאחר הצגה מחדש ביום 

הדוחות  תיאוםמוגש מחדש עקב  3102דוח תקופתי זה לשנת . (3104-10-173541' מס)אסמכתא 
 התקופתי)"הדוח ( Restatement)מחדש  השל הצג בדרך 3102בדצמבר  20הכספיים של החברה ליום 

על הדוחות הכספיים הנוספת והשפעת ההצגה מחדש הנוספת ההצגה מחדש  אודות לפרטים ."(המתוקן
)אסמכתא  3104 בספטמבר 0 מיידי שפרסמה החברה ביום דיווח, ראה 3102בדצמבר  20של החברה ליום 

 .זה' א לחלק 0 בסעיף כהגדרתם, החברה שלדוחות הכספיים ל 24 -ו 0ים ( וכן באור3104-10-048561 'מס

הנתונים הכספיים והכמותיים ו הפרטיםא' זה לדוח התקופתי המתוקן נעשו התאמות של  בחלקכי  ,יובהר
לשם הנוחות, פרטים ו/או נתונים שעודכנו בלבד.  הכספיים לדוחות האמור מהתיקון הנובעיםהמהותיים 

לולים בחלק א' זה לדוח התקופתי הכ והמידעבכל יתר הפרטים *(". )"-במסגרת חלק א' זה לדוח סומנו ב
במסגרת דוח תקופתי מתוקן זה, למעט אם צוין ו/או עדכון מידע שינוי  כלהמתוקן לא ערכה החברה 

, והמידע הדוח קריאת בהירות לצרכי שנדרשו טכני אופי בעליולמעט התאמות ושינויים  מפורשות אחרת
.. בהתאם לזאת, בכל מקום בו צוין בחלק א' המקוריהמובא בחלק זה להלן הינו נכון למועד הדוח התקופתי 

הכוונה  ,כאמור ביטויים של נגזרת כל או" הדוח פרסום, "למועד "הדוח למועדזה לדוח התקופתי המתוקן "
 .אחרת נאמר אם אלא, או מועד סמוך לו )לפי העניין( המקורי התקופתי הדוח פרסום למועדהינה 

ועד למועד פרסום  המקורי התקופתי הדוח פרסוםלפרטים בדבר אירועים עיקריים שהתרחשו לאחר מועד 
 לדוחות 22 -ו 0ים ראה באורלרבות ביחס לעניינים המתוארים בחלק א' זה, המתוקן,  התקופתיהדוח 

 .הכספיים

 הגדרות .1

כן נאמר במפורש  דורי בע"מ, לרבות החברות המאוחדות שלה, אלא אם קבוצת א. -" הקבוצה"
 אחרת.

 קבוצת א. דורי בע"מ. -" החברה" או "קבוצה דורי"

 א. דורי בניה בע"מ.  -" בניה דורי"

 דורי בניה וחברות הבת שלה, אלא אם כן נאמר במפורט אחרת. -" בניה דורי קבוצת"

 ( בע"מ.גלוב ישראל )פיתוח-גזית -" ישראל גזית"

 בע"מ.גלוב -גזית -" גלובגזית "

 והחברות המאוחדות שלה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. .Ronson Europe N.V -" רונסון"

, לאחר 2113בדצמבר  31ליום של החברה הדוחות הכספיים המאוחדים  -" הדוחות הכספיים"
 )*(. הצגה מחדשתיאום בדרך של 

תיאום בדרך , לאחר 2113בדצמבר  31דוח הדירקטוריון של החברה ליום  -" הדירקטוריון דוח"
 )*( .הצגה מחדששל 

 )*( .2113של החברה לשנת המקורי הדוח התקופתי  - "הדוח"

 .מקוריההתקופתי  המועד הסמוך למועד פרסום הדוח - "מועד הדוח"

 .1691-התשכ"ח ,חוק ניירות ערך -" חוק ניירות ערך"

 .1666-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות"
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 כללי  .2

  1691.1 מרסב 26ונרשמה כחברה פרטית ביום  התאגדה החברה 2.1

ניירות ערך לציבור פיו הונפקו -לראשונה תשקיף על החברהפרסמה  1663 ביולי 26יום ב
לניירות  בבורסהלמסחר רשומות  החברהואגרות חוב של מניות נכון למועד הדוח,  .השל

  ."(הבורסהאביב בע"מ )"-ערך בתל

גזית ישראל )באמצעות חברה בת בבעלותה  תבשליט החברהמצויה  2111משנת החל 
גזית ישראל הינה חברה בשליטת גזית  .("(אכד בנין)" אכד בנין והשקעות בע"מ -המלאה 

 א בפרק ד' לדוח.21ראה תקנה אודות השליטה בחברה לפרטים גלוב. 

בפעילות ייזום בעצמה ובאמצעות חברות בנות ותאגידים בשליטתן, עוסקת  החברה 2.2
 . בתחום הנדל"ןעבודות קבלניות, ביצוע בפעילות ובישראל ובחו"ל, 

דוראד  מהון המניות של 11.21%בעקיפין מחזיקה  החברהנכון למועד הדוח  ,בנוסף
 111-כ, הפועלת להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בהספק של ("דוראד") אנרגיה בע"מ

 .יבויובדלק חליפי כג , שתוסק בגז טבעיבאזור אשקלון ואט-מגה

  כללי – קבוצהתחומי הפעילות של ה .3

 הקבוצה עוסקת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים:

ביצוע של פרוייקטים קבלניים מורכבים בתחומי המגורים,  –פעילות כקבלן מבצע  3.1
מלונאות, מבני ציבור, דיור מוגן, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה, מחנות 

תפעול המערכות השונות ו מבניםמר בביצוע עבודות גצבאיים ומבנים משולבים, וכן 
 .התומכות בפעילות הבניה

ידי חברות בת וחברות -ועל בניה דוריידי -על בעיקר מבוצעת מבצע כקבלן הפעילות
 רשומים שלה ערך ניירותשל החברה, אשר  תב חברה קשורות שלה. דורי בניה הינה

 . המונפקמהונה  16.5%-והחברה מחזיקה כ בבורסה למסחר

בהסכם עם דורי בניה להסדרת תיחום  דורי קבוצההתקשרה  2111בפברואר  21ביום 
 'פרק אל 11.21.1סעיף פעילות הייזום ופעילות הבניה בין שתי החברות. לפרטים ראה 

  .לדוח

 לפרק א' לדוח. 11לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף 

ומכירה של פרוייקטים בתחום  , שיווקההקמ, פיתוח, ייזוםאיתור,  –פעילות יזמית  3.2
 בארצותכן, הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרוייקטים למגורים -כמו .הנדל"ן בישראל

 .מרכז ומזרח אירופה, בעיקר בפולין

 חברות אחרותאכד בנין ולבין  לפרטים בדבר הסכם לתיחום פעילות בין דורי קבוצה
 .לדוח 'לפרק א 23.1, ראה סעיף בשליטתה

  לפרק א' לדוח. 11טים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף לפר

כוח פרטית  תחנתהקמת עם שותפים  יזמההקבוצה  –פעילות דוראד אנרגיה בע"מ  3.3
ובדלק  בגז טבעיהמוסקת באזור אשקלון,  ואט-מגה 111-לייצור חשמל בהספק של כ

                                                 
וביום  שינתה החברה את שמה לא. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ, 1611. בחודש מאי בע"מא. ברגמן  החברה התאגדה בשם  1

 שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי. 2111בנובמבר  1
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דורי קבוצה  ידי-מהונה המונפק מוחזק על 11.21%ר שא, , באמצעות דוראדחליפי כגיבוי
 . בעקיפין

  .לדוח 'פרק אל 12סעיף ראה  פעילות זהבדבר תחום לפרטים 

זו פועלת הקבוצה בהשכרה ובמכירה של נכסי נדל"ן לשימושים  במסגרת –אחרים  3.4
 ליום נכון. באופן הדרגתי הפעילות בתחום פעילות זה צומצמה 2114משנת  החל .עסקיים

היקף הפעילות של הקבוצה בתחום זה אינו מהותי ביחס  הדוח ולמועד 2113 בדצמבר 31
 .לפעילות הכוללת שלה

 כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה ותוצאותיהם של  אופיים .4

, מגזית ישראלהודעה  דורי קבוצהיו"ר דירקטוריון ל נשלחה, 2111באוקטובר  23ביום  4.1
לפיה גזית ישראל מקיימת בדיקות ראשוניות שתכליתן, בין היתר, בחינת ייעול פעולתן 

, לרבות בדרך של שינויים מבניים, איחוד פעילויות ו/או דורי קבוצהשל גזית ישראל ושל 
הכנסת שותפים נוספים. הובהר בהודעה, כי ההיתכנות של ביצוע פעולות כאמור תלויה 

נים, אשר בשלב זה לא התקיימו. עוד הובהר בהודעה, כי בהתקיימותם של מרכיבים שו
זית ישראל ו/או טרם התבצע דיון מקיף וטרם התקבלה החלטה כלשהי בדירקטוריון ג

 איןלמועד הדוח,  נכוןידיעת דורי קבוצה,  למיטב. זה, בעניין גלוב גזיתבדירקטוריון 
 .בנדון כלשהן החלטות תתקבלנה כי ודאות
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 *( מבנה ההחזקות של הקבוצה .1

 :הדוח למועדנכון  קבוצהלהלן תרשים של מבנה ההחזקות של ה

 

 
 

 כולל חברות פעילות עיקריות בלבד ואינו כולל את חברות הפרויקט של הקבוצה.  התרשים * (
 החברה בלבד. ידי-להמוחזקות ע  ITRDמיוחסת למניות רונסוןב I.T.R Dori Ltd B.V. (The Netherlands) ("ITRD")מלוא ההחזקה של חברת   **(     

ומזכויות ההצבעה בה, ושתי חברות פרויקט נוספות, מהונה המונפק  12%מחזיקה במלוא הזכויות בחברות הפרויקט הפועלות בפולין, במישרין או בעקיפין, למעט חברת פרויקט אחת, שנכון למועד הדוח מחזיקה רונסון  רונסון ***(
 הן. של כל אחת ממהונן המונפק ומהזכויות ההצבעה  11% רונסוןשנכון למועד הדוח מחזיקה 
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 במניותיה  תועסקאו הון החברהת בושקעה .9

 31ם שקדמו ליום ימהלך השנתיבת בהון דורי קבוצה אשר בוצעו וטו השקערהלן יפול
כן כל עסקה וועד למועד פרסום הדוח  2114בינואר  1ובתקופה שמיום  2113בדצמבר 

 רסה: ולב ץוחמ מניות דורי קבוצהבן יינעעל חרת של במהותית א

ברה דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף של הח קבוצה דוריפרסמה  2111 בדצמבר 21 ביום
דורי  שלהמניות של דורי קבוצה לרכוש מניות  לבעלי, לפיו הציעה 2111בנובמבר  26מיום 

 2112בינואר  12אשר הושלמה ביום הנפקת הזכויות  במסגרתקבוצה בדרך של זכויות. 
 אחתש"ח ערך נקוב כל  1רגילות של החברה בנות מניות  21,211,161דורי קבוצה  הקצתה

מסך ההון המונפק של דורי קבוצה, לאחר הקצאתן,  14.6%-כשל דורי קבוצה, המהוות 
במסגרת ההנפקה האמורה הקצתה  אלפי ש"ח. 25,211-בתמורה לסכום כולל )ברוטו( של כ

מבעלות השליטה  2"(,ציוד אכד( בע"מ )"1656דורי קבוצה לאכד בנין ולאכד ציוד ונכסים )
יות רגילות של דורי קבוצה. לפרטים נוספים ראה דוחות מנ 11,114,151בדורי קבוצה, 

 2112-11-112352)אסמכתאות מספר  2112בינואר  11שפרסמה דורי קבוצה ביום מיידיים 
-2112-11, 2112-11-114511)אסמכתא מספר  2112בינואר  12( וביום 2112-11-112396-ו

 בדרך של הפנייה.בזאת (, המובאים 2112-11-119623-ו 114515

 חלוקת דיבידנדים .5

, דורי קבוצה לא חילקה לבעלי מניותיה זה דוחמועד האחרונות שקדמו ל בשנתיים 5.1
 ולא הקצתה מניות הטבה לבעלי מניותיה. דיבידנד במזומן

 נכון למועד הדוח אין לדורי קבוצה מדיניות חלוקת דיבידנדים. 5.2

לדורי , 2113בדצמבר  31לחוק החברות, נכון ליום  312בהתאם להוראות סעיף  5.3
  )*( .יתרת רווחים ראויים לחלוקהקבוצה לא קיימת 

ידי הדירקטוריון -שיוחלט לגביה על , אם וככלקבוצה דוריידי -על דיבידנד חלוקת
הוראות להקבועים בו ביחס לחלוקה ולתנאים וחוק החברות כפופה להוראות שלה, 

  כל דין.

  

                                                 
 אכדשהתאגדה בישראל, בבעלות מלאה של  פרטית( בע"מ הינה חברה 1656ציוד ונכסים ) אכדידיעת דורי קבוצה,  למיטב  2

 בנין.

91% 
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 מידע אחר –חלק שני 

  - לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה )באלפי ש"ח( כספימידע  .1

 (*) 2113 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב

 מאוחד
 לא

 מזוהה
 אחרים

 דוראד
 אנרגיה

 "מבע

 ייזום
 מבנים

 והקמתם
  מבצע קבלן

 הפעילות תחום הכנסות 1,336,161 224,461 - 144 - 1,194,124
 הפעילות תחום עלויות 1,316,211 165,114 - 149 - 1,119,111

 קבועות עלויות 4,193 - - - - 4,193
 משתנות עלויות 1,314,311 165,114 - 149 - 1,111,611

 גולמי)הפסד(  רווח (11,191) 25,439 - (2) - (22,525)
 הפעילות תחום תוצאות (69,115) 23,199 (4,923) (912) (1,211) (19,415)

 אחרות הכנסות - - - - - 23,416
 נטו מימון הוצאות - - - - - (31,655)

 על ההכנסה  מסים - - - - - 1,129

 המיוחס רגילות מפעולות הפסד - - - - - (99,631)
 האם החברה של לבעלים

(41,111) - - - - - 
מפעולות רגילות המיוחס  הפסד

 לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 התקופה לסוף הנכסים סך 541,123 652,111 133,311 12,611 31,551 1,612,616
 התקופה לסוף ההתחייבויות סך 519,416 361,119 - 4,922 149,121 1,911,151

       

 

 )*( 2112 בדצמבר 31ביום שהסתיימה לשנה 

 לא מאוחד
 מזוהה

 אחרים
 דוראד
 אנרגיה

 "מבע

 מבנים ייזום
 והקמתם

 קבלן
  מבצע

 הפעילות תחום הכנסות 1,191,321 166,111 - 111 - 1,591,119
 הפעילות תחום עלויות 1,461,431 153,154 - 311 - 1,993,119

 קבועות עלויות 4,115 - - - - 4,115
 משתנות עלויות 1,411,614 153,154 - 311 - 1,916,266

 גולמי)הפסד(  רווח 96,165 29,429 - (123) - 69,211
 הפעילות תחום תוצאות 21,332 24,223 (1,341) 111 (9,922) 35,963

 נטו מימון הוצאות - - - - - (33,911)
  ההכנסה על מסים - - - - - 1,661

 המיוחס רגילות מפעולות הפסד - - - - - (1,411)
 האם החברה של לבעלים

 המיוחס רגילות מפעולות רווח - - - - - 3,411
 שליטה מקנות שאינן לזכויות

 התקופה לסוף הנכסים סך 511,921 195,552 112,191 13,111 11,963 1,594,911
 התקופה לסוף ההתחייבויות סך 192,524 396,134 - 1,211 411,991 1,429,214
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 2111 בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה 

לא  מאוחד
 מזוהה

 אחרים
דוראד 
אנרגיה 

 בע"מ

ייזום מבנים 
 והקמתם

קבלן 
  מבצע

 הכנסות תחום הפעילות 1,311,311 14,115 - 411 - 1,322,511
 עלויות תחום הפעילות 1,219,112 11,531 - 312 - 1,231,952

 עלויות קבועות 4,116 - - - - 4,116
 עלויות משתנות 1,212,433 11,531 - 312 - 1,231,113

 גולמי רווח 61,546 (4,521) - 11 - 15,149
 הפעילות תחום תוצאות 43,549 (29,914) 49,994 11 (1,199) 14,151
 אחרותת( )הוצאו הכנסות - - - - - 12,113

 נטו מימון הוצאות - - - - - (23,624)
 טבת מס()ה ההכנסה על מסים - - - - - 12,121

91,964 - - - - - 
 רגילות מפעולותסד( )הפ רווח

 האם החברה של לבעלים המיוחס

11,641 - - - - - 
 רגילות מפעולותסד( )הפ רווח

 מקנות שאינן לזכויות המיוחס
 שליטה

 התקופה לסוף הנכסים סך 951,524 614,161 55,513 13,255 52,415 1,549,319
 סך ההתחייבויות לסוף התקופה 121,513 445,413 - 1,614 491,169 1,444,119

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

ומידע כללי על תחומי  קבוצהה פעילות על חיצוניים ורמיםעת גהשפ, כללית הסביב .6
 הקבוצההפעילות של 

כקבוצה העוסקת בתחום הנדל"ן בישראל על ענפיו השונים, חשופה הקבוצה לשינויים 
אור הסביבה הכללית בה פועלת יבמשק הישראלי בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. להלן ת

הקבוצה והשפעת גורמים חיצוניים על פעילותה בענף ובכל אחד מתחומי פעילותה בארץ 
 ובחו"ל. 

  3בישראל הקבוצה פעילות 6.1

התאפיינה בפעילות כלכלית מתונה, וזאת בין היתר,  ,2112, בדומה לשנת 2113שנת 
בשל המשך היחלשות בקצב הגידול של הביקושים על רקע האטה כלכלית בעולם. 

-)כ 2112דומה לשיעור הצמיחה שנרשם בשנת  2113הצמיחה שנרשם בשנת שיעור 
הפקת הגז מהתחלת הושפעה באופן משמעותי  2113 שנתי הצמיחה באם כ(, 3.3%4

השפעת  בנטרול 2113בשנת ממאגרי "תמר". משמעות הדבר הינה שהצמיחה 
, מה שמצביע על התמתנות 2112נמוכה מזו שנרשמה בשנת  היתההפקת הגז 

 בישראלהאמורה בפעילות הכלכלית  ההתמתנותבפעילות הכלכלית בישראל. 
נרחבים מצביעה על מגמה הפוכה מסימני התאוששות כלכלית הניכרים בחלקים 

 בעולם.

                                                 
ופרסומים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  6.1הנתונים והמידע המפורט בסעיף   3

ידי החברה באופן -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו עלפומביים 
ישראל, "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים  בנקעצמאי, ושהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה: 

 "2113עד ספטמבר  אפריל – 139האחרונים 
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopme

nts/develop136h.pdf ) ;2113 שנת וסיכום 2113 דצמבר לחודש המחירים"מדדי  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 
(http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201410011 ,משרד הבינוי והשיכון ;

 (.www.moch.gov.ilרבעון שלישי" ) -2113-ניתוח כלכלי -"ענף הבניה בישראל
 http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201408059תוצר לאומי גולמי,   4
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האחרונות נקטו בנק ישראל ומשרד הבינוי והשיכון צעדי מדיניות וקידמו  בשנים
ידי גידול בהיצע -תיקוני חקיקה שנועדו בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות על

למרות  5הגבלות על קבלת משכנתאות לדיור. תידי הטל-הדירות למגורים ועל
נרשמה עליה  2113בשנת  , וגםלא נבלמההדירות פעולות אלה, העלייה במחירי 

 נוספת במחירי הדירות. 

 גדולות חברות של במיוחד, המימון במגבלתעלייה  נרשמה 2111 שנת בסוף, בנוסף
 .2113 -ו 2112ים בשנ גם שהמשיכה, הבניה בענף ובינוניות

הקבוצה כקבלן מבצע  פעילותאודות הגורמים החיצוניים המשפיעים על  לפרטים
 סעיף ראה בישראל החברה של היזמית הפעילות ועללחלק א' לדוח  11.4ראה סעיף 

  .לדוח' א לחלק 11.3.1

  פעילות הקבוצה בחו"ל 6.2

 6.סלובקיהנכון למועד הדוח פועלת הקבוצה כיזם בעיקר בפולין, וכן בבולגריה וב
קבוצה ה של היזמית הפעילותעל  לפרטים אודות הגורמים החיצוניים המשפיעים

 .לדוח' א לחלק 11.3.2סעיף  ראה במדינות הנ"ל

 2113-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"דה 6.3

לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, פורסם החוק  2113בדצמבר  11ביום 
"(, שנועד לעגן את המלצות הועדה להגברת חוק הריכוזיות)" 2113-דהתשע"

מתייחס לשלושה מישורי פעולה שמטרתם הריכוזיות התחרותיות במשק. חוק 
משקית באמצעות -הגברת התחרות הענפית והפחתת הריכוזיות הכלל - הינה אחת

פישוט המבנה של קבוצות עסקיות הפועלות בישראל וביזור השליטה במשק. 
ליטה בחברות במבנה פירמידלי( לחוק הריכוזיות השהוראות פרק ג' )הגבלת 

לא תשלוט "חברת שכבה" )כהגדרתה  כאמור קובעות כי החל ממועד פרסום החוק
בחוק הריכוזיות( שניה בחברת שכבה אחרת, וכי במקרה של שליטה אסורה כאמור 
יהיה בית המשפט רשאי למנות נאמן מטעמו למכירת אמצעי השליטה המוחזקים 

אות החוק. כן כולל חוק הריכוזיות הוראת מעבר לפיה חברה שהיתה בניגוד להור
ביום פרסום החוק חברת שכבה שניה רשאית להמשיך ולשלוט בחברת שכבה 

אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום,  -שש שנים מיום הפרסום  תוםאחרת עד 
ואילו חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום 

אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום. במבנה הקבוצה  -שנים מיום הפרסום ארבע 
גלוב ושל נורסטאר  אשר הינה חברה בשליטה )בעקיפין( של גזית -הנוכחי, החברה 

)אשר הינן בבחינת חברות שכבה לפי  , בעלת השליטה בגזית גלובהחזקות אינק.
ה הינה , ואילו דורי בניהוראות חוק הריכוזיות(, הינה בבחינת חברת שכבה שלישית

 בבחינת חברת שכבה רביעית.

                                                 
 א' לדוח. לפרק 11.1סעיף  ראה, ההיצעהצעדים שננקטו להגדלת  אודותלפרטים   5

 בחלקות מזכויות 111% בעלות שהינן באוקראינה שהתאגדו חברות בשתי מהזכויות מחצית מחזיקה הקבוצה, בנוסף  6
 מהותי שאינו סכום הקצתה הקבוצה. אחת כל"ר מ 21,111-כ של בשטח, אוקראינה בירת, בקייב המצויות מקרקעין

 המשפטית זמינותן את לשמר במטרה האמורות האוקראיניות החברות של והפיתוח החכירה הסכמי הארכת לצורך
היקף ההשקעה באוקראינה אינו . אותן שירכוש מיידי -על בעתיד בנייה להיתרי בקשות והגשת תכנון הליכי להמשך

 מיליון ש"ח. 4-מהותי ומוצג בדוחות הכספיים של החברה בסך של כ
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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 

חבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה העסקית. שר האוצר ונגיד בנק היתר ב
ישראל רשאים לקבוע כי הוראות כאמור יחולו גם על קבוצות לווים ועל חברות 

הוראות אלו לפי חוק הריכוזיות, קשורות שמתקיימים בהם תנאים כפי שנקבעו. 
ר התקופה להתקנתן (, כאש2114)היינו עד דצמבר מו יקבעו בתוך שנה ממועד פרסו

 בשנה נוספת.ניתנת להארכה 

לפי חוק הריכוזיות, בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום הפרסום של  כמו כן
, תחולנה על "(המעבר תקופת)" חוק הריכוזיות ועד תום תקופה של ארבע שנים

לעניין בכלל זה על החברה, הוראות ממשל תאגידי מוגבר ואחרת, חברת שכבה 
הדירקטוריון, לרבות דרישה לרוב דירקטורים בלתי תלויים )דרישה הרכב 

המתקיימת בחברה במועד הדוח( ודרישות בעניין כהונה של דירקטורים חיצוניים 
ההשלכות  לפרטים בדבר בכמות הנגזרת ממספר הדירקטורים בדירקטוריון.

לדוחות  32של חוק הריכוזיות על החברה, ראה באור החשבונאיות העיקריות 
 הכספיים.
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 תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות –חלק שלישי 

  פעילות הקבוצה כקבלן מבצע .11

  כללי 11.1

הקבוצה בתחום זה מתבצעת בעיקר באמצעות דורי בניה וחברות  פעילות 11.1.1
  7.הבת של

כחברה פרטית  1661ביולי  21תאגדה בישראל ביום ה הוקמה והבני דורי 11.1.2
  1613.8-החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג פקודתפי -על

פיו הונפקו -לראשונה תשקיף עלדורי בניה פרסמה  2111בפברואר  29יום ב
למרס  11ביום  , ומניותיה נרשמו למסחר בבורסההניירות ערך שללציבור 

פי הוראות חוק -, ודורי בניה הפכה להיות חברה ציבורית על2111
בניה לציבור גם אגרות חוב וכתבי  הנפיקה דורי 2113בשנת  החברות.

 אופציה שלה.

פעילות של ניהול וביצוע של לדורי בניה  קבוצה דוריהעבירה  2111 בשנת 11.1.3
פי הסכמים לביצוע וניהול עבודות קבלניות שונות -, עלפרויקטים קבלניים

 ,עובדיםומנופים וכן ציוד מכרה לדורי בניה וכן  עבור מזמינים שונים,
שנערך בדורי קבוצה ובחברות בת ארגון -רהם יישובמסגרת וזאת 

  .ובחברות קשורות שלה

למועד הדוח, פועלת דורי בניה, בעצמה ובאמצעות תאגידים  נכון 11.1.4
כחברה קבלנית העוסקת בניהול ובביצוע של עבודות בניה  ,בשליטתה

בפרויקטים קבלניים בתחומים שונים כגון מגורים, מלונאות, מבני ציבור, 
דיור מוגן, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה, מתקנים 

זאת, לעיתים כקבלן ראשי ולעיתים כקבלן ביטחוניים ומבנים משולבים. 
 מבצע.

ם הקבלניים מתקשרת דורי בניה עם מזמין הפרויקט לביצוע הפרויקטי
"(. הסכמי הסכמי הביצועבהסכם המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט )"

 'לפרק א 11.11ידי המזמין )ראה סעיף -הביצוע מנוסחים בדרך כלל על
לדוח(. שירותי הבנייה ניתנים ללקוחות הן מהסקטור הפרטי והן 

בחלק מהפרויקטים עבור דורי מהסקטור הממשלתי. דורי בניה פועלת 
 2.ד.26באור  ראהקבוצה )לפרטים קבוצה וכן עבור בעלי שליטה בדורי 

לתקנות ניירות  ג'6 תקנה לפי המיוחד לדוח 4.זוכן סעיף  לדוחות הכספיים
 (."(הדוחות תקנות)" 1651-"להתשערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 יכולתה לבצעבנייה אחרות בלדורי בניה יתרון תחרותי על פני חברות 
פרויקטים מורכבים הכוללים בניינים רבי קומות )בפרט מגדלי יוקרה(, 
הכוללים עבודות בניה שונות )כגון עבודות שלד ועבודות גמר( וכן בהקמה 

                                                 
מבצעת באמצעות  כמו כן, נכון למועד הדוח ישנם פרוייקטים בודדים בהם משמשת דורי קבוצה כקבלן ביצוע אותם היא  7

 דורי בניה כקבלן משנה.
"א.  לשם בניה דורי של שמה שונה 2115 במרס 5 ביום"מ". בע סנטר מרום לניהול"החברה  השם תחת הוקמה בניה דורי  8

 .הנוכחי לשמה שמה שונה 2111 באוגוסט 16 וביום"מ", בע ותשתיות בניה דורי
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לדורי בניה יתרון רב כמו כן של מתקנים משולבים ומתקנים ביטחוניים. 
ה ללוות את לקוחותיה בכל ערוכוהיא  ,בהענקת שירותים בחבילה כוללת

השלבים של פרויקט בנייה, החל משלב השלד ועד לשלב "מסירת מפתח" 
(Turn - key .) 

קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים דורי בניה הינה 
לפרטים אודות רישיונה כאמור  .1696-תשכ"טה ,לעבודות הנדסה בנאיות

 לדוח. 'לפרק א 11.24.1ראה סעיף 

רום גבס חיפוי צוין כי דורי בניה מחזיקה במלוא הון המניות של כן י 11.1.1
"(, רום גבס)" ( בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה בישראל1665וקירוי )

מבצעת עבודות גמר ומערכות, לרבות בניית מחיצות ותקרות, צבע, ה
ריצופים, שטיחים, פרקטים, עבודות חשמל, מיזוג, ספרינקלרים, 

 סטלציה ועוד.מטבחים ומשטחי שיש, אינ

חברה אשר הינה אינובייט בע"מ, ממניותיה של  11.1%רום גבס מחזיקה 
בתחום מוצרי גמר עוסקת ה 9"(,אינובייטפרטית שהתאגדה בישראל )"

למשרדים, והיא מייבאת, משווקת ומתקינה מחיצות מודולריות, תקרות 
כן, אינובייט מחזיקה במלוא -. כמומתכת, חיפויי רצפה ומוצרים נלווים

בייצור מחיצות הון המניות של חברה שהתאגדה בפולין, והעוסקת 
 .מודולריות בפולין

ניהול וביצוע  -למועד הדוח, עוסקת דורי בניה בתחום פעילות אחד  נכון 11.1.9
 של עבודות בנייה. 

  השקעות בהונה של דורי בניה ועסקאות במניותיה 11.2

 31ם שקדמו ליום ימהלך השנתיבת בהון דורי בניה אשר בוצעו וטו השקערהלן יפול
כן כל וועד למועד פרסום הדוח  2114בינואר  1ובתקופה שמיום  2113בדצמבר 

 :רסהולב ץוחמ מניות דורי בניהבן יינעעל חרת של במהותית אעסקה 

כתבי אופציה )סדרה  2,561,211הנפיקה דורי בניה  2113באפריל  21ביום  11.2.1
, ללא תמורה, בדרך 2113באפריל  11מיום שלה י דוח הצעת מדף פ-(, על2

( היו ניתנים למימוש 2. כתבי האופציה )סדרה הישל זכויות לבעלי מניות
מניה רגילה,  1-( היה ניתן למימוש ל2באופן שכל כתב אופציה )סדרה 

"(, רגילה מניהש"ח ערך נקוב של דורי בניה )" 1.11רשומה על שם, בת 
)כולל(, בתמורה  2113בנובמבר  31ועד ליום  2113במאי  1החל מיום 

  10ש"ח, לא צמוד. 4.1לתשלום במזומן של מחיר מימוש של 

סדרה )כתבי אופציה  1,663,111הונפקו  צעת הזכויות האמורה,במסגרת ה
החזקותיה בהון המונפק של  לחברה, בהתאם לשיעורשל דורי בניה  (2

החברה  מכרה 2113באוקטובר  1 יוםבדורי בניה במועד הקובע להנפקה. 
כתבי  1,111,111 ,בעסקה מחוץ לבורסה ,לחברה קשור שאינו שלישי לצד

                                                 
ידי אפיק מודולרי )א.י.ר.( החזקות בע"מ, -למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח יתרת המניות של אינובייט מוחזקת על  9

 שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבנר קינל, המכהן כמנכ"ל אינובייט. 
 (.2ת למחירי המימוש של כתבי האופציה )סדרה לאור חלוקת דיבידנד שביצעה דורי בניה, בוצעו התאמו  10
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 'אג 11)ש"ח  111,111סך של ל בתמורהשל דורי בניה ( 2אופציה )סדרה 
לצד החברה , מכרה 2113באוקטובר  15ביום , ועבור כל כתב אופציה(

כתבי אופציה  139,491ה, שלישי שאינו קשור לחברה, בעסקה מחוץ לבורס
עבור  'אג 15.45ש"ח ) 116,391, בתמורה לסך של של דורי בניה (2)סדרה 

 ותדוחפרטים נוספים מובאים בדרך של הפניה לכל כתב אופציה(. 
 2113באוקטובר  21ומיום  2113באוקטובר  5של החברה מיום  יםמיידי

, 2113-11-196449ואסמכתא מספר  2113-11-191112)אסמכתא מספר 
מימשה דורי קבוצה את מלוא יתרת  2113בנובמבר  21. ביום (בהתאמה

 119,141( של דורי בניה שהחזיקה באותו מועד )2כתבי אופציה )סדרה 
מניות רגילות של דורי בניה, בתמורה  119,141-(( ל2כתבי אופציה )סדרה 

דורי ש"ח למניית  4.35מיליון ש"ח )לפי מחיר מימוש של  3.5-לסך של כ
  .בניה(

כתבי אופציה )סדרה  4,111,111הנפיקה דורי בניה  2113באפריל  21ביום  11.2.2
פי -, שפורסם על2113באפריל  21פי דוח הצעת מדף מיום -עלנוספים ( 2

, כפי שתוקן בתיקון 2111באוגוסט  24תשקיף מדף של דורי בניה מיום 
רים האמו( 2. כתבי האופציה )סדרה 2113באפריל  21תשקיף מיום 

 דורי בניה. הונפקו ללא תמורה יחד עם אגרות חוב )סדרה א'( של 

באור ( של דורי בניה ראה 2)סדרה נוספים אודות כתבי האופציה לפרטים 
 הכספיים. לדוחות .ה(1(.ב11

 חלוקת דיבידנדים  11.3

מדיניות חלוקת  דורי בניהאימץ דירקטוריון  2111בחודש פברואר  11.3.1
ית )כאשר השנה הראשונה היתה שנת דיבידנד, לפיה אחת לשנה קלנדר

(, יחולק דיבידנד מיתרת רווחיה של דורי בניה הניתנים לחלוקה 2111
ואשר לא חולקו בעבר, כפי שעולה מדוחות רווח והפסד של דורי בניה 
המדווחים והמבוקרים המאוחדים השנתיים בשנה שקדמה לשנה שבה 

הנקיים )לאחר מס(  יחולק הדיבידנד, כאשר שיעור הדיבידנד מן הרווחים
, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה כאמור 31%של דורי בניה יהיה 

תמנע מדורי בניה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, 
בהגיע מועד קיומן, ובכל מקרה בהתאם למדיניות העסקית של דורי בניה 

 כפי שיקבע דירקטוריון דורי בניה מעת לעת.   ,במועד

 םים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה ו/או הכריזה על חלוקתלנתונ 11.3.2
 2113-ו 2112כאמור בשנים  הבהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של

על  .הכספיים לדוחות .א1(.ב11ר ראה באו ,)עד למועד הדוח( 2114ובשנת 
לדוחות הכספיים,  1בסיס הנתונים שנתבררו לדורי בניה כאמור בבאור 

לחוק  312בניה אינה עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף נמצא כי דורי 
אלפי ש"ח  1,539החברות, לעניין חלוקות דיבידנדים בסכום כולל של 

 . )*(2113ידי דורי בניה בגין שנת -שהוכרזו וחולקו על
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות דורי בניה 11.4

על ענפיו השונים, חשופה לשינויים  דורי בניה, העוסקת בתחום הבנייה בישראל
. להלן לפרק א' לדוח( 6.1)ראה בסעיף  במשק הישראלי בכלל ובענף הנדל"ן בפרט

והשפעת גורמים חיצוניים על אור הסביבה הכללית בה פועלת דורי בניה ית
 11:פעילותה בענף

בניה בישראל שאפיינה את השנים האחרונות, התנופת  - בניה התחלות 11.4.1
בניה, המשיכה גם  שבה נרשמה ירידה בהתחלות 2112למעט את שנת 

שהשפיעו על הפעילות . יחד עם זאת, המגבלות העיקריות 2113בשנת 
בין היתר עיכובים בקבלת היתרים ואישורים,  והי 2113בענף בשנת 

, רצפיםטפסנים, כגון, ) מחסור בעובדים מקצועיים בעבודות רטובות
 קע זמינה.ומחסור בקר 12"ב(וכיו טייחים, בנאים

ענף הבנייה למגורים בישראל מושפע מהיקף העלייה  - ממשלה מדיניות 11.4.2
עידוד המדינה לרוכשי מאקונומי של התושבים, -לישראל, מהמצב הסוציו

מדיניות מדירות )מענקים לזכאים, מענקים לאזורי פיתוח וכדומה( ו
לפרק א'  11.1לפרטים נוספים ראה סעיף  הממשלה בשיווק קרקעות.

 לדוח.

, אם שנה מדי עולים והעבודה הבניה תשומות מחירי - גלם חומרי מחירי 11.4.3
כי בשנים האחרונות נרשמת ירידה מתמשכת בשיעורי העלייה במדד 

העליה במדד מחירי התשומה בבניה מחירי התשומה בבניה למגורים. 
 מצמצמת את דורי בניהיחד עם זאת, גורמת לגידול בהוצאות דורי בניה. 

בדרך של התקשרות בפרויקטים לבניה למגורים בהם  בעיקרהסיכון 
מגמה זו  .למגורים בבנייה תשומה מחיריהצמדה מלאה למדד  תנקבע

וגורמים נוספים המשפיעים על ענף הנדל"ן, המנויים בחלקם בסעיף זה 
לפרק א' לדוח, השפיעו וממשיכים להשפיע על עלויות  11.3.1ובסעיף 

ויקטים מבוצעים וכן על תנאי בקשר עם פרשל דורי בניה פעילותה 
  התקשרותה עם יזמים בתחום ועם קבלני משנה.

חלה בדרך כלל עלייה בשכר  2115משנת  - לבניה מקצועי אדם כוח 11.4.4
  העובדים תושבי ישראל בענף הבנייה בהשוואה לשכר הממוצע במשק.

דורי בניה הינה בבחינת חברת שכבה רביעית במבנה  – הריכוזיות חוק 11.4.1
 לפרק א' לדוח. 6.3ראה סעיף לעניין זה ות שכבה. רארבע חב פירמידלי בן

יה מקיימת את נ, נכון למועד הדוח, דורי בהלמיטב ידיעת החבר
 מחברה מסוגה בתקופת המעברבחוק הריכוזיות הדרישות הנדרשות 

                                                 
ופרסומים  כלכליים-עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  11.4הנתונים והמידע המפורט בסעיף   11

ידי החברה באופן -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו עלפומביים 
ישראל, "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים  בנקהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה: עצמאי, וש
 " 2113אפריל עד ספטמבר  – 139האחרונים 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopme

nts/develop136h.pdf  ;)2113 שנת וסיכום 2113 דצמבר לחודש המחירים"מדדי  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 
(http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201410011 ,משרד הבינוי והשיכון ;;

 (.www.moch.gov.ilרבעון שלישי" ) -2113-ניתוח כלכלי -"ענף הבניה בישראל
 לחלק א' לדוח. 11.11.4לפרטים נוספים הגורמים המשפיעים על זמינות עובדים זרים ראה סעיף   12
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דורי בניה ממשיכה  .הרכב הדירקטוריון שלהביחס ל הקבועה בחוק
 לבחון השלכות נוספות של חוק הריכוזיות.

  

 הפעילות והשינויים החלים בו  תחוםמבנה  11.1

גופים רבים המבצעים בנייה למגורים בהיקפים שונים החל פועלים בישראל 
מפרויקטים קטנים הכוללים מספר קטן של יחידות דיור ועד לחברות הגדולות 

יקטים הכוללים אלפי יחידות דיור והינן בעלות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרו
 מאגר קרקעות גדול. 

 הפעילות וברווחיות  בהיקףשינויים  11.9

רווחיות דורי בניה בפרויקטים אינה נקבעת בהכרח לפי ייעוד המבנה )מגורים, 
מסחר וכו'( אלא בעיקר מתנאי השוק בתקופת ההתקשרות, אשר משפיעים על 

לרבות תנאי ההסכם עם המזמין, ואופן ניהול היקף ההתקשרויות ועל תנאיהן 
 ידי דורי בניה.-הפרויקט על

בשנים האחרונות חלה התייקרות במחירי חומרי הגלם העיקריים של דורי בניה 
נרשמה האטה בשיעור העלייה במחירי  2113בשנת ש, הגם ובתשומות העבודה

. לשינויים במחירי חומרי גלם , כנזכר לעילחומרי הגלם העיקריים של דורי בניה
ותשומות העבודה יש השפעה על מחירי ההתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות ועל 

 רווחיותה של דורי בניה. 

 קריטייםגורמי הצלחה  11.5

להערכת דורי קבוצה, ההצלחה בתחום פעילות זה תלויה, בין היתר, בגורמים 
מנות הנדסית וביצועית הבאים: )א( היכולת לבצע את הפרויקט ביעילות ובמיו

פי -ברמה גבוהה, תוך תיאום בין הגורמים השונים הפועלים באתרי הבנייה על
תכנון מוקפד לצד מתן פתרונות למצבים בלתי צפויים, וכל זאת במטרה לעמוד 
בלוחות זמנים מוגדרים מראש ולצמצם את עלויות הביצוע מבלי להתפשר על 

יומו של מערך שירות וטיפול בדיירים איכות הביצוע וסטנדרט הבנייה; )ב( ק
בבנייה למגורים; )ג( שביעות רצון של מזמיני עבודה, לרבות קיומה של מערכת 

איתנות פיננסית; )ה( מוניטין, ידע וניסיון; )ו( יחסים יציבה ומתמשכת עימם; )ד( 
אפשרות להציג למגוון הלקוחות חבילה כוללת של כל השירותים בתחום הבניה; 

 יכולת)ט( -ארגוני יעיל; )ח( מערך בקרה תקציבית וכספית יעיל; ו )ז( מבנה
 דורי קבוצת של גודלה חרף קטנים בהיקפים גם עבודות לבצע וכספית תפעולית

 .בניה

 הפעילות חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום 11.1

חסם הכניסה הפורמלי המרכזי בתחום הבנייה הינו רישוי: קבלת רישיון קבלן 
ורישום בספרי רשם הקבלנים. קבלת רישיונות וסיווגים קבלניים מתאימים 
לביצוע הפרויקטים השונים כרוכה בהמתנה של תקופה ארוכה ובהוכחת ביצוע 

של דורי בניה  עבודות בתחום לאורך זמן. לפרטים אודות רישיון הקבלן ורישומה
 לדוח.  'לפרק א 11.24.1סעיף בספרי רשם הקבלנים ראה 

כן, דורי בניה פועלת בעיקר כקבלן מבצע של פרויקטים גדולים, המונים מספר -כמו
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מבנים באותו מתחם, או מבנה אחד גדול ומורכב באותו אתר. בהיקפים אלה 
יקטים דומים כתנאי דרושה יכולת הנדסית גבוהה מהרגיל וניסיון מוכח קודם בפרו

כמעט הכרחי להזמנת העבודה מהקבלן המבצע. לפיכך חסמי כניסה נוספים הינם: 
 one stopניסיון קודם, מוניטין, הון עצמי, איתנות פיננסית ויכולת לתת פתרון כולל )

shop ליזמים, המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת הקבלנים המוזמנים )
 בודות קבלניות. להשתתף במכרזים לביצוע ע

( בבנייה למגורים חסם פורמלי הינו חוק 1חסמי היציאה העיקריים בתחום הינם: )
"( בכל הנוגע לאחריות לליקוי בנייה ולאי חוק המכר)" 1653-המכר )דירות(, תשל"ג

התאמות. משך האחריות שדורי בניה נדרשת להעניק לשירותים ולמוצרים שהיא 
פי -פני שנים אחדות על-בודות גמר, נפרס עלמתקינה בפרויקטים הקשורים לע

( התחייבויות 2מתקשרת ובהתאם לדרישות הדין; ) היא המתחייב בהסכמים בהם
חוזיות ארוכות טווח כלפי מזמיני העבודה ורוכשי דירות, רשויות, ספקים וכלפי 

( ערבויות בנקאיות, כגון ערבויות ביצוע, ערבויות בדק 3)וכן גופים מממנים; 
 ידי דורי בניה למזמיני עבודה.-הניתנות על ,וערבויות טיב

 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו מבנה 11.6

ענף הבנייה בישראל הינו ענף רווי מתחרים. קיימות בארץ חברות רבות הפועלות 
כקבלן מבצע, מתוכן, להערכת דורי קבוצה, מספר חברות, המבצעות פרויקטים 

יה יתרון תחרותי על פני חברות בנייה אחרות בביצוע בהיקף גדול. לדורי בנ
פרויקטים מורכבים הכוללים בניינים רבי קומות )בפרט מגדלי יוקרה( הכוללים 
עבודות בניה שונות )כגון עבודות שלד ועבודות גמר( וכן בהקמה של מתקנים 
משולבים ומתקנים ביטחוניים. לדורי בניה יתרון רב בהענקת שירותים בחבילה 

 וללת. כ

 ושירותים  מוצרים 11.11

עוסקת במתן שירותי בנייה למגורים, למשרדים, לתעשייה, למסחר  דורי בניה
דורי בניה מתמחה  ואחרים הן בשיטה המתועשת והן בשיטה הקונבנציונלית.

מגדלים למגורים או למשרדים תוך שימוש  בבניית פרויקטים מורכבים וכן בהקמת
פי ייעודו של המבנה, -כל פרויקט נבחרת עלשיטת הביצוע ב בתבניות מתקדמות.

 העלויות ולוחות הזמנים. 

ידי קבלני משנה, -ידי דורי בניה ועל-בתחום הפעילות ניתנים על דורי בניהשירותי 
לפרק  11.19לפרטים אודות התקשרויות של דורי בניה עם קבלני משנה ראה סעיף 

 לדוח. 'א

עבודות השלד בשיטות שתוארו לעיל במסגרת עבודות הבניה מבצעת דורי בניה את 
וממשיכה לביצוע עבודות הגמר שהינן החלק הארי בעבודות הבנייה. רוב 

ידי דורי בניה ואשר כוללים בתוכם עבודות שלד כוללים -הפרויקטים המבוצעים על
 גם עבודות גמר.

מתמחה בביצוע עבודות גמר  , באמצעות חברות בת וחברות קשורות,דורי בניה
חב של תחומי פעילות בהיקפים ומורכבים שונים ברמת מורכבות גבוהה. במגוון ר

במסגרת פרויקטים אלה משמשת דורי בניה כקבלן ראשי וכקבלן ממונה בביצוע 
עבודות גמר הכוללות עבודות גבס, עבודות בטון ופלדה, תקרות אקוסטיות, 
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ל, עבודות מיזוג ריצופים וחיפויים, נגרות, מסגרות, זיגוג, אלומיניום, עבודות חשמ
מתמחה באמצעות חברות בת וחברות קשורות,  ,דורי בניה אויר, אינסטלציה, ועוד.

 במוצרי גמר למשרדים וביצוע התאמות ושינויים של חללים פנימיים קיימים. גם 

 לקוחות 11.11

, כקבלן מבצע, מספר רב של מזמיני עבודות לביצוע עבודות דורי בניהל 11.11.1
מלון,  בתי, משרדיםבניה של מבנים למגורים וכן מבנים אחרים כגון 

מתקנים ביטחוניים, מבנים משולבים, מבני מסחר ותעשיה ובתי חולים. 
הינם חברות נדל"ן, גופים עסקיים,  בניה דוריהעיקריים של  לקוחותיה

ות כוח כלכלי חזק, חברות עסקיות מובילות בתחום רכישה המהו קבוצות
טק, המסחר והתעשייה, תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, -ההיי

תאגידים ממשלתיים, עמותות ולקוחות פרטיים העוסקים בייזום 
ובפיתוח מקרקעין, וכן גופים וחברות הנדרשים לביצוע עבודות גמר או 

 "(.יניםמזמ)לקוחות אלה יכונו להלן גם "שיפוצים 

כאמור, לביצוע פעילותה מתקשרת דורי בניה עם מזמין הפרויקט בהסכם,  11.11.2
המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט בהסכמי הביצוע מוסדרים, בין היתר, 
הנושאים הבאים: התמורה ואופן תשלומה, סמכויותיו ותפקידיו של 

צוע באמצעות קבלני משנה, ערבות הקבלן המפקח מטעם המזמין, בי
אחריות הקבלן  ,כבון, דרכי ביצוע ולוח זמניםיוזה ודמי עלקיום הח

ח ו, אספקת כערוךבמקרה של נזק לגוף או לרכוש, ביטוחים שעל הקבלן ל
ומימונם, פיצויים  םוחומרימתקנים  ,ותנאי עבודה, אספקת ציוד םאד

בנוסף, מסדיר  בדק ותיקונים.ואחריות הקבלן לאיחורים  בגיןים ממוסכ
-עבודות הפיתוח המתחייבות עלאת אחריות הקבלן לעניין הסכם הביצוע 

פי תנאי היתר הבנייה ו/או הסכם הפיתוח עם הרשות המקומית ו/או עם 
התשלומים, הקבועים בהסכמים עם  נהל מקרקעי ישראל, לפי העניין.ימ

המזמינים, נחשבים תשלומי ביניים על חשבון התשלום הסופי. בעת 
עות בדיקות או מדידות של הכמויות מסירת הפרויקט למזמין מבוצ

הסופיות, אשר על פיהן נערך חשבון סופי. מחשבון זה מקוזזים כל 
פי רוב, -התשלומים צמודים, עלתשלומי הביניים אשר שולמו לקבלן. 

  למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים.

ברוב החוזים נדרשת דורי בניה להפקיד ערבות מוגבלת בסכום, להבטחת  11.11.3
ידה, בהתאם למהלך העסקים -ודות ו/או לקיום החוזה עלביצוע העב

הרגיל של דורי בניה ובתנאי שוק. במרבית המקרים נקבע, כי חלק 
מהסכומים המגיעים לדורי בניה בגין עבודות שבוצעו יעוכבו בידי המזמין 
כדמי עכבון, המהווים בטוחה נוספת למזמין, עד להשלמת ביצוע כלל 

 1%שיעור דמי העיכבון נע בדרך כלל בין וע. פי הסכם הביצ-העבודות על
עם סיום העבודות מוחלפת בדרך כלל, ערבות  ., לפי המקרה11%-ל

 הלן.הביצוע בערבות בדק כמפורט ל

החוזים קיימות הוראות לפיהן רשאי המזמין במהלך העבודות  ברוב 11.11.4
להורות על הגדלה או הקטנה של היקף העבודות ואף להודיע על הפסקת 

עם זאת, יובהר כי גם במקרה כאמור בו מודיע  כולן או מקצתן.העבודות 
המזמין על הפסקה לצמיתות של העבודות, הוא נדרש לשלם לדורי בניה 
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 בגין מלוא העבודות שביצעה בפועל ולעיתים אף לשלם פיצוי. 

העסקת קבלני משנה מטעם דורי בניה מחייבת לעיתים קרובות את  11.11.1
ה ו/או לעצם מתן העבודות המסוימות הסכמת המזמין לזהות קבלן המשנ

ידי קבלן משנה, במיוחד בכל הנוגע לביצוע עבודות מהותיות. -לביצוע על
ידי -בכל מקרה דורי בניה אחראית כלפי המזמין לעבודות המבוצעות על

ידי דורי בניה, לרבות לעניין חבויות ביטוח -קבלן המשנה כאילו בוצעו על
 ואחריות כקבוע בהסכם הביצוע.

המקרים ממנה המזמין מפקח או מנהל עבודה מטעמו המוסמך  מרביתב
ידי דורי בניה וקבלני המשנה מטעמה, -לבדוק את העבודות המבוצעות על

איכותן ואופן ביצוען, ולאשר או לפסול חומרים ו/או עבודות שבוצעו. 
סמכויות המפקח נקבעות בהסכמי הביצוע. בין יתר תפקידיו, אמור 

פי הוראות הסכמי הביצוע -העבודות מבוצעות בפועל עלהמפקח לוודא כי 
פי התוכניות, המפרטים ולוח הזמנים, ובסמכותו -ונספחיהם, לרבות על

לבדוק ולאשר את זכאות דורי בניה לדרישות התשלום שלה במהלך 
פי הביצוע בפועל. לרוב הסמכות להוציא לדורי בניה תעודת -ההסכם, על

פי הסכמי -ע העבודות המוזמנות עלהשלמה, המעידה על השלמת ביצו
הביצוע מסורה למפקח. במקרים של הפסקת הסכם הביצוע לפני השלמת 
העבודות מכל סיבה שהיא משמש המפקח כגורם המקצועי המוסמך 

הינו לרוב הסמכות  המפקח לאשר את שלב הביצוע בפועל של העבודות.
ת בין דורי פי הסכמי הביצוע להכריע בכל מחלוקת מקצועי-המקצועית על

בניה למזמין העבודות, אולם לעיתים נקבע בהסכם הביצוע כי במקרה של 
אי הסכמות עם המפקח או עם המזמין בנושאים בעלי אופי מקצועי 

, אי להערכת דורי בניה והנדסי, תופנה המחלוקת להכרעת מומחה מוסכם.
הסכמות מקצועיות בפרויקטים, ככל שקיימות, כולן הינן בנות פתרון 

מהלך העבודה השגרתי ו/או תוך דיונים בין נציגי דורי בניה לנציגי ב
 מזמיני העבודה.

פי רוב, -בהסכמים עם המזמינים השונים, דורי בניה מקבלת על עצמה, על 11.11.9
אחריות בהתאם לחוק המכר לתיקון אי התאמות בגין ליקויי בנייה. 
אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר ואשר 

לתה בעת מסירת הנכס לרשות הדייר או בעת מסירת הנכס למזמין, תחי
על פי הקבוע בהסכם, וכן בתקופות האחריות השונות המוגדרות בחוק 
המכר, שתחילתן בתום תקופת הבדק. דורי בניה נוהגת לתת בטחונות 

פי רוב ניתנת ערבות -למזמין העבודות עבור תקופת הבדק והאחריות. על
בדרך כלל בהיקף של חרת, כפי שמוסכם עם המזמין, בנקאית או בטוחה א

 "(. ערבות בדק)" מתמורת החוזה, המופחתת בהדרגה עד לביטולה 1%

בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר  ן תלותדורי בניה איל 11.11.5
 .אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום פעילות זה

דורי ידי -נכון למועד הדוח, בחלקם הארי של הפרויקטים המבוצעים על 11.11.1
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מדידת או  13פאושלשיטת פי -נקבעת התמורה המגיעה לדורי בניה על בניה
אשר הינן השיטות השכיחות ביותר, ובמקרים מעטים נקבעת  14,כמויות

דורי בניה נוהגת בדרך  COST+.15התמורה המגיעה לדורי בניה בדרך של 
ד את התמורה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים כלל להצמי

 ת כקבלן מבצע כאשר המטבע הנקוב בהסכם הוא בש"ח.יוהתקשרוב

 הקבוצה מתחום הפעילותשל  הכנסותיה 11.12

הפעילות, ראה  מתחום הקבוצהבהכנסותיה של לפרטים אודות שיטת ההכרה 
 . הכספיים לדוחות גי.2 באור

 2111 בשנים לותהתפלגות הכנסות דורי קבוצה מתחום הפעי סיכוםלהלן  11.12.1
, לפי היקפי פרויקטים )כולל הכנסות בפועל והכנסות צפויות, 2113עד 

 16באלפי ש"ח(:

3100 3103  3102  
 הפרויקטים היקף

 הכנסות
' מס

 פרויקטים
 הכנסות

)*( 
' מס

 פרויקטים
 )*( הכנסות

' מס
 פרויקטים

 "חש מיליון 111 מעל פרויקטים 11 941,613 14 961,931 11 411,111

132,123 6 111,111 5 141,121 1 
 מיליון 111 עד 111 בין פרויקטים

  "חש

111,154 6 212,932 11 11,141 9 
 מיליון 111 עד 51 בין פרויקטים

 "חש

51,152 1 129,224 11 111,435 3 
 מיליון 51 עד 41 בין פרויקטים

 "חש

 מיליון 41 עד 21 בין פרויקטים 3 31,214 11 111,159 25 11,516
 "חש

 מיליון 21-מ קטן בהיקף פרויקטים 241 329,339 226 319,115 252 411,112
 "חש

  "כסה 376 0,229,191 380 0,561,238 226 0,218,210

 

  

                                                 
 .מהן מוגדרים חלקים עבור או המלאה להשלמתן עד בכללותן העבודות עבור מראש נקבעת התמורה זו בשיטה  13
 .בפועל שבוצעו העבודות של הכמויות מדידתפי -על התמורה נקבעת זו בשיטה  14
 מסוים אחוז בתוספת, הפרויקט לביצוע בקשר בניה לדורי שהיו ההוצאות החזר על מתבססת ההתקשרות זו בשיטה  15

 .ורווח מימון, תקורה הוצאות לכיסוי
 .השנכל  במהלך שהחלו הפרויקטים היקף את רק מייצג ואינו מצטבר הינו הפרויקטים היקף  16
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שנזקפו לדוחות רווח והפסד של דורי קבוצה  םהלן פירוט הפרויקטיל 11.12.2
  17)באלפי ש"ח(: 2113עד  2111בתחום הפעילות בשנים 

 רווח שיעור

 גולמי)הפסד( 

 גולמי רווח

 )הפסד(

 עלויות

 בתקופה

 הכנסות

 בתקופה

 מקדמות

 מלקוחות

 שהתקבלו

 בתקופה

 הפרויקט היקף

 שנת

 זקיפה

 רווח לדוח

 והפסד

 "חש מיליון 111 מעל 941,311 941,613 991,919 (12,993) -2.1%

3102 (*) 

14.1%- 

 

(16,912) 

 

116,555 

 

141,121 

 
 "חש מיליון 111-111 בין 141,411

 "חש מיליון 51-111 בין 69,941 11,141 124,641 (39,613) -41.6%

 "חש מיליון 41-51 בין 95,651 111,425 116,113 (3,119) -3.4%

 "חש מיליון 21-41 בין 21,161 31,214 44,141 (13,139) -41.1%

 "חש מיליון 21 עד 311,342 329,339 216,115 39,456 11.2%

 3102 לשנת"כ סה 0,261,362 0,229,191 0,289,350 (51,060) -2.7%

 "חש מיליון 111 מעל 913,112 961,931 945,523 42,611 9.2%

3103 )*( 

 "חש מיליון 111-111 בין 34,551 111,111 122,191 (14,516) -13.5%

 "חש מיליון 51-111 בין 221,412 212,932 222,321 (6,911) -4.9%

 "חש מיליון 41-51 בין 51,455 129,224 121,115 1,115 4.1%

 "חש מיליון 21-41 בין 112,129 111,159 111,164 5,912 9.9%

 "חש מיליון 21 עד 311,916 319,115 291,211 31,936 12.9%

 3103"כ לשנת סה 0,423,324 0,561,238 0,491,423 69,896 4.5%

 "חש מיליון 111 מעל 312,161 411,111 351,936 31,392 1.9%

3100 

 "חש מיליון 111-111 בין 124,219 132,123 141,159 (12,113) 6.1%

 "חש מיליון 51-111 בין 211,136 111,154 154,111 13,216 5%

 "חש מיליון 41-51 בין 111,911 51,152 96,165 151 1.1%

 "חש מיליון 21-41 בין 59,619 11,516 41,196 1,911 11.1%

 "חש מיליון 21 עד 339,131 411,112 419,319 46,411 11.1%

 3100"כ לשנת סה 0,318,778 0,218,210 0,306,553 90,749 7.1%

 

 

                                                 
 . עבודה כמזמין קבוצה דורי עבור בניה דורי של פרויקטים כוללת אינה דלהלן הטבלה  17
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ו/או שהתקבלה תמורה  2113בדצמבר  31 שהינם בביצוע נכון ליום 18קבוצה בתחום הפעילותהל ש העיקרייםלהלן פירוט הפרויקטים  11.12.3
 )*( 2113:19בגינם במהלך שנת 

 תיאור אזור פרויקט
 הפרויקט

 מועד
 התחלה

 מועד
 סיום

 משוער

 אומדן
 הכנסות

 כולל
)במיליוני 

 20"ח(ש

 3102 בדצמבר 20 ליום מצטברים נתונים

 ביצוע %
 21מצטבר

 מצטברות הכנסות
 "ח(ש)באלפי 

  עלויות
 "ח(ש)באלפי 

)הפסד(  רווח
 גולמי 

 "ח(ש)באלפי 

 והפסד רווח %
 גולמי 

 :ברווח הכרה בשלב פרויקטים
 12.6% 22,192 114,114 159,699 111% 156  2113 2116 מגורים מרכז 'פ מגורים

 -1.2% (325) 164,552 164,441 51.26% 253  2114 2116 מגורים מרכז 'ב מגורים

 מרכז
 'נ מסחרי

 4.4% 5,513 196,125 155,911 66.44% 156 2112 2111 מסחרי מרכז

 23.3% 51,912 211,411 335,195 65.51% 341 2113 2116 מבני רב דרום 'ס מבני רב

 -21.4% (29,619) 112,124 121,611 65.12% 129 2112 2116 מגורים מרכז "גנ מגורים

 -1.2% (311) 119,511 119,411 69.19% 193 2113 2116 מגורים מרכז 'צ מגורים

 3.1% 4,169 145,212 111,111 61.15% 195 2114 2111 מגורים מרכז "חמ מגורים

 -4.9% (3,522) 14,211 11,413 111% 11 2112 2111 מגורים מרכז 'ל מגורים

 4.4% 3,161 11,411 16,342 111% 16 2113 2111 מגורים מרכז "בת מגורים

 -13.2% (31,944) 251,113 241,236 51.59% 331 2114 2111 מגורים מרכז "ול מגורים

 1.1% 4,211 52,161 55,112 96.61% 111 2114 2111 מגורים מרכז "אמ מגורים

 -34.1% (25,263) 111,561 51,465 19.61% 61 2114 2111 מגורים מרכז 'ע מגורים

 1.3% 1,112 12,343 13,421 59.49% 116 2114 2111 משרדים מרכז "גר משרדים

 4.1% 3,293 51,211 11,451 111% 11 2112 2111 מבני רב מרכז 'כ מבני רב

 1.1% (13) 212,151 212,192 93.41% 441 2111 2111 מגורים מרכז "זל מגורים

 3.1% 9,114 112,161 111,514 94.12% 261 2114 2111 מגורים מרכז "ומ מגורים

 -5.1% (1,112) 13,951 55,196 111% 51 2112 2111 מסחרי מרכז "בי מבני רב

 -11.1% (5,169) 12,121 41,124 63.61% 41 2114 2111 מגורים מרכז "אכ מגורים

 9.3% 1,211 16,111 21,436 1.54% 319 2115 2112 מגורים מרכז "גע מגורים

                                                 
 "ח. הטבלה דלהלן אינה כוללת פרויקטים של דורי בניה עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה.ש מיליון 41 של סך על העולה בהיקף שהינם הדוח למועד נכון בניה דוריידי -על בביצוע פרויקטים  18
 .הכספיים בדוחות מלא איחוד של בדרך המאוחדים פרויקטים הינם בטבלה המפורטים הפרויקטים כל  19
 הבניה נכון למועד הדוח.אומדן ההכנסות הכולל חושב על בסיס הסכומים הבסיסיים שנקבעו בהסכמים החתומים ובתוספת שינויים מוסכמים, כשהינם מוצמדים למדד תשומות   20

 
 בסיס עלויות מצטברות.-מחושב עלשיעור הביצוע המצטבר של כל אחד מהפרויקטים   21
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 תיאור אזור פרויקט
 הפרויקט

 מועד
 התחלה

 מועד
 סיום

 משוער

 אומדן
 הכנסות

 כולל
)במיליוני 

 20"ח(ש

 3102 בדצמבר 20 ליום מצטברים נתונים

 ביצוע %
 21מצטבר

 מצטברות הכנסות
 "ח(ש)באלפי 

  עלויות
 "ח(ש)באלפי 

)הפסד(  רווח
 גולמי 

 "ח(ש)באלפי 

 והפסד רווח %
 גולמי 

 משרדים
 9.9% 9,631 65,151 114,119 29.15% 369 2119 2111 משרדים מרכז "חל

 משרדים
 1.2% 121 94,136 91,916 61.31% 96 2113 2111 משרדים מרכז "אס

 2.5% 2,942 61,191 61,215 16.61% 194 2114 2111 מגורים מרכז "בצ מגורים

 -1.9% (11,191) 125,154 115,113 12.44% 142 2114 2111 מגורים מרכז "ונ מגורים

 1.1% 1,139 12,114 14,121 21.36% 99 2111 2113 מגורים מרכז "בע מגורים

 -14.4% (2,124) 19,111 14,131 23.14% 16 2111 2113 מגורים מרכז "בכ מגורים

 1.1% 1,124 11,993 12,915 19.91% 59 2111 2113 מגורים מרכז "חנ מגורים

 9.1% 4,169 95,169 51,662 111% 52 2113 2111 משרדים מרכז "דנ מבני רב

 משרדים
 11.9% 5,223 14,611 92,151 111% 92 2113 2112 משרדים מרכז "גמ

 מבני רב
 1.1% 3,121 41,411 44,111 45.31% 63 2114 2112 מבני רב צפון "בס

 11.1% 1,913 11,141 19,131 35.41% 41 2114 2113 מבני רב דרום "זכ מבני רב

 מרכז
 11.1% 121 1,161 1,212 2.93% 49 2114 2113 מסחרי מרכז "זט מסחרי

"כ סה
 פרויקטים

 הכרה בשלב
 מעל ברווח
 41 של היקף

 "חש מיליון

    4,132  
 

3,215,114 
 

3,231,921 
 

41,163 
 

1.1% 

"כ סה
 פרויקטים

 הכרה בשלב
 ברווח

 היקף מתחת
 41 של

 "חש מיליון

    1,112  1,161,136 1,129,291 91,154 9.3% 

"כ סה
 2.5% 115,595 4,294,119 4,312,913  1,614     פרויקטים
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 תיאור אזור פרויקט
 הפרויקט

 מועד
 התחלה

 מועד
 סיום

 משוער

 אומדן
 הכנסות

 כולל
)במיליוני 

 20"ח(ש

 3102 בדצמבר 20 ליום מצטברים נתונים

 ביצוע %
 21מצטבר

 מצטברות הכנסות
 "ח(ש)באלפי 

  עלויות
 "ח(ש)באלפי 

)הפסד(  רווח
 גולמי 

 "ח(ש)באלפי 

 והפסד רווח %
 גולמי 

 הכרה בשלב
 ברווח

"כ סה
פרויקטים 

שטרם הוחל 
בהכרה 

בהכנסה 
בגינם מעל 

 41היקף של 
 "חשמיליון 

    112      

"כ סה
פרויקטים 

שטרם הוחל 
בהכרה 

בהכנסה 
בגינם 
 היקףמתחת 

 41 של
 "חש מיליון

    11      

"כ סה
 פרויקטים

 הוחל שטרם
 בהכרה

 בהכנסה
 בגינם

    195     11.12.1  

"כ סה
 2.5% 115,595 4,294,119 4,312,913  9,111     מפרויקטים
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 : 2112ו/או שהתקבלה תמורה בגינם במהלך שנת  2112בדצמבר  31שהינם בביצוע נכון ליום  22של דורי בניה להלן פירוט הפרויקטים העיקריים

 תיאור הפרויקט אזור פרויקט
מועד 

 התחלה
 מועד סיום

אומדן הכנסות כולל 
 23)במיליוני ש"ח(

 3103בדצמבר  20נתונים מצטברים ליום 

ביצוע  %
 24מצטבר

הכנסות 
מצטברות )באלפי 

 ש"ח(

 עלויות 
 )באלפי ש"ח(

רווח )הפסד( 
 גולמי 

 )באלפי ש"ח(

 רווח והפסד %
 גולמי 

 פרויקטים בשלב הכרה ברווח:
 (9.1%) (1,566) 143,914 134,111 61.31%  135  2112 2111 מגורים מרכז מגורים ה'
 11.4% 11,911 144,113 193,131 16.51%  112  2113 2116 מגורים מרכז מגורים פ'
 1.6% 1,513 131,699 145,516 13.31% 255 2113 2116 מגורים מרכז מגורים ב'

 3.5% 9,361 199,496 152,195 65.33% 151 2113 2111 מרכז מסחרי מרכז מרכז מסחרי נ'
 11.3%  12,113 51,414 14,395 111%  14 2112 2111 מגורים מרכז ט"ומגורים 

 (11.1%) (16,111) 141,361 129,315 64.16% 134 2113 2116 מגורים מרכז מגורים נ"ג
 1.1% 1,346 134,159 143,221 13.61% 151 2113 2116 מגורים מרכז מגורים צ'
 (1.6%) (515) 56,139 51,426 69.65% 11 2113 2111 מגורים מרכז מגורים ל'

 4.1% 4,264 62,123 69,315 91.21% 115 2113 2111 מגורים מרכז מגורים מ"ח
 9.1% 1,143 52,543 55,519 61.61% 19 2113 2111 מגורים מרכז מגורים ת"ב
 1.2% 9,459 52,613 56,356 26.11% 254 2114 2111 מגורים מרכז מגורים מ"ו
 4.6% 5,511 111,112 116,215 39.19% 432 2114 2111 מגורים מרכז מגורים ל"ז 
 1.9% 2,251 31,136 41,414 31.52% 114 2114 2111 מגורים מרכז מגורים מ"א

 1.6% 4,116 55,115 12,359 15.41% 64 2113 2111 מגורים מרכז מגורים ע'
 1.9% 261 49,154 49,191 11.49% 63 2114 2111 משרדים מרכז משרדים ר"ג

 6.1% 5,122 55,599 11,111 66.12% 19 2112 2111 רב מבני  מרכז רב מבני כ'
 (1.1%) (1,326) 55,131 51,519 111% 59 2112 2111 רב מבני  מרכז רב מבני י"ב
 (11.1%) (21,119) 111,141 139,692 41.91% 311 2113 2111 מגורים מרכז מגורים ל"ו

 1.2% 46 29,115 29,199 11.52% 41 2113 2111 מגורים מרכז מגורים כ"א
 1.1% 3,111 41,246 43,546 14.13% 12 2112 2111 רב מבני מרכז רב מבני נ"ד

 11.1% 3,111 26,619 33,414 1.55% 311 2111 2111 משרדים מרכז משרדים ל"ח

                                                 
 הטבלה דלהלן אינה כוללת פרויקטים של דורי בניה עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה. מיליון ש"ח. 41ידי דורי בניה נכון למועד הדוח שהינם בהיקף העולה על סך של -פרויקטים בביצוע על  22
 שנקבעו בהסכמים החתומים ובתוספת שינויים מוסכמים, כשהינם מוצמדים למדד תשומות הבניה נכון למועד הדוח.אומדן ההכנסות הכולל חושב על בסיס הסכומים הבסיסיים   23

 
 בסיס עלויות מצטברות.-שיעור הביצוע המצטבר של כל אחד מהפרויקטים מחושב על  24
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 תיאור הפרויקט אזור פרויקט
מועד 

 התחלה
 מועד סיום

אומדן הכנסות כולל 
 23)במיליוני ש"ח(

 3103בדצמבר  20נתונים מצטברים ליום 

ביצוע  %
 24מצטבר

הכנסות 
מצטברות )באלפי 

 ש"ח(

 עלויות 
 )באלפי ש"ח(

רווח )הפסד( 
 גולמי 

 )באלפי ש"ח(

 רווח והפסד %
 גולמי 

 1.1% 2,162 31,122 41,614 95.23% 91 2113 2111 משרדים מרכז משרדים ס"א
 1.6% 3,341 34,135 35,411 24.24% 111 2113 2111 מגורים מרכז צ"במגורים 

 13.1% 1,616 36,914 41,133 16.16% 11 2112 2111 משרדים מרכז משרדים מ"ג
 23.1% 94,134 214,343 251,155 19.91% 322 2113 2116 רב מבני דרום רב מבני ס'

מרכז מסחרי 
 ש"ו

 1.5% 3,156 93,663 95,152 111% 91 2111 2111 מרכז מסחרי צפון

 5.6% 4,119 45,131 11,615 35.21% 136 2113 2111 מגורים דרום מגורים נ"ו
 1.1% 316 3,112 3,191 4.14% 63  2113 2111 רב מבני צפון רב מבני ס"ב

 1.5% 141 6,119 6,911 2.51% 311 2119 2111 מגורים מרכז מגורים ע"ג
סה"כ 

פרויקטים 
בשלב הכרה 

ברווח מעל 
 41היקף של 

 מיליון ש"ח

    4,666  3,570,419 3,426,832 024,586 5.3% 

סה"כ 
פרויקטים 

בשלב הכרה 
ברווח מתחת 

 41היקף של 
 מיליון ש"ח

    0,415  0,547,613 0,288,280 059,330 01.2% 

סה"כ 
פרויקטים 

בשלב הכרה 
 ברווח

    6,170  4,009,100 2,835,314 392,817 7.0% 

סה"כ 
פרויקטים 

שטרם הוחל 
בהכרה 

בהכנסה בגינם 
מעל היקף של 

 "חשמיליון  41

    - - - - - - 

סה"כ 
 - - - - - 7    פרויקטים 
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 תיאור הפרויקט אזור פרויקט
מועד 

 התחלה
 מועד סיום

אומדן הכנסות כולל 
 23)במיליוני ש"ח(

 3103בדצמבר  20נתונים מצטברים ליום 

ביצוע  %
 24מצטבר

הכנסות 
מצטברות )באלפי 

 ש"ח(

 עלויות 
 )באלפי ש"ח(

רווח )הפסד( 
 גולמי 

 )באלפי ש"ח(

 רווח והפסד %
 גולמי 

שטרם הוחל 
בהכרה 

בהכנסה בגינם 
מתחת היקף 

מיליון  41של 
 חש"

סה"כ 
פרויקטים 

שטרם הוחל 
בהכרה 

 בהכנסה בגינם

    7 - - 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 

סה"כ 
 7.0% 392,817 2,835,314 4,009,100 - 6,405     מפרויקטים

           

 פרויקטים שטרם הוחל בהכרה ברווח בגינם.  )*( 

 

של הפרויקטים ואומדן ההכנסות הכולל המפורטים בטבלה לעיל, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  משוערהמידע בדבר מועד סיום 

ועל הערכותיה אודות קצב הבניה של הפרויקטים ומצבם נכון למועד הדוח. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או  בניה דוריהמבוססים על הנתונים המצויים בידי 

ו/או בהערכותיה, לרבות בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק  בניה דורימש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי להתמ

 01.38רטים בסעיף בתקופות הרלוונטיות ו/או בשינויים ו/או בתוספות, אם וככל שיוסכמו עם מזמיני העבודות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפו

 לפרק א' לדוח.

, יםפרויקטים נובעההשינויים באומדני . דורי בניהמהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של , קיימת סטייה לדוחות הכספיים 1באור כאמור ב
  –בין היתר, מהגורמים הבאים 

 ובין מסיבות התלויות במזמין ו/או בגורמים חיצוניים. דורי בניההתמשכות לוחות זמנים בפרויקטים, בין מסיבות התלויות ב  .1
 לים הנדסיים שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים.כש  .2
 קשיים תזרימיים אשר גרמו לדחיית תשלומים לקבלנים וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב ביצוע הפרויקטים וצבירת הוצאות בניה ותקורה נוספות.  .3
 לא יושמו ועל כן, הופחתו.במהלך חיי הפרויקט, הוצבו בפני מנהלי הפרויקטים יעדים לחיסכון בעלויות, אשר   .4
 חולשות בניהול הבקרה התקציבית אשר מנעו חשיפת חריגות מהתקציב בזמן אמת וטיפול בהן.  .1
 אשר גרמה לאובדן מידע ופגיעה בתהליכי עבודה. דורי בניהתחלופת כוח אדם ניהולי וביצועי ב  .9
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  שיווק 11.13

לצורך קבלת עבודות משתתפת דורי בניה במכרזים או מגישה הצעות לביצוע עבודות 
כן, דורי בניה פונה -בעקבות פניה של מזמיני עבודה אליה להגיש הצעות כאמור. כמו

באופן יזום למזמיני עבודה פוטנציאליים לשם קבלת עבודה. ההחלטה של מזמיני 
לה להיעשות בדרך של משא ומתן על תנאי העבודה בדבר מסירת העבודה לדורי בניה יכו

 ההתקשרות בין הצדדים או בדרך של מכרז. 

 הזמנות צבר 11.14

 למועד סמוךו 2113בדצמבר  31ליום  הפעילות בתחוםקבוצה  דורישל  תצבר ההזמנו
הזמנות  –"צבר הזמנות"  זה לעניין )*(."חש מיליארד 1.6-כבסך של  מסתכםהדוח 

 .הכספיים מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות

בוצה בתחום הפעילות להלן פירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות של דורי ק
 )*( 25(:)באלפי ש"ח

 הפרויקט
 צבר הזמנות

בדצמבר  20ליום 
3102 

 0רבעון 
 3104שנת 

 3רבעון 
 3104שנת 

 2רבעון 
 3104שנת 

 4 רבעון
 3107 שנת 3106 שנת 3105 שנת 3104שנת 

 - - 12,650 20,556 20,556 10,568 14,469 51,566 מגורים ב'
מגורים 

 - - - 3,891 9,578 1,788 70 15,331 מ"ח
מגורים 

 - - 25,901 18,174 18,174 13,502 14,734 90,485 ל"ו 
מגורים 

 - - 7,474 5,668 5,668 4,943 9,947 33,700 מ"א
 - - - 1,595 5,300 2,375 2,553 11,823 'ע מגורים

משרדים 
 - - - - - 15,509 10,184 25,693 ר"ג

מגורים 
 - - 36,526 43,800 34,500 34,226 14,110 163,162 ל"ז

מגורים 
 - - 28,015 28,000 28,000 6,248 12,275 102,538 מ"ו

 מגורים
 - - - 3,731 3,800 688 5,268- 2,950 "אכ

מגורים 
 78,929 9,940 9,865 5,768 3,244 335,772 ע"ג

116,095 111,931 

משרדים 
 - - 116,658 47,850 47,850 47,850 30,794 291,002 ל"ח

מגורים 
 - - 12,037 10,800 9,900 15,818 17,191 65,746 צ"ב

מגורים 
 - - - 8,955 14,500 1,474 407 25,336 נ"ו

מגורים 
 - - 10,484 9,500 9,500 9,347 5,990 44,821 ע"ב

מגורים 
 - - 24,857 8,300 8,300 5,491 4,589 51,537 כ"ב

מגורים 
 - 34,791 72,620 18,150 15,700 10,739 - 152,000 ס"ג

מגורים 
 - 22,039 30,807 7,700 7,820 7,667- 2,809 63,508 נ"ח

 - - - 35,999 102,667 102,667 102,667 344,000 רום גבס
 - - - 4,935 4,936 4,936 4,936 19,743 אחרים

 111,931 172,925 456,958 287,547 356,614 286,270 245,701 1,917,946 -סך הכול

 לאחר
 תאריך

הדוח על 
המצב 
 - - - 4,917 4,918 4,918 - 14,753 הכספי

 111,931 172,925 456,958 292,464 361,532 291,188 245,701 1,932,699 -סך הכול

         

                                                 
 .הטבלה להלן אינה כוללת פרויקטים של דורי בניה עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה )ייזום(  25
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שהיו בביצוע קבוצה מתחום הפעילות המפרויקטים של להלן נתונים אודות צבר הזמנות 
ואילך  2113כי ההכנסות בגינם יוכרו משנת  צפתה קבוצההו, 2112בדצמבר  31ביום 

  )*( )באלפי ש"ח(:

  3102הכנסות בשנת  3103בדצמבר  20צבר הזמנות ליום  הפרויקט
 13,835 18,732 'פ מגורים

 46,726 129,795 'ב מגורים
 58,190 42,878 'ס מבני רב

 13,203 27,387 'צ מגורים
 55,519 60,870 "חמ מגורים
 103,277 153,545 ל"ו  מגורים
 36,708 63,960 "אמ מגורים
 (3,879) 11,790 'ע מגורים

 36,573 46,003 "גר משרדים
 122,774 268,866 "זל מגורים
 109,344 194,212 "ומ מגורים
 18,464 21,112 "אכ מגורים
 10,838 340,140 "גע מגורים

 71,391 347,230 "חל משרדים
 24,751 19,943 "אס משרדים

 60,744 117,150 "בצ מגורים
 91,111 87,462 "ונ מגורים

 445,352 336,304 גבס רום
 62,158 88,369 אחרים

 1,351,083 2,375,748 "כסה
 הדוח תאריך לאחר

ועד  הכספי המצב על
     :למועד הדוח

 14,020 65,000 "בע מגורים
 14,031 57,000 "בכ מגורים

 1,379,134 2,497,748 "כסה

 
נובעים מגורמים שונים שעיקרם שינויים  2113 בשנתהשינויים ביחס להכנסות שהוכרו בפועל  *( 

 זמנים בלוחות מסטיות וכןבהיקף הבנייה ושינויים בהצמדה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 
 .בקבוצה תלויים שאינם מגורמים נובעות שמרביתן, מהפרויקטים בחלק

 

 תחרות 11.11

נוספות  מתחרותיה העיקריות של דורי בניה במסגרת פעילותה כקבלן מבצע הינן חברות
, של דורי בניה אשר מגישות מועמדותן למכרזים ומבקשות לבצעם, ולמיטב ידיעתה

 בשל. ותדהר אשטרום ,סהר אורתם, בניה אלקטרהסיבוס,  דניההעיקריות ביניהן הינן 
את חלקה  להעריךבניה  דורי להיקפו של התחום וריבוי המתחרים בו, אין באפשרותה ש

 ובפרט הקומות רבי םבנייניה בשוק משמעותי נתח עלתבבניה, היא  דוריבו. להערכת 
  .היוקרה מגדלי

קיימים מספר רב של קבלנים העוסקים בעבודות גמר בהיקפים קטנים, המתחרים 
בשירותים ספציפיים שמעניקה דורי בניה )כגון עבודות חשמל, קירות גבס ואינסטלציה(. 
יחד עם זאת, לדורי בניה יתרון רב בביצוע עבודות גמר בהיקפים גדולים ומורכבים 

 ובהענקת שירותים בחבילה כוללת. 

בניה מתמודדת עם התחרות בין היתר באמצעות השתתפות במכרזים רבים ובפניות דורי 
להגשת הצעות ותוך שמירה על סטנדרט בנייה גבוה ואיכותי. היכולת של דורי בניה 

 ( מקנה לה יתרון יחסי בתחום הפעילות. one stop shopלהציע ללקוחותיה פתרון כולל )
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 שנהספקים וקבלני מ ,חומרי גלם 11.19

 ספקים וקבלני משנה.מאות עילותה מתקשרת דורי בניה עם בתחום פ

זמינותם של מרבית חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום הפעילות רבה, ומקורם 
בישראל. בארץ פועלים מספר רב של יצרני בטון מוכן ויצרני ברזל לבנייה וכן מספר רב 

דורי בניה את חומרי  של יצרני קירות גבס, צנרת לאינסטלציה, ברזל ועץ, מהם רוכשת
הגלם. ההתקשרות עם מרבית הספקים היא בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים 

. כל זאת, כפי שמסוכם בין דורי בניה לבין הספקים מעת אליהםושליחת הזמנות רכש 
לעת. במרבית התקשרויות דורי בניה עם ספקים, מתחייב הספק כלפי דורי בניה, כי ככל 

ר התייחסות לפריטים שמכר הספק, יישא הספק במלוא האחריות שקיימת בחוק המכ
 למוצריו לכל דבר ועניין עד לתום תקופת הבדק והאחריות, כקבוע בחוק המכר. 

דורי בניה מעסיקה קבלני משנה לביצוע עבודות שונות. חלק מההתקשרויות עם קבלני 
שת את חומרי הגלם לצורכי אספקת כוח עבודה בלבד, כאשר דורי בניה רוכהינן המשנה 

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 

 , קבלני המשנה רוכשים את חומרי הגלם ומספקים מוצר מוגמר.אקוסטיות ועוד

עם קבלנים וקבלני משנה לביצוע עבודות  דורי בניהבמהלך הרגיל של עסקיה מתקשרת 
רותים הנדסיים כדוגמת מתכננים, יכן מתקשרת עם ספקי שו ,וגימור שלדפיתוח תשתית, 

זוג אויר וכיו"ב(. התשלומים ימפקחים ויועצים )לענייני חשמל, מים, ביוב, כבישים, מ
פי אבני דרך להתקדמות הפרויקט. בדרך כלל מעוכב מכל תשלום שיעור -נעשים לרוב על

אין מחויבות לקבלן או לספק שירותים  לדורי בניהעד לגמר מתן השירותים.  1%של 
בנפרד. באופן דומה נעשות ופרויקט פרויקט  כלשהו, וההתקשרות נעשית לגבי כל

מראש  מוגבלתקיון וכיו"ב, כאשר ההתקשרות ים חברות שמירה, נהתקשרויות ע
טרם ההתקשרות, נוהגת דורי בניה  קט מסוים או לתקופה מסוימת, לפי המקרה.ילפרו

לפנות למספר קבלני משנה לצורך קבלת הצעות. בהתקשרות עם קבלני משנה נוהגת דורי 
בניה לקבל בטחונות, לרבות ערבויות בנקאיות, שטרי חוב ו/או בטוחות אחרות. כל סכום 

ת ששולם כמקדמה מותנה בכך שקבלן המשנה ימסור לדורי בניה ערבות בנקאית או ערבו
 אחרת בגובה המקדמה לשביעות רצון דורי בניה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

קבלן המשנה מתחייב, כלפי דורי בניה, לשאת באחריות לטיב העבודה ולליקויים, להם 
גרם, למשך תקופות הבדק והאחריות כהגדרתן בחוק המכר. לרוב, במקרה של עבודה 

ממועד מסירת העבודה לדורי שנים  שלוששאינה מצויה בחוק המכר, תהיה תקופת הבדק 
 בניה.

 .כלשהו משנה בלןבק או בספק תלות אין בניה לדורי

 ומתקניםרכוש קבוע, מקרקעין  11.15

למועד הדוח, המשרדים של דורי בניה ושל רום גבס ממוקמים בבניין  נכון 11.15.1
בין  2111בינואר  21נשכרו בהתאם להסכם שכירות מיום , והם משרדים ברעננה

 26,לבין צד שלישי )המשכיר( )כשוכרות( דורי קבוצה, דורי בניה ורום גבס
 להארכה ניתנתה, 2111 ביוני 1 מיום החל חודשים 41 בת שכירות תקופתל

                                                 
 לדורי בניה שטחי משרדים ששימשו את דורי קבוצה לפני המסירה. קבוצה דורי מסרה 2112 ספטמבר בחודש  26
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. , כפוף לתנאי ההסכםחודשים 41 בת נוספת שכירות לתקופת אוטומטי באופן
 מכלל החלקל בהתאם ותמהשוכר תאח כלידי -על משולמים השכירות דמי

אחת מהן  כל כי הוסכםהשוכרות  בין. השכירות הסכםפי -על המושכר השטח
, הסתכמו הוצאות 2113בגין שנת  .השכירות הסכם בגין הקחל על תאחראי האת

 ."חש אלפי 3,161-כדורי בניה בגין השכירות האמורה בסך של 

 במרכז מלאכה ובתי מחסנים וכן נוספים משרדים שוכרת בניה דורי קבוצת
  .ובצפון הארץ

לצורך פעילויותיה משתמשת דורי בניה בציוד שבבעלותה הכולל עגורני צריח,  11.15.2
וציוד ייעודי אחר. במידת הצורך, משתמשת דורי בניה בציוד  מנופים ניידים

נוסף המושכר מצדדים שלישיים. לפרטים אודות הציוד שבבעלותה של דורי 
  לדוחות הכספיים. 11 באורבניה בתחום הפעילות ראה 

 החלה בהפעלתןוהחלה דורי בניה בשדרוג מערכות המידע שלה  2113בשנת  11.15.3
 .לאחר תאריך המאזן

 הון אנושי 11.11

נות שלה במועסקים בדורי בניה ובחברות  הדוח למועד וסמוך 2113 בדצמבר 31 ליום נכון
 עובדים, לפי הפירוט שלהלן: 132

 כמות עובדים 
 6 מנהלים

 114 מהנדסים, הנדסאים, מנהלי אזורים ומנהלי פרויקטים
 219 תחזוקהעובדי בנין, מנהלי עבודה, מפעילים, עובדי 

 113 עובדי משרד ואחרים
 523 סה"כ

 העסקה הסכמי 11.11.1

ארגון שנערך בדורי קבוצה ובחברות בת -במסגרת יישום רה 11.11.1.1
קלטה דורי בניה את  2111בינואר  1קשורות שלה, ביום הובחברות 

מרבית העובדים שהועסקו בחטיבת הבנייה של דורי קבוצה 
"(, וזאת תוך שמירה על רצף זכויותיהם. העובדים הנקלטים)"

הארגון בין דורי קבוצה לדורי -בהסכם שנערך במסגרת יישום רה
בניה נקבע, כי דורי קבוצה הינה האחראית לכל תשלום ו/או 
הפרשה המגיעים ו/או אשר הגיעו לעובדים הנקלטים עד למועד 
העברתם מכוח כל דין ו/או הסכם, לרבות דמי הבראה, פדיון 

שה והטבות סוציאליות אחרות, ככל שמגיעים לאותם עובדים, חופ
והחל ממועד העברת העובדים הנקלטים לדורי בניה, העבירה דורי 
קבוצה לבעלותה של דורי בניה את כל הקופות של העובדים 
הנקלטים כשיש בהן, בהתאם לדוחותיה הכספיים של דורי קבוצה, 

גין הפרשות לעובדים כדי לכסות את כל חובותיה של דורי קבוצה ב
 הנקלטים עד למועד העברתם לדורי בניה. 

בנוסף נקבע בהסכם, כי דורי בניה תשפה את דורי קבוצה בגין כל 
תשלום שתידרש דורי קבוצה לשלם כתוצאה מתביעה או דרישה 

-ידי מי מהעובדים הנקלטים בנוגע ליחסי עובד-שיוגשו נגדה על
 ודתו אצל דורי קבוצה. מעביד, לרבות סיומם, בקשר לתקופת עב
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דורי בניה נוהגת להחתים את עובדיה על מסמך המסדיר את תנאי  11.11.1.2
העסקתם. המסמך מפרט, בין היתר, האם העובד הינו עובד בשכר 

פי שעה או עובד בשכר חודשי, את הזכאות לימי הבראה -על
 וחופשה שנתית. חלק מעובדי דורי בניה זכאים לקבל רכב.

כמפורט לעיל, מעסיקה דורי בניה, מעבר לעובדים הקבועים  11.11.1.3
באמצעות חברות כח אדם, עובדים נוספים על בסיס ארעי לפי 

 לתנאי אחראיות האדם כוח חברות צרכיה המשתנים מעת לעת.
 לרבות, באמצעותן בניה בדורי המועסקים העובדים של עבודתם

"(. מינימום שכר חוק)" 1615-"זתשמ, מינימום שכר בחוק עמידה
הוסכם כי , האדם כוח חברות עם בניה דורי של להסכמים בהתאם

מאחר שהתמורה המשולמת על ידי דורי בניה גבוהה מהתנאים 
 להשלים תידרש בניה ודורי היההמינימאליים הקבועים בחוק, 

, האדם כוח חברותידי -על המועסקים מהעובדים מי של שכרם
ו/או אי העברת  מינימום שכר חוק בהוראות עמידתן אי בשל

 זה בגין לשיפוי זכאית בניה דורי, הכספים מכל סיבה אחרת
 . האדם כוח מחברות

בענף  הסכם עבודה קיבוצי כלליחל  הבניין של דורי בניהעל עובדי 
הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים )מס' 

( שנחתם בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין 5116/2111
הסתדרות העובדים הכללית החדשה. תחולת הוראותיו של 

 צו)" 2111ביוני  21ההסכם הקיבוצי הורחבה בצו הרחבה מיום 
"(, כך שהן חלות על כל העובדים ומנהלי העבודה ההרחבה

המועסקים בתפקידים שאינם משרדיים, במקומות אשר מתבצעות 
רחית בהם עבודות בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אז

ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה, למעט עובדים שהינם עובדים 
קובע, בין  ההסכם הקיבוצי ידי קבלני כוח אדם.-המועסקים על

החובה להעניק לעובדים עליהם חל  דורי בניהחלה על כי  היתר,
הפרשות לקרן ההסכם הקיבוצי תנאים סוציאליים ובכללם 

אבל, דמי השתלמויות, חופשה שנתית וחופשת חגים, שמחה ו
 ,ההסכם הקיבוצי תקופת. ועוד פנסיה מקיפהמחלה, דמי הבראה, 

הינה למשך שלוש שנים ממועד כפי שעולה מההסכם הקיבוצי, 
למיטב ידיעת  .2111באוקטובר  12, קרי מיום מתן צו ההרחבה

 תפועלעל כן דורי בניה ו ,בתוקף עדיין הקיבוצי ההסכם דורי בניה,
למיטב ידיעת דורי בניה, הצדדים פועלים לחתימה על  .פיו-על

 .הסכם קיבוצי חדש

שכר העובדים שנקבע בהסכם הקיבוצי עודכן בהסכם קיבוצי נוסף 
אשר הורחב בצו הרחבה, אשר במסגרתו  2111ביולי  21מיום 

 טבלאות השכר בענף.עודכנו 

יצוין כי, דורי בניה מבצעת בגין עובדים שההסכם הקיבוצי האמור 
אינו חל עליהם, הפרשות לביטוח מנהלים או קרנות פנסיה או 
לקופה מרכזית לפיצויים. מרבית מנהלי העבודה עליהם חל 
ההסכם הקיבוצי האמור, מבוטחים בביטוח מנהלים בגין חלקם 

  בשכר אשר מעבר לקבוע בהסכם הקיבוצי.
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נחתם הסכם קיבוצי בין לשכת התאום של  2112בפברואר  6ביום  11.11.1.4
ם הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכלכלית החדשה, הארגוני

תנאי עבודה )לרבות האגף לאיגוד מקצועי, הקובע, בין היתר, כי 
הוראות הסכם קיבוצי( החלים על עובדים במקום עבודה, שבו 
עובדים גם עובדי קבלן שירותים, יחולו, לפי העניין, על עובדי 

בעבודה אצל  קבלני שירותים, בהתאמה לסוג העבודה ולוותק
כניסתו של ההסכם מותנית בהוצאתו של צו . המעסיק בפועל

למועד הדוח, טרם הוצא צו הרחבה  נכוןהרחבה להוראות ההסכם. 
 . כאמור

מעביד מבוצעות -התחייבות דורי בניה בגין סיום יחסי עובד 11.11.1.1
 ,באמצעות הפקדות שוטפות בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים

 הפרשות בספרי דורי בניה. בקופה מרכזית לפיצויים וב

נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים בדורי בניה, מעת לעת, לרבות בהתאם  בניהדורי  11.11.2
ביעדי הצלחה. בעלי תפקידים שונים בדורי בניה זכאים למענקים לעמידה 

, עלות המענקים האמורים 2113בשנת בהתאם לתנאי העסקתם האישיים. 
לעניין החזר מענק ששולם למר  ."חש אלפי 3,155-בכלדורי בניה הסתכמה 

לדוחות הכספיים.  .יד.33"ל דורי בניה לשעבר, ראה באור אריאל וילנסקי, מנכ
)*( 

 ,צמודות למדד המחירים לצרכן בניה מעמידה לעובדים, מעת לעת הלוואות דורי 11.11.3
בדצמבר  31ליום יתרת ההלוואות  .4% שלנושאות ריבית שנתית בשיעור אשר 
 .בהתאמה"ח, ש אלפי 912-וכש"ח  אלפי 926-ה כלמועד הדוח הינו 2113

 זרים עובדים 11.11.4

דורי בניה מעסיקה, במישרין או בעקיפין, לפי צרכיה המשתנים מעת לעת, 
האמורים  זריםהעובדים העובדים ישראלים, זרים, ועובדים משטחי יש"ע. 

דורי בניה ו/או קבלני משנה שלה באמצעות תאגידים מורשים  ידי-מועסקים על
, וזאת במקצועות הבאים פי היקפי פעילותה וצרכיה-בהתאם לנדרש לה על

 .ורתכות מסגרות, ורצפות בנאות, טייחות, ברזלנות: טפסנות, בלבד

בכל שנה קובעת הממשלה את מכסת העובדים הזרים לענף הבניה. העובדים 
למיטב ישרין באמצעות תאגידים מורשים, כמפורט להלן. הזרים מועסקים במ

פי חוזר של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול -ידיעת דורי קבוצה, על
בהתאם וכפוף להחלטות ממשלה נקבע, כי מכסת  2111,27באוקטובר  14מיום 

בשיעורים ניכרים המרבית בענף הבניין תפחת באופן הדרגתי העובדים הזרים 
יוקצו היתרי העסקה  2113בינואר  1, עד שהחל מיום 2113עד  2111בשנים 

למיטב ידיעת החברה,  העסקת מומחי חוץ.בגין לעובדים זרים בענף הבניין רק 
, אשר תיקנה את ההחלטה 2111ביולי  11מיום  3413החלטה מספר הממשלה ב

מכסת דחתה בשלוש שנים את המתווה היורד של , 2111באוקטובר  14מיום 
  28העובדים הזרים בענף הבניין.

                                                 
ידי תאגידי כוח אדם מורשים לשנת -מתן רישיון והיתרים לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין על 34/11חוזר מנהל אגף מספר   27

2111- http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/00470.aspx. 
היתרים לשמש כקבלן כוח אדם  -אגף תאגידים ולשכות פרטיות  -של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים 14/11נוהל מספר   28

  – 2112לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 
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פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר מנהל מינהל מס'  2113במאי  2ביום 
אשר העניק הארכה גורפת של רישיונות העבודה לעובדים זרים בענף  11/13,29

. ההארכה ניתנה לאור עיכובים בהגעת עובדים 2113בדצמבר  31הבניין עד ליום 
התאם להסכמים בילטראליים בין ישראל למדינות זרים חדשים לישראל ב

 המוצא של העובדים הזרים. 

 מנהל ראששות האוכלוסין וההגירה חוזר סגן ר פרסמה 2113נובמבר  9 ביום
אדם מורשה  כחהמופנה אל תאגידי הבניין בעלי היתרים לקבלן  29/13,30 מספר

כת היתרים להגשת בקשות להאר אפשרותהעל  הלהעסקת עובדים זרים, והודיע
 . 2114להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 

 211431מנוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם לשנת 
החל יישום הסכם בילטראלי לגיוס עובדי בנין זרים בין  2112עולה, כי בשנת 

החל יישום  2113ממשלת ישראל לבין ממשלת בולגריה, ולקראת סוף שנת 
בילטראלי עם ממשלת מולדובה, כאשר החוזרים והוראות הביצוע אשר  הסכם

הוצאו ואשר יצאו בעתיד בקשר ליישום ההסכם יחולו כל עוד לא יתוקנו או 
 עודכנו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. 

ידי תאגידים אשר מחזיקים ברישיון להעסקת -העובדים הזרים מועסקים רק על
ידי שר הפנים מכוח חוק -"(, הניתן להם עלמורשהתאגיד עובדים זרים )"

"(. חוק קבלני כוח אדם)" 1669-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-העסקת עובדים על
כל תאגיד מורשה רשאי להעסיק מספר מוגדר של עובדים זרים, ובכל מקרה 

שיהא רשאי כל תאגיד מורשה לבקש  ליאהמינימ ההיתרים מספר 2114בשנת 
היתרים, תלוי  511-ל 191בין לצורך קבלת רישיון והיתרים  2114להעסיק בשנת 

 1661-פי חוק העסקת עובדים זרים, התשנ"א-כן, על-כמו 32.בחוסן של התאגיד
 2114,33ידי קבלני כוח אדם לשנת -ונוהל העסקת עובדים זרים בענף הבנין על

 התנאים כל במתן, הזרים העובדים של שכרם בתשלום מחויב מורשה תאגיד
ובכלל זה חתימה על חוזה עבודה, , ממעבידיהם דין לפי העובדים זכאים להם

 וההיטלים האגרות בתשלום וכןביטוח רפואי והספקת מגורים הולמים, 
צו ההרחבה מחיל את כל הוראות ההסכם הקיבוצי, . בהעסקתם הכרוכים

 לדוח, גם על עובדים זרים המועסקים בתחום 'לפרק א 11.11.1.3כאמור בסעיף 
בהתאם  הבניין, ויש ליישמן בשוויון בין כל העובדים בתחום ענף הבניין.

, האחריות על 1661-להוראות חוק קבלני כוח אדם וחוק עובדים זרים, התשנ"א
תנאי העסקת עובד זר, תשלומי השכר ותנאי עבודתו מוטלת בראש ובראשונה 

וונטית הרלעל התאגיד המורשה. ואולם, אחריות זו לא פוטרת את החברה 
מחובותיה כלפי העובד הזר, ובכלל זה בהתאם להוראות חוק קבלני כוח אדם, 

  וחוק שכר מינימום. 1661-חוק עובדים זרים, התשנ"א

                                                                                                                                                                  
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/Publications/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%

%2000519.pdf-20. 
29  http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/ForeignWorkers/Documents/00103.pdf 
 2113בנובמבר  9מיום  29/13חוזר סגן חוזר סגן ראש מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, מס'   30

(http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/ForeignWorkers/Documents ) 
ידי קבלני כוח -נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על)" 2114יין על ידי קבלני כ"א לשנת נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבנ  31

 http://www.piba.gov.il/Regulations/9.4.0001.pdf -"(3104אדם לשנת 
 - 2114ידי קבלני כוח אדם לשנת -נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על  32

http://www.piba.gov.il/Regulations/9.4.0001.pdf "(ידי קבלני כוח אדם לשנת -נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על
3104)". 

 .2114 לשנת אדם כוח קבלניידי -על הבניין בענף זרים עובדים העסקת נוהל  33
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( לחוק קבלני כוח אדם וכן ההוראה בתוספת 1א)ה()12פי הוראת סעיף -על
הראשונה לחוק האמור בעניין ענף הבניין, ניתן להעסיק עובדים זרים בענף 

יין מעבר לתשעה חודשים רצופים, וכי במשך התקפה האמורה לא יחשבו הבנ
 בפועל.הרלוונטית העובדים הזרים לעובדי החברה 

יוצרת מחסור  מכסת העובדים הזרים לענף הבניההמדיניות האמורה הקובעת  11.11.1
בעובדים זרים וכן השינויים האמורים בתנאי העבודה של עובדים זרים, יש בהם 

 .דורי בניהכדי להעלות את עלות תשומות העבודה של 

 קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של דורי בניה 11.11.9

 בכירהמשרה  נושאי שישהלמועד הדוח, מועסקים בדורי בניה  נכון 11.11.9.1
לפרטים בדבר תנאי העסקתו וכהונתו של . תים()כולל נותני שירו
לדוחות  .ו(1.ב(2.11, ראה באור במועד הדוח )*( מנכ"ל דורי בניה

לחלק ד' לדוח לעניין  21הכספיים. כן ראה הפירוט לפי תקנה 
 תגמולים לנושאי משרה נוספים של דורי בניה וחברות בשליטתה.

עם  שירותים מתןלהיתה צד להסכם  קבוצהלעיל, דורי  לאמור בנוסף 11.11.9.2
 בפברואר 24ביום תוקפו של ההסכם האמור הסתיים . בניהדורי 
-(, התשע"א19בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מס' , 2113
. תנאיות לחידושו ולעדכון וקבוצה פועל ודורי בניה ודורי, 2111

ג' לתקנות 6 תקנה לפי המיוחד לדוח .א(4ז. סעיףראה  לפרטים
 הדוחות.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  2114ינואר בחודש  11.11.9.3
דורי בניה מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי 

 משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות. 

 הדרכה ובהשקעות דורי בניה באימונים  11.11.5

דורי בניה נוהגת להעניק לעובדיה הדרכה בנושאי בטיחות, ולמנהלי העבודה 
ם גם העשרה מקצועית. הדרכות אלה נעשות לפחות פעם אחת ולמהנדסי

 כן עורכת דורי בניה מעת לעת הרצאות לדירקטורים שלה.ברבעון. 

 אופציות לעובדים 11.11.1

אימצה דורי  2111בפברואר  21בהתאם להחלטת דירקטוריון דורי בניה מיום 
חברות הבת שלה, אשר תוקנה בחודש של ו הבניה תכנית אופציות לעובדים של

 31 באור ראהלפרטים "(. נית האופציותתכ)" 2112ובחודש יולי  2111יוני 
 .הכספיים לדוחות

  רהון חוז 11.16

  מדיניות החזקת מלאי 11.16.1

 מיידי שימוש לצורךחומרי גלם מדיניות דורי בניה היא להחזיק במלאי 
 .בלבד שבועות מספר עד ימים בנות קצרות לתקופות או, קיימים בפרויקטים

ניתן להחזירם  במידה שנשארים חומרי גלם כעודפים ו/או בשל חוסר התאמה
בתיאום לספקים, כל עוד אריזות המוצרים נשארות שלמות, ולא פג תוקפם של 
אותם מוצרים. לעיתים דורי בניה רוכשת כמות גדולה של חומרי גלם, כגון 

 יותר.  ברזל, שלא לשימוש מיידי בתמורה למחיר נמוך
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 אשראי ספקים 11.16.2

 61 + יום לבין שוטף 41 + שוטף ביןשל  קופותרוב האשראי לספקים ניתן לת
 + )שוטףיותר שבהם האשראי לספקים הינו לתקופות קצרות  ובחלק קטןיום, 

  .יום( 21

 אשראי לקוחות 11.16.3

כחברת ביצוע ההון החוזר הינו מרכיב מרכזי באיתנות הפיננסית של דורי בניה 
ה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקים וקבלני משנה. דורי בניה וביכולת של

נוהגת להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה באופן המוגדר בעגה המקצועית "גב 
(, דהיינו התשלום בגין עבודה שביצעה דורי בניה אשר Back To Backלגב" )

ידי מזמין העבודה ישולם לקבלן המשנה. במידה -אושר ושולם בפועל על
שהמזמין לא אישר את התשלום בגין העבודה ו/או לא שילם לה את התשלום 

לקבלן המשנה את לדורי בניה עומדת הזכות החוזית שלא להעביר האמור, 
 חוזר חיובי. הון בניה ידורלהבטיח לר נועדה הוראה כאמו .התשלום

 אשראי ,הספקים אשראי שלנתונים אודות ההיקפים הממוצעים  להלן 11.16.4
 אשראי בין)*(  ימים 11)קיים פער של  2113בשנת מלאי  והחזקת הלקוחות

, בניה דורי של העצמי ההוןדי י-על הממומן, לקוחות אשראי לבין ספקים
  :(שהנפיקה חוב ואגרות שנטלה בנקאי אשראי

 ממוצע אשראי היקף 
 )*( "ח(ש)באלפי 

 )*( אשראי ימי ממוצע

 114 465,916 ספקים
 121 139,151 לקוחות
 - 1,251 מלאי החזקת

       

  מימון 11.21

 כללי 11.21.1

ההון העצמי  ,דורי בניה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות אשראי ספקים
אשראי ומ ידה-שהונפקו על, אגרות חוב בנקאייםאשראי מתאגידים  ה,של

האשראי מהתאגידים הבנקאיים ניתן כנגד שעבוד כמפורט  .בעלי שליטה בהמ
, כנגד ערבויות שניתנו מדורי קבוצה לדוח 'לפרק א 11.21.9-ו 11.21.4בסעיפים 

לטובת נותני האשראי וכנגד התחייבויות לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט 
 לדוח. 'לפרק א 11.21.3בסעיף 

 מסגרות אשראי 11.21.2

ידי תאגידים בנקאיים וחברות -עללה לדורי בניה מסגרות אשראי שהועמדו 
ביטוח, הכוללות אשראי כספי וערבויות )ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע, 
ערבויות טיב וערבויות כנגד קבלת מקדמה ממזמין העבודות(, שדורי בניה 

לפיהם במסגרת נדרשת להמציא לצדדים שלישיים בגין התחייבויותיה כ
, גזית ישראלידי -כן, לדורי בניה מסגרת אשראי שהועמדה לה על-כמו פעילותה.

 לדוחות א33באור כמפורט באו באמצעות חברה בת פרטית שלה,  בעצמה
 הכספיים.

מובטחות, בין מסגרות האשראי שניתנות לדורי בניה מתאגידים בנקאיים חלק מ
דורי קבוצה לטובת אותם נותני אשראי, ידי -ידי ערבויות הניתנות על-היתר, על
  .לדוח 'לפרק א 11.21.4.2 בסעיףכמפורט 
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, וניצולן כאמור לעיללהלן פרטים אודות מסגרות האשראי שהועמדו לדורי בניה 
 ולמועד הסמוך למועד הדוח )במיליוני ש"ח(:  2113בדצמבר  31ליום 

 מועד הסמוך למועד הדוח 3102בדצמבר  20 
 סך

 מסגרת 
היתרה 
 המנוצלת

היתרה    מסגרת סך
 המנוצלת

 111  135.3 23.3 92.1 כספי אשראי
 411.6 164.3 419.1 164.3 ערבויות

 500.9  720.6 )*( 439.8 656.8 אשראי מסגרת"כ סה
   

 אמות מידה פיננסיות 11.21.3

לצורך קבלת מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות מחברת ביטוח ומתאגידים 
בנקאיים שונים נדרשות דורי בניה ורום גבס לעמוד באמות מידה פיננסיות 

וכן דורי בניה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של דורי ואחרות, 
נוספים,  . לפרטיםבניה, בין השאר, לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות

לרבות בדבר השפעת תוצאותיה הכספיות של דורי בניה על עמידה באמות מידה 
לרבות אישורים שהתקבלו מגופים פיננסיים מממנים של דורי , כאמור פיננסיות

  )*(.לדוח הדירקטוריון 2.3.4וסעיף  הכספיים לדוחות .ז(2.א.11 באורראה בניה, 

לפרק א'  11.21.1נוסף על כך, במסגרת דוח הדירוג של דורי בניה )כאמור בסעיף 
לדוח( נקבע שהדירוג עלול להיפגע, בין היתר, מאי עמידה של דורי בניה בתנאים 

 . לפרק א' לדוח 11.21.1המפורטים בו, כמפורט בסעיף 

  

 :בניה דורי של מהותיים אשראי הסכמי אודות פרטים להלן 11.21.4

ש"ח ערך נקוב  12,111,111 דורי בניההנפיקה  2113 אפריל בחודש 11.21.4.1
 דורי בניההנפיקה  2113 יולי ובחודשא'(  סדרהאגרות חוב )

הרחבת  שלש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( בדרך  1,111,111
בהתאם לתנאי  לדוחות הכספיים. 1.ג.19 באור . לפרטים ראהסדרה

לעמוד באמות מידה  אגרות החוב )סדרה א'( נדרשת דורי בניה
 הכספיים.  לדוחות 1.ג.19 פיננסיות, כמפורט בבאור

 קבוצה מדורי אשראי קו 11.21.4.2

התקשרו דורי בניה ודורי קבוצה בהסכם, לפיו  2111פברואר  בחודש
/או ו כספי אשראי מסגרת בניה דורי לרשות קבוצה דוריהעמידה 
"(. מדורי קבוצה האשראי קו"ח )"ש מיליון 411 של לסך עד ערבויות

 (ב.1.ב(2.11לפרטים אודות תנאי מסגרת קו האשראי ראה באור 
 לדוחות הכספיים.

ונכון מדורי קבוצה דורי בניה פעלה לצמצום היקף ניצול קו האשראי 
הסתכם היקף הערבויות המנוצלות בפועל  2113בדצמבר  31ליום 

ונכון  ש"ח מיליון 16.9-סך של כלמדורי קבוצה מתוך קו האשראי 
אין ניצול של אשראי כספי . מיליון ש"ח 11.1-למועד הדוח בסך של כ

 .מדורי קבוצה מתוך קו האשראי
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 ,2111-(, התשע"א19בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מס' 
, ולא ניתן להעמיד 2113בפברואר  24הסתיים ביום האמור ההסכם 

  .ערבויות חדשות מכוחו

 ישראל מגזית אשראי קו 11.21.4.3

לדורי בניה קו אשראי  ישראלהעמידה גזית  2114פברואר בחודש 
בפברואר  11הוארכה עד יום לתקופה שמיליון ש"ח,  51עד של  בסך

זכאית לקבל הלוואות, לפי דרישתה,  דורי בניהולפיו תהא , 2111
למועד הדוח  נכון .הכספיים לדוחות א33 אורבבהמפורטים  בתנאים

 קוש"ח מתוך  מיליון 11הלוואה בסך של  דורי בניההועמדה ל
 . האמורהאשראי 

, אשר תוקן 2111מחודש ינואר בהסכם קשורות רום גבס ודורי בניה  11.21.4.4
פיו -עם חברת ביטוח, שהינה צד שלישי, על, 2112בחודש אוגוסט 

תעמיד אותה חברת ביטוח לדורי בניה ולרום גבס )בסעיף זה יחד: 
מסוג מכרז וערבויות ביצוע.  "( מסגרת להוצאות ערבויותהלוות"

במסגרת ההסכם, התחייבו הלוות, כי לא ישעבדו את נכסיהן ו/או 
(, עד פירעון negative pledgeזכויותיהן בשעבוד צף, מכל דרגה שהיא )

פי ההסכם. -מלוא חובותיהן של הלוות לאותה חברת ביטוח על
קבועים, לשעבד בשעבודים  תפי ההסכם, רשאיות הלוו-יובהר, כי על

 מעת לעת, נכסים ספציפיים בלבד, לצורך מימון פעילותן השוטפת.
באמות דורי בניה ורום גבס לעמוד בהתאם להסכם נדרשות כמו כן 

שנקבעו. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות  מידה פיננסיות
 2112באוגוסט  13מיום  דורי קבוצהדוח מיידי של ראה , האמורה

 .הפניה של בדרךבזאת  המובא(, 2112-11-211119)אסמכתא מספר 

דורי בניה ורום גבס באמות המידה פרטים בדבר עמידתן של ל
 2.3.4ראה סעיף  ה,האמורשנקבעו במסגרת ההתקשרות הפיננסיות 

 לדוח הדירקטוריון.

 מימון חוץ בנקאי 11.21.1

כתבי אופציה  2,561,211הנפיקה דורי בניה  2113בחודש אפריל  11.21.1.1
פי דוח -של זכויות לבעלי מניותיה, על(, ללא תמורה, בדרך 2)סדרה 

, שפורסם מכוח 2113באפריל  11הצעת מדף של דורי בניה מיום 
. לפרטים אודות 2111באוגוסט  24תשקיף מדף של דורי בניה מיום 

לדוחות ( ה.1.ב(2.11(, ראה באור 2תנאי כתבי האופציה )סדרה 
 הכספיים.

ש"ח ערך נקוב  12,111,111הנפיקה דורי בניה  2113בחודש אפריל  11.21.1.2
( 2כתבי אופציה )סדרה  4,111,111-אגרות חוב )סדרה א'( ו

 21פי דוח הצעת מדף מיום -הניתנים למימוש למניות דורי בניה, על
 24, שפורסם מכוח תשקיף מדף של דורי בניה מיום 2113באפריל 

. 2113באפריל  21, כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום 2111באוגוסט 
רה א'( הונפקו ללא ניכיון. התמורה המיידית אגרות החוב )סד

-)ברוטו( שהתקבלה מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( הסתכמה בכ
מיליון ש"ח. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה א'(  14,151

 .לדוחות הכספיים 1.ג.19באור ראה 
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ש"ח אגרות חוב  1,111,111הנפיקה דורי בניה  2113ביולי  1ביום  11.21.1.3
, בדרך של 2113ביולי  5פי דוח הצעת מדף מיום -)סדרה א'( על

פי דוח -הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה על
בבאור , כאמור 2113באפריל  21הצעת המדף של דורי בניה מיום 

 .לדוחות הכספיים 1.ג.19

 2113יוני  בחודשדורי בניה דיבידנד שביצעה  חלוקות בעקבות 11.21.1.4
 האופציה כתבי של המימוש מחיר הותאם, 2113ובחודש ספטמבר 

-ש"ח ו 4.44 מימוש של למחיר ,לתנאיהם בהתאם, שלה (2)סדרה 
  , בהתאמה.ש"ח 4.35

( של דורי 2עד למועד המימוש האחרון של כתבי האופציה )סדרה  11.21.1.1
מניות  9,135,155-( ל2סדרה אופציה ) כתבי 66%-כ מומשובניה 

 אלפי 26,696-כרגילות של דורי בניה, בתמורה לסכום כולל של 
 "ח.ש

 בטחונות ושעבודים 11.21.9

למועד הדוח, יצרה דורי בניה שעבודים לטובת תאגידים  נכון 11.21.9.1
בנקאיים, שבמסגרתם שעבדה, בין היתר, את זכויותיה לקבלת 

 כויותיהכספים, פיקדונות וכספים המופקדים בחשבונות בנק וכן ז
אודות הזכויות לפרטים ) מקרקעין בזכויות החזקותיה עם בקשר

 .(חלדו 'לפרק א 11.13.1.1 סעיףראה במקרקעין, 

 יםידי תאגיד-נדרשת דורי בניה על כתנאי לניצול מסגרת ערבויות
לשעבד את זכויותיה הכספיות מכוח חוזים מול מזמיני  יםבנקאי

 .יםהבנקאי יםידי התאגיד-העבודה בגינם תונפקנה ערבויות ביצוע על

בנוסף, אינובייט בע"מ יצרה שעבודים לטובת תאגידים בנקאיים  11.21.9.2
ב, שטרות, פיקדונות וכספים המוחזקים שבמסגרתם שעבדה כלי רכ

 בחשבונות בנק וכן שעבוד שוטף על כלל נכסיה.

 ורום בניה דורילעניין זה ראה גם אמות מידה פיננסיות החלות על  11.21.9.3
 .לדוחות הכספיים .ז(2.א.11, כמתואר בבאור גבס

 לדורי שניתנות( וערבויות כספי)אשראי  אשראי ממסגרות חלק כנגד 11.21.9.4
 קבוצה דורי מעמידה ביטוח ומחברות בנקאיים מתאגידים בניה

 תאגידים אותם לטובת העצמיים ממקורותיה ובטוחות ערבויות
  ' לדוח.א לפרק 11.21.4.2 בסעיף כמפורט ביטוח וחברות בנקאיים

 גידור עסקאות 11.21.5

דורי בניה מבצעת מעת לעת עסקאות גידור כלכלי ועסקאות גידור שווי הוגן 
 חשבונאי על עסקאות עם מזמיני עבודות הנקובות בדולר ארה"ב. 

 דירוג 11.21.1

מתן בדבר  "( דוח דירוגמידרוגפרסמה מידרוג בע"מ )" 2112בנובמבר  4ביום 
ליון ש"ח מי 51עם אופק יציב לסדרת אגרות חוב חדשה בסך של עד  A3דירוג 

 . של דורי בניה תשמש לפעילות השוטפת התמורת גיוסר שאשתנפיק דורי בניה, 

הודיעה מידרוג, כי הדירוג  2113באפריל  24בהמשך לדוח הדירוג האמור, ביום 
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מיליון  61-באופק יציב חל על הנפקת סדרת אגרות חוב בהיקף של עד כ A3של 
מיליון ש"ח ערך נקוב, כפי שפורסם בדוח הדירוג  51ש"ח ערך נקוב )חלף 
הודיעה  2113וכן בחודש יולי  2113(. בחודש אפריל 2112האמור מחודש נובמבר 

 מידרוג, כי הדירוג האמור הינו בתוקף.

רוג האמור עלול להיפגע כתוצאה משינויים מהותיים בהתאם לדוח הדירוג, הדי
בבעלות ובשליטה בדורי בניה, מאי שמירה על יתרת נזילות חופשית מספקת, 

מהרווח הנקי של דורי בניה והרעה משמעותית  11%מחלוקת דיבידנד של מעל 
משמעותית בהיקף פעילותה של דורי בניה  האטהבאיתנות הפיננסית ו/או 

 )*(. בניהווח של דורי וירידה בשולי הר

 ביטוח 11.21

דורי בניה מבוטחת בפוליסות ביטוח, באמצעות חברות ביטוח בישראל, המכסות, בכפוף 
את הסיכונים עד לסכום כולל שנקבע בכל פוליסת ביטוח, ובכלל זה,  ,לתנאי הפוליסות

, בגין עבודות קבלניות, ציוד מכני והנדסי, אש, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי
 .ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרהאחריות מקצועית ואחריות מוצר וכן 

 הביטוחי הכיסוי היקף, ביטוח יועץ של דעת חוות על בהסתמך, בניה דורי הנהלת להערכת
 סוג לאור הביטוח בתחום הקיימים הסיכונים את והולם נאות הינו בניה דורי של

 .נהוניסיו פעילותה

של דורי בניה. סך הביטוח פוליסות מסגרת דורי קבוצה בבוטחה  2113עד חודש אוגוסט 
ידי דורי בניה בשנת -ההחזר ששילמה דורי קבוצה לדורי בניה בגין הפרמיה ששולמה על

 אלפי ש"ח.  11-הסתכם בכ 2113

 מיסוי 11.22

עד וכולל שנת המס או שומות הנחשבות כסופיות סופיות  מס שומות בניה לדורי 11.22.1
2116.  

 ניתנה החלטת רשות המיסים בישראל בקשר עם המיזוג, 2111בדצמבר  6 ביום 11.22.2
כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 113בדרך של החלפת מניות, לפי סעיף 

מועד שלפיה , בניה דורי"( בין רום גבס לבין הכנסה מס פקודת)" 1691-"אהתשכ
, במסגרת יישום רה ארגון 2111באוקטובר  2המיזוג לצורכי מס הינו יום 

להחלטת המיסוי יחולו, בין היתר, ההוראות  בהתאםשערכה דורי קבוצה. 
 הבאות: 

כנית המיזוג בדרך של החלפת מניות ימשיכו לעמוד פרטי ת 11.22.2.1
( לפקודת מס 5ג)113( עד 1ג)113בתנאים המפורטים בסעיפים 

 . הכנסה

 יזוגהמ במסגרת שהוקצו בניה דוריעתידית של מניות  במכירה 11.22.2.2
 במכירה, זאת עם. הכנסה מס לפקודתו 113 סעיף הוראות יחולו

"( המועברות המניות)" שהועברו גבס רום מניות של עתידית
, הכנסה מס לפקודתה 113 בסעיף הוראות יחולו המיזוג במסגרת

 .המועברים כנכסים המועברות המניות את ויראו

 יותר לא המועברות המניות מכירת עקב שנוצר הפסד או רווח 11.22.2.3
, שלאחריה שנתיים ובמשך המניות הוחלפו שבה המס בשנת לקיזוז

 62 או 21 סעיפים לפי והכל, בניה בדורי רווח או הפסד כנגד
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 יותר לא הבאות השנים ובשלוש, העניין לפי, ת מס הכנסהלפקוד
 לפני רכישתם שיום נכסים ממכירת שנוצר הפסד או רווח לקיזוז

 .המניות החלפת מועד

לפקודת מס הכנסה  2-של התנאים הקבועים בחלק ה מלא קיום 11.22.2.4
ובהחלטת המיסוי, לרבות התנאים אשר מתייחסים לתקופה 

לפקודת מס הכנסה, אשר תחילתה  113הנדרשת כהגדרתה בסעיף 
 .במועד המיזוג, אשר תחילתה במועד המיזוג

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 11.23

במהלך  מתחומים הקשורים לאיכות הסביבהחוקיות לעמוד בדרישות נדרשת  דורי בניה
כן, על דורי בניה -כמו .פי הסכמים עם מזמיני עבודה ו/או היתרי בניה-על ביצוע העבודות

לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה 
ים ולסילוק וכן בדרישות החקיקה וחוקי עזר, בין היתר, בכל הקשור בין היתר, למטרד

 בגין דורי בניה עלויות הדוח למועדפסולת, ועליה לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן. 
 . מהותיות אינן האמורות בדרישות העמידה

 בתחום הפעילותקבוצה לות הפעי ות ופיקוח עלמגבל 11.24

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

 קבלנים רישוי 11.24.1

חוק רישום )" 1696-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-על
"(, לא יבצע אדם עבודות הנדסה בנאיות, אלא אם רשום בפנקס קבלנים

חוק רישום קבלנים לא יבצע קבלן רשום עבודות הנדסה פי -הקבלנים. בנוסף, על
 בנאיות, שהיקפן או מהותן חורגים מהקבוע ברישיונו.

 בניה בענפים 1-ג בסיווגפי חוק רישום קבלנים, -דורי בניה הינה קבלן רשום על
 ניקוז ביוב בענף 1-ב בסיווג רשום וקבלן (211) ופיתוח תשתית, וכבישים( 111)

 ."חשאלפי  2,421-כ(, אשר מוגבל לסך של 411) ומים

הקבלני של דורי בניה כאמור לעיל כפוף להתקיימות התנאים המפורטים  סיווגה
להלן: דורי קבוצה תמשיך להיות רשומה בפנקס הקבלנים; לא יחול כל שינוי 

קבוצה תמשיך להיות בעלת  דורילרעה בסיווגה הקבלני של דורי קבוצה; 
 הנדסה לעבודות קבלנים רישום בתקנות"שליטה"  מונחה)כהגדרת  השליטה

"( בדורי קבלנים סיווג תקנות)" 1611-"חתשמ(, רשומים קבלנים)סיווג  בנאיות
בניה; ודורי בניה תמשיך להעסיק לפחות שני עובדים )אשר שמותיהם נקובים 

א)א( 2ברישיון( בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי, בהתאם להוראות תקנה 
 1611-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סדרי רישום(, תשמ"חלתקנות 

"(. דורי בניה פועלת להסרת התלות של רישומה בפנקס רישום סדרי תקנות)"
בדורי קבוצה כאמור לעיל, במועד הראשון המוקדם שניתן לפי  םהקבלני

 על שבהתבסס, העובדים משני מי של העסקתו ותופסק היההוראות הדין. 
 לרשם להציע עליה יהיה, בניה דורי של האמור הקבלני הסיווג ניתן העסקתם
עובד אחר בעל השכלה ו/או ניסיון מקצועי מתאים לשם המשך תוקף  הקבלנים

סיווגה הקבלני של דורי בניה ורישומה בפנקס הקבלנים. דורי קבוצה אינה רואה 
 אותםוב הקבלנים בפנקס בניה דורי של רישומה לחידוש מהותי סיכוןבכך 

 .תנאים
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בניה  נףבע 1-ג בסיווגפי חוק רישום קבלנים -רשום על קבלןהינה  גבס רום
(111.)  

  קבלן מוכר 11.24.2

אישור מאת מנהלת רישום קבלנים מוכרים של  דורי בניה ולרום גבס ניתןל
משרדית למסירת עבודות לקבלנים, לפיו הן קבלנים מוכרים -הוועדה הבין

(. אישור זה מתיר להן לבצע 111בענפים בניה ) 1-לעבודות ממשלתיות בסיווג ג
  .ממשלה משרדי עבור אלו בענפים בסכום הגבלה לאעבודות ל

אישור "קבלן מוכר" מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרזי בינוי כבישים, 
  משרדי ממשלה. דיי-לפיתוח ותשתיות המתפרסמים ע

 בדק ואחריות 11.24.3

בניה בהסכמי הביצוע בהם היא תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת דורי 
מתקשרת, אינן נופלות מאלו הקבועות בחוק המכר לעיתים מתחייבת דורי בניה 

או היחידות המסחריות,  לבדק ולאחריות כאמור גם ישירות כלפי רוכשי הדירות
מן המזמין ו/או מתחייבת לשפות את המזמין בגין הוצאות שיגרמו  לפי העניין,

 ד ג'. לו כתוצאה מתביעות של צ

תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת רום גבס בהסכמי הביצוע כלפי מזמיני 
 . המכר בחוקהעבודות לרוב אינן קצרות מאלו הקבועות 

סכומי ההפרשה לבדק ולאחריות מחושבים לפי שיעורים מסוימים מעלויות 
הבנייה, בהתאם לניסיונה הנצבר של דורי בניה ובהתאם לאומדנים המבוצעים 

 בנפרד.  טפרויק לכל

של ולאחריות  קעמד סכום ההפרשה המצטבר לבד 2113בדצמבר  31ביום 
  ש"ח. אלפי 12,213-כעל סך של הקבוצה 

 בטיחות בעבודה 11.24.4

פי -עבודות הביצוע, אותן מבצעת דורי בניה, מחייבות עמידה בכללי בטיחות על
מכוחה. והתקנות והצווים  1651-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

בכל אתר עבודה בו דורי בניה משמשת קבלן ראשי או קבלן מבצע והינה 
פי דין ונדרשת למנות ממונה -פי ההסכם ו/או על-אחראית על הבטיחות על

בטיחות לאותו פרויקט, נמצא ממונה על הבטיחות מטעמה של דורי בניה, 
, 1669-"ובהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ

"אחראי -עברו קורס אשר הסמיכם כ ומרבית מהנדסי דורי בניה ומנהלי העבודה
 בטיחות" באתרים.
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 תקינה ובקרת איכות 11.24.1

דורי בניה מבצעת בקרת איכות לעבודותיה באופן מתמיד, בהתאם לנוהלי 
עבודה פנימיים. העבודות מבוצעות בהתאם לתקנים מחייבים, כגון תקנות 

 הנוגעות לאיכות החומרים ועיבודם. 

, רשאי מכון התקנים הישראלי לקבוע מפרט 1613-פי חוק התקנים, תשכ"ג-על
"(. שר התעשייה תקניםו לתהליכי עבודה )"או כללים טכניים ביחס למצרכים א

והמסחר רשאי, לאחר התייעצויות עם נציגי יצרנים וצרכנים, להכריז על מי 
מהתקנים כתקן ישראלי רשמי, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, שהינו 
תקן ישראלי מחייב. למצרכים ולתהליכי עבודה שונים, בהם עושה דורי בניה 

בעו תקנים, אשר חלקם אף הוכרזו כתקנים ישראליים שימוש בפעילותה נק
עומדת בדרישות התקנים הרשמיים,  בניה דורילמועד הדוח,  נכוןרשמיים. 

 שנקבעו למצרכים ולתהליכי עבודה, שהיא עושה בהם שימוש בפעילותה. 

פי דין, -ת בתקנים נוספים, שאינם מחייבים עלועומדורום גבס  בניה דורי, בנוסף
 .איכות לניהול תקנים מסדרת תקן הינו אשר, ISO 6111:2111ובכלל אלו 

 דיני התכנון והבנייה 11.24.9

פעילות דורי בניה מבוצעת בהתאם להוראות חוקים, תקנות, צווים ותקנים 
החלים בתחום התכנון והבנייה והפיקוח על העבודה. בכלל זה, כפופה דורי בניה 

שויות המוסמכות. חוק לקבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים מהר
"( אוסר על בנייה ללא חוק התכנון והבנייה)" 1691 -התכנון והבנייה, תשכ"ה 

קבלת היתר בנייה מהרשויות. בנייה ללא היתר בנייה או תוך סטייה ממנו 
 לחוק התכנון והבנייה. 211עד  213מהווה עבירה פלילית בהתאם לסעיפים 

 ים מהותיים הסכמ 11.21

 דורי קבוצה הסכם תיחום הפעילות בין דורי בניה לבין  11.21.1

התקשרה דורי בניה, בשמה ובשם תאגידים שבשליטתה,  2111בפברואר  21ביום 
עם דורי קבוצה בהסכם לתיחום פעילות. בהסכם נקבע, בין היתר, כי החל 

המועד )"דורי בניה ממועד פרסום תשקיף הנפקה לראשונה של מניותיה של 
 גו הצדדים כדלקמן: ינה "(הקובע

דורי קבוצה לא תעסוק במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות בנייה  11.21.1.1
מהסוג בהן פעילה דורי בניה כיום, ולא תהא בעלת שליטה בתאגיד 
אחר העוסק בעבודות בנייה, למעט עבודות בניה שדורי קבוצה 

בשליטתה מבצעת או תבצע עבור עצמה כיזמית ו/או עבור תאגידים 
בור בעלי שליטה בדורי קבוצה ו/או עבור תאגידים בשליטת ו/או ע

בעלי שליטה בדורי קבוצה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר פועלים או 
 שיפעלו כיזמים.

דורי בניה לא תעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות יזמית, ולא  11.21.1.2
תהא בעלת שליטה בתאגיד אחר העוסק בפעילות יזמית, למעט בכל 

 ורטים להלן:אחד מהמקרים המפ

וכיו"ב, לגביהן דורי בניה  BOT ,PFI ,PPPעסקאות מסוג  (א
ודורי קבוצה תוכלנה לשתף פעולה כיזמיות ו/או כחברות 

 בונות;
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דורי בניה תהא רשאית להשתתף בפרויקטים כחברה יזמית,  (ב
ובלבד שחלקה של דורי בניה באותם פרויקטים יהא בהיקף 

 מהזכויות בפרויקט; 11%שאינו עולה על 

ועדות הביקורת של דורי בניה ושל דורי קבוצה ייתנו את  (ג
 אישורן לחריגה מההוראות לעיל.

ההסכם לא יחול על עבודות בניה שדורי קבוצה ו/או תאגיד אחר  11.21.1.3
בשליטתה החלו בביצוען או התחייבו לבצען לפני המועד הקובע ועל 

 פעילות יזמית, שדורי בניה החלה לעסוק בה לפני המועד הקובע. 

דורי תחדל להיות בעלת שליטה ב קבוצה היה ודוריכם נקבע, כי בהס 11.21.1.4
וכן במקרים נוספים שנקבעו בין הצדדים, , מכל סיבה שהיא, בניה

 תוקפו של ההסכם יסתיים מיידית.

  משפטיים הליכים 11.21.2

לפירוט אודות ההליכים המשפטיים המהותיים התלויים, אשר דורי בניה צד 
ועד מועד  2113להם ואשר הסתיימו בשנת להם, או אשר דורי בניה הייתה צד 

 ד' לדוחות הכספיים.11באור  הדוח, ראה

  ואסטרטגיה עסקית יעדים 11.29

דורי בניה נוהגת לבחון את תכניותיה העסקיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם 
בתחום קבלנות הביצוע. ככלל, דורי בניה מתעתדת להמשיך ולהתרכז  להתפתחויות

בביצוע פעילות של עבודות בניה, תוך ניצול יתרונותיה המקצועיים והמוניטין של דורי 
  בניה כחברה מובילה בתחום הבנייה בכלל ובמבני היוקרה בפרט.

 רובההקה שנב תפתחותלהצפי  11.25

 בניה שדורי גילהר העסקים לךהממ חורגותה ותוכניתבניה  דורילן אי הדוחד ועלמ נכון
 במצ עלת יתוהמפעה שן הלה תויהל עשויה ואשר, הקרובה שנהך ההלן במעלבצ טהליהח

 . היתוולעפ תואצותום קיסעה

 ניהדורי בסיכון העשויים להשפיע על  גורמידיון ב 11.21

 גורמי סיכון מקרו כלכליים

עשויות להיות  דורי בניהשל תוצאות הפעילות  – כלכליים-מאקרושינויים  11.21.1
מושפעות בין השאר משינויים כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים, 

כן, -כמו היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש לדירות ומחיריהן.
ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים, המצב הביטחוני וזמינות חומרי ייצור 

לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות שידרשו  וחומרי גלם. לשינוי בעמדת הבנקים
מרוכשי דירות, יכולה להיות השפעה על הביקוש לדירות. האטה בענף הבנייה 
שמלווה בירידה בביקושים עלולה לגרום לירידה של הזמנות העבודה מדורי 

פוליטי עלולים לתת את אותותיהם על -שינויים ו/או החמרה במצב הגיאו בניה.
ועל ענף הנדל"ן בפרט, ובכלל זה לגרום להתייקרות תשומות המצב המשק בכלל 

 .הבנייה

ענף הבנייה מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים,  – הממשלה מדיניות 11.21.2
לרבות בעניין שיווק קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, מיסוי ובעניין 

שורים וכן בעניינים הק ידי המדינה-היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על
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 . לזמינות עובדים זרים, למיסוי, לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן

פעילות ענף הבניה מושפעת ממדיניות בנק ישראל  –מדיניות בנק ישראל  11.21.3
והנחיותיו למערכת הבנקאית בנושאים הקשורים לפיקוח על שיעורי הנזילות 

ולמגבלות על האשראי הניתן על ידם. מדיניות זו  של הבנקים הלימות ההוןו
עשויה להשפיע הן על הקבלנים הבונים באמצעות הגבלות על היקף ותנאי 

להם והן על רוכשי הדירות במסגרת הטיפול בריבית על  האשראי הניתן
המשכנתאות. השפעה על ריבית המשכנתאות משמעותה השפעה על הביקושים 

 .  לדירות וכנגזר מכך על היקפי הבניה

 גורמי סיכון בתחום פעילות דורי בניה

מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת  – עבודה שכר בתשומות עליות 11.21.4
מחסור הכללי בעובדים זרים וישראלים מביא לעליה במחירי ההשוק.  את צרכי

לות דורי בניה. שינויים ילול להשפיע על פעעש תשומות העבודה והבנייה, דבר
רגולטורים בעניין עובדים זרים עלולים להשפיע על זמינות עובדים ועל עלות 

ל בעובדים מחסור בפוע בניה בדורי קיים לא, הדוח למועד נכוןשכר העבודה. 
 .משמעותי באופן עלההזרים העובדים  שכר אולםזרים, 

למחירי חומרי הגלם ישנה השפעה  – וזמינותם גלם חומרי במחירי עליות 11.21.1
, הברזל, הדלק למחירי, בעיקר יהמהותית על תוצאותיה העסקיות של דורי בנ

כן, שיבוש באספקת חומרי הגלם לרבות שביתות, -כמו. מחצבהה וחומרי המלט
השבתות וסכסוכי עבודה בקרב ספקי דורי בניה עלולים להביא לעיכוב או 

ידי דורי בניה. עיקר הכנסות דורי בניה, -להפסקה של ביצוע פרויקטים על
 כאמור הצמדה. מחירי תשומה בבנייה למגוריםהנקובות בש"ח, צמודות למדד 

 .כאמור שתוארו שיפותהח את לצמצם עשויה

שינויים  .למערכת הבנקאית ישנה השפעה על ענף הבניה והנדל"ן – מימון קשיי 11.21.9
במדיניות המערכת הבנקאית ביחס למסגרות אשראי ובדרישה לביטחונות 
עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על יכולתה של דורי בניה למחזר 

של  מימוןה חלה על המגבלות החלות עלהמשיכו  2113בשנת . הלוואות קיימות
בנוסף, טלטלה בשוקי ההון, ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה . דורי בניה

 לגרום לקושי בגיוס הון או חוב במסגרת שוק ההון.

דורי בניה חושפות אותה לסיכונים קבוצת פעילויות  – פיננסיים סיכונים 11.21.5
פיננסיים שונים, כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי, סיכון ריבית, סיכון מדד 

סיכון מטבע חוץ וסיכון בקשר לנגזרים וגידור. מחירי תשומה בבניה למגורים, 
 .לדוח הדירקטוריון 2.4.2לדוחות הכספיים וכן סעיף  .ב21 לפרטים ראה באור

 מיוחדים לדורי בניהגורמי סיכון  11.21.1

הסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה  – דורי קבוצה של הקבלני בסיווגה תלות 11.21.6
לדוח( כפוף להתקיימות התנאים המפורטים  'לפרק א 11.24.1)כמפורט בסעיף 

להלן: דורי קבוצה, בעלת השליטה בדורי בניה, תמשיך להיות רשומה בפנקס 
ה הקבלני של דורי קבוצה; דורי הקבלנים; לא יחול כל שינוי לרעה בסיווג

תמשיך להיות בעלת השליטה )כהגדרת המונח "שליטה" בתקנות רישום  קבוצה
תמשיך להעסיק לפחות שני עובדים בעלי  קבלנים( בדורי בניה; ודורי בניה

א)א( לתקנות סדרי 2השכלה ו/או ניסיון מקצועי בהתאם להוראות תקנה 
של רישומה בפנקס הקבלני בדורי  תפעל להסרת התלות רישום. דורי בניהה
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קבוצה כאמור לעיל, במועד הראשון המוקדם שניתן לפי הוראות הדין. היה 
ותופסק העסקתו של מי משני העובדים, שבהתבסס על העסקתם ניתן הסיווג 

להציע לרשם הקבלנים עובד אחר בעל  הקבלני האמור של דורי בניה, יהיה עליה
ים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני של דורי השכלה ו/או ניסיון מקצועי מתא

אינה רואה בכך סיכון מהותי לחידוש  ורישומה בפנקס הקבלנים. דורי בניה בניה
  .תנאים אותםרישומה בפנקס הקבלנים וב

 

 לדעת, השפעתם פי-ועל טיבםפי -על בניה דורי של הסיכון גורמי מוצגים שלהלן בטבלה
  :עסקיה על, בניה דורי הנהלת

 השפעה בינונית השפעה גדולה  

  + כלכליים-שינויים מאקרו סיכוני מקרו

  + מדיניות הממשלה 

 +  מדיניות בנק ישראל 

  + עליות בתשומות שכר העבודה סיכונים ענפיים

 +  וזמינותם עליה במחירי חומרי הגלם  

  + קשיי מימון  

  + פיננסיים סיכונים 
  + קבוצה דורי של הקבלני בסיווגה תלות סיכונים מיוחדים לדורי בניה
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 פעילות הקבוצה בתחום ייזום מבנים )כקבלן בונה( .11

 כללי 11.1

למועד הדוח הקבוצה פועלת בתחום הייזום והפיתוח של מבני נדל"ן בעיקר למגורים. נכון 
פעולות הייזום והפיתוח בארץ ובחו"ל כוללות, בין היתר ובהתאם למקרה, פעולות 

, קבלת היתרי בניה, הקמת תכנון המבניםלרכישת קרקעות, לשינויי יעוד המקרקעין, 
אלו מתקשרת הקבוצה עם יועצים ומומחים,  המבנים ושיווקם לרוכשים. לצורך פעולות
  כגון אדריכלים, שמאים ויועצים כלכליים.

 הקבוצה בתחום הייזום והבנייה פעילותמאפייני  11.2

פעילות הייזום והפיתוח מבוצעת בקרקעות שהקבוצה רכשה בהן זכויות במספר דרכים 
ים או חברות; רכישת זכויות בעלות מלאות במקרקעין מגופים פרטי -אופייניות: האחת 

רכישת זכויות בחלק מהמקרקעין במתכונת של הסכם קומבינציה על סוגיו  -השנייה 
פי הסכם לפיתוח המקרקעין וחכירתם מול -רכישת זכויות על -השונים; והשלישית 

בין שהזכויות נרכשו ישירות בדרך של זכייה במכרז של מינהל )מינהל מקרקעי ישראל 
, (מצד שלישי שקנה זכויות אלו ממינהל מקרקעי ישראל מקרקעי ישראל, ובין שנרכשו

רכישת קרקעות במזומן נעשית בדרך כלל ביחס  .וכן רכישת זכויות מרשויות מקומיות
בעסקאות של רכישת לקרקעות בהן קיימת תב"ע מאושרת וניתן להוציא היתרי בניה. 

ל, המהווה הקבוצה חותמת על חוזה פיתוח עם המנה ,קרקעות מינהל מקרקעי ישראל
ביחס לקרקעות כלל חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והתשלום נעשה במזומן. -בדרך

 בהן לא קיימת תב"ע מאושרת מתקשרת הקבוצה בדרך כלל בעסקאות קומבינציה.

ידי הקבוצה בהסכמי קומבינציה, משתנה מעסקה -התמורה המשולמת על תשלוםשיטת 
ת התמורה שמשלמת הקבוצה בהסכמים לעסקה. להלן פירוט הדרכים השכיחות לקביע

 מסוג זה: 

תמורה הניתנת במתן שירותי בניה ליחידות המוכר, המהוות את החלק הנותר של  [1]
המוכר במקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר מכירת הזכויות לדורי קבוצה 

 "(;עסקת יחידות)"

ר, תמורה בכסף ובנוסף לה תמורה המשולמת במתן שירותי בניה ליחידות המוכ [2]
המהוות את החלק הנותר של המוכר במקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר 

 "(;יחידות משולבת תעסקמכירת הזכויות לדורי קבוצה )"

תמורה המשולמת למוכר בכסף בסכום כולל הנקבע כאחוז מוסכם מהתמורה  [3]
"(. בעסקה עסקת אחוזים מהתמורהשתתקבל במכירת כלל היחידות שייבנו )"

אליו מופקדים כל התקבולים ממכירת היחידות ליווי מסוג זה נפתח חשבון 
ההסכם מסדיר את אופן חלוקת התמורה בין הצדדים והשימוש בה  ;בפרוייקט

  למטרות המשך הבנייה על המקרקעין.

בהשלמת הליכי שינוי ייעוד המקרקעין  מותלהחלק מהסכמי הקומבינציה תוקפם של 
תב"ע התואמים את מטרת ההסכם עד למועד מוסכם, או לחילופין וקבלת אישור 

אפשר ביטולו של ההסכם, אם תהליכים אלה אינם מושלמים עד אותו מועד. לרוב, תמ
הסכמי הקומבינציה מקנים למוכר זכויות פיקוח על מהלך הבניה, וניתנות למוכר 

 .הקבוצהידי -ערבויות להבטחת ביצוע הפרוייקט על

בהם רכישת הזכויות נעשית במסגרת של הסכם קומבינציה, משמשת  גם בפרוייקטים
הקרקע להבטחת הליווי הפיננסי למימון הבניה ותהליכים הנלווים לה, וניתנת הסכמת 
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המוכר לשעבוד הקרקע למטרה זו )לפרטים נוספים בדבר התקשרות הקבוצה בהסכמי 
 (. לדוח 'פרק אל 11.23סעיף ליווי כאמור ראה 

רת הקבוצה עם גוף חיצוני, אחד או יותר, בהסכם לרכישה משותפת של לעיתים מתקש
מקרקעין ופיתוחם. בהסכמים אלה מוסדרים תנאי העסקה המשותפת בין הצדדים, 
ונקבעים מנגנונים של מימון משותף, ניהול משותף, הקצאת התקבולים לבניה ופעולות 

באמצעות לרבות ) מבצע כקבלן דורי קבוצההפיתוח השונות, חלוקת רווחים ותשלום ל
 .תאגידים בשליטתה(

 בינוי-פינוי

משאים ומתנים עם נציגויות  ,פוטנציאליים שותפים עם/או ו בעצמה, מקיימת הקבוצה
במרכז הארץ העומדים בקריטריונים לפרויקט  בודדים במספר מתחמי מגוריםדיירים 
 נכון. פינוי -בינוי או בינוי  -והתקשרה עם חלקם בהסכמי פינוי  "בינוי-פינוי"בשיטת 

/או ו הקנייני במישור/או ו הדיירים החתמת במישור התנאים הבשילו טרםלמועד הדוח 
נכון למועד הדוח, אין בכוונה  .יםפרויקטמה איזה של ולצורך תחילת התכנוני במישור

 מסוג זה.נוספים פרוייקטים להחברה להרחיב את פעילותה 

 הקבוצה בתחום הפעילות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  11.3

 פעילות הקבוצה בתחום הפעילות בישראל 11.3.1

שבה  2112 שנת את, למעט האחרונות השנים את שאפיינהבניה בישראל ה תנופת
עם זאת, המגבלות  יחד. 2113 בשנת גם המשיכהנרשמה ירידה בהתחלות בניה, 

בין היתר עיכובים בקבלת  והי 2113שהשפיעו על הפעילות בענף בשנת העיקריות 
טפסנים, )כגון,  רטובות בעבודות עייםהיתרים ואישורים, מחסור בעובדים מקצו

  .זמינה בקרקע ומחסור 34"ב(וכיו טייחים, בנאים, רצפים

מגמה נוספת שמאפיינת את השנים האחרונות בענף הבניה הינה עליה מתמדת 
העלייה המתמשכת במספר . 2113ירות, אשר המשיכה גם בשנת במחירי הד

, אינה 2113התחלות הבניה, גמר הבניה והגידול בשטח הבניה, לרבות בשנת 
האחרונות נקטו בנק  בשניםמצליחה לבלום את מגמת העלייה במחירי הדירות. 

וקידמו תיקוני חקיקה שונים ישראל ומשרד הבינוי והשיכון צעדי מדיניות 
ידי גידול בהיצע הדירות -ו בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות עלשנועד

 11.1ולהקטין את הביקוש בעיקר לדירות להשקעה, כמפורט בסעיף  למגורים
לפרק א' לדוח. למרות צעדי המדיניות האמורים, כאמור מגמת העלייה במחירי 

רות, המשיכה גם העלייה במספר העסקאות בדי 2113הדירות לא נבלמה, ובשנת 
היה גבוה מההיקף שנרשם  2113לרבות של דירות חדשות. היקף הביקוש בשנת 

בשנים קודמות והושפע בעיקר מהריבית הנמוכה ומהירידה המתמשכת בשיעור 
 הריבית.

 

 

  

                                                 
 לחלק א' לדוח. 11.16.4לפרטים נוספים הגורמים המשפיעים על זמינות עובדים, בעיקר עובדים זרים, ראה סעיף   34



-46- 

  35פעילות הקבוצה בחו"ל 11.3.2

ובסלובקיה, ובפרט ענף הנדל"ן במדינות אלה,  בבולגריההכלכלה בפולין, 
הושפעה משני משברים גלובליים עיקריים, שעדיין נותנים את אותותיהם על 

, ומשבר 2111המשבר הפיננסי הגלובלי שהחל בשנת  -הכלכלה במדינות אלה 
מידת ההשפעה של המשברים האמורים  .2111החובות באירופה, שהחל בשנת 

מצבן בבהן דורי קבוצה פועלת, תלויה, בין היתר, על כל אחת מהמדינות, 
 הכלכלי של אותן מדינות ערב פרוץ המשברים וגורמים מקומיים אחרים.  

"ן נדל מיזמי בגין להפסד בהפרשה הצורך את שוטף באופן בוחנת קבוצה דורי
 פרויקטבמזרח אירופה. הבחינה נעשית עבור כל  מיזמים לרבות, קבוצה דורי של

. דיורגרת בחינה זו נבחנות ההכנסות והעלויות ממכירת יחידות בנפרד. במס
 ההכנסות בדבר באומדנים קבוצה דורי משתמשת, להפסד צפי בחינת לשם

 הצפויות ההכנסות אומדני. להשלמתו עד פרויקט כל בגין הצפויות והעלויות
 היעד במדינות הבת חברות מנהליידי -על שהוכנו מחירונים על מתבססים
 העבר ניסיון על בהתבסס היחידות של המכירה למחירי באשר צפי על ומבוססים

 על מבוססות הצפויות העלויות אומדניבעת ההערכה.  השוק ומצב הקבוצה של
שבוצעו בעבר, גורמים  שונות עבודות, השוק מצב, הקבוצה של העבר ניסיון

חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, לרבות הצעות 
ידי דורי -מחיר והסכמים עם קבלני משנה וספקים. האומדנים הללו נבדקים על

קבוצה ובמקרים שצפוי הפסד ממכירת יחידות, נעשית הפרשה למלוא סכום 
 ההפסד הצפוי עד השלמת הפרויקט.

 36פולין 11.3.2.1

 העולמי הסחר בארגון"ו, בנאטהינה חברה באיחוד האירופי,  ליןפו
(WTO )וב-OECD .מדינות רבות  בכלכלת שחלו הטלטלות חרף

, 2111 בשנת שהחל הגלובלי הפיננסי המשבר בעקבותבאירופה 
 הפגינה פולין כלכלת, 2111 בשנת שהחל, באירופה החובות ומשבר

נרשמה  2113-ו 2112, אם כי בשנים יחסית איתנותבשנים הללו 
האטה בפעילות הכלכלית, אשר החל מהמחצית השנייה של שנת 

 ניכרים בה סימני התאוששות. 2113

                                                 
סטטיסטיים ופרסומים פומביים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוהנתונים והמידע המפורט בסעיף זה מתבססים, בין היתר, על   35

ידי החברה באופן עצמאי, ושהינם למיטב ידיעת -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-וציבוריים שפורסמו על
" 2113אפריל עד ספטמבר  – 139ראל, "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים יש בנקהחברה למועד הדוח, ובכלל זה: 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/dev

elop136h.pdf  ;)2113 שנת וסיכום 2113 דצמבר לחודש המחירים"מדדי  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 
(http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201410011 משרד הבינוי והשיכון, "ענף הבניה ;

 (.www.moch.gov.ilרבעון שלישי" ) -2113-ניתוח כלכלי -בישראל
ופרסומים פומביים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרודוח מתבססים, בין היתר, על זה ל 11.3.2.1הנתונים והמידע המפורט בסעיף   36

ידי החברה באופן עצמאי, ושהינם למיטב -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על
 ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה:

"Polish property price falls decelerating", Global Property Guide, 8 Jan, 2014 

(http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Poland/Price-History); "Poland’s New Golden Age Shifting from 

Europe’s Periphery to Its Center ", Marcin Piatkowski (Policy Research Working Paper 6639) (http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/10/04/000158349_20131004093542/Ren

dered/PDF/WPS6639.pdf "IMF Country Report No. 14/8 Republic of Poland Review Under The Flexible Credit 

Line Arrangement" International Monetary Fund, January 2014 

(http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41195.0); OECD Economic Surveys Poland March 2012 

(http://www.oecd.org/eco/49971872.pdf,); "Residential Market in Poland Q4 2013", REAS 

(http://media.reas.pl/en/presskit/6692) 
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 אשר, הבניה התחלות במספר עליה מגמת המשיכה 2113 בשנת
עליה בביקוש  גם נרשמה 2113. במקביל, בשנת 2112 בשנת החלה

תר בשל , וזאת בין היהדירות היצעביחס ל עלה אףלדירות, אשר 
תקנות חדשות וצעדי מדיניות שונות אשר הובילו להגדלת הביקוש, 

  ובכלל זה:

 לקשיים גרמו, שונות בנקאיות והגבלות חדשות תקנותהותקנו  -
 היו מהיזמים חלק שרקליזמים רבים בקבלת מימון בנקאי, כך 

 כךידי -עללפרויקטים חדשים ו מימון לקבלת האמצעיםבעלי 
 ידיהם. -הצע הדירות המוצע על את להגדיל

 של ולסבסוד לתמיכה שונים בצעדים נוקטת פולין ממשלת -
 ממשלתית תכנית. ראשונה דירה ברכישת צעירים זוגות

 חדשה דומה ותוכנית, 2112 בשנת הסתיימה זה בעניין קודמת
 .2114 בשנת החלה

יחסית בהשוואה לשווקי  שיעורי הריבית בפולין הינם נמוכים -
, ויש בכך כדי להשפיע באופן חיובי על שוק ריםנדל"ן אח

הנדל"ן למגורים בפולין שכן מחד הירידה המשמעותית 
הקלה על נטילת  2113שנרשמה בשיעורי הריבית בשנת 

משכנתאות, ומאידך לאור שיעורי הריבית הנמוכים, משקיעים 
רבים מעדיפים להשקיע בנדל"ן, שמבחינתם היא השקעה 

 פים בבנק.עדיפה ביחס להפקדת כס

במקביל לגידול בביקוש, גם נרשם גידול במספר העסקאות 
, בוורשה ואף 2112ביחס לשנת  2113למכירת דירות חדשות בשנת 

 באזורים עירוניים מרכזיים אחרים בפולין.

 אשרהמשיכה ההחרפה בתחרות בין יזמי הנדל"ן,  2113בשנת 
בכל להעלאת הדרישות והציפיות של רוכשי דירות הובילה גם 

נוסף על  הנוגע לאיכות, לבניה מתקדמת לדירות במחירים נמוכים.
כך, ניכר גידול במספר רוכשי הדירות המעוניינים בדירות 

 ., שהינן בעלות שטח קטן יחסית"חסכוניות"

, 2112יחד עם זאת, כניסתו לתוקף של חוק היזמים בחודש אפריל 
ין היזמים, אשר מטרתו הגנה על רוכשי הדירות ושינוי היחסים ב

רוכשי הדירות והבנקים, עלולה לגרום לצמצום הצע הדירות, שכן 
החוק קובע, בין היתר, כי מימון של פרויקט בניה יכלול גם השקעה 
של הון עצמי בנוסף למימון באמצעות אשראי, ומחייב להעמיד 

כן, החל -הדירות. כמו פיקדונות רוכשיערבות בנקאית להבטחת 
קים בפולין אינם רשאים לפי חוק בנ 2114מחודש ינואר 

Recommendation S  להעמיד הלוואות לרכישת דירות בשיעור של
משווי הדירה. הגבלה זו עשויה לגרום לירידה בביקושים  111%

חלק מהעסקאות לרכישת דירות היו  2113לרכישת דירות. בשנת 
של רוכשים אשר ניצלו משכנתאות שהועמדו לפני שהמגבלות 

 בתוקף. האמורות היו

, 2111כן, מחירי הדירות בפולין הינם בירידה החל משנת -כמו
הם המשיכו לרדת, אם כי בשיעורים מתונים מבעבר.  2113ובשנת 
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 גם המחירים הנמוכים יחסית משפעים על רמת הביקוש לדירות.

מחירי הקרקעות בפולין הם נוחים, ואולם יש קושי בקבלת מימון 
 בנקאי לרכישתם.

 37בולגריה 11.3.2.2

חברה באיחוד האירופי, בנאט"ו ובארגון הסחר העולמי  בולגריה
(WTO .)עד לפרוץ המשבר העולמי, נמצאה בולגריה 1665 מאז ,

במצב של התפתחות ושל ביצוע רפורמות מבניות נרחבות בשוק 
אשר מצאו ביטוי בצמיחה משמעותית של המשק הבולגרי. עד 

קפים שונים פעלו בתחום הנדל"ן גופים רבים בהי 2111לשנת 
 וממדינות שונות. 

נפגעה כלכלתה של בולגריה.  2111פרוץ המשבר העולמי בשנת  עם
השיקום שבוצעו בכלכלת בולגריה אמנם הניבו תוצאות  מאמצי

באירופה  2111חיוביות מתונות, אולם משבר החובות שפרץ בשנת 
זאת  עם יחד. בבולגריה הכלכלה התאוששות קצבגרם לריסון 
שונים סייעו בהקניית יציבות  יםדי מדיניות כלכלייישום של צע

מסוימת לכלכלה בבולגריה עם סימני התאוששות מינוריים. 
, בבולגריה למגורים"ן הנדל על השפיע בולגריה בכלכלת המשבר

 ובירידה למגורים דירות במחירי בירידה, היתר בין, ביטוי לו שניתן
"ן הנדל בענף מסוים שיפור חל 2112 בשנת. בניה התחלות במספר

 בביקושהדירות למגורים,  בהיצע גידולזה נרשם  ובכלל למגורים
 ובמספר( נמוך שמחירן לדירות)בעיקר  למגורים לדירות

 משמעותית. לאחר שבשנים האחרונות נרשמה ירידה העסקאות
מגמה זו נבלמה ונרשמה  2112הדיור בבולגריה, בשנת  במחירי
"ן הנדל בתחום מפנה שנת תההי 2113 שנת. במחירים יציבות

נרשמה עלייה במספר ו המציג סימני התאוששות, בבולגריה
המחירים הנמוכה ושיעורי  רמתעסקאות הנדל"ן בעיקר בשל 

עם זאת, רמת  יחדהריבית הנמוכים של המשכנתאות לדיור. 
המחיר למ"ר של נדל"ן למגורים בבולגריה הוא מהנמוכים 

 .באירופה

                                                 
ופרסומים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לפרק א' לדוח מתבססים, בין היתר, על  11.3.2.2הנתונים והמידע המפורט בסעיף   37

ידי החברה באופן עצמאי, -, אשר תוכנם לא נבדק עלשונות ידי גופים ורשויות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו עלפומביים 
 ושהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה:

"Bulgarian housing market revival continues", Yoana Vasileva (http://www.propertytradingcenter.com/bulgaria-

houses/bulgarian-housing-market-revival-continues/); 
"Property prices in Bulgaria not expected to rise in 2012 as market remains subdued"', PropertyWire January 24. 

2012 (http://www.propertywire.com/news/europe/bulgaria-residential-property-prices-201201246040.html); 

"Annonuncement: Moody's issues annual credit report on Bilgaria" Moody's  May 28, 2012 

(http://www.moodys.com/research/Moodys-issues-annual-credit-report-on-Bulgaria--PR_246986); "IMF 

Executive Board Concludes 2012 Article IV Consultation with Bulgaria" Public Information Notice (PIN) No. 

12/140 December 13, 2012 (http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn12140.htm); 

Elizabeth Konstantinova, "Moody's Bulgaria Rating, Outlook Reflect Moderate Strenth" Bloomberg, May 28, 

2012 (http://www.bloomberg.com/news/print/2012-05-28/moody-s-bulgaria-rating-outlook-reflect-moderate-

strength-1-.html); Bulgaria's housing market stagnates, Global Property Guide, Jan 31, 2013 

(http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria); Bulgaria's housing market stagnating, Global Property 

Guide, Jan 21, 2013 (http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria/Price-History); Europe: Square Metre 

Prices, Global Property Guide (http://www.globalpropertyguide.com/Europe/square-meter-prices). 
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 זה בשלב, בבולגריה כיום הקייםענף הנדל"ן למגורים  מצב לנוכח
נוספים בבולגריה, מעבר  פרוייקטים ליזום מתכננת אינה הקבוצה

, הדוח למועד נכון בתכנוןשהינו  לפרויקטו בשיווק ולפרוייקט שהינ
 אינה בוחנת רכישה של קרקעות נוספות בבולגריה. והקבוצה

בנייתו בבולגריה,  שהושלמה והפרוייקטהקרקע  אודותלפרטים 
 לפרק א' לדוח.  11.11.2ראה סעיף 

  38סלובקיה 11.3.2.3

ובארגון  OECD-ב"ו, בנאט, האירופי באיחודחברה  סלובקיה
נרשמה בכלכלת סלובקיה  2111 שנת עד(. WTOהסחר העולמי )

צמיחה, בין היתר, הודות לכניסתה לאיחוד האירופי וממיקומה 
האסטרטגי של סלובקיה במרכז אירופה, הגובל עם ארבע מדינות 

 שפרץאחרות החברות באיחוד האירופי. המשבר הפיננסי הגלובלי 
 שוק על ובפרט, הסלובקית הכלכלה על גם אותותיו נתן 2111בשנת 
 גם חותמו את הטביע באירופה החובות משבר. בסלובקיהן "הנדל

 עדיין כי אם, הצמיחה בשיעור לירידה וגרם בסלובקיה הכלכלה על
 לשיעורי בהשוואה גבוהים צמיחה שיעורי בסלובקיה נרשמים
. בדומה לכלכלה האירופי באיחוד אחרות במדינות צמיחה

בשפל, שניתן  הינובסלובקיה, גם ענף הנדל"ן למגורים בסלובקיה 
 למרותביטוי בירידה מתמשכת במחירי הדירות למגורים,  ול

 הירידה ואולם, 2112בשנת  הירידה בשיעור מתונה בלימה
 . 2113 בשנת גם המשיכה במחירים

 סעיף ראה, בסלובקיה הקבוצה של הפרויקט אודות לפרטים
 א' לדוח. לפרק 11.13.2

  

                                                 
ופרסומים פומביים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  11.3.2.3הנתונים והמידע המפורט בסעיף   38

ידי החברה באופן עצמאי, ושהינם למיטב -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על
 למועד הדוח, ובכלל זה:ידיעת החברה 

"House price falls slowing in Slovakia. Turnaround in sight?" Global Property Guide, Dec 10, 2012 

(http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria); 

Europe: Square Metre Prices, Global Property Guide (http://www.globalpropertyguide.com/Europe/square-meter-

prices); 

"Slovak Republic – Concluding Statement for the 2012 Article IV Consultation Mission" International Monetary 

Fund. 29 May, 2012 (http://www.imf.org/external/np/ms/2012/052912.htm); 

"Slovakia Research & Forecast Report Mid-year 2012" Colliers International 

(http://www.colliers.com/~/media/Files/EMEA/slovakia/research/H12012-Colliers_Slovakia_Report-Mid-

Year.pdf); 

"2012 Eastern Europe Real Estate Review Slovakia" Colliers International 

(http://www.colliers.com/~/media/Files/EMEA/slovakia/research/2012-Colliers-Slovakia-Report-Year-2011.pdf) 

"Announcement: Moody's Changes Ceilings of Estonia, Malta and Slovakia" Moody's Investors Service 20 Dec, 

2012 http://www.moodys.com/research/Moodys-Changes-Ceilings-of-Estonia-Malta-and-Slovakia--PR_262796). 
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 החלים על תחום הייזום מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים 11.4

חוק רישום )" 1696-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 11.4.1
 "(קבלנים

חוק רישום קבלנים קובע כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע 
פי חוק רישום קבלנים לא יבצע קבלן רשום -בנוסף, עלהנדסה בנאיות. עבודות 

 או מהותן חורגים מהקבוע ברישיונו.עבודות הנדסה בנאיות, שהיקפן 

 תשתית, כבישים(, 111) בניה בענפים 1-בסיווג גקבוצה רישיון קבלן  לדורי
 מוכר קבלן אישורלה לבצע עבודות ללא הגבלה בסכום וכן  המתיר (211) ופיתוח

אשר מוגבל לסך ( 311בענף גשרים ) 4-, בסיווג ג1-גממשלתיות בסיווג  לעבודות
(, אשר מוגבל 411בענף ביוב, ניקוז ומים ) 1-ב ובסיווג "חש אלפי 21,912-כשל 

למועד הדוח, סיווגה הקבלני האמור של דורי  נכון. "חש אלפי 2,421-כלסך של 
ידי דורי קבוצה -על שיועסקו בתנאי רשוםקבוצה בפנקס הקבלנים 

 תשתית, כבישים, בניה פיםבענ 1-קבלני ג סיווג. מקצועיים/מנהלים עובדים
א'  לפרק 11.4.2סעיף  ראהלעניין זה  ,)או לחלופין אישור קבלן מוכר ופיתוח

לדוח( הינו תנאי להשתתפות ברוב מכרזי הקצאת הקרקעות המשווקים על ידי 
  מינהל מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון. 

 קבלן מוכר 11.4.2

-הבינלדורי קבוצה ניתן אישור מאת מנהלת רישום קבלנים מוכרים של הוועדה 
 ממשלתיות לעבודות מוכר קבלןמשרדית למסירת עבודות לקבלנים, לפיו היא 

 'לפרק א 11.24.2לפרטים אודות אישור זה ראה סעיף  .בתחום בנייה כללית
 לדוח.

 "(חוק התכנון והבניה)" 1691-, תשכ"החוק התכנון והבניה 11.4.3

במקרקעין ואוסר קובע דרישות רישוי לגבי פעולות שונות  חוק התכנון והבניה
 על בנייה ללא קבלת היתר מהרשויות.

בהתאם להוראות חוקים, תקנות, בתחום זה מתבצעת דורי קבוצה  ה שלפעילות
צווים ותקנים החלים בתחום התכנון והבנייה והפיקוח על העבודה. בכלל זה, 
כפופה דורי קבוצה לקבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים 

כות. חוק התכנון והבניה אוסר על בנייה ללא קבלת היתר מהרשויות המוסמ
בנייה מהרשויות. בנייה ללא היתר בנייה או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה 

 לחוק התכנון והבנייה.  211עד  213פלילית בהתאם לסעיפים 

 "( חוק המכר)" 1653-חוק המכר )דירות(, תשל"ג 11.4.4

חוק המכר. בהתאם להוראות קבוצה כפופה להוראות הידי -מכירת דירות על
חוק המכר, מחויב מוכר לצרף לחוזה המכר מפרט הכולל תיאור מפורט על נתוני 

 הדירה הנמכרת.

בנוסף, קובע חוק המכר את החובות החלות על קבלן בכל הנוגע לתיקון ליקויים 
ואי התאמות. לפי חוק המכר, קבלן שבנה דירה יהא אחראי בתנאים מסוימים 

 הבניה נותקבת או רשמי בתקן, במפרט האמורלבין  הרהדי ביןאי התאמה ל
תקופה  בתוךבתקופת הבדק ובתקופת האחריות, וכן יהא אחראי אם שתתגלה 

 תאמהה-אי התגלתהשנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה  21של 
 הבניןע הנושאת את קהנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקר הבניןי בחלק
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 .חת יציבותו ולבטיחותווהנוגעת להבט

עוד קובע חוק המכר את החובות החלות על הקבלן בכל הנוגע לאיחור במסירת 
דירה. לפי חוק המכר, רוכש יהא זכאי לפיצוי אם לא העמיד הקבלן את הדירה 

לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה  לרשות הרוכש
 הצדדיםעל אף האמור לעיל, , והכל בתנאים המפורטים בחוק המכר. המכר

על איחור  תחול לא האמורה הפיצוי חובתלחוזה המכר רשאים להסכים כי 
ושהסיכון  קבלןבמסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת ה

 לבצעחוק המכר קובע שקבלן נדרש  ו.להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עלי
 בפנקסי לרישום בקשר עליו המוטלים החיובים כל את ולקיים הפעולות כל את

 לרישום לגרום, הדירה נמצאת שבה הקרקע של ואיחוד חלוקהשל  המקרקעין
לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים  לגרוםו משותפים בתים בפנקס הבית

 .המכר בחוק הקבועים יםבמועד והכלמשותפים, 

חוק )" 1654-חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 11.4.1
 "(הבטחת השקעות

קבוצה כפופה להוראות חוק הבטחת השקעות, המטיל על הידי -מכירת דירות על
מוכר הדירה חובה להבטיח את כספי רוכש אשר שילם עבור רכישת הדירה מעל 

 ואשר, המכר בחוק הקבועות הבטוחות מן באחתממחירה באמצעות  5%
 פוליסת או בנקאית ערבות הנפקת הינה בנקאי ליווי ידי על מלווים בפרויקטים

 . ביטוח

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בחו"ל  11.4.9

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 קשורות.

 בתחום הפעילות וברווחיותבהיקף הפעילות  שינויים 11.1

 עקב, הביקוש באזורי בעיקר, האחרונות בשנים הדיור במחירי הניכרת העלייה בשל
מדיניות ותיקוני  צעדימספר  האחרונה בתקופה נקבעו, למגורים דירות בהיצע מחסור
 ידי גידול בהיצע הדירות-בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות עלשנועדו  חקיקה

, ישראל מקרקעי במינהל רפורמה: הביקוש בעיקר לדירות להשקעה והקטנת למגורים
 ,עירונית להתחדשות תכניות ביישום והקלות והבנייה התכנון בתחום רפורמה קידום

לעודד מכירת דירות  ןידי הממשלה שמטרת-עלשהונהגו תכניות וכן תיקוני חקיקה 
וכן להגדיל את היצע הדירות  לשם השקעה רכישתן כדאיות את להקטיןלהשקעה ו

והחמרת  2112ממס שבח עד סוף שנת  רידי הגדלת הפטו-, וזאת עלולהוזיל את מחיריהן
. בנוסף, באמצעות שינויים 2113הזכאות לפטור על מכירת דירה להשקעה החל משנת 

ו מגבלות כן, הוטל-כמוננקטו צעדים לזירוז הליכי ותכנון ורישוי של פרויקטים.  ,בחקיקה
 Loan Toעל קבלת משכנתאות לדיור )כגון, הגבלת שיעור המשכנתא במימון שווי הדירה )

Value, LTV למשקיעים והגבלת השיעור שמהווה החזר המשכנתא בהכנסת הלווה, את )
חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה לפירעון סופי של המשכנתא(, הועלה 

שיירכשו להשקעה באופן דיפרנציאלי לפי שוויין ובוצעו  שיעור מס הרכישה על דירות
בתחום המיסוי שנועדו לעידוד מכירת דירות להשקעה בטווח  נוספיםשינויי חקיקה 

 הקצר ולהגדיל את הצע הדירות במשק. 
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 בשווקים של תחום הייזום והבניה, או שינויים במאפייני הלקוחות בתחום התפתחות 11.9

 .לדוח 'א פרקל 6.1לפרטים ראה סעיף 

  גורמי הצלחה קריטיים 11.5

הקבוצה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הייזום כוללים, בין היתר, את  להערכת
 הגורמים הבאים:

פרוייקטים קטנים  להבדיל מהקמת, בהם מספר יחידות גדולפרויקטים  הקמת 11.5.1
 ולעליה ליחידה העלויות סך להקטנת מסייעת, עם מספר יחידות מצומצם

 .מהפרויקט נובעתה בתשואה

 מוניטין וניסיון.  11.5.2

 איתנות פיננסית ויכולת לגיוס ההון הדרוש ממקורות שונים. 11.5.3

 סטנדרט בניה גבוה ואיכותי.  11.5.4

 הלקוח. יזמינות והיענות לצורכ 11.5.1

עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית העסקית של הפרוייקט ובתוכנית  11.5.9
הקדמת מועד קבלת המימון ולעיתים הקדמת מועדי מסירה, ועימם בד בבד 

 מלוא יתרת התמורה.

  הספקים וחומרי הגלם לתחום הייזום והבניה במערךשינויים  11.1

. לפרטים אודות והעבודה הבניה בתשומות עקבית לאבשנים האחרונות חלה התייקרות 
  .לדוח' א לפרק 6.1שינויים במחירי תשומות הבניה והעבודה של הקבוצה, ראה סעיף 

 עיקרייםיציאה  וחסמיכניסה  חסמי 11.6

עיקר פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות זה מתרכז בבניה למגורים, שהמימון בו 
מתאפיין בליווי בנקאי. לפיכך, הון עצמי ומקורות מימון פרטיים אינם מהווים להערכת 
דורי קבוצה חסמי כניסה משמעותיים. יחד עם זאת, נדרשים יכולת ביצוע )עצמית או 

י ביצוע ופיקוח עליהם( וניסיון מוכח על מנת לזכות בליווי בנקאי בדרך של העסקת קבלנ
, לצד יכולת להעמדת הון עצמי םבתנאים נוחים המשפיעים על רווחיות הפרוייקטי

)לרבות הון ממקורות חוץ בנקאיים( בשיעור מסוים מהיקף עלות השלמת הפרוייקט. ניתן 
תחום היזמות מוכרים בשאינם לראות בדרישות אלו חסמי כניסה עבור גורמים חדשים 

 בנדל"ן.

מוקנית חשיבות רבה לניסיון, למוניטין ולעתודות קרקע זמינות בתחום זה מעבר לכך, 
 לבניה. 

יכולת בצורך וב כרוכים מהותיים בתחום הפעילותהיציאה הלהערכת דורי קבוצה, חסמי 
ל פי חוק להסדיר את הטיפול בדיירים עלהשלים התחייבויות בפרוייקטים קיימים ו

  מתן אחריות לטיפול בליקויי בניה.לרבות לעניין , המכר

 מבנה התחרות 11.11

תחום הייזום והבניה מאופיין בתחרות רבה. עיקר התחרות היא בין פרוייקטים 
הסמוכים גיאוגרפית זה לזה. בנוסף, באזורים בנויים קיימת תחרות מול היצע מיד 

. לפרטים ורכישתן איתור הקרקעות כן, קיימת תחרות בין יזמים בשלב-שנייה. כמו
 .לדוח 'פרק אל 11.21נוספים אודות התחרות בתחום היזמות ראה סעיף 
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  בתחום הפעילות הכנסות ורווחיות הקבוצה פילוח 11.11

 .IAS 11תקן חשבונאות בינלאומי פי -התוצאות מהקמת בנינים למכירה נכללות על
, כיזם או כקבלן חלק בהם לקחה שהקבוצה כפרוייקטים מוגדרים למכירה בניינים

 בניינים קבוצת. בניינים קבוצת או אחד בניין מייצג פרוייקט כל. בניה עבודות הכוללים
 תוכניתפי -על נבנים, אתר באותו נמצאים הבניינים כל כאשר, אחד לפרוייקט נחשבת

לפרטים אודות פילוח הכנסות  בסמיכות מועדים. למכירה ומוצעים, אחת ורישוי בנייה
 הכספיים. וחותלד 31ור ורווחיות הקבוצה בתחום הפעילות ראה בא
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  39:ובסלובקיה המאוחדים בדוחות הכספיים בישראל הקבוצה של בהקמה פרוייקטים אודות פרטים להלן 11.12

 שנת
 השלמה
 משוערת

 שיעור
השלמה 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 

במלאי  עלות
 20נכון ליום 

בדצמבר 
)באלפי  3102
 "ח(ש

 הכנסות
שהוכרו עד 

 20ליום 
 3102בדצמבר 
 "ח(ש)באלפי 

יחידות מכורות ליום  מספר
 (הקבוצה בשיווק)חלק 

' יחידות מס
במלאי ליום 

בדצמבר  20
310240

 

 שטח
 לבנייה
 )במ"ר(

 מספר
יחידות דיור 

 חלק –
 בשיווק
 הקבוצה

 מספר
יחידות 

 דיור

 סוג
 בנייה

 הזכויות טיב
 זכאית להן
 קבוצה דורי

 מיקום
 הפרויקט

 הפרויקט שם

 סמוך
 למועד
 הדוח

20 
בדצמבר 

3102 

20 
בדצמבר 

3103 

 :ישראל              
 קריית בעלות רוויה 144 144 23,116 1 61 139 135 12,239 )*( 92,341 96% 2114

  Dori Dream מוצקין

 קריית בעלות רוויה 241 241 36,944 - - 241 241 21,344 26,191 1% 2114
Dori Dream מוצקין

 קרקע 41

+ בעלות רוויה 352 324 52,616 111 114 216 216 254,492 )*( *(149,313 91% 2114-2111
 קומבינציה

 דורי וילה ציונה נס

+ בעלות רוויה 299 193 94,414 193 - - - - 14,115 1% 2119-2115
 קומבינציה

 תקווה גני
 תקווה גני

 פלוס דורי השרון הוד קומבינציה רוויה 91 31 19,612 26 - 6 13 - )*( *(13,433 13% 2111
 **(בסט  דורי השרון הוד קומבינציה רוויה 121 94 24,161 3 44 91 91 - )*( *(111,393 14% 2114
 הפיל מתחם אביב תל קומבינציה רוויה 59 49 11,315 49 - - - - 1,254 1% 2119
+  בעלות רוויה 111 12 21,925 12 - - - - 1,641 1% 2115

 בניה שירותי
 תקווה פתח

 המוסכים עסקת

 -כ - - - - - 56,114 1% 2114-2119
31,111 

מסחר - -
 י

 תקווה פתח בעלות
 פארק  דורי

 42דורי בניה דירות מלאי אביב תל בעלות רוויה - - - - - - - - 23,413  2114
 אחרים    214 214  214 - - - - 2,391  2119-2115

 **( ישראל"כ סה - - - 0,630 0,352 231,887 591 389 662 678 253,143 )*( 568,548  -
 :סלובקיה              

 'לסקה דבוריפטרז ברטיסלבה בעלות רוויה 085 085 04,582 052 - 23 28 - 23,497 9% 2114-2119
  610,145)*( 253,143 706 69543

 **( בהקמה"כ סה    0,816 0,428 225,471 742 389 
 

 בהתאמה. ,אלפי ש"ח 34,135 -ו אלפי ש"ח 94,316 ,אלפי ש"ח  11,141 -כולל מרכיב קומבינציה בסך של כבוילה דורי, בדורי בסט ובדורי פלוס *( מלאי הפרויקטים 

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת החברה בהם בפרוייקטים  39
 .2113בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר  40
 .פרק א' לדוחל 11.13.1.1 סעיף ראה 2113בשנת  רהוהאמ הקרקע למכירת החברה התקשרותלפרטים בדבר       41
 .לדוח' א לפרק 11.13.1.1 סעיף ראהבדורי בניה  הדירות מלאי אודות לפרטים  42
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 .2113 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות של( Restatementנוכח ההצגה מחדש ) ועודכנ 2113בדצמבר  31במלאי נכון ליום  עלותל בהתייחס הנתונים**( 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים  והינ לעילמתואר בטבלה כשנת ההשלמה המשוערת של הפרוייקטים המידע בדבר 
. המידע האמור עשוי הבניההתקדמות בקצב ושל הפרויקטים  מצב התכנוניה לגבי, בין היתר, נכון למועד הדוחותכניותיה הערכותיה  ,המצויים בידי החברה

מצב ל, לרבות ביחס /או בהערכותיהו המצויים בידי החברהשלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים 
איזה מגורמי הסיכון המפורטים  ו/או כתוצאה מהתממשות/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות ובהתקדמות קצב הבניה ו/או של הפרויקטים התכנוני 

 לדוח. 'לפרק א 38בסעיף 

 ' לדוח.א לפרק 11.13 סעיף ראה הפרוייקטים אודות נוספים לפרטים
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 31שיעור הרווח החזוי, אשר טרם נזקף לדוח רווח והפסד, של הפרוייקטים בהקמה, שהוחל בבנייתם ובשיווקם )באלפי ש"ח( ליום  אודותלהלן פרטים 
  2113:44בדצמבר 

 רווח שיעור
 )הפסד(

 צפוי גולמי
 (%-)ב

 )הפסד( רווח
 גולמי

45צפוי
 

 עלויות
46צפויות

 

 צפויות הכנסות

 הפרוייקט שם
 "כסה

 במלאי דירות בגין
 3102בדצמבר  20 ליום

 שנחתמו חוזים בגין
 3102בדצמבר  20 ליום

 :ישראל      
 *(בסט דורי 192,293 5,191 151,131 151,131 - 1%
15% 11,522 63,112 111,554 9,531 111,139 Dori Dream – 1, 5, 9 בנייניםמ היתרה 
35% 15,111 26,516 49,111 - 49,111 Dori Dream – יתרת הקרקע 
 **( דורי וילה 112,431 243,939 349,199 254,111 51,111 21%
 ***( פלוס דורי 11,111 15,111 111,366 65,511 11,914 11%

 ****( ישראל "כסה 467,037 206,152 782,081 665,338 007,953 05%

 סלובקיה – דבורי'לסקה פטרז 02,021 92,743 016,873 90,671 05,313 04%

 ****( "כסה 481,357 419,795 891,153 756,898 022,054 05%

 
 .הפרויקטמשקף את עלות הקרקע בקומבינציה. מרכיב זה נוסף להכנסות הפרויקט ולעלויות  אשרש"ח  אלפי 94,316 -כ שלהכנסות ועלויות הפרויקט כוללות מרכיב קומבינציה  *(

 .2113 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות של( Restatementנוכח ההצגה מחדש ) עודכנוביחס לעלויות הצפויות ולרווח )הפסד( גולמי צפוי בהתייחס לפרויקט זה  הנתונים
 .הפרויקטאשר משקף את עלות הקרקע בקומבינציה. מרכיב זה נוסף להכנסות ולעלויות  ש"ח אלפי 54,191 -הכנסות ועלויות הפרויקט כוללות מרכיב קומבינציה של כ *(*
 זה נוסף להכנסות ולעלויות הפרויקט. אלפי ש"ח אשר משקף את עלות הקרקע בקומבינציה. מרכיב 34,135 -*( הכנסות ועלויות הפרויקט כוללות מרכיב קומבינציה של כ**

 .2113 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות של( Restatement) מחדש ההצגה נוכחעודכנו  הנתונים****( 

 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  והינ של הפרוייקטים המתוארים בטבלה האמורההתוצאות הכספיות הצפויות המידע בדבר 
. המידע קמת הפרויקטיםהמחירי המכירה של הדירות ועלויות  לגבי, בין היתר, נכון למועד הדוחותכניותיה הערכותיה  ,הנתונים המצויים בידי החברה

, /או בהערכותיהו המצויים בידי החברהמהותיים שיחולו בנתונים  האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים
 לדוח. 'לפרק א 38ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף למחירי המכירה בפועל של הדירות ביחס בין היתר לרבות 

 

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת הקבוצה בהם בפרוייקטים  44
 .המימון להוצאות הקבוצה של ההלוואות את לייחס ניתן ולא הואיל, המימון הוצאות בניכוי הגולמי הרווח את להציג ניתן לא  45
 .הקרקע עלויות רכיב את כולל  46
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 :()באלפי ש"ח 47ניתוח רגישות

Dreamori D – 8, 7, 6ינים בניהיתרה מ 

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 מכירות / עלויות

79,194 82,747 88,299 92,153 97,715 013,257 017,101 
11,614 14,291 6,916 4,619 (313) (4,341) (6,112) 95,118 85% 
21,112 19,111 12,161 5,141 2,162 (1,591) (9,413) 011,597 91% 
25,161 22,431 15,519 13,133 1,411 3,121 (121) 016,085 95% 

32,911 21,125 23,351 11,522 14,196 6,415 4,594 000,774 011% 

31,296 33,919 21,694 24,311 16,911 11,119 11,313 007,262 015% 
43,115 36,214 34,112 26,166 21,245 21,164 11,642 033,950 001% 
46,449 44,563 41,141 31,411 31,139 29,113 21,131 038,541 005% 

         

 וילה דורי

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 עלויות/  מכירות

322,268 347,196 361,832 374,550 388,379 213,116 205,724 
91,511 45,191 33,333 16,911 1,155 (5,111) (21,151) 394,056 85% 
51,161 94,391 11,939 39,611 23,111 6,413 (4,251) 200,459 91% 
61,361 11,995 95,641 14,212 41,414 29,515 13,126 238,762 95% 

112,961 61,651 11,243 51,111 15,515 44,191 31,332 246,166 011% 
131,111 119,253 112,149 11,111 51,161 91,393 45,931 262,269 015% 
145,311 133,155 116,111 119,122 62,364 51,995 94,636 281,672 001% 
194,911 111,111 135,113 123,421 116,965 61,651 12,242 297,976 005% 

         

  בסט דורי

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 095,650 087,044 078,628 071,020 060,634 052,008 044,600 עלויות/  מכירות

- (1,115) (15,113) (21,121) (34,129) (42,133) (11,136) 044,600 85% 
1,115 - (1,115) (15,113) (21,121) (34,129) (42,133) 052,008 91% 
15,113 1,115 - (1,115) (15,113) (21,121) (34,129) 060,634 95% 
21,121 15,113 1,115 - (1,115) (15,113) (21,121) 071,020 011% 
34,129 21,121 15,113 1,115 - (1,115) (15,113) 078,628 015% 
42,133 34,129 21,121 15,113 1,115 - (1,115) 087,044 001% 
11,136 42,133 34,129 21,121 15,113 1,115 - 095,650 005% 

 פלוס דורי

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 003,452 017,564 013,674 97,785 93,896 88,117 82,007 עלויות/  מכירות

6,122 4,133 (515) (1,949) (11,131) (11,424) (21,314) 93,029 85% 
14,442 6,113 4,993 (229) (1,111) (11,114) (14,164) 97,559 91% 
16,192 14,653 11,113 1,164 311 (4,114) (6,454) 013,979 95% 
21,212 21,363 11,113 11,914 1,521 131 (4,114) 018,299 011% 
31,512 21,112 21,623 19,134 11,141 9,211 1,399 002,809 015% 
39,122 31,232 29,343 21,414 19,191 11,951 9,519 009,329 001% 
41,142 39,912 31,593 29,154 21,611 15,161 12,219 034,659 005% 

         

                                                 
כיוון שיתרת הקרקע בקרית  .2113 בדצמבר 31 ליום הקבוצה של מהותיים פרוייקטים של הגולמי לרווח מתייחס הרגישות ניתוח  47

 לחלק א' לדוח, לא בוצע עבורה ניתוח רגישות. 11.13.1.1מוצקין נמכרה במלואה, כאמור בסעיף 
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  לגבי פרוייקטים בהקמה נוסףמידע  11.13

נוספים בקשר לפרוייקטים העיקריים שתוארו בטבלאות שלעיל ופרוייקטים  פרטיםלהלן 
 יזמיים נוספים של דורי קבוצה:

 בישראל פרוייקטים 11.13.1

 תמציתי של הפרוייקטים היזמיים בישראל: תיאורלהלן 

 "Dori Dream" –קריית מוצקין  11.13.1.1

 42-19קומות שבהם יהיו  12-11בנינים, בני  11 כולל הפרוייקט
 יחידות דיור. 111יחידות דיור לבניין, ובסך הכל 

הבניינים  בשני, נמכרו ואוכלסו כל יחידות הדיור הדוח למועד נכון
 יחידות דיור.  111הראשונים, הכוללים 

יחידות דיור בפרויקט  241מכרה החברה זכויות לבניית  2113בשנת 
מיליון ש"ח. פרטים נוספים אודות מימוש  51 -של כ בתמורה לסך

 15הקרקע מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 
 (.2113-11-145161)אסמכתא מספר  2113בספטמבר 

 135נמכרו אשר מתוכן דירות,  144 הכוללים) הנותרים בנייניםה 3
 השלמת. ושיווק בניה בשלבי יםנמצא( הדוח פרסום למועד עד דירות

 האחרון ברבעון הסתיימה השלושה מתוך הראשון הבנייןשל  הקמתו
הקמת שני הבניינים הנוספים ומסירת הדירות סיום . 2113 לשנת

 .2114 שנת והרביעי של השני ברבעון צפויההכלולות בהם 

 "וילה דורי"  – ציונה נס 11.13.1.2

התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי  1666בשנת 
יחידות דיור במקרקעין בנס ציונה. הסכם  352בנייה של זכויות 

הקומבינציה מאפשר לבעלי הזכויות לבחור את שיטת תשלום 
התמורה כתמורה בעסקת יחידות או כתמורה בעסקת תמורות. 

מערכן הכולל של היחידות  32%-31%-התמורה הינה בהיקף של כ
 "(.הסכם הקומבינציה)"

של חלק מבעלי הזכויות האמורים דורי קבוצה רכשה את זכויותיהם 
יחידות דיור, במסגרת הסכמים  43במקרקעין, בהיקף כולל של 

נוספים שנחתמו עימם, ואותם בעלי הזכויות הוחרגו מתחולת הסכם 
 הקומבינציה.

אושרה תכנית להקמת שכונה בבניה רוויה  2111במהלך חודש אפריל 
עין האמורים. יחידות דיור, על המקרק 352 ובניה צמודת קרקע של

לבעלי יחידות דיור  49)מתוכן  211נמכרו , 2113בדצמבר  31ליום  עד
 לבעלי 32יחידות דיור )מתוכן  162 נמסרוומתוכן הושלמו ו קרקע(,

  .ושיווק הקמה בשלבי ותנמצאבפרויקט ויתרת היחידות  ,(קרקע
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  מתחם "דורי פארק" )לשעבר, "ארט פארק"( – הפתח תקוו 11.13.1.3

-אריה בפתח תקווה, בשטח כולל של כ תקרייקרקע בלחברה חטיבת 
מ"ר  43,111-הכולל זכויות בניה בשטח כולל של כ ,דונם 11
 "(. המתחם)"

התקשרה דורי קבוצה עם צד שלישי לא קשור  2111בחודש דצמבר 
להקמת בניין על מגרש בשטח  "(הסכם המכר"( בהסכם )"הרוכש)"

מ"ר, ומכירתו לרוכש  1,111-בניה של כהכולל שטח דונם,  3-של כ
במסגרת הסכם  .2112הבניין נמסר בחודש מרס לאחר הקמתו. 

 3,111ת רכיששנים, ל 1אופציה לתקופה של עד ניתנה לרוכש המכר, 
 בניין נוסף בשטח המתחם. מ"ר ב

 הבנייןשנותרו לדורי קבוצה במתחם )בניכוי הדוח, הזכויות  למועד
שטח אשר ביחס אליו ה כולל ולא, המכר להסכם בהתאם שנמכר
 ."רמ 31,111 של בשטח למכירה זכויות הינן( כאמור אופציהניתנה 

 יתרת שיווקמכירת זכויותיה בקרקע ו/או לל פועלתקבוצה  דורי
 לשם נוספים בניינים ארבעה הקמת של בדרך במתחם הזכויות

 ,בניה היתרי הוצאת בשלבי מצויים הבניינים. מכירתם/או ו השכרתם
 .ורישוי שונים תכנון

 "(בסט)"דורי  השרון הוד 11.13.1.4

 בהסכם שלישי צד עם קבוצה דורי התקשרה, 2111 דצמבר בחודש
 דונם 1-כ של בשטח במקרקעין מהזכויות 11% לרכישת קומבינציה

 כולל הפרויקט"(. הקומבינציה הסכם)" יחידות בעסקת, השרון בהוד
)מתוכם, חלקה של דורי  למגורים דירות בנייני בשני דיור יחידות 121

, משותפים ומתקנים שטחים לרבות, יחידות דיור( 94קבוצה הינו 
 (שיווקו)וכן  הפרויקט הקמת "(.הפרויקט)" ומחסנים חניה מקומות

 שנת של הראשונהבמחצית  להסתיים וצפויה 2111 יוני בחודש ההחל
2114 . 

)מתוך חלקה של  בפרויקטיחידות  91הדוח, נמכרו  פרסוםלמועד  נכון
 .דורי קבוצה בפרויקט כאמור(

 "(פלוסהוד השרון )"דורי  11.13.1.1

של  תה משולבבעסק קומבינציה הסכם נחתם 2111 נובמבר בחודש
 91, שלהם זכויות להקמת שלישיים צדדים עם בנייה ושירותי יחידות

דונם. חלקה של דורי קבוצה הינו  3-יחידות דיור בחלקה בשטח של כ
יוני  בחודש ההחל (שיווקוכן ו) הפרויקט הקמתיחידות דיור.  31-ל

 .2111 במחצית השנייה של שנת להסתיים וצפויים 2113

)מתוך חלקה של  בפרויקטיחידות  13הדוח, נמכרו פרסום למועד  נכון
 .דורי קבוצה בפרויקט כאמור(
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  "מתחם הפיל" –תל אביב  11.13.1.9

התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי  2112בשנת 
-51דונם, המיועדים להקמת  3-זכויות הבעלות במקרקעין ששטחם כ

בעסקה  ,יחידות דיור, המצויים ברחוב בני אפרים בתל אביב 59
נו ימשולבת של יחידות או תמורות. חלקה של דורי קבוצה בפרויקט ה

 שנת במהלך להתחיל צפויה הפרויקט הקמתיחידות דיור.  42-49
 היתרי והוצאת נדרשים סטטוטוריים אישוריםקבלת ל כפוף, 2114
  .בניה

  גני תקווה 11.13.1.5

עם צד שלישי  2111שנת דורי קבוצה הינה צד להסכם קומבינציה מ
כנית שפורסמה על פי תיחידות דיור  299שהינו בעל זכויות להקמת 

בעסקת יחידות  ,דונמים בגני תקוה 31-בשטח של כוקיבלה תוקף 
  יחידות דיור. 193ו/או תמורות. חלקה של דורי קבוצה בעסקה הינו 

נכון למועד הדוח, הפרויקט נמצא בשלבי תכנון ורישוי מתקדמים, 
 .2114והתחלת בנייתו ושיווק צפויה במחצית השניה של שנת 

 המוסכים פתח תקווה 11.13.1.1

רכשה דורי קבוצה זכויות בעלות ליחידות דיור  2113-ו 2111בשנים 
לפי תכנית בתוקף במקרקעין הנמצאים באזור נווה גן בפתח תקווה, 

 יחידות דיור.  111דונם המיועדים להקמת מגדל הכולל  3-בשטח של כ

נחתם הסכם שותפות בין דורי קבוצה ובין צד שלישי בו  2113בשנת 
לקו בצורה שווה ומלאה בכל הנוגע לזכויותיה של נקבע כי הצדדים יח

דורי קבוצה בפרויקט. חלקם של דורי קבוצה והשותף בפרויקט הנו 
 יחידות דיור.  24-כ

דורי קבוצה פועלת לקידום הסכם בניה ושיתוף עם  ,נכון למועד הדוח
יתר בעלי הזכויות המקרקעין, אשר יכלול בין היתר, מתן שירותי 

 ואפשרויות רכישה ומכירה של זכויות במקרקעין. בניה, לווי בנקאי

והשלמתו  2114הקמת הפרויקט ושיווקו צפויים להתחיל במהלך שנת 
 .2115צפויה בשנת 

 רכישת זכויות במקרקעין על ידי דורי בניה 11.13.1.6

דורי בניה רכשה זכויות במקרקעין, שהינן חלק מפרויקטים יזמיים. 
מהיקף הפרויקט,  11%על חלק דורי בניה בפרויקטים אלה אינו עולה 

 לדוח(. 'לפרק א 11.21.1בהתאם להסכם תיחום פעילות )ראה סעיף 
זכויות בפרויקט אחד למגורים ופרויקט נכון למועד הדוח לדורי בנייה 

 "ח. ש מליון 23 -כ של בהיקףאחד למשרדים 

סיום פרוייקטים להאמור לעיל בדבר המועדים הצפויים לתחילת ו/או  המידע
מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים  והינ

 לגבי, בין היתר, נכון למועד הדוחותכניותיה הערכותיה  ,המצויים בידי החברה
. המידע תקדמות בקצב הבניהוהה של הפרויקטים במועד הדוח מצב התכנוניה

צאה האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתו
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, /או בהערכותיהו המצויים בידי החברהמשינויים מהותיים שיחולו בנתונים 
קצב בפועל בהתקדמות הו/או של הפרויקטים מצב התכנוני ללרבות ביחס 

 38ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף הבניה 
 .לדוח 'לפרק א

  פרוייקטים למגורים בסלובקיה 11.13.2

 Elgador Managementבסלובקיה נעשית באמצעות  פעילות דורי קבוצה

Company Limited )"Elgador Management ,חברה שהתאגדה בקפריסין ,)"
 והנה בבעלות מלאה של דורי קבוצה. 

אגדה בסלובקיה, תשה רכשה הקבוצה באמצעות חברת פרוייקט 2111בשנת 
, קרקע Elgador Managementידי -ואשר מלוא הון מניותיה מוחזק על

'לסקה פטרז פרויקט) מגורים ייקטסלובקיה, לבניית פרובברטיסלבה, בירת 
 למועד נכון. מסחרדיור ושטחי  יחידות 111כולל , ה((3 גייטוינה דבורי )לשעבר 

 - יחידות דיור 41 - שלושה שלבים: שלב א'ב ייבנה הפרויקט כי מתוכנן הדוח
נמצא בשלבי ה - יחידות דיור ושטחי מסחר 19 -, השלב השני נמצא בביצועה

 הקמת. נמצא בשלבי תכנוןה - דיוריחידות  14 -והשלב השלישי  ,תכנון סופיים
 . 2119 שנתלתום  עד להסתיים וצפויה 2113 יוני בחודש החלה הפרויקט

 בפרויקט.מתוך שלב א' יחידות  31הדוח, נמכרו פרסום למועד  נכון
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 50 ,49 ,48:(מוחזקותהשקעה בחברות תחת סעיף מוצג , %36.1)חלק החברה  פרטים אודות פרוייקטים בהקמה של הקבוצה בפולין להלן 11.14

שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 

עלות 
במלאי 

נכון ליום 
20 

בדצמבר 
3102 

)באלפי 
 ש"ח(

הכנסות 
שהוכרו עד 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 
)באלפי 

 ש"ח(

 מספר יחידות מכורות ליום 
מס' 

יחידות 
במלאי 

 20ליום 
בדצמבר 

310251
 

שטח 
 לבנייה
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
 הזכויות

להן 
זכאית 
דורי 
 קבוצה

מיקום 
 הפרויקט

שם 
 הפרויקט

 סמוך
 למועד הדוח

בדצמבר  20
3102 

 3103בדצמבר  20

צמוד  34 6,311 2 21 32 32 44,311 9,131 111% הושלם
 סנקונסט ורשה חכירה קרקע

החל מ 
 קופרניקוס פוזנן חכירה רוויה 315 11,211 315 - - - - 24,191 1% 2119

החל מ 
 מוקו )מגלן( ורשה חכירה רוויה 361 23,911 361 - - - - 36,291 1% 2111

 ורוצלאב בעלות רוויה 51 4,111 3 41 95 96 29,461 2,125 111% הושלם
 אימפרסיו

 יח"ד גמורות
החל מ 

 ורוצלאב בעלות רוויה 142 1,111 141 - 1 4 - 23,116 4% 2111
אימפרסיו 

  בביצוע
החל מ 

 מאטיס  ורוצלאב בעלות רוויה 453 31,111 453 - - - - 21,611 1% 2115

 שצ'צין בעלות רוויה 61 1,311 11 33 11 19 21,112 1,195 111% הושלם
פנורמיקה 

  יח"ד גמורות

החל מ 
 שצ'צין בעלות רוויה 414 21,111 414 - - - - 31,141 1% 2111

פנורמיקה 
)טרום 
 שיווק(

החל מ 
 ניוטון פוזנן בעלות רוויה 11 3,511 11 - - - - 11,114 1% 2119

 ורשה חכירה רוויה 215 14,311 14 124 213 219 14,246 29,139 111% הושלם
יח"ד  -ורדיס

 גמורות

 ורשה חכירה רוויה 145 5,511 121 - 21 33 - 11,411 13% 2111
ורדיס 
 בביצוע

                                                 
יחידות דיור. הפרויקט מופיע בדוחותיה של רונסון   919לרכישת קרקע נוספת בורשה עליה ייבנה פרויקט שיכלול בהסכם  2112נוסף על הפרויקטים המופיעים בטבלה, התקשרה רונסון בשנת   48

 עם השלמת מלוא התשלום לבעל הקרקע. 2114במקדמות לרכישת מקרקעין היות והעסקה תושלם במהלך שנת 
  .לזלוטי"ח ש 1.113הנתונים מוצגים בש"ח לפי שע"ח של   49
 קטים בפולין כוללים מספר שלבים ולכן ההשלמה נפרסת על מספר שנים.הפרוי       50
 .2113בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר  51
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שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 

עלות 
במלאי 

נכון ליום 
20 

בדצמבר 
3102 

)באלפי 
 ש"ח(

הכנסות 
שהוכרו עד 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 
)באלפי 

 ש"ח(

 מספר יחידות מכורות ליום 
מס' 

יחידות 
במלאי 

 20ליום 
בדצמבר 

310251
 

שטח 
 לבנייה
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
 הזכויות

להן 
זכאית 
דורי 
 קבוצה

מיקום 
 הפרויקט

שם 
 הפרויקט

 סמוך
 למועד הדוח

בדצמבר  20
3102 

 3103בדצמבר  20

 ורשה חכירה רוויה 51 4,111 51 - - - - 1,651 1% 2119
)טרום  ורדיס

 שיווק(
החל מ 

2115 1% 31,142 - - - - 191 23,111 191 
 צמוד
  פלנטי ורשה בעלות קרקע

 ורשה בעלות רוויה 152 6,511 99 91 119 111 31,143 29,312 111% הושלם
נאטורליס 

  יח"ד גמורות

החל מ 
 ורשה בעלות רוויה 326 21,511 326 - - - - 21,412 1% 2119

 נאטורליס
)טרום 
 שיווק(

 ורשה חכירה רוויה 219 19,411 11 141 241 241 121,391 14,211 111% הושלם
 סאקורה

 יח"ד גמורות
החל מ 

 ורשה חכירה רוויה 141 5,311 119 - 26 43 - 25,911 29% 2111
סאקורה 

 בביצוע

החל מ 
 ורשה חכירה רוויה 121 5,111 121 - - - - 11,313 1% 2111

 סאקורה
)טרום 
 שיווק(

החל מ 
 שופן שצ'צ'ין חכירה רוויה 361 33,111 361 - - - - 25,492 1% 2111

החל מ 
 סקרנוויצקה ורשה בעלות רוויה 226 11,611 226 - -  - 15,616 1% 2111

 פוזנן חכירה רוויה 141 1,111 56 21 96 61 - 46,259 61% 2114
מודי 

 גרונוואלד

החל מ 
2111 

 פוזנן חכירה רוויה 211 19,111 211 - - - - 31,125 1%

מודי 
 גרונוואלד
)טרום 
 שיווק(

החל מ 
2111 

 רנסנס ורשה בעלות רוויה 224 11,111 224 - - - - 29,141 1%

החל מ 
2116 1% 1,121 - - - - 51 11,211 51 

 צמוד
 ויואלדי שצ'צ'ין בעלות קרקע

החל מ 
2115 

 פיקאסו ורוצלאב חכירה רוויה 111 1,111 111 - - - - 21,325 1%

 11 3,911 3 21 45 45 11,192 2,216 111% הושלם
 צמוד
 פוזנן בעלות קרקע

יח"ד צ'ילי 
 גמורות
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שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 

עלות 
במלאי 

נכון ליום 
20 

בדצמבר 
3102 

)באלפי 
 ש"ח(

הכנסות 
שהוכרו עד 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 
)באלפי 

 ש"ח(

 מספר יחידות מכורות ליום 
מס' 

יחידות 
במלאי 

 20ליום 
בדצמבר 

310251
 

שטח 
 לבנייה
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
 הזכויות

להן 
זכאית 
דורי 
 קבוצה

מיקום 
 הפרויקט

שם 
 הפרויקט

 סמוך
 למועד הדוח

בדצמבר  20
3102 

 3103בדצמבר  20

2114 31% 4,151 - 1 2 - 39 2,311 31 
 צמוד
 צ'ילי בביצוע פוזנן בעלות קרקע

החל מ 
 צמוד 119 12,111 119 - - - - 1,965 1% 2111

)טרום  צ'ילי פוזנן בעלות קרקע
 שיווק(

 טמקה ורשה בעלות רוויה 91 1,111 11 - 11 21 - 21,111 1% 2111
החל מ 

2119 
 ואן גוך ורוצלאב בעלות רוויה 262 19,111 262 - - - - 11,119 1%

2114-
2111 

 אספרסו ורשה חכירה רוויה 392 15,111 149 69 219 212 - 53,111 91%

החל מ 
2119 

 ורשה חכירה רוויה 315 15,111 315 - - - - 22,295 1%
 אספרסו
)טרום 
 שיווק(

 אחרים    12  12     5,111  

 סה"כ פולין    6,496 406,011 5,267 571 0,038 0,342 204,303 705,342  

 להלן פרטים אודות פרוייקטים בהקמה של הקבוצה בבולגריה ובאוקראינה )חלק החברה 11%, מוצגים בסעיף השקעה בחברות מוחזקות(: 

שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה 

 20ליום 
בדצמבר 

3102 

עלות במלאי 
 20נכון ליום 

 3102בדצמבר 
 ש"ח()באלפי 

הכנסות שהוכרו 
 20עד ליום 
 3102בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(

מס'  מספר יחידות מכורות ליום 
יחידות 
במלאי 

 20ליום 
בדצמבר 

310252
 

שטח 
 לבנייה
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
 הזכויות

להן זכאית 
 החברה

מיקום 
 הפרויקט

 שם הפרויקט
 סמוך

למועד 
 הדוח

20 
בדצמבר 

3102 

20 
בדצמבר 

3103 

 בולגריה:             

 קרקע -רגינה סופיה בעלות רוויה 91 1,239 91 - - - - 1,151 1% -

 אירנה סופיה בעלות רוויה 115 14,111 14 15 113 116 41,654 3,234 111% הושלם

 סה"כ בולגריה    085 33,726 83 87 012 019 41,974 4,814  

                                                 
 .2113בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר  52



-91- 
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 20ליום 
בדצמבר 

310252
 

שטח 
 לבנייה
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
 הזכויות

להן זכאית 
 החברה

מיקום 
 הפרויקט

 שם הפרויקט
 סמוך

למועד 
 הדוח

20 
בדצמבר 

3102 

20 
בדצמבר 

3103 

              
 אוקראינה:

 שונים קייב בעלות רוויה        4,411 1% -
 סה"כ אוקראינה           4,401  

              

 31שיעור הרווח החזוי, אשר טרם נזקף לדוח רווח והפסד, של הפרוייקטים בהקמה, שהוחל בבנייתם ובשיווקם )באלפי ש"ח( ליום  אודותלהלן פרטים 
  2113:53בדצמבר 

 שיעור רווח
 )הפסד(

 גולמי צפוי
 (%-)ב

 רווח )הפסד(
 גולמי

54צפוי
 

 עלויות
55צפויות

 

 הכנסות צפויות

 סה"כ שם הפרוייקט
 בגין דירות במלאי

 3102בדצמבר  20ליום 
 בגין חוזים שנחתמו

 3102בדצמבר  20ליום 

 (29.8% -חלק החברה כ, 011%מוצג לפי ) :וליןפ      

 נאטורליס 3,613 21,112 26,591 29,151 3,964 12%
 קונסטנס 3,112 2,619 9,131 9,131 - 1%
 פנורמיקה 3,296 2,111 1,115 1,144 313 1%
 ורדיס  33,615 64,315 121,294 16,111 31,416 31%
 צ'ילי 1,221 11,613 13,213 12,114 966 1%
 אימפרסיו  655 92,463 93,451 93,451 - 1%
 סאקורה  11,391 16,113 55,411 91,115 11,954 11%
 אספרסו 51,612 52,531 144,521 116,615 34,533 24%
 טמקה 12,111 54,212 19,362 13,193 32,126 31%
 מודי גרונוולד 21,421 39,144 19,491 12,112 3,613 5%

 פולין סה"כ 069,799 443,256 603,055 485,810 036,254 30%
 (51% -)חלק החברה כ :בולגריה      
 אירנה - 2,324 2,324 2,324 - 1%

 

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת הקבוצה בהם בפרוייקטים  53
 .המימון להוצאות הקבוצה של ההלוואות את לייחס ניתן ולא הואיל, המימון הוצאות בניכוי הגולמי הרווח את להציג ניתן לא  54
 .הקרקע עלויות רכיב את כולל  55
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 (ח)באלפי ש" 56ניתוח רגישות
 ורדיס

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 012,376 98,785 94,395 89,815 85,205 81,834 76,224 עלויות/  מכירות

32,961 21,211 23,511 16,221 14,526 11,236 1,546 019,135 85% 
36,114 34,913 31,123 21,933 21,143 19,912 12,192 005,428 91% 
41,115 41,125 39,139 32,149 25,119 23,199 11,151 030,850 95% 
11,631 45,441 42,611 31,416 33,696 26,456 24,616 038,364 011% 
11,343 13,113 46,393 44,153 41,312 31,162 31,412 024,678 015% 
94,515 91,299 11,559 11,219 49,569 42,311 35,111 040,190 001% 
51,151 99,956 92,116 15,966 13,216 41,511 44,221 047,514 005% 

         

 אימפרסיו

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 73,991 69,806 66,642 62,469 61,396 57,033 52,949 עלויות/  מכירות

- (3,153)  (9,345)  (6,121)  (12,964)  (11,195)  (16,141)  52,949 85% 
3,153 - (3,153)  (9,345)  (6,121)  (12,964)  (11,195)  57,033 91% 
9,345 3,153 - (3,153)  (9,345)  (6,121)  (12,964)  61,396 95% 
6,121 9,345 3,153 - (3,153)  (9,345)  (6,121)  62,469 011% 
12,964 6,121 9,345 3,153 - (3,153)  (9,345)  66,642 015% 
11,195 12,964 6,121 9,345 3,153 - (3,153)  69,806 001% 
16,141 11,195 12,964 6,121 9,345 3,153 - 73,991 005% 

         

 סאקורה

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 75,678 73,287 69,197 65,817 63,506 59,336 55,926 עלויות/  מכירות

6,624 9,933 3,343 13 (3,231)  (9,121)  (6,111)  65,859 85% 
13,561 11,111 5,215 3,625 935 (2,914)  (1,644)  69,722 91% 
15,952 14,312 11,161 5,111 4,111 1,221 (2,151)  72,618 95% 
21,149 11,219 14,691 11,951 1,311 1,164 1,114 77,483 011% 
21,421 22,131 11,136 11,146 12,216 1,691 1,951 80,256 015% 
26,264 29,114 22,513 16,423 19,133 12,143 6,112 85,321 001% 
33,191 26,151 29,111 23,265 21,115 19,515 13,429 89,014 005% 

         

 אספרסו

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 036,485 031,986 005,487 019,987 014,488 98,988 92,489 עלויות/  מכירות

26,123 24,124 11,124 13,121 5,121 2,129 (3,453)  032,103 85% 
39,516 31,291 21,591 21,291 14,591 6,292 3,593 021,348 91% 
43,661 31,469 32,669 25,465 21,665 19,461 11,666 027,484 95% 
11,231 41,532 41,232 34,533 26,233 23,534 11,231 044,731 011% 
11,495 12,691 45,491 41,696 39,496 31,651 21,451 050,956 015% 
91,513 91,213 14,514 46,211 43,511 31,219 32,515 059,093 001% 
52,636 95,436 91,641 19,441 11,641 41,442 36,643 066,438 005% 

         

 

  

                                                 
 .2113 בדצמבר 31 ליום רונסון של מהותיים פרוייקטים של הגולמי לרווח מתייחס הרגישות ניתוח  56
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 טמקה

85% 91% 95% 011% 015% 001% 005% 
 60,597 58,909 56,340 52,562 51,885 48,317 45,539 עלויות/  מכירות

25,611 21,225 22,141 16,151 15,162 14,114 11,139 72,422 85% 
32,224 26,149 29,191 24,161 21,112 11,134 19,111 77,752 91% 
39,144 33,199 31,111 21,116 21,131 23,113 21,451 83,173 95% 
41,193 31,111 31,115 32,126 31,111 25,453 24,561 86,293 011% 
41,113 42,111 36,125 35,146 34,451 31,562 26,114 91,703 015% 
46,113 49,121 44,149 41,491 31,561 39,112 33,434 95,120 001% 
13,122 11,144 41,499 41,511 43,111 41,432 35,513 99,250 005% 

         

 מודי גרונוולד

 עלויות/  מכירות 005% 001% 015% 011% 95% 91% 85%
44,625 47,360 49,887 53,503 55,028 57,762 61,289 
3,391 534 (1,162)  (4,115)  (5,143)  (6,591)  (12,364)  47,995 85% 
9,113 3,115 632 (1,964)  (4,321)  (9,641)  (6,151)  51,808 91% 
6,119 9,311 3,511 1,126 (1,469)  (4,122)  (9,541)  52,640 95% 
11,126 6,214 9,151 3,613 1,325 (1,266)  (3,624)  56,465 011% 
14,913 12,125 6,411 9,559 4,111 1,121 (1,111)  59,388 015% 

15,459 14,111 12,221 6,166 9,653 4,341 1,522 63,000 001% 
21,266 15,953 11,141 12,422 6,565 5,151 4,141 64,924 005% 

         

  לגבי פרוייקטים בהקמה נוסףמידע  11.11

 בפוליןפרוייקטים למגורים  11.11.1

עם שותפים נוספים, ונכון  2111הקבוצה החלה את פעילותה בפולין בשנת 
חברות )" קטילמועד הדוח פועלת דורי קבוצה בפולין באמצעות חברות פרוי

יקט הפולניות הינן י, שהתאגדו בפולין. רוב חברות הפרו"(הפולניותהפרוייקט 
 . רונסון בבעלות מלאה של

מניותיה רשומות למסחר בבורסה ר שוא ,תאגדה בהולנדהרונסון הינה חברה, ש
 .2115בוורשה שבפולין, החל מחודש נובמבר 

פורט כמ, מניות רונסון בעקיפיןמ 36.1%דורי קבוצה נכון למועד הדוח מחזיקה 
  להלן:

-I.T.R Dori B.V. "(ITRשל  Dהחברה מחזיקה במלוא הון המניות מסוג 

Dori,)"  חברה הינה חברה שהתאגדה בהולנד, ולמיטב ידיעת החברה, שהינה
 ."(ITתיאטראות ישראל בע"מ, שהינה צד שאינו קשור לדורי קבוצה )"בשליטת 

IT  מחזיקה במלוא הון המניות מסוגI  שלITR-Dori . מלוא ההחזקה שלITR-
Dori ברונסון מיוחסת למניותITRD  עד חודש ידי החברה בלבד. -המוחזקות על

באמצעות רק מניות רונסון מ 32.1% ןבעקיפיהחברה  חזיקהה 2113נובמבר 
ITR-Dori.  חודש יולי מהסכם פי -השלמת עסקה לרכישת מניות עלבעקבות

, כמפורט בבאור GE Capital Corporationלבין  IT-בין דורי קבוצה ו 2113
 36.1%-כמחזיקה החברה נכון למועד הדוח  57לדוחות הכספיים, (1(ב')1)11

 36.1%, המחזיקה בעקיפין ITבשליטה משותפת עם  ממניות רונסון )בעקיפין(

                                                 
היו צדדים להסכם בעלי .G.E Real Estate CE Residential B.V -ו ITR-Dori, 2113עד להשלמת ההסכם האמור מחודש יולי   57

 מניות שהסדיר את יחסיהן כבעלי מניות ברונסון.
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 באופן המפורט להלן: והכל  ממניות רונסון,

- ITR-Dori  ליטה והינה בעלת ש רונסוןממניות  32.1%-כ במישריןמחזיקה
 דיני לפי שהתאגדה כללית בשותפות, שווים בחלקים, ITמשותפת יחד עם 

מהון המניות של  94.2%-", המחזיקה כITR Dori V.O.F" בשם הולנד
58.רונסון

 

 RNמחזיקות בחלקים שווים בהון המניות של  IT-ודורי קבוצה  -

Development Holding BV , ,המחזיקה חברה שהתאגדה בהולנד
 .ממניות רונסון 11.3% 59בעקיפין

צדדים להסכם בעלי מניות אשר מסדיר את יחסיהן  ןהינ IT-דורי קבוצה ו -
הסכם שליטה משותפת ברונסון.  ןכבעלי מניות בעקיפין ברונסון ומקנה לה

הוראות המקנות לצדדים  , בין היתר,ברונסון כוללהאמור בעלי המניות 
ייצוג שווה בדירקטוריון רונסון )המייצג את החזקותיהם בעקיפין במניות 

והוראות המתייחסות ורונסון  ITR-Doriמניות רונסון(, מגבלות להעברת 
 ידי כל אחד מהצדדים.-המוחזקות על ITR-Doriלזכויות שמקנות מניות 

נוספים במבנה ההחזקות במניות רונסון תוך שמירה  שינוייםקבוצה בוחנת  דורי
 ברונסון. ITעל השליטה המשותפת של דורי קבוצה ושל 

פעילותן של חברות הפרוייקט הפולניות הינה ייזום והקמה של פרוייקטים 
הכוללת בעיקר של פרויקטים למגורים למעמד הבינוני, במקומות שונים בפולין, 

, תכנון מפורט, הקמת לייעוד המקרקעיןרכישת קרקעות, הכנת תוכניות 
 אחת מחברות הפרוייקט הפולניות פועלתכל  כלל בדרך. הפרוייקטים ושיווקם

לייזום פרוייקט אחד בלבד. חברות הפרוייקט הפולניות אינן  בזמן נתון
ידי קבלנים -משמשות כקבלן מבצע בפולין, והקמת המבנים מבוצעת על

 ין.מקומיים ו/או זרים הפעילים בפול

פי הסכמי הרכישה של המקרקעין בפולין, טיב הזכויות הניתנות -לרוב, על
לחברות הפרוייקט הפולניות במקרקעין הינן זכות שימוש לעד, בעוד שבמבנים 

ידי החברות הייזמיות בפולין או המצויים על המקרקעין -המוקמים על
ת הייזמיות הנרכשים, ניתנות לחברות הפרוייקט הפולניות זכות בעלות. החברו

בפולין מבצעות את ההתקשרויות לרכישת זכויות במקרקעין בפולין בסיוע 
 עורכי דין מקומיים.

ונמסרו  דיור יחידות 152 בפולין ניותהפול הפרויקט חברות מכרו 2113בשנת 
 1,149-כהכוללים  פרויקטים 1של הינה בשלבי בנייה  רונסון. יחידות דיור 454

 -דירות שטרם נמסרו בפרויקטים שהסתיימו )כ 219נותרו לה ו ,דיור יחידות
עתידות  דיור יחידות 911-כ ,מתוך הפרויקטים האמורים .מכורות( 11%

, בפוזנן, בורשה נוספיםפרויקטים  לרונסון כן,-כמו. 2114 תלהימסר בשנ
 9,111 -ובסך הכול צבר של כבשלבי תכנון שונים,  ,'צ'ין שבפוליןובשצ בורוצלאב

 דוח.ל 'פרק אל 11.11.1ראה סעיף נוספים דיור. לפרטים  יחידות

 פיקוח על רונסון מקפידהמנת להפחית את החשיפה לסיכוני שוק בפולין,  על

                                                 
 .לרישומה פועלים והצדדים, הולנד דיני לפי נרשמה טרם הכללית השותפותלמיטב ידיעת החברה, , הדוח למועד נכון  58
 RN Development Holding, חברה בת שהתאגדה בהולנד, בבעלות מלאה של GE Real Estate CE Residential BVבאמצעות   59

BV. 
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 של ובגודל באיכות, במספר, שנדרש ככל, שינויים עורכת, הפרויקטים על צמוד
. מקפידה לשמור על מדיניות מימון שמרניתו, ובהקמה בתכנון הפרויקטים

ממשיכה ליישם מדיניות של ייזום פרויקטים חדשים באופן  רונסוןבנוסף, 
שמה הקבוצה דגש על פיצול הפרויקטים לשלבים סלקטיבי. בתכנון הפרויקטים 

קטנים, וכן בשל ההידוק בשווקי האשראי, ומתכננת פרויקטים תוך שימת לב 
 לעלייה אפשרית בעלויות המימון ולהקשחה אפשרית בתנאי האשראי.

, 36.1%-כ חלק החברהבהם ) להלן תיאור תמציתי של הפרויקטים בפולין
 (: בהתאם להחזקותיה בהון רונסון

 קופרניקוס  11.11.1.1

התקשרה רונסון בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  2111בשנת 
מ"ר. רכישת הקרקע  11,211בפוזנן בשטח בנייה כולל של מקרקעין 

 . 2119במרס  31הושלמה ביום 

 בשנת להתחיל מתוכננת והקמתויחידות דיור  311-כיכלול  הפרוייקט
2114.  

 קונסטנס  11.11.1.2

התקשרה רונסון בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  2111בשנת 
 מקרקעין המצויה בכפר ליד ורשה. 

משפחתיים צמודי -בתים חד משפחתיים ודו 34הפרוייקט מונה 
מ"ר )שטח  6,311-ובשטח בנייה כולל של כ קרקע, בשלושה שלבים

 מ"ר ליחידת דיור(. 211-211של ממוצע 

 2ולמועד הדוח נותרו בו  2111 בשנת מההסתיי הפרויקט הקמת

 .דירות למכירה

 מוקו )מגלן לשעבר( 11.11.1.3

התקשרה רונסון בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  2119בשנת 
-מקרקעין המצויה ברח' מגזינובה בורשה בשטח בנייה כולל של כ

 מ"ר. 23,911

בשני שלבים או יותר, כאשר הקרקע מיועדת לבניית יבוצע  הפרוייקט
 בעבודות רונסוןהחלה  טרםנכון למועד הדוח, דיור.  יחידות 411 -כ

 .2114להתחיל בשנת  מתוכננת. הקמת הפרויקט הבניה

 ורדיס  11.11.1.4

התקשרה רונסון בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  2119בשנת 
 מ"ר.  29,111מקרקעין המצויה בוולה שבורשה בשטח בנייה כולל של 

 יחידות. 442-הפרוייקט צפוי לכלול כ

 הפרויקט של' א שלב של בנייתו את סיימה רונסוןלמועד הדוח,  נכון
 נמצאות כיוםמ"ר.  14,311יחידות דיור בשטח כולל של  215הכולל 
להסתיים בשנת  צפויה והקמתן דיוריחידות  145 זה בפרויקט בביצוע

2111. 
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  טמקה 11.11.1.1

בהסכם ורכשה זכויות בחלקת מקרקעין  רונסוןהתקשרה  2119 בשנת
יחידות בשטח בנייה של  91-צפוי לכלול כ הפרוייקטהמצויה בורשה. 

 להסתיים וצפויה 2113 בשנת החלה הפרויקט הקמתמ"ר.  1,111 -כ
 .2111 בשנת

  מאטיס 11.11.1.9

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2119 בשנת
מ"ר.  31,111 -כבשטח כולל של  בורוצלאב המצויה קרקעיןמ

הקמתו של  .שלבים בשני ויוקםיחידות דיור  453יכלול  הפרוייקט
 .2115הפרויקט צפויה להתחיל בשנת 

 גוך -ואן 11.11.1.5

זכויות בחלקת התקשרה רונסון בהסכם לרכישת  2119בשנת 
מ"ר.  19,111 -בנייה כולל של כ בשטחבורוצלאב  מקרקעין המצויה

 בשנת להתחיל מתוכנן והואיחידות דיור  262צפוי לכלול  הפרוייקט
2114.  

 'ילי צ 11.11.1.1

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2115 בשנת
 "ר. מ 11,111 -כ של כולל בנייה בשטח בפוזנן מקרקעין המצויה

 בבניית החלה רונסון. דיור יחידות 254לכלול  צפוי ייקטהפרו
. דיור יחידות 11 של בנייתן הושלמה כה ועד, 2111הפרויקט בשנת 

להסתיים  צפויה והקמתן נוספות דיור יחידות 31 בבניה נמצאות כיום
 .2114בשנת 

  פיקאסו 11.11.1.6

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2115 בשנת
 מ"ר.  1,111בשטח בנייה כולל של  ורוצלאב במרכז המצויה מקרקעין

והקמתו מתוכננת להתחיל  יחידות דיור 111צפוי לכלול  הפרוייקט
 .2114בשנת 

  אימפרסיו 11.11.1.11

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2119 בשנת
מ"ר.  13,111 -בשטח בנייה כולל של כ בורוצלאב המצויה מקרקעין

 יחידות דיור, בשני שלבים. 212צפוי לכלול  הפרוייקט

, אשר הפרוייקטבהקמת השלב הראשון של  רונסוןהחלה  2111 בשנת
הראשון  השלבמ"ר.  4,111יחידות דיור בשטח כולל של  51כולל 

בשטח כולל יחידות דיור  142 השלב השני הכולל. 2112הסתיים בשנת 
 .2111 בשנתיים להסת צפויהמ"ר נמצא בביצוע והקמתו  1,111של 
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  ניוטון 11.11.1.11

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2119 בשנת
'טובסקה שבפוזנן בשטח בנייה כולל של בבלצ המצויה מקרקעין

 הושלמה רכישת הקרקע.  2111מ"ר. במהלך שנת  3,511

יחידות והקמתו צפויה להתחיל בשנת  11 -הפרויקט צפוי לכלול כ
2114. 

 סאקורה  11.11.1.12

בהסכם ורכשה זכויות בחלקת  ITR-Doriהתקשרה  2111בשנת 
 2115מקרקעין המצויה בורשה, אשר היתה מיועדת למשרדים. בשנת 

 נמכרה הקרקע לאחת מחברות הפרויקט בשליטת רונסון. 

מ"ר,  31,511 -יחידות בשטח בנייה של כ 126-צפוי לכלול כ הפרוייקט
רונסון בהקמת שלב א' החלה  2111והוא מוקם במספר שלבים. בשנת 

יחידות  141יחידות.  219ועד כה סיימה הקמתן של  הפרויקטשל 
 .2111נוספות נמצאות בביצוע והקמתן צפויה להסתיים בשנת 

 ( אקליפסגרונוולד )לשעבר,  מודי 11.11.1.13

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2115 בשנת
מ"ר.  21,111מקרקעין המצויה בפוזנן בשטח בנייה כולל של 

 יחידות. 421צפוי לכלול  הפרוייקט

יחידות  12-יחידות דיור ו 139של שלב א', שעתיד לכלול  הקמתו
 והיא, 2112מ"ר, החלה בשנת  1,111 של כולל בניהמסחר בשטח 

 .2114 בשנת להסתיים צפויה

 )אוסידל הרבסקי(  פלנטי 11.11.1.14

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2115 בשנת
 23,111 -כ של כולל עיקרי בנייה בשטח בורשה מקרקעין המצויה

 .הושלמה הקרקע רכישת, הדוח למועד נכון"ר. מ

-ודומשפחתיים -חד דיור יחידות 191צפוי לכלול  הפרוייקט
  . 2119 בשנת להתחיל צפויה הפרויקט הקמתמשפחתיים. 

 נאטורליס )לומיאנקי(  11.11.1.11

השלימה רונסון רכישת מקרקעין המצויים סמוך לורשה  2111בשנת 
 מ"ר.  31,411 -(, בשטח בנייה כולל של כLomianki-)ב

יחידות דיור  111 -הפרויקט מבוצע במספר שלבים, והוא יכלול כ
 מ"ר.  31,411 -בשטח בנייה כולל של כ

 .יחידות דיור 152כה הסתיימה בנייתן של  עד

  פנורמיקה 11.11.1.19

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2115 בשנת
 מקרקעין המצויה בשצ'צין. 
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 31,111-שלכ כולל בניה בשטח, דיור יחידות 154 צפוי לכלול הפרויקט
 דיור יחידות 61ביצוע שלב א' הכולל ב רונסוןהחלה  2111"ר. בשנת מ

 .הקמתו של שלב א' הושלמה 2112 בשנת"ר. מ 1,311 של כולל בשטח

 סואספר 11.11.1.15

במקרקעין המצויים בוורשה  מהזכויות 12%הינה בעלת  רונסון
 996 -כ יכלול הפרויקט. 2111-2111 בשנים נרכשו אשר, Wolaבאזור 
יחידות  392למועד הדוח "ר. מ 34,111בשטח בנייה כולל של  יחידות

 . 2111-ו 2114בשנים  לנמצאות בביצוע וסיום הקמתן צפוי לחו

 ורשה -רנסנס  11.11.1.11

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2119 בשנת
מ"ר.  11,111 -בשטח בנייה כולל של כ בורשה המצויה מקרקעין

הקמת הפרויקט צפויה להתחיל יחידות דיור.  224יכלול  הפרוייקט
 . 2119בשנת 

 'צ'יןשצ - ויולדי 11.11.1.16

מ"ר לבנייה.  11,211 -כ הואנמצאת בהליכי תכנון ושטחה  רונסון
רונסון בוחנת את עיתוי יחידות דיור.  51יה של הקרקע מיועדת לבנ

 פתיחת הפרויקט.

 'צ'יןשצ - שופן 11.11.1.21

מ"ר,  33,111-בהליכי תכנון הקרקע בעיר שצ'צ'ין בשטח של כ קרקע
הקמת הפרויקט צפויה יחידות דיור.  361אשר מיועדת לבניה של 

 .2115להתחיל בשנת 

 ורשה -סקרנוויצקה 11.11.1.21

 שרונסון, באמצעות מיזם משותף, רונסוןהתקשרה  2112 בשנת
מהזכויות בה, בהסכם רכישה של קרקע בוורשה.  11%מחזיקה 

יחידות בשטח  411 -כמתכננת להקים על הקרקע האמורה  רונסון
הקמת הפרויקט צפויה להתחיל בשנת  מ"ר. 23,111בניה כולל של 

2114 . 

בהסכמי עקרונות לרכישת שתי  רונסוןהתקשרה  2112 בשנת 11.11.1.22
 לרונסוןהרכישה והעברת הבעלות  השלמתבוורשה, פולין.  קרקעות

תנאים , בהתקיים 2114צפויות להתבצע במחצית הראשונה של שנת 
 919יחד  מתכננת להקים על שתי הקרקעות רונסוןמתלים מסוימים. 

 מ"ר.  11,111יחידות בשטח בניה כולל של 

 בבולגריהפרויקטים למגורים  11.11.2

 : נכון למועד הדוח בבולגריהקטים להלן תיאור תמציתי של הפרויי

 רגינה 11.11.2.1

 בשתי זכויות לרכישת בהסכמים הקבוצה התקשרה 2006 בשנת
. דיור יחידות 68 כולל הפרוייקט. בסופיה המצויות מקרקעין חלקות

והחברה בוחנת  החלה טרםבפרוייקט זה  הבנייה הדוח למועד נכון
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 .את האפשרות למכירת הקרקע

  בואנה ויסטה -אירנה  11.11.2.2

 במהלך(. 11%יחידות דיור )חלק החברה הוא  115הפרוייקט מונה 
 הסתיימה הקמתו של הפרוייקט.  2116שנת 

 1 למכירה ונותרו יחידות דיור בפרוייקט 116, נמכרו הדוח למועד נכון
 בפרויקט.  יחידות

ו/או כמות היחידות המידע בדבר התחלת ההקמה של הפרויקטים ו/או סיומם 
הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס שתיכלל בהם 

על והערכותיה נכון למועד הדוח, לרבות  הקבוצהעל הנתונים המצויים בידי 
עלויות הבניה ומחירי ו, של הפרויקטים במועד הדוח המצב התכנוני בסיס

. המידע האמור עשוי שלא המיוחסים לפרויקטים במועד הדוח המכר הצפויים
ממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים להת

מצב ל, לרבות ביחס /או בהערכותיהו הקבוצההמצויים בידי שיחולו בנתונים 
ו/או כתוצאה במחירי המכר יות ו/או וו/או בעלשל הפרויקטים התכנוני 

  .לדוח 'פרק אל 38מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

יכוז נתונים אודות קרקעות לגביהן קיימים הסכמים חתומים המקנים זכויות ר להלן 11.19
לקבוצה, נכון למועד הדוח, כפוף להתקיימות התנאים בהם )בעצמה או במשותף עם 

60(: שלישייםצדדים 
 

אופן 
 מימון

התנאים 
הנדרשים 
 להשלמה

מצב 
 תכנוני

 סטטוטורי

עלויות 
 שנצברו

 20ליום 
בדצמבר 

3102 
)באלפי 

 ש"ח(

מהות 
 הזכויות

 להן זכאית
הקבוצה 
 בקרקע
מכח 

הסכמים 
 חתומים

מועד 
 רכישת

הזכויות 
 בקרקע

שטח 
קרקע 
 )במ"ר(

מספר 
יחידות 

 דיור
 מתוכנן
 )חלקה

של 
 הקבוצה(

מספר 
יחידות 

 דיור
 מתוכנן

 

סוג 
 הבנייה

שם 
פרוייקט 
 ומיקומו

 קרקע

ליווי 
 בנקאי

השלמת 
 הליכי תכנון

תב"ע 
 בהכנה

2,411 
הסכם 

קומבינציה 
 + בעלות

  השרון הוד רוויה *541  293 212,431 1669

ליווי 
 בנקאי

השלמת 
 הליכי תכנון

תב"ע 
 בהכנה

 רוויה *311  111 13,111 1666 חכירה 11,664
 –יהוד 

 מלון אוויה

 סה"כ  0,148 402    30,415   

מה תהיה כמות הדירות במתחם, כפי יאושר מספר היחידות המתוכננות הינו הערכה בלבד שכן לא ברור עדיין  *  
 בתב"ע.

  :לקבוצה זכויות המקנים חתומים הסכמים קיימים לגביהם מקרקעיןנוסף לגבי  מידע 11.15

 זכויות המקנים חתומים הסכמים קיימים לגביהם למקרקעיןנוספים בקשר  פרטיםלהלן 
 שתוארו בטבלאות שלעיל:  ,לקבוצה

  השרוןהוד  11.15.1

התקשרו בעלי הזכויות במקרקעין  1669בהתאם להסכם קומבינציה משנת 

                                                 
 511 -בחברה שהוקמה לשם הקמת פרויקט פינוי בינוי בהיקף של כ 33% -נוסף על הפרויקטים המצויים בטבלה, לחברה חלק של כ 60

 ידות דיור . למועד הדוח השקעת החברה בפרויקט אינה מהותית.יח
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מ"ר בהוד השרון, בהסכם עם דורי קבוצה בשיתוף עם שתי  212,431ששטחם 
"( בעסקת שינוי ייעוד ומכר לגבי הרוכשים" -בתיאור זה חברות נוספות )

המקרקעין ובהקמת פרוייקט בנייה על חלק מהמקרקעין. מתוך השטח הרשום 
 מ"ר. 63,515"ל, חלקה של דורי קבוצה במקרקעי העסקה הינו הנ

הרוכשים התחייבו לפעול לשינוי ייעוד המקרקעין בהיקף שהוגדר בהסכם, 
 במועד מוקדם ככל הניתן ובאופן שיאפשר בניה במקרקעין בהיקף מרבי. 

ולתנאי תוספות  הזכות לבטל את ההסכם בהתאם לתנאיומדת ועלמוכרים 
יו, וזאת ככל שהתכנית לא תופקד להתנגדויות בועדה שנחתמו ביחס אל
 . 2111ו/או ככל שלא תיכנס לתוקפה עד לשנת  2114המחוזית עד לשנת 

הצדדים מנהלים  .בהתנגדויות לדיון הופקדה טרם התוכניתלמועד הדוח  נכון
 מו"מ להארכת משך התקופה לאישור התכנית לתוקף.

 יהוד -אוויה  11.15.2

רכשה דורי קבוצה במשותף ובחלקים שווים עם  1666בהתאם להסכם משנת 
מ"ר, המצוי בלב שכונת  13,111-חברה נוספת זכויות חכירה במגרש ששטחו כ

 קריית הסביונים ביהוד. על השטח בנוי מלון.

יחד במתכונת של "עסקה משותפת" על מנת פועלים בהתאם להסכם, הצדדים 
מקרקעין של המלון הל ע לשנות את ייעודם של המקרקעין ממלונאות למגורים

. הצדדים העניקו זה לזה זכות או במקרקעין סמוכים בהליך של איחוד וחלוקה
  סירוב ראשון לרכישת חלקו של האחר במקרקעין.

מצד  ,דורי קבוצה ובעלי הזכויות הנוספים במקרקעיןנחתם בין  2119בשנת 
, 2111במבר לנו 11הסכם, אשר תוקן ביום אחד, לבין צד שלישי אחר, מצד שני, 

למתן אופציה לרכישת עד מחצית מזכויותיהם במקרקעין. תנאי למימוש 
האופציה הוא מתן החלטה של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "יהוד" להמליץ 

 .בפני הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז להפקיד תכנית בנין עיר
ת הוועדה יום ממועד קבלת החלט 91האופציה ניתנת למימוש עד חלוף 

 . המחוזית לאישור התוכנית

המליצה הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לאשר  2116במהלך חודש פברואר 
-כ הכולליםלהקמת שישה בנייני מגורים, במסגרת תכנית איחוד וחלוקה תכנית 

 שמיעת תהליך והחל המחוזית בוועדה הופקדה התוכנית. יחידות דיור 311
 .ההתנגדויות

  לקוחות 11.11

לקוחות הקבוצה בתחום הפעילות הינם רוכשי דירות מקרב הציבור המהווים את קהל 
הביקוש באזורי הבניה השונים. לקוחות הקבוצה בפעילות בניית שטחי מסחר ומשרדים 
הינם לקוחות עסקיים שונים ומגוונים מקרב הציבור בהתאם לייעוד הנכס הנבנה וצרכי 

תיה במהלך כל הפרוייקט ועד למסירת הדירה, הלקוחות. הקבוצה מנהלת קשר עם לקוחו
  לרבות בדק ואחריות במקרים בהם היא משמשת גם כקבלן מבצע.

יחד עם העלאת הדרישות של לקוחות הקבוצה בפולין,  בפולין ברגולציה שינויים לאור
תהליכים פנימיים שנועדו לשפר  רונסוןא' לדוח, יישמה  לפרק 11.3.2.1כמפורט בסעיף 

 . בפולין לקוחותיה לדרישותהמענה  ואתאת השירות ללקוחות 
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 עולה ממנו הקבוצה הכנסות סך אשר היזמית הפעילות בתחום בודד לקוח אין לקבוצה
 במספר או בודד בלקוח תלויה אינה הקבוצה. הקבוצה הכנסות סך מתוך 11% על

 . זה פעילות תחום על מהותי באופן ישפיע אובדנם אשר לקוחות של מצומצם

 םופרסווק ויש 11.16

ידיה -דורי קבוצה משווקת את דירות המגורים ואת המבנים המסחריים המוקמים על
, הממוקם במשרדיה, ובאמצעות משרדי תיווך הבישראל באמצעות מערך השיווק של

 מקומיים וחברות שיווק ומכירות חיצוניות.

נקבעת תוכנית שיווקית הכוללת ניתוח השוק בהיבט  ביחס לכל אחד מן הפרוייקטים
מאפייני קהל היעד, מתחרים, מחירים, היתרונות והחסרונות בפרויקט ביחס למתחרים, 
אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיה פרסומית ופריסת המדיה, בחירת קמפיין פרסומי 

מחיר. ידי משרד הפרסום המלווה את הפרוייקט, תקציב פרסום ומדיניות -המוצע על
ידי מערך השיווק בשיתוף עם משרד הפרסום ומבוצעת לאחר -תוכנית כאמור נערכת על

 ידי מנהל השיווק. -אישורה על

, לרבות בעיתונות )מקומית השוניםמפורסמים הפרוייקטים  במסגרת פעילות השיווק
ת וארצית(, שילוט חוצות, שילוט במתקנים עירוניים, אינטרנט ודיוור ישיר כפוף להוראו

הדין, לפלחי שוק ספציפיים בהתאם לאופי הפרוייקט המשווק ולקהל היעד אליו הוא 
כן, יוזם מערך השיווק מדי תקופה מבצעי מכירה מיוחדים לקידום מכירת -מיועד. כמו

 הדירות.

תקציב הפרסום של דורי קבוצה מופנה למספר משרדי פרסום המלווים את הפרוייקטים 
 , אשר מעניקים לדורי קבוצה שירותי שיווק ופרסום כמפורט לעיל. השונים

ידי חברות -המוקמים על הפרוייקטיםפעילות הקבוצה בפולין, משווקים  במסגרת
 במשרדים הממוקמת אחת ומכירות שיווק מחלקת באמצעותהפולניות  הפרוייקט
הפולניות  טהפרוייקכן, במידת הצורך, עומדת בפני חברות -. כמובפולין הראשיים

 הפרוייקטיםהאפשרות לפנות לסוכנים חיצוניים הפועלים לשיווק, פרסום ומכירת 
 .תמורת תשלום הנגזר מהיקף המכירות

להערכת דורי קבוצה, לאור מעורבותה הגבוהה של הקבוצה בפעילות השיווק כאמור, 
לאור לאור היות פעילות השיווק תהליך המשלב מספר משרדי פרסום עימם היא עובדת ו

 ואובדן"ל, הנ השיווק בצינורות תלות הקבוצל אין דרכי השיווק השונות בהן היא נוקטת,
 תולם לה תוספת עתיגר ולא הפעילות תחום על לרעה מהותית ישפיע לא מהם מי של

 מהותית מהצורך להחליפם.

  הזמנותצבר  11.21

  - ישראל 11.21.1

 פרוייקטים 12-כ של ובמכירה בהקמה, בתכנון החברה קתעוס, הדוח למועד
 31,111-וכ (דיור יחידות 1,311-)חלק החברה כ דיור יחידות 2,211-הכוללים כ

 (. החברהיחידות דיור בשלבי ביצוע )חלקה של  411 -כ מתוכן, מסחרי"ר מ

 וסמוך 2113בדצמבר  31צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום הפעילות ליום 
 .בהתאמה"ח, ש מיליון 461 -ו"ח ש מיליון 495בסך של  מסתכםלמועד הדוח 

 בדוחות כהכנסות הוכרו טרם אשר חתומים חוזים -" הזמנות"צבר  זה לעניין
 . הקבוצה של המאוחדים הכספיים
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  :בישראל הייזוםהתפלגות ביצוע צבר ההזמנות בתחום  פירוט משוער של להלן

 סמוך למועד הדוח
  )אלפי ש"ח(

 3102בדצמבר  20ליום 
 )אלפי ש"ח(

 להכרה בהכנסהעיתוי משוער 

 2114רבעון ראשון  11,451 11,451
 2114רבעון שני  231,145 231,163
 2114רבעון שלישי  13,139 11,411
 2114רבעון רביעי  95,141 53,511
 יתרה 111,326 121,429
 סה"כ 467,037 498,056

 2112בדצמבר  31ליום  בישראלהפעילות  חוםבת החברהשל  הזמנותצבר 
-כ של בסך 2113ש"ח, אשר בגינם הוכרו הכנסות בשנת  מיליון 423-בכ הסתכם

 "ח.ש מיליון 224

  - פולין 11.21.2

 פרוייקטים 24-כ של ובמכירה בהקמה, בתכנון רונסון עוסקת, הדוח למועד
כמו  .יחידות דיור בשלבי ביצוע 1,149-כ מתוכן ,דיור יחידות 9,111-כהכוללים 

 יחידות גמורות שטרם נמסרו לתאריך המאזן.  219 -כשל כן, לרונסון מלאי 

 2113בדצמבר  31 ליום בפוליןהפעילות של הקבוצה בתחום  צבר ההזמנות
"ח, ש מיליון 221 -וכ"ח ש מיליון 151 -כ שלבסך  מסתכםוסמוך למועד הדוח 

 הוכרו טרם אשר חתומים חוזים -" הזמנות"צבר  זה לעניין .בהתאמה
  .רונסוןשל  הכספיים בדוחות כהכנסות

 : ברונסון הייזוםפירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות בתחום  להלן

 סמוך למועד הדוח
 )אלפי ש"ח(

 3102בדצמבר  20ליום 
 )אלפי ש"ח(

 עיתוי משוער להכרה בהכנסה

 2114רבעון ראשון  52,315 11,214
 2114רבעון שני  11,134 91,911

 2114רבעון שלישי  - -
 2114רבעון רביעי  - -

 יתרה 42,251 52,513
 סה"כ 069,799 309,685

 2112בדצמבר  31ליום  בפוליןהפעילות  בתחום הקבוצה הזמנות שלצבר 
-כ של בסך 2113ש"ח, אשר בגינם הוכרו הכנסות בשנת  מיליון 191-בכ הסתכם

  "ח.ש מיליון 239

  - סלובקיה 11.21.3

למועד הדוח מסתכם צבר ההזמנות של הקבוצה בפרויקט בסלובקיה בסך של 
מליון ש"ח. עיתוי ההכרה בהכנסה בגין הצבר כאמור הינו הרבעון הרביעי  13 -כ

 . 2114לשנת 

 תחרות 11.21

יות בורינדל"ן צ תוגורמים רבים, בהם חברל ש תםעילופב מתאפייןבישראל ענף הייזום 
 לות פעילותבען דל"נ חברות ןכארץ, וה ברחבי יםאתר רב של רמספבות, הפועלות יופרט

 ת, ובשנים האחרונות גם קבוצות רכישה. מיקומ

, באופן שבכל אתר מיתקומים, ברמה הנוהש הנירי הבאתת בקדזה מתמ בתחוםת רותחה
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ידי דורי קבוצה, קיימת תחרות מצד חברות -בארץ בו קיימת שכונת מגורים שהוקמה על
אחרות אשר בבעלותן פרוייקטים למגורים באותו אזור. בתחום זה התחרות גדולה, שכן 
אינה מתמקדת אך ורק אל מול פרוייקטים חדשים למגורים, כי אם קיימת בעיקר אל 

 מול היצע של דירות יד שנייה. 

זו  רותחכן תש ותו,ללכזה בף התחרות בתחום היק יכולה להעריך את אינהקבוצה דורי 
מסוים מול  פרוייקט לשתי ותחרה עמדועל מם עייפש, המםירמטרר פפבמס הלוית

 יהבנה איכות, פרויקטום המיק, הפרויקטצע במו זםיה תוה: זכגוןם, דומי םפרוייקטי
 . ירותדה חירמו

 דנקנר, ישראל אפריקההינן  תחום זהבלהערכת דורי קבוצה מתחרותיה העיקריות 
 גינדי, השקעות גינדיגד, -נווה, ובינוי שיכון, אזורים, ובנין נכסים, אשטרום, השקעות
אין ום, חבת יםמתחרה וייבר רולא .ושיכון עובדים דימרי.ח. י, דלק, צרפתי, החזקות

 .זה תחוםב חלקה תהעריך אל קבוצה דורי לה שיכולתב

, שמירה באמצעות דרכי שיווק הפרויקטים מתמודדת עם תחרות זו, בין היתר, הקבוצה
על סטנדרט בניה איכותי גבוה ובאמצעות המוניטין אשר רכשה דורי קבוצה במהלך 

 השנים.

 השוקשפקד את  הפיננסיהמשבר  .בפולין במגמות מעורבות התאפיינה 2113 שנת
פולין ממשיכה  ,עם זאת .עדיין משפיע על הכלכלה העולמית 2111האירופאי בשנת 

בשיעור של  גדלה הפולנית הכלכלה 2112למשל בשנת  כך .במגמת גידול הדרגתית ויציבה
 .2%- 1.1% של בשיעור נוסף גידול צפוי 2113ובשנת  2%

 גרם אשר דבר, עודף ובהיצע הביקושים בצד ביציבות התאפיינה 2113כן, שנת -כמו
 ירידה) 2112לשנת  בהשוואה חדשים פרויקטים וצמצום היזמים בין תחרות להחרפת

 ההיצע בצד ירידה חלה 2113מהרבעון השלישי בשנת  החל, מאידך(. 11%-כ של בשיעור
 . בפולין הגדולות בערים

 פעילותה'צ'ין ועיקר ושצפועלת בארבע ערים עיקריות: וורשה, פוזנן, וורוצלב  רונסון
מוניטין רב, והיא מוכרת כחברה המשווקת פרויקטים  לרונסוןמרוכזת בוורשה. 

הינה אחת מעשר החברות המובילות בפולין  רונסוןבסטנדרט גבוה ובמחירים גבוהים. 
מהיקף הבניה השנתי כאמור לעיל,  1%-בתחום ייזום נדל"ן למגורים, המהוות ביחד כ

 הקבוצה בפולין.וזאת הודות לאיכות ולמוניטין של 

 ייצור כושר 11.22

הייצור של הקבוצה מושפע בעיקר ממגבלות של זמינות ההון העצמי הנדרש לצורך  כושר
 .ועסקאות הקמה של פרוייקטים ומזמינות קרקעות

 מימון פרוייקטים יזמיים 11.23

לצורך מימון הפרוייקטים אותם מקימה הקבוצה, מתקשרת הקבוצה עם בנקים בהסכמי 
"(. הסכמי הליווי מבוססים על שיטת "פרויקט סגור" בהם מי הליוויהסכליווי בנייה )"

מתקשרת דורי קבוצה עם הבנק נותן האשראי בהסכם המבטיח לדורי קבוצה את מכלול 
לרבות הוצאת ערבויות  ,ידיה במהלך חיי הפרוייקט-השירותים הפיננסים הנצרכים על

במסגרת התקשרות דורי  לרוכשי הדירות בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות.
קבוצה עם הבנק המלווה, נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרוייקט ונקבעים מראש רמות 
המחירים, קצב המכירות וקצב התקדמות הבנייה להם מחויבת דורי קבוצה. בהסכמי 
הליווי מוענקות לבנק סמכויות פיקוח ומעקב צמודות אחר עמידת דורי קבוצה ביעדים 
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ה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו כאמור, קיימות לבנק סמכויות הנ"ל, כאשר במקר
להתערב בניהול הפרוייקט עד כדי תפיסתו בפועל. הביטחונות אותם מעמידה דורי קבוצה 

פי רוב שעבוד זכויותיה של דורי קבוצה -לרשות הבנק לצורך מימון הפרוייקט כוללים על
שי הדירות בפרוייקט, כאשר תזרים במקרקעי הפרוייקט וכן את זכויותיה כלפי רוכ

המזומנים בפרוייקט מנוהל כולו דרך חשבון מיוחד בשליטת הבנק המבטיח את קיומו של 
הפרוייקט כיחידה סגורה של הכנסות והוצאות. בהסכמי ליווי בניה נדרשת דורי קבוצה 
 להשקעות מינימום של הון עצמי בפרוייקט בטרם יינתן לה אשראי מהבנק. שיעור הון

 עצמי זה משתנה מפרוייקט לפרוייקט.

אלפי  111,416 -כהינו מסגרת ליווי בנקאי ב במאוחד הפיקדונותסך נכון למועד הדוח, 
  ש"ח.

  חוזר הון 11.24

הקבוצה ממומנת מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי יחידות, מהמערכת הבנקאית  פעילות
 ומאיגרות חוב. 

 מערך 11%-5%-כ שלבשיעור מתקבלת תמורה  רוכש דירהלרוב, עם חתימת החוזה עם 
פי ההסכם עד למועד מסירת החזקה -משולמת במספר תשלומים על והיתרההחוזה, 

בדירה לרוכש. תקבולים אלה משמשים את הקבוצה בעקיפין כחלק מההון החוזר 
במסגרת תנאי הליווי הבנקאי. מימון להון חוזר במהלך הבניה נעשה בעיקרו של דבר 

באופן דומה, חלה  לפרק א' לדוח(. 11.23במסגרת מימון פרוייקטים יזמיים )ראה סעיף 
 .ומשרדים מסחר שטחי מכירתהמדיניות הנ"ל לגבי 

 לסכומים 2113בשנת  הסתכםאשראי הספקים הממוצע  היקף - ספקים אשראי 11.24.1
 .מהותיים לא

מוסדר בהסכמים היחידות אשר ניתן לרוכשי  האשראי - לקוחות אשראי 11.24.2
 שלבשיעור השונים, כאשר לרוב עם חתימת הסכם הרכישה מתקבלת תמורה 

 בתשלומים קבוצה לדורי משולמת הדירות תמורת. ההסכם מערך 11%-5%-כ
, למגורים בניה תשומות למדד צמודים כשהם, המכר הסכם תנאיפי -על

הקבוצה אינה נוהגת לתת אשראי לרוכשי היחידות, מעבר ללוח  .בענף כמקובל
רק לאחר  יםהתשלומים הקבוע בהסכם המכר, והחזקה בנכס נמסרת לרוכש

 קבלת התמורה במלואה. 

 חודשיםעשר -שנים של חוזר והון חוזר הון 11.24.3

כמשמעותו בכללי  –" עשר חודשים-הון חוזר לתקופה של שנייםזה, " בסעיף
 .חשבונאות מקובלים

ראה והרכבו  2113בדצמבר  31ההון החוזר של החברה ליום לפרטים אודות 
  לדוח הדירקטוריון. 2.1 סעיף
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עשר חודשים וההון החוזר -שניים להלן פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של 
 (:"חש)באלפי  2113בדצמבר  31ליום  נכון)סולו( של החברה 

 
שנכלל בדוחות  הסכום

 )*( הכספיים
)לתקופה של  התאמות

 )*( "כהס (חודשיםשניים עשר 
 115,196 (141,494) 521,933 שוטפים נכסים

 (111,153) 41,619 (911,116) שוטפות התחייבויות
 הנכסים עודף

 על השוטפים
 ההתחייבויות

 21,669 (66,451) 121,454 השוטפות
    

 נובע חודשים עשר-שנים של לתקופהבין ההון החוזר לבין ההון החוזר  הפער
 התפעולי המחזור וקרקעות בניינים מכירת לפעילות חסיבהתיש מהעובדה
 השוטף הרכוש כוללים כך עקב. שנים שלוש הינו החברה של הממוצע

 תקופת בתוך להתממש והצפויים המיועדים פריטים השוטפות וההתחייבויות
 ארוכה התפעולי המחזור תקופת כאשר. החברה של הרגיל התפעולי המחזור

 במאזן מסווגים פעילות באותה הקשורים וההתחייבויות הנכסים, משנה
  .התפעולי למחזור בהתאם השוטפים וההתחייבויות הנכסים במסגרת
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 תחום דוראד אנרגיה בע"מ .12

במסגרת תחום פעילות זה שותפה דורי קבוצה בפרוייקט להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל 
מגוואט באזור אשקלון, שתוסק בגז טבעי ודלק חלופי כגיבוי, באמצעות דוראד  111-בהספק של כ

-מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזקים על 11.21%-"(, שדוראדאנרגיה בע"מ )"
ידי דורי קבוצה בעקיפין, באמצעות א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, חברה פרטית שדורי קבוצה 

-"(. נכון למועד הדוח דורי אנרגיה מחזיקה באנרגיה דורימהונה המונפק והנפרע )" 91%מחזיקה 
 מהונה המונפק והנפרע של דוראד. 11.51%

חשמל  הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור לעודדוראד הוקמה על רקע החלטות הממשלה ד
ולאפשר ליזמים בשוק החופשי להשקיע בהקמה ותפעול של תחנות כח, וזאת במטרה  פרטיים
 במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים לצרכנים. חשמל עלויות ייצור למזער

 ל דורי קבוצה בדוראד:להלן פרטים אודות דוראד והחזקותיה ש

 אנרגיה דורי 12.1

 26ידי דורי קבוצה ביום -דורי אנרגיה )לשעבר, דורי גלובל בע"מ( הוקמה על 12.1.1
 . 2113באפריל 

 41%-ב 61"(,אלומיימחזיקה אלומיי קפיטל בע"מ )" 2111החל מחודש ינואר  12.1.2
לרכישת  Call(, וכן באופציה מסוג 62מהונה המונפק של דורי אנרגיה )בעקיפין

נוספים ממניות החברה, וזאת בהתאם להסכם השקעה מחודש נובמבר  11%
. פרטים אודות הסכם 2112והתוספת להסכם ההשקעה מחודש אוקטובר  2111

 21ההשקעה האמור מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 
ה ( וכן לדוח מיידי שפרסמ2111-11-969241)אסמכתא מספר  2111בנובמבר 

לגבי חתימה על תוספת להסכם ההשקעה  2112באוקטובר  24החברה ביום 
 ( .2112-11-293414)אסמכתא מספר 

 אנרגיה דוריבהתאם להסכמות בין בעלי המניות בדורי אנרגיה, הזרימה  12.1.3
לפרק  12.2.1.13להסכמי המימון )כהגדרתם בסעיף  בהתאםסכומים  לדוראד

 תאחכל  פי התחייבותם של-עלאנרגיה  דוריאשר הועמדו לרשות א' לדוח(, 
ממקורותיהן, להעמידו  ,ואלומיי קבוצה דורימבעלות המניות של דורי אנרגיה, 

, וזאת בין אם אנרגיה דוריבהון המונפק והנפרע של לפי שיעור החזקותיהן 
  .בעלים כהלוואתו/או  , ערבותכהשקעת הון

יד מתוך סך ההון להבטחת חלק מההון העצמי שנדרשה דורי אנרגיה להעמ 12.1.4
העצמי הכולל שהעמידו בעלי המניות בדוראד לשם מימון הקמת תחנת הכוח 

לדוח, המציאה דורי אנרגיה  'לפרק א 12.2.1.13של דוראד, כאמור בסעיף 
מיליון ש"ח מאת מוסד בנקאי  121לגופים המממנים ערבות בנקאית בסך של 

, חתמו על ערבות לטובת , אלומיי וחברת האם של אלומיידורי קבוצה בישראל.
בדורי  ן, לפי יחס החזקותיהאי להבטחת מלוא סכום הערבותהבנקהמוסד 
הואיל  .שנחתם עם המוסד הבנקאי ערבותההסכם להעמדת בהתאם לאנרגיה, 

ודורי אנרגיה העמידה לרשות דוראד את מלוא ההון העצמי הנדרש להקמת 
 פקעה הערבות. 2114תחנת הכוח, בחודש ינואר 

                                                 
 .NYSE MKT LLC-למיטב ידיעת החברה, אלומיי הינה חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה וב  61
 .שותפות מוגבלתאלומיי אנרגיה נקייה, באמצעות   62
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המניות בדורי אנרגיה הינם גם צדדים להסכם בעלי מניות הכולל הוראות בעלי  12.1.1
המסדירות את יחסיהם כבעלי מניות בדורי אנרגיה, והמקנה לכל אחד מהם 

 21שליטה משותפת בדורי אנרגיה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 
  .הפניה(, המובא בדרך של 2111-11-969241)אסמכתא מספר  2111בנובמבר 

מיטב ידיעת החברה, שעבדה אלומיי את מלוא מניותיה בדורי אנרגיה, למעט ל 12.1.9
לפרק א' לדוח, ולמעט הזכות המוקנית  12.1.2הזכות לאופציה כאמור בסעיף 

לאלומיי, לפיה אם וככל שלדורי אנרגיה תהא זכות למינוי דירקטור אחד בלבד 
הבטחת חוב פי המלצתה של אלומיי, ל-בדירקטוריון דוראד, הוא ימונה על

 מתאגיד בנקאי.

 ופעילותה להקמת תחנת כוח דוראד 12.2

 כללי 12.2.1

ידי החברה יחד עם -על 2112בנובמבר  21דוראד הוקמה ביום  12.2.1.1
אחרים במטרה לעסוק בייצור חשמל ובאספקתו וכן בהקמת 
תשתית הנדרשת לפעילות זו, לרבות הקמת תחנות כוח. נכון למועד 
הדוח, דוראד בשלבי סיום של הקמת תחנת כוח באשקלון לייצור 

 111-ייצור של כחשמל מגז טבעי ודלק חלופי לגיבוי, עם כושר 
 מגוואט. 

נכון למועד הדוח בעלי המניות בדוראד הינם כדלקמן: דורי 
שירותי  63,(11.51%) "(אדלקוםאדלקום בע"מ )"(, 11.51%אנרגיה )

 Zorlu-ו 64(35.1%) "("אשתאאשקלון בע"מ )"-תשתיות אילת

Enerji Elektrik Uretim A.S "(זורלו)" (21%.)65 

סך של  בדוראדרגיה דורי אנ השקיעה 2113בדצמבר  31נכון ליום 
ושל דורי  דורי קבוצהשל  להתחייבויות"ח במזומן. ש מיליון 111-כ

 12.2.1.13 סעיף, ראה דוראדהמממנים של  הגופיםאנרגיה כלפי 
 .לפרק א' לדוח

קיבלה דוראד מרשות החשמל אישור תעריפי  2111בחודש ינואר 
  66הקבוע.שנים ממועד קבלת הרישיון  21התקף למשך 

הושלמה עבודת החיבור של תחנת הכוח לרשת  2113בחודש יולי 
 "(."יחחההולכה הארצית של חברת החשמל לישראל בע"מ )"

מגוואט,  111-הייצור המכסימלי של תחנת הכוח הינו כ כושר
משיא הביקוש שנרשם עד כה  5%-כידיעת החברה  למיטבהמהווה 

 בישראל. 

  נה לצינור הגז הטבעי.חוברה התח 2113נובמבר  בחודש

בדיקות  של מתקדמים בשלבים נמצאת דוראדנכון למועד הדוח, 

                                                 
 . אדלסבורגהינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, והינה בבעלות מלאה של מר יוסף  אדלקוםידיעת החברה,  למיטב  63
  ."א הינה חברה בבעלות מלאה של חברת קו צינור אילת אשקלון בע"משתאידיעת החברה,  למיטב  64
 הינה תאגיד טורקי, אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בטורקיה.  זורלוידיעת החברה,  למיטב  65
המידה: כוח עליון  , הכולל תעריפים הנובעים מההסדרים התעריפיים באמותהחשמל מסמך מטעם רשותתעריפי הינו  אישור  66

רכישות זמינות ואנרגיה או רכישת  בגין רכישת חשמל,החשמל וביטוח, חשבון ייעודי, אחריות, דלק חליפי ותעריפים ליצרן 
 )ד( לפרק א' לדוח.12.2.1.11. לפרטים נוספים ראה סעיף שירותים נלווים
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 לה הנדרשים ההיתרים להשלמת פועלת וכןשל תחנת הכוח  קבלה
 . קבוע ייצור רישיון קבלת לצורך

 לתחילת והרישיונותלמועד הדוח, טרם התקבלו כל ההיתרים  נכון
. לקבלתם פועלת ודוראד, הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה
 ובכלל, טכניים עיכובים בשל נדחתה המסחרית ההפעלה התחלת

 2112זה הפסקה זמנית של עבודות הקמת תחנת הכוח בשלהי שנת 
בשל המצב הבטחוני ומטחי הטילים התכופים באתר העבודה. 

 אפריל-מרס יםחודשה במהלך להתחיל צפויה המסחרית ההפעלה
 קווי באמצעות תתבצע הקצה לצרכני החשמלהולכת  .2114

 החשמל משק חוק להוראות בהתאם, הקיימים והחלוקה ההולכה
 רשות בידי הנקבעים והתעריפים המידה לאמות, ותקנותיו

 .החשמל

התחנה הינו מידע צופה פני עתיד,  פתיחת מועד בדבר ההערכה
 תחנת הקמת סטאטוסעל  המבוססת, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

עשויה שלא להתממש  האמורה. ההערכה הדוח למועד נכון הכוח
 וכשליםו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה מעיכובים 

הנדרשים לפתיחת  והרישיונותההיתרים  כל, מאי קבלת טכניים
התחנה לרשת ההולכה  מניתוקהתחנה ו/או להפעלתה ו/או 

 י"חח)ובכלל זה בשל התנגדויות של ועד עובדי  י"חחוהחלוקה של 
תחנה(, ו/או משינויים ברגולציה ובחקיקה הרלבנטית לפתיחת ה

מדיניים ו/או מאירועים  מאירועיםו/או  דוראדלפעילותה של 
ביטחוניים ו/או משינויים במצב שוק החשמל ושוק הגז ו/או 

המפורטים בסעיף  הסיכונים/או מהתממשות ו טבע מאסונות
 . לפרק א' לדוח 03.2

 מותנה רישיון 12.2.1.2

ידי ממשלת ישראל תוכנית מיתאר ארצית -אושרה על 2114 בשנת
להקמת תחנת כוח המוסקת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה מסוג 

-מחזור משולב, בעלת יכולת ייצור נומינלית )הספק מותקן( של כ
מגוואט חשמל במתחם של חברת קו צינור אילת אשקלון  111

העניקה  2111בפברואר  2"( באשקלון. ביום קצא"אבע"מ )"
"( לדוראד, רשות החשמלחשמל )" -ירותים ציבוריים הרשות לש

, "(חוק משק החשמל)" 1669-חוק משק החשמל, התשנ"ומכוח 
רישיון מותנה להקמת תחנת כח לייצור חשמל באתר קצא"א 

מגוואט, אשר תוסק  111-כמדרום לאשקלון, בהספק של 
"(, הרשיון המותנה)" ודלק חלופי כגיבויבאמצעות גז טבעי 

המפורטים ברישיון המותנה. הרישיון המותנה הוא בתנאים 
חודשים, כפוף לעמידתה של דוראד באבני דרך  14לתקופה של 

סגירה פיננסית;  ובהוראות הרשיון המותנה, ואשר עיקרם:
 והוראותת, הקמת תחנת הכוח וכן אבני דרך יוהעמדת ערבו

הקמת תחנת הכח, מימונה ל הזמנים לוחותל ותהמתייחס
מידה שדוראד תעמוד בכל התנאים המפורטים ברישיון בתפעולה. ו

המותנה יוענק לה רישיון ייצור קבוע. במסגרת הרישיון מתחייב 
בעל הרישיון להיות, ממועד הסגירה הפיננסית ועד תום תקופת 
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משווי  21%-הרישיון המותנה, בעל הון עצמי בשיעור שלא יפחת מ
מדת הון עצמי , והכל בהתאם ללוחות הזמנים להעמתקן הייצור

 2111.67בנובמבר  1מיום  314כקבוע בהחלטת רשות החשמל מס' 
מההון  11.51%קבוצה התחייבה כלפי רשות החשמל להעמיד  דורי

 .האמור לשיעורין עד לא יאוחר מיום קבלת הרישיון הקבוע
 ערבות להעמיד דוראד נדרשת המותנה הרישיון לתנאי בהתאם
-עלהערבות האמורה, נתנו  ולצורך העמדת ,החשמל רשות לטובת

 תנאי לפישיעור החזקתם בדוראד.  לפיערבויות ידי בעלי מניותיה, 
בתנאים הקבועים בתקנות  דוראדעמידתה של  לאורו רישיונה

 2111-"ההתשסמשק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, 
 סכוםנכון למועד הדוח, ' לדוח(, א לפרק( ג)12.2.1.11)ראה סעיף 

)חלקה של דורי אנרגיה  מיליון ש"ח 13 ומד על סך שלעהערבות 
 רישיון קבלת עם .מיליון ש"ח( 2.1-בסכום הערבות הינו סך של כ

 מיליון 14-ל הערבות סכום יוגדל, שיתקבל ככל, הקבוע הייצור
 "ח.ש

דוראד פנתה לרשות החשמל בבקשה לרישיון ייצור קבוע עבור כל 
 אחת מיחידות הייצור.

 : תחנת הכח של דוראדלהלן נתוני 

 הספק
תחנת 

 הכח
)בהתאם 

 לרשיון
 המותנה(

משוער  מועד
לסיום הקמת 

 הכחתחנת 

חוזיות  זכויות
 הכחבתחנת 

 סטטוס
תחנת 

ליום  הכח
20 

בדצמבר 
3102 

ולמועד 
 הדוח

 חוזים
חתומים נכון 

 הדוחלמועד 
)מהספק 

 68(הכח תחנת

 יתרת
 שלהשקעה 

דוראד 
 בפרויקט

 20ליום 
 3102 בדצמבר

)במיליוני 
 ש"ח(

ההשקעה  סך
הצפויה שנותר 
להשקיע בפרויקט 
עד סיום הקמת 
תחנת הכוח, נכון 

 בדצמבר 20ליום 
)במיליוני  3102

 69ש"ח(
 111-כ

 וואט מגה
במהלך 

החודשים 
אפריל -מרס
2114  

קשורה  דוראד
בהסכם חכירה 
בנוגע לקרקע 
עליה תוקם 

 הכחתחנת 
סעיף  ראה)

לפרק  12.2.1.11
 (א' לדוח

 ישלב 
 הקמה

 סופיים

 61%-כ
 מכושר
 של הייצור
  הכוח תחנת

4,11470-כ
  151-כ 

 

התחנה הינו מידע צופה פני עתיד,  פתיחת מועד בדבר ההערכה
 תחנת הקמת סטאטוסעל  המבוססת, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

עשויה שלא להתממש  האמורה. ההערכה הדוח למועד נכון הכוח
 וכשליםו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה מעיכובים 

הנדרשים לפתיחת  והרישיונותההיתרים  כל, מאי קבלת טכניים

                                                 
 מותנים רישיונות בעלי של עצמי הון להזרמת זמנים לוח, היתר בין, קבעה 2111 בנובמבר 1 מיום 314' מס החשמל רשות החלטת  67

 . חשמל של פרטי ליצור
 .לדוח 12.2.1.9 סעיף ראה פוטנציאליים לקוחות אודות לפרטים  68
הינה בהתאם לתחזיות דוראד המתבססים על הסכמי  ההשקעה הצפויה שנותר להשקיע בפרויקט עד סיום הקמת תחנת הכוח סך  69

 הקמת תחנת הכוח של דוראד. 
, מראש הוצאות, קבוע רכוש - 2113בדצמבר  31 ליום דוראדשל  הכספיים הדוחותהתחנה כוללת את הסעיפים הבאים מתוך  עלות     70

 . מוחשי בלתי ורכוש נדחות הוצאותבגין הקמת תחנת הכוח,  לספקים מקדמות
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התחנה לרשת ההולכה  מניתוקהתחנה ו/או להפעלתה ו/או 
 י"חח)ובכלל זה בשל התנגדויות של ועד עובדי  י"חחוהחלוקה של 

נויים ברגולציה ובחקיקה הרלבנטית לפתיחת התחנה(, ו/או משי
מדיניים ו/או מאירועים  מאירועיםו/או  דוראדלפעילותה של 

ביטחוניים ו/או משינויים במצב שוק החשמל ושוק הגז ו/או 
המפורטים בסעיף  הסיכונים/או מהתממשות ו טבע מאסונות

 . לפרק א' לדוח 03.2

 מניות בעלי הסכם 12.2.1.3

 21ם בעלי מניות מיום בעלי המניות בדוראד הינם צד להסכ
, אשר החליף הסכם בעלי מניות קודם, ואשר 2111בנובמבר 
מוסדרים נושאים שונים, לרבות בקשר עם החזקותיהם  במסגרתו

של בעלי המניות במניות דוראד, השקעותיהם בדוראד ומימונה 
על  מגבלותמניות כולל  בעלי הסכם. וניהול דוראד ופעילותה

, ובכלל זה זכות סירוב ראשון להעברת מניות דוראדעבירות מניות 
. עוד כולל הסכם בעלי המניות דוראדידי בעלי המניות של -על

ומנגנונים  בדוראדידי בעלי המניות -הוראות בדבר השקעת הון על
 דוראדשיופעלו במקרה של אי עמידת מי מבעלי המניות של 

 בהסכם, לרבות מנגנוני דילול. בדוראדבהתחייבויותיהם להשקעה 
 בדוראדבעלי המניות נקבעו הוראות בנוגע למינוי דירקטורים 

ולאופן פעולת הדירקטוריון, ובכלל זה נקבע, כי בדירקטוריון 
יכהנו עד עשרה דירקטורים, וכל בעל מניות המחזיק  דוראד

 דוראדאו יותר מהון המניות המונפק והנפרע של  11%-במישרין ב
שהוא מחזיק, וכן לפטרו  11% זכאי למנות דירקטור אחר בגין כל

זכאים  דוראדהמניות של  בעלימכהונתו ולמנות אחר במקומו. 
לצרף את החזקותיהם לצורך מינוי דירקטורים, בהתאם לאמור 

כי זכויות ההצבעה של דירקטור הסכם בעלי המניות קובע, לעיל, ו
תיקבענה באמצעות חלוקה של סך ההחזקות של בעל המניות 

ידי אותו בעל מניות. -פר דירקטורים שמונו עלשמינה אותו במס
 מתוכםדירקטורים,  6כולל  דוראדנכון למועד הדוח, דירקטוריון 

, שבהתאם להסכמות של אנרגיה דורי מטעם אחד דירקטור
בעלי המניות  הסכם. אלומייהינו מטעמה של  אלומייהחברה עם 

 מניות בהקצאת קדימה זכות גם דוראדלבעלי המניות של  מקנה
(Pre-emption right ,)קבלת החלטות מסוימות  שלשםנקבע בו  וכן

 המניות בעלי כלל של הסכמה אף מהן ובחלק 99% שלנדרש רוב 
 .העניין לפי, הדירקטורים/או ו

 הפעילות תחום על כללי מידע 12.2.1.4

נכון למועד  – בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה (א)
הדוח, הגוף העיקרי העוסק בייצור ובאספקת חשמל 

, קבוצה דוריידיעת  למיטב ואשר, "יחחבישראל, הינה 
 71.עסקיים הגבלים על הממונהידי -על כמונופול הוכרזה

                                                 
 אתר רשות ההגבלים העסקיים:  ראה  71

 http://archive.antitrust.gov.il/ANTItem.aspx?ID=5832&FromSubject=100134&FromYear=2011&FromPage=0 
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מפרסומים פומביים של רשות החשמל עולה, כי רשות 
החשמל פועלת בשנים האחרונות להסדרת משק החשמל, 
וכחלק מפעילותה זו גיבשה רגולציה המיועדת להכנת שוק 

 החשמל לכניסה מסיבית של יצרני חשמל פרטיים.  

"י, בחח לרפורמה היגוי צוות הוקם 2113 אוגוסט בחודש
לגבש מבנה , היתר בין, דרששנ, יוגב אורי מר בראשות
משק החשמל תוך שימת דגש על יישום תחרות מיטבי ל

 במשק כוללתרפורמה  להציעבמקטעים התחרותיים ו
גופים שונים הקשורים למשק החשמל בישראל, . החשמל

 לצוות ההיגוי.  םאת עמדת והציג ,דוראדובכלל זה 

  - שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו (ב)

ל, לפי פרסומים פומביים של רשות החשמל, כאמור לעי
פועלת רשות החשמל לגיבוש רפורמה, שתכלול, בין היתר, 
הסדרים תעריפיים וכלכליים נוספים, שעתידים להשית על 

בהתאם לכך,  72יצרני החשמל הפרטיים עלויות נוספות.
קבעה רשות החשמל תעריף זמני שייגבה  2113בחודש מאי 

רישיון יחיד לניהול מערכת ידי חח"י, המחזיקה ב-על
עבור מתן שירותי ניהול מערכת החשמל. למיטב  73החשמל,

ידיעת החברה פועלת רשות החשמל לגיבוש המלצותיה 
לשימוע בסוגיית קביעת תעריפים מערכתיים למשק 
החשמל. קביעת תעריפים כאמור, עלולה לשנות את 
תמהיל ההעמסות של העלויות המערכתיות בין מקטע 

עלולה לגרום  ההולכה והחלוקה לבין מקטע הייצור, ועל כן
 להעמסת עלויות נוספות על יצרני החשמל הפרטיים. 

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על  (ג)
 - תחום הפעילות

פעילות דוראד כפופה למגבלות, חקיקה ותקינה כמפורט 
 . לדוח 'לפרק א 12.2.1.11בסעיף 

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים  (ד)
  - החלים בהם

להערכת בהתחשב בשלב בו מצויה פעילותה של דוראד, 
 הינם בפעילותה יםההצלחה הקריטי מי, גורדורי קבוצה

  :כדלקמן

החלטות רשות החשמל בנוגע לתעריפי ייצור החשמל,  -

                                                 
"רשות החשמל נערכת לכניסת שחקנים פרטיים למשק החשמל:  – 2112בדצמבר  2הודעה לעיתונות של רשות החשמל מיום   72

פרסמה הסדרה לחיבור יצרני חשמל פרטיים גדולים לרשת החשמל" )מתוך אתר האינטרנט של רשות החשמל: 
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/9/2729.pdf.) 

 ההיצע בין תמידי איזון זה ובכלל, וההולכה הייצור במקטעי החשמל מערכת של לניהול רישיוןרישיון לניהול מערכת החשמל הינו   73
 דרך כוח מתחנות האנרגיה העברת של ניהול, החשמל של וההולכה הייצור מערך של השרידות הבטחת, לו והביקוש החשמל של

 ובמערכת הייצור ביחידות תחזוקה עבודות של ביצוע תזמון, נדרשות ובאיכות באמינות משנה תחנות אל החשמל רשתות
 ואנרגיה זמינה יכולת לרכישת הסכמים ביצוע לרבות ומיטביים שוויוניים, תחרותיים בתנאים בחשמל הסחר ניהול, ההולכה
 .וההשנאה ההולכה מערכת של הפיתוח ותכנון חשמל מיצרני
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המתקבלות מעת לעת, ובכלל זה תעריפים שישולמו 
ידי יצרני חשמל פרטיים, לרבות דוראד, לחח"י, -על

 לתעריפים מערכתיים.והחלטותיה בנוגע 

עלויות ייצור החשמל, ובכלל זה העלויות הכרוכות  -
 ברכישת גז טבעי ובהספקתו.

 מכירת חשמל בתעריפים תחרותיים.  -

 התקשרות בהסכמים ומכירה ללקוחות קצה. -

, הפעילות בתחום הכרוכים הסיכון גורמי בדבר לפרטים
  .לדוח 'לפרק א 12.2.1.21 סעיף ראה

  - הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילותשינויים במערך  (ה)

-ידי דוראד הינה דו-כאמור לעיל, התחנה המוקמת על
 דלקית, הניתנת להפעלה בגז טבעי או בסולר. 

בהתאם לפרסומים פומביים של רשות החשמל, הגז הטבעי 
מתפוקת  31%-31%-משמש נכון למועד הדוח לייצור של כ

המשמש  החשמל בישראל, וצפוי להפוך לדלק העיקרי
מתפוקת החשמל. דוראד התקשרה בעבר  51%-לייצור ל

 Eastבהסכם הספקת גז טבעי רב שנתי עם 

Mediterranean Gas Company "(EMG אך על רקע ,)"
פוליטיים שפקדו את מצרים בשנים -השינויים הגיאו

לשמש כספק גז טבעי בישראל,  EMGהאחרונות, הפסיקה 
 74ובכלל זה בוטל הסכם אספקת הגז הטבעי לדוראד,

וכיום קיים ספק גז טבעי יחיד למשק החשמל בישראל, 
לפי  75"(.תמרשהינו שותפות תמר המחזיקה במאגר תמר )"

פרסומים פומביים של רשות ההגבלים העסקיים, היא 
 פועלת ליצירת תחרות בשוק הגז הטבעי. 

בענף הספקת הגז הטבעי  לשינויים ביחס יללע האמור
הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
המבוסס על פרסומים של רשות ההגבלים העסקיים 
ורשות החשמל, והאמור עלול שלא להתממש ו/או 
להתממש באופן שונה כתוצאה, בין היתר, משינויים 

 רגולציהב משינויים/או ו הרשויות האמורותבמדיניות 
 הסיכוניםמהתממשות ו/או  הרלבנטית החקיקה/או ו

 .לפרק א' לדוח 03.2המפורטים בסעיף 

התקשרה דוראד בהסכם עם  2112בחודש אוקטובר 

                                                 
 23דוחות מיידיים של החברה מיום ב כמפורט, לרכישת גז טבעי EMGביטלה דוראד את התקשרותה בהסכם עם  2112 בשנת  74

-2112-11-ו 2112-11-191114, 2112-11-115162)אסמכתאות מספר  2112באוגוסט  5ומיום  2112ביוני  21, מיום 2112באפריל 
כמפורט בדוחות המיידים האמורים,  EMGוההתפתחויות בקשרים של דוראד עם  EMGלנוכח מצבה של  ., בהתאמה(213519

מיליון ש"ח, אשר נזקפה כהפסד בדוח  11-בסך של כ EMG-ידי דוראד ל-ביצעה דוראד הפרשה בגובה מלוא המקדמות ששולמו על
 .  2113רווח והפסד של דוראד לשנת 

 נם שותפים בחזקת תמר.פי פרסומים פומביים של תאגידים מדווחים שהי-על  75
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עיקרי ההסכם  השותפים בחזקת תמר לרכישת גז טבעי.
 11מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 

(. 2112-11-219111)אסמכתא מספר  2112באוקטובר 
לפרטים אודות התדיינויות שמקיימת דוראד עם תמר 

 )א( לפרק א' לדוח.12.2.1.12בנוגע למחיר הגז, ראה סעיף 

דוראד, ראה  עמם קשורה ספקיםהאודות נוספים לפרטים 
 .לדוח 'לפרק א 12.2.1.12סעיף 

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  (ו)
  – ושינויים החלים בהם

הרגולציה המסדירה את פעילותן של החברות  -
חסם הכניסה הבוחנות כניסה לתחום הפעילות, הינה 

הצורך ברישיון  , לרבותפעילותההעיקרי לתחום 
מרשות החשמל לשם פעילות במשק החשמל ועמידה 

 12.2.1.19ראה סעיף לפרטים נוספים ) הרישיוןבתנאי 
 .(לדוח 'לפרק א

שנגזר  בשיעורכחלק מתנאי הרישיון נדרש הון עצמי  -
. בהתאם לתנאי הייצור מתקןנורמטיבי של  משווי

-הרישיון של דוראד, נדרש שההון העצמי לא יפחת מ
 משווי מתקן הייצור.  21%

לצורך הקמת תחנת כוח נדרשת השקעה של משאבים  -
ידי גופים פיננסיים. -מרובים, שבחלקה ממומנת על

הפרויקט של הקמת תחנת כוח, היקפו  בשל מורכבות
והסיכונים הגלומים בו, נושא המימון הוא מורכב 

 ובסכומים ניכרים.

מבנה משק הגז הטבעי בצירוף הצפי למחסור בגז החל  -
לצרכי שוק משק החשמל, כאמור בסעיף  2111משנת 

 לפרק א' לדוח.  12.2.1.1

פרסמה רשות החשמל הסדרה  2112דצמבר  בחודש -
רני חשמל פרטיים גדולים לרשת החשמל לחיבור יצ

 – 2112בדצמבר  3מיום  311מישיבה  1)החלטה מס' 
 עליון במתח חיבור לעבודות ותעריפים דה"אמות מי

 תנאים, היתר בין נקבעו, זוהחלטה . במסגרת ("ועל
אי היכולת של יצרני ל מענה ומתן תחרות ליצירת

חשמל פרטיים להיות שחקנים במקטע ההולכה, 
 שחקנים של המשמעותיים םמיחסו אחד השהינ

)א( לפרק 12.2.1.4)ראה סעיף  החשמל במשק פרטיים
כן, נקבעו במסגרת ההחלטה האמורה -כמו א' לדוח(.

מנגנוני ערעור והכרעה במחלוקות בין חח"י לבין 
יצרני חשמל פרטיים, תוך שמירת זכות ההכרעה 

 המקצועית לרשות החשמל.

  



-61- 

 -הפעילות ושינויים החלים בהםמבנה התחרות בתחום  (ז)
לפרטים אודות התחרות בתחום הפעילות ראה סעיף 

 לדוח. 'לפרק א 12.2.1.1

פועלת להקמת תחנת כוח  דוראדכאמור לעיל,  - ושירותים מוצרים 12.2.1.1
מגוואט באזור אשקלון,  111-כפרטית לייצור חשמל בהספק של 

 לחשמ ולאספקת, שתוסק בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי
לפרטים אודות הרישיון לפיו פועלת דוראד ראה סעיף  בעתיד.

 לפרק א' לדוח. 12.2.1.2

 פוטנציאליים לקוחות 12.2.1.9

, טרם החלה דוראד בפעילות של דוחכאמור לעיל, נכון למועד ה
 התקשרה דוראדנכון למועד הדוח, ייצור חשמל ואספקתו. 

עם הכוח  תחנתהייצור  מכושר 61%-כשל  הלמכיר הסכמיםב
ישרוטל,  ,"אקצאהתעשיה האוירית, משרד הביטחון, מקורות, 

מרכזים מסחריים בע"מ, שהינה ישראל ג'י , פתאל, שטראוס, אסם
, מבעלי למיטב ידיעת החברה, חברה בשליטת גזית ישראל

הסכמי במסגרת . אחריםעם גופים ותאגידים והשליטה בחברה, 
 הינוש ,בתעריףתספק דוראד חשמל ללקוחותיה אספקת החשמל 

ידי -התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע עלממופחת 
תוקפם של ההסכמים חשמל.  –הרשות לשירותים ציבוריים 

הותנה, בין היתר, במועד תחילת אספקת החשמל ומועדים נוספים 
 שנים.  21 עד 9והינם לתקופות של 

במסגרת הסכמים למכירת חשמל למשרד הביטחון ומקורות 
להגיע להפעלה מסחרית במהלך  דוראדהתחייבה  הלקוחות"()"

לפצות את הלקוחות  דוראדוכן התחייבה  2113הרבעון השני לשנת 
לסיכום  דוראדהגיעה  2113בשנת  בגין איחור בהפעלה המסחרית.

עם משרד הביטחון לפיו, בין היתר, הפיצוי בגין האיחור יינתן 
בנוסף,  .בצורה של הנחה מוגדלת במהלך שנת ההפעלה הראשונה

לסיכום עם מקורות לפיו, בין היתר, בגין האיחור  דוראדהגיעה 
בהפעלה המסחרית הם ייהנו מהנחה מוגדלת במהלך ששת 
החודשים הראשונים להפעלה המסחרית. עם זאת, למקורות 

דוראד קיימת אפשרות לבקש פיצוי במזומן. בהתאם לכך, ביצעה 
חרת בדוח על הפרשה בדוחות הכספיים אשר נזקפה כהוצאה א

ש"ח, וזאת בגין  מיליון 5.1-של כהרווח והפסד לתקופה בסך 
 1.1-בהפעלה מסחרית )חלקה של החברה מסך ההפרשה כ איחורה

, הלקוחותלהסכמים עם  בהתאםנוסף על כך, . מיליון ש"ח(
, שנכון למועד הדוח ערבויות בנקאיות םהעמידה דוראד לטובת

 נתנו, אלה ערבויות העמדת רךלצו"ח. ש מיליון 33-כ של בסךהינן 
פי שיעור החזקתם היחסי -ערבויות על 76דוראד של המניות בעלי

 בדוראד.

                                                 
לפרק א' לדוח(, העמידה החברה ערבויות לטובת משרד הביטחון  12.1.2בהתאם להסכם ההשקעה בדורי אנרגיה )ראה סעיף   76

 ומקורות, לפי שיעור החזקתה היחסי של דורי אנרגיה בדוראד.
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 האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרדדוראד מקיימת דיונים עם 
ורשות החשמל במטרה לקבל אישור למכור חשמל לצרכני  והמים

חשמל בבתים משותפים ופרטיים, בנוסף למפעלים וללקוחות 
 תעשייתיים. 

  – צבר הזמנות 12.2.1.5

מסחרי של טרם החלה בפעילות של ייצור  דוראד דוחלמועד ה נכון
 הקמה. שלבי מצויה ב הכחחשמל ואספקתו ותחנת 

"י מחויבת חח, ' לדוחלפרק א)ד( 12.2.1.12בסעיף  כמפורט
)קרי, רכישת  וניצולה דוראדבתשלום בגין זמינות שתעמיד 

ידי רשות -שנקבע על דוראדשל  ףהתערי, בהתאם לאישור אנרגיה(
 . לפרק א' לדוח( ד)12.2.1.11החשמל כמפורט בסעיף 

 נכון דוראדדורי קבוצה, בהסתמך על הערכותיה של  להערכת
-עלנטו )בניכוי רכיבים הנגבים  השנתיות, הכנסותיה הדוח למועד

החל ממועד הפעלת  דוראדהצפויות של  דוראד עבור חח"י( ידי
מיליון ש"ח, וסך  1,411 - 1,211-כ של בסך הינן, הכחתחנת 

ללא ו, פחת הוצאות כולל) לשנההצפויות  התפעוליותההוצאות 
ממועד הפעלת תחנת הכוח הינן  החלהוצאות מימון( של דוראד 

  "ח.ש מיליון 611 - 511-בסך של כ

 שהרכב ההנחה על בהתבסס, היתר בין, הינם"ל הנ הנתונים
 נכון חתומים לקוחות 51%-כ: כדלקמן יהא דוראד של לקוחות

 של התעריף אישור מכח"י מחח תשלומים 31%-וכ הדוח למועד
 . דוראד

, דוראדהצפויות של והעלויות  ההכנסות בדבר דורי קבוצה הערכת
, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה

על הסכמים  בהסתמך, דוראדשל  כותיההער על המתבססת
 דוראד של ףהתערישנחתמו עם לקוחות עד למועד זה, על אישור 

ועל  ידי רשות החשמל כפי שהינו נכון למועד זה-שנקבע על
תעריפים נוספים שקבעה רשות החשמל ליצרני חשמל פרטיים, 

ועל הסכמים עם ספקים כפי  שעתידיים לחול גם על דוראד
, כולה או להתממש שלא. הערכה זו עלולה שנחתמו עד למועד זה

מכך  כתוצאהחלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, 
ם בהתאם לתנאים ולמועדי שהקמת תחנת הכח לא תושלם

 שנקבעו, כתוצאה משינוי במערכת ההסכמים עם לקוחות דוראד
ועם ספקיה, לרבות שינויים במחיר הגז ו/או אי עמידת ספקי 
דוראד בהתחייבויותיהם, כתוצאה משינוי בהרכב הלקוחות של 

, משינוי ברגולציה החלה על תחום הפעילות, לרבות דוראד
ה משינוי )למשל, כתוצא של דוראד ףשינויים באישור התערי

עלות רכיב הגז(, אירועים מדיניים, אירועים ביטחוניים, שינויים 
במצב שוק החשמל ושוק הגז, אסונות טבע, כשלים טכניים, 
שינויים בעלויות ובסכומי ההשקעה הנדרשים לרכישת ציוד 

/או ושינויים בשערי חליפין  ועלייה במחירים של חומרי גלם,
 'לפרק א 03.3.0.31בסעיף  המפורטיםכתוצאה מגורמי הסיכון 
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  .לדוח

  – תחרות 12.2.1.1

, נכון למועד הדוח טרם החלה דוראד בפעילות של ייצור כאמור
ידיעתה של דורי קבוצה,  ולמיטבשל חשמל ואספקתו,  מסחרי

היקף יצרני החשמל הפרטיים האחרים שכבר החלו לייצר חשמל 
פי אישור תעריף ספציפי, אינו -בהתאם לרגולציה הקיימת או על

מהותי. נכון למועד הדוח חח"י הינה יצרן החשמל העיקרי במדינת 
 ישראל. 

התחרות על ייצור החשמל מתאפשרת בשני מישורים. האחד מול 
מערכת שמחליט לגבי הפעלת תחנות הייצור בהתאם מנהל ה

לביקוש בחשמל, לעלות הייצור השולית ולמגבלות תפעוליות. נכון 
י היא זו השולטת באופן בלעדי בניהול המערכת, "למועד הדוח חח

ה, החלוקה והאספקה של החשמל. המישור כוכן במקטעי ההול
חור לרכוש השני הוא תחרות אל מול צרכני הקצה, אשר יכולים לב

 חשמל ממספר יצרני חשמל המתחרים ביניהם. 

קבעה רשות החשמל תעריף מערכתי, שהינו תעריף  2113בשנת 
זמני עבור שירות ניהול מערכת החשמל, כמפורט בסעיף 

( לפרק א' לדוח. רשות החשמל פרסמה שתעריף מערכתי ב)12.2.1.4
פים קביעת תערי בוחנת זה הינו תעריף מערכתי ראשון, ושהיא

 החשמל יצרני על מעמיסות אלו פעולותמערכתיים נוספים. 
, אשר עלולות לפגוע בכושר התחרות של נוספות עלויות פרטיים

 יצרני החשמל הפרטיים ביחס לחח"י. 

 במסגרת כיום המוסדרים התחרות שתנאי הינהדוראד  עמדת
יתרון תחרותי  י"לחח מקנה החשמל משק על החלה הרגולציה

בהשוואה ליצרני חשמל פרטיים, וזאת במספר מישורים, כגון: 
 מיצרני הנדרשת מהרמה נמוכה"י מספקת שחח הזמינותמת ר

 לגרום עלולה הנדרשת הזמינות ברמתעמידה  ואי, פרטיים חשמל
 בהשוואה הפרטיים החשמל יצרני את לרעה המפלות לסנקציות

, הפרטיים החשמל יצרני של ההצפוי הכניסה, כך על נוסף. י"לחח
 מצד רבה התנגדות לעורר החלה החשמל למשק, דוראד של גם כמו

 יותר שייכנסו ככל להתגבר עשויה אשר, י"חח של העובדים ועדת
זמנית את  י"חח עובדי ניתקו 2113 בשנת. לשוק פרטיים יצרנים

התחנה של דוראד מרשת החשמל ופנו לערכאות משפטיות, כחלק 
 חשמל יצרני של כניסה למנוע במטרהידיהם -מפעולות שננקטו על

 במסגרת עימם סיכום יושג לא עוד כל וזאת, החשמל לשוק פרטיים
 בחודשידיעת החברה,  למיטב. י"חח להפרטת המגובשת רפורמה

 אתבית הדין הארצי לעבודה שהתיר  של דין פסק ניתן 2113יוני 
התחנה מרשת החשמל בתנאים מסוימים. פעולות מעין אלה  ניתוק

 של עובדי חח"י עלולות לגרום לפגיעה בתחרותיות במשק החשמל. 

בנוסף לפעילות רשות החשמל לעידוד התחרות במשק החשמל, 
י, כי "הודיעה רשות ההגבלים העסקיים לחח 2114בחודש ינואר 

קלת לאסור עליה להגדיל את כושר ייצור החשמל שלה, היא שו
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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.

  - כושר ייצור פוטנציאלי 12.2.1.6

ראה הייצור הפוטנציאלי של תחנת הכוח לפרטים אודות כושר 
 .לדוח 'לפרק א 12.2.1.2סעיף 

  - ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע 12.2.1.11

 הסכם חכירה  (א)

התקשרו דוראד ושתא"א בהסכם  2111בחודש נובמבר 
דונם, עליהם מיועדת  51-חכירה של מקרקעין בשטח של כ

פי הסכם החכירה, על תוספותיו -לקום תחנת הכוח. על
, תקופת 2111ומחודש נובמבר  2111 מחודש אפריל

החכירה הינה התקופה עד מועד תחילת הפעילות 
המסחרית של תחנת הכוח של דוראד ולתקופה נוספת של 

חודשים משתא"א )אשר חוכרת את  11-שנים ו 24
לשימוש  בתמורה 77.נהל מקרקעי ישראל(יהמקרקעין ממ

 3.5-במקרקעין תשלם דוראד תשלום שנתי בסך של כ
למשך תקופה של  ן ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכןמיליו

 . שנה ממועד ההפעלה המסחרית 21

דוראד התחייבה לשפות את קצא"א ואת שתא"א בשל 
ידיה, לרבות -תשלומים והוצאות ששולמו או ישולמו על

ההשבחה תשלומי מסים, קנסות הוצאות ותשלומים 
, בנוסףהכוח.  תחנתאחרים, בגין המקרקעין בשל הקמת 

עלי המניות של דוראד חתמו על כתב ערבות לטובת ב
)שהעבירה את זכות החכירה שלה לשתא"א( קצא"א 

למילוי התחייבויותיה של דוראד כאמור לעיל לשיפוי 
פי כתב -שתא"א. חבותם של בעלי המניות של דוראד על

הערבות תהיה עד לגובה החזקותיהם בהון המניות של 
 הון המניות של דוראד. דוראד ובאופן יחסי להחזקותיהם ב

 השקיעה דוראד, עזה לרצועת הכוח תחנת שלקרבתה  בשל (ב)
, שיהיו עמידים הפיקוד חדר לרבות, המבנים בחיזוק

 גם לפעול להמשיך תוכל הכוח ושתחנתבפגיעה ישירה, 
התקבלו כל  טרםלמועד הדוח,  נכון .מלחמה בתקופת

 פועלת ודוראד, התחנהההיתרים לאכלוס המבנים של 
 .לקבלתם

 בגז המונעות טורבינות העשר-יםתש כוללת הכוח תחנת (ג)
 ושתיאחת  כל מגוואט 11-כבעלות הספק של  טבעי

                                                 
"א והארכת תקופת החכירה )זכויות לשתא"א מקצאלהסכמת מינהל מקרקעי ישראל להעברת זכויות החכירה במקרקעין  כפוף  77

 (.2115"א הינם עד חודש מרס קצאהחכירה של 
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. מגוואט כל אחת 111-הספק של כ בעלות קיטור טורבינות
 ומאפשרותניתנות לכיבוי ולהפעלה מהירה,  הטורבינות

 על מתבסס אשר, הביקוש לצפי בהתאם תפעולית גמישות
 בתחנת דוראד שהתקינה, חיזוי צריכת לקוחות מערכת

 .להלן"ק )ד( בס כמפורט, הכוח

לפרטים אודות הרישיון המותנה – מוחשייםנכסים לא  (ד)
 12.2.1.2ידי רשות החשמל, ראה סעיף -על לדוראדשניתן 

דוראד הגישה בקשה לרשות החשמל  לפרק א' לדוח.
ת לקבלת רישיון ייצור קבוע, תוך פיצולו לשני רישיונו

 של מוחשיים הבלתי הנכסיםייצור קבועים נפרדים. 
הם עלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו  דוראד

, מערכת חיזוי בילינג. בין היתר, מדובר במערכת הכילצר
, המאפשרות לחזות מראש ERPצריכת לקוחות ומערכת 

את היקפי אספקת החשמל ללקוחות של דוראד, בפירוט 
חוזים בודדים, ובכך תעמוד של חצאי שעות ובדיוק של א

מערכות אלה . עליה החלה הרגולציה תנאידוראד ב
יאפשרו לדוראד להעניק שירותי ניטור ובקרה ללקוחותיה 
הפוטנציאליים וכן לתרום ליעילות התפוקה של תחנת 

 הכוח.

 אנושי הון 12.2.1.11

עשר עובדים בתפקידי -נכון למועד הדוח, פועלים בדוראד חמישה
 מטה וניהול. 

  - םוספקי גלם חומרי 12.2.1.12

 הסכם לרכישת גז טבעי  (א)

התקשרה דוראד בהסכם עם  2112באוקטובר  11ביום 
כפוף להתקיימות תנאים מתלים לפיו,  78בתמרהשותפים 

, תרכוש דוראד מתמר גז טבעי לשם הקבועים בהסכם
 ידי דוראד באשקלון-הפעלת תחנת הכוח המוקמת על

בדרך בתנאים המפורטים בהסכם. עיקרי ההסכם מובאים 
באוקטובר  11של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 

 (. 2112-11-219111)אסמכתא מספר  2112

מחיר הגז יוצמד בהסכם האמור הוסכם, בין היתר, כי 
רשות ידי -לתעריף ייצור החשמל, כפי שיקבע מעת לעת על

-. לאור עדכון תעריפים על, הכולל "מחיר רצפה"החשמל
נתגלעה מחלוקת בין  2113ידי רשות החשמל בחודש יולי 

דוראד לבין תמר על מחיר הגז. הצדדים מקיימים דיונים 
בנושא, וככל שהמחלוקת לא תגיע לידי פיתרון, היא תובא 
לבוררות. עד לסיום בירור המחלוקת האמורה יתבסס 

                                                 
שותפות מוגבלת  - 2, ישראמקו נגב Noble Ltd Energy Mediterranean (39%)למיטב ידיעת החברה, השותפים בתמר הינם   78

שותפות  –( , ודור חיפושי גז %11.921מוגבלת )שותפות  –(, דלק קידוחים %11.921שותפות מוגבלת ) –(, אבנר חיפוש נפט 21.51)%
 (.%4מוגבלת )
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ה במחלוקת בין מחיר הגז על רכיב הייצור האחרון שלא הי
היה ולא תתקבל עמדתה של דוראד, ומחיר הגז  הצדדים.

ייקבע לפי עמדתה של תמר, יהא בכך כדי להוסיף לעלויות 
 הייצור של דוראד.

דירוגה הפיננסי של דוראד, כאמור בסעיף  לאורבין היתר, 
לפרק א' לדוח, דוראד פטורה מהעמדת ערבות  12.2.1.13

של דוראד בהסכם עם  ההתקשרותבעקבות  כלפי תמר.
מאת רשות  מעודכן תעריפי אישור דוראד קיבלה, תמר

 החשמל.

דוראד מחויבת לרכוש גז החל ממועד זרימת הגז כפי 
ונכון למועד  2113בדצמבר  31ליום  נכוןשמוגדר בהסכם. 

 62-הדוח ההיקף הכספי של מחוייבות זו נאמד בסך של כ
לא צרכה בהתאם להסכם, במידה שדוראד . מיליון ש"ח

בפועל את כמות הגז המינימאלית אליה התחייבה, היא 
תהא זכאית לצרוך כמות זו, בנוסף לכמות הגז 
המינימאלית אליה מחויבת דוראד מדי שנה, במהלך 
תקופה של שלוש השנים העוקבות. להערכת דוראד, היא 

  .2114צפויה לצרוך את מלוא הכמות האמורה במהלך שנת 

ידי דוראד, הינו מידע -הגז שינוצל על להיקף בנוגע הצפי
 על המבוססצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

והסדרים  3104 לשנת דוראד של העבודה תוכנית
 האמור הצפירגולטורים של רשות הגז ומשרד האנרגיה. 

, מהצפוי שונה באופן להתממש/או ו להתממש שלא עלול
 שתתחיל )ככל הכוח תחנת בהפעלת מעיכוב כתוצאה

 ברמת משינויים/או ו( 3104 שנת במהלך לפעול
ו/או משיבושים בהספקת הגז הטבעי מסיבות  הביקושים

לפרק א' לדוח( ו/או  03.3.0.31שונות )ראה סעיף 
 03.2התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  .לדוח' א פרקל

  הסכמים להקמת תחנת הכוח (ב)

דוראד בהסכמים התקשרה  2111בנובמבר  26ביום  (1)
בינואר  25"(, אשר תוקנו ביום הסכמי הקמה)"

 .Wood Group Gas Turbine Services Ltd, עם 2111
קבלני " –)יחד  .GTS Power Solutions, Ltdועם 

לפיהם קבלני ההקמה יהיו אחראיים  79"(,ההקמה
על ההקמה של תחנת הכוח של דוראד ועל רכישת 

ח ועל תיאום הציוד הנדרש לשם הקמת תחנת הכו
הפעולות הנדרשות לשם כך. הספקת השירותים 

, היינו קבלני turnkeyהאמורים תהא על בסיס 

                                                 
 Wood Group Gasהינה חברת בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של  .GTS Solutions Power, Ltdידיעת דורי קבוצה,  למיטב  79

Turbine Services Ltd.. 
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ההקמה מתחייבים לתכנן ולהקים את תחנת הכוח 
ולמסור אותה לדוראד, במועד המסירה הקבוע 
בהסכמי ההקמה, כשהיא פועלת וכשהביצועים שלה 
עומדים בתנאים מזעריים הקבועים בהסכמי 

. כתנאי למסירת תחנת הכוח יבצעו קבלני ההקמה
ההקמה מבחנים, אשר מטרתם להוכיח את 
ביצועיה. בהסכמי ההקמה נקבעה רמת ביצועים לה 
התחייבו קבלני ההקמה )הרמה המובטחת( ורמת 
ביצועים מזערית לצורך מסירת תחנת הכוח לדוראד 

 )הרמה המזערית(.

בהסכמי ההקמה נקבע, כי משך הקמת תחנת הכוח 
חודשים. כתוצאה מעיכובים  39פוי לארוך עד צ

שונים שאינם בשליטת דוראד, נדחה מועד השלמת 
 שלושה.-כחודשיים של בתקופההקמת תחנת הכוח 

בהסכמי ההקמה נקבע, כי בגין שירותי התכנון, 
ידי -הרכש וההקמה של תחנת הכוח שיינתנו על

אלפי  155,111קבלני ההקמה, תשלם דוראד סך של 
, שילמה 2113בדצמבר  31נכון ליום . "בדולר ארה

 595-דוראד בהתאם להסכמי ההקמה סך של כ
 דולר ארה"ב.  מיליון

הסכמים אלה כוללים הוראות, בין היתר, ביחס 
לדרישות הטכניות והמקצועיות להקמת תחנת הכוח 
והציוד שיפעל בה, לערבויות שיעמידו קבלני ההקמה 

ה, מתן לטובת דוראד, למועדי התקדמות העבוד
השירותים והמסירה, לתקופת האחריות שהתחייבו 
קבלני ההקמה ביחס לעבודה ולציוד שיסופק 
ולחובות שיפוי ופטור של כל אחד מהצדדים כלפי 

 הצד השני, עובדיו וסוכניו. 

 קיבלה דוראד הודעה מקבלן 2113 בחודש דצמבר
בקשר להערכת עלויות של מספר הוראות ההקמה 

נגרמו, לטענתו, כתוצאה שינוי בפרויקט אשר 
מדרישת דוראד לשינויים בתכנון הפרויקט ואשר 
בוצעו על ידו. יצוין, כי טענות קבלן ההקמה אינן 

 . ידי דוראד, והיא דוחה אותן מכל וכל-מקובלות על

 מסוג נגזרים במכשירים שימוש עושה דוראד
( על מנת לגדר חשיפה לסיכוני forward) אקדמה

מטבע חוץ בגין הדולר האמריקאי הנובעת 
 מההתקשרות בהסכמי ההקמה. 

התקשרה דורי קבוצה עם  2111בפברואר  24ביום  (2)
GTS Power Solutions, Inc. "(WG בהסכם על )"

בסיס עקרונות שקבעו הצדדים במזכר הבנות שנערך 
פי -ל"(. עהראשי ההסכם)" 2111באוקטובר  1ביום 
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ההסכם האמור, דורי קבוצה תבצע עבודות הנדסה 
אזרחית במסגרת הסכמי ההקמה, כאמור בסעיף 

לדוח, להקמת תחנת הכוח של  ')ב( לפרק א12.2.1.12
פרטים נוספים  .WGדוראד, כקבלן משנה עבור 

 מיידי לדוח הפניה של בדרך מובאיםאודות ההסכם 
)אסמכתא  2111בפברואר  25מיום של החברה 

 (.2111-11-191411פר מס

בהסכם הראשי נקבע כי במקרה של איחור בהשלמת 
-חלקים מסוימים מהעבודות, דורי קבוצה תשלם ל

WG ,כמפורט בהסכם. פיצויים מוסכמים 

ערבויות  WG-דורי קבוצה התחייבה להעמיד ל
ביצוע, בדק ואחריות בשיעורים המקובלים 
בהתקשרויות מסוג זה. נכון למועד הדוח, סך 

 9-הינו בסך של כ WG-הערבות שהעמידה החברה ל
 מיליון דולר ארה"ב.

התקשרה דורי קבוצה עם דורי  2111בחודש יוני 
בניה בהסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית 

של דוראד  במסגרת פרויקט להקמת תחנת הכוח
"(, כקבלן משנה של דורי המשנה קבלנות הסכם)"

קבוצה, באופן שכל ההתחייבויות של דורי קבוצה 
( על דורי Back to Backיחולו "גב אל גב" ) WGכלפי 

בניה מכוח הסכם קבלנות המשנה. לפרטים נוספים 
אודות הסכם קבלנות המשנה, ראה גם דוחות 

 2111ביוני  25מיידיים שפרסמה דורי קבוצה ביום 
 21( וביום 2111-11-163614)אסמכתא מספר 

(, 2111-11-213461)אסמכתא מספר  2111באוגוסט 
 המובאים בדרך של הפנייה. 

פנו החברה ודורי בניה לערכאות  2113בשנת 
משפטיות בתביעות כנגד קבלן ההקמה בנוגע 
לדרישת חוב בגין עבודות שביצעו בהתאם להסכם 

הגיש בקשה לפתיחת הליך  הראשי, וקבלן ההקמה
 The International-בוררות נגד החברה ודורי בניה ב

Chamber of Commerce מוסד לבוררות בלונדון ,
(ICC .לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה )

 לדוחות(א. 4.ג(1.11 באורלפרטים נוספים ראה 
 ודורי החברה שהגישו לתביעה במקביל. הכספיים

)ראה  2113 אוגוסט בחודש הההקמ קבלני נגד בניה
לדוחות הכספיים(, הודיעו קבלני (א. 4.ג(1.11 באור

על ביטול ההסכם הראשי ועל באותו יום ההקמה 
כוונתם לחלט את ערבות הביצוע שהעמידה החברה 

 לאור טענותיהםפי ההסכם הראשי, וזאת -על
 ידי החברה ודורי בניה.-להפרת ההסכם הראשי על

צו מניעה זמני לחילוט  נכון למועד הדוח הוצא
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 ערבות הביצוע.

 תפעול ותחזוקה  הסכם (ג)

התקשרה דוראד בהסכם עם  2111בנובמבר  26ביום 
שירותי תחנות כוח אילת אשקלון בע"מ, שהינה למיטב 

 שתא"אידיעת החברה, חברה בבעלות מלאה של 
א"א תספק לדוראד, בעצמה כ, לפיו שת"("אשתכא)"

שירותי תפעול ותחזוקה של תחנת  80ובאמצעות זורלו,
 הכוח, בתמורה לתשלום חודשי, כפי שמוגדר בהסכם. 

את  במסגרת ההסכם התחייבה שתכא"א להפעיל ולתחזק
תחויב בתשלום דוראד במידה ש. באופן מלא תחנת הכוח

ידי -קנסות תחת אמות המידה, כפי שייקבעו מעת לעת על
, בשל מעשה או מחדל של שתכא"א 81רשות החשמל,

בהסכם וזאת עד  א"א תשפה את דוראד בגינםכשת
 . לתקרת האחריות הקבועה בהסכם

שנים  24תוקף ההסכם הינו החל ממועד חתימתו ועד תום 
חודשים מהמועד שבו דוראד תקבל רישיון ייצור  11-ו

חשמל, בהתאם לחוק משק החשמל, ובכל מקרה לא 
יאוחר מתקופת הסכם החכירה )כאמור בסעיף 

 (.לדוח 'לפרק א )א(12.2.1.11

 82"(,אזוםעם אזום בע"מ )" א"אכשתהתקשרה  2113 בשנת
בהסכם לפיו תשמש אזום כקבלן משנה של שתכא"א. 
שתכא"א תישאר אחראית כלפי דוראד באופן מלא בנוגע 
לכל התחייבויותיה לפי הסכם התפעול והתחזוקה עם 

 להסבת מתנגדת אנרגיה דורידוראד כאמור לעיל. 
של  אישורה אופן על וחולקת לאזום האמורות העבודות
 נקיטת לרבות, זה בעניין צעדיה את בוחנת והיאההסבה, 

 של האמורה העמדה על חולקת דוראד. משפטיים צעדים
  .אנרגיה דורי

 יכולת זמינהומכירה של  הסכם למתן שירותי תשתית (ד)
  ואנרגיה עם חברת חשמל לישראל בע"מ

דוראד בהסכם עם התקשרה  2111באוגוסט  12ביום 
חח"י, שבו התחייבה חח"י לחבר את תחנת הכוח של 
דוראד לרשת החשמל, לרכוש מדוראד זמינות ואנרגיה 

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי בהתאם ל
לפרק  12.2.1.12)ראה סעיף  2111-"ההתשסקונבנציונלי(, 

וכן להעניק לדוראד שירותי תשתית, גיבוי  (דוחל 'א

                                                 
 הסבת אף על. הגדולות התחזוקה מעבודות חלק לזורלו"א שתכא הסבה 2111 בנובמבר 26 ביום, קבוצה דורי ידיעת למיטב  80

  .ההסכם תחת התחייבויותיה לכל בנוגע מלא באופן דוראד כלפי אחראית להיות תישאר"א שתכא, לזורלו האמורים השירותים
 .לדוח( ד)12.2.1.14ידי רשות החשמל, ראה סעיף -אודות אמות מידה הנקבעות על לפרטים  81
 51%-למיטב ידיעת החברה, אזום בע"מ הינה חברה שהתאגדה בישראל, שחברה בשליטת בעל השליטה באדלקום מחזיקה ב  82

 .זורלומהונה המונפק, וביתרת מניותיה מחזיקה חברה שהינה בבעלות 
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 דוראדהוראות ההסכם, תעמיד  לפי נילווים.ושירותים 
 לתוכנית"י יכולת הספקה פנויה )זמינות( בהתאם לחח

ייצור שמתכונתה תיקבע בידי רשות החשמל, ותמכור 
פי דרישה של -"י אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, עללחח

 "י.חח

בהסכם נקבעו הוראות לעניין חיבור מתקן הייצור לרשת 
ת בדבר הציוד, החומרים החשמל, בין היתר, הוראו

והנכסים המשמשים והמיועדים לשימוש לחיבור תחנת 
ידי חח"י, בדיקתם -הכוח לרשת החשמל, הפעלתם על

ומתן שירותי תחזוקה בגינם, וכל זאת בתמורה לתשלומים 
ידי רשות -פי אמות המידה, כפי שייקבעו מעת לעת על-על

 החשמל.

מל מתוך בהסכם נקבע, כי דוראד תהא רשאית לספק חש
הזמינות המשתנה לחח"י בד בבד לאספקת חשמל 
לצרכנים פרטיים. בתמורה לאנרגיה החשמלית שתספק 
דוראד לחח"י בתקופה שבה ייערכו בדיקות בתחנת הכוח 
של דוראד, תשלם חח"י לדוראד בהתאם לתעריפים 

ידי רשות החשמל, ובתמורה לאנרגיה -קבעו עלנש
עד ההפעלה ידי דוראד ממו-החשמלית שתסופק על

המסחרית של תחנת הכוח, תשלם חח"י בהתאם לקבוע 
-של דוראד אשר נקבע על ףבאמות המידה ולאישור התערי

)ה( 12.2.1.12ידי רשות החשמל מכח הדין כמפורט בסעיף 
לדוח )כאשר ההתחייבות האמורה, נכון למועד  'לפרק א

שנה ממועד ההפעלה  21הדוח, הינה לתקופה של 
שנקבע  המינימוםלמועד הדוח, מחיר נכון  .המסחרית(

עוד  אג' לקוט"ש. 21-באישור התעריף של דוראד הינו כ
דוראד תשלם לחח"י בגין אנרגיה חשמלית נקבע, כי 

ושירותים שתספק לה חח"י, בהתאם לקבוע באמות 
 המידה.

לדוראד שירותי תשתית,  לספקחח"י התחייבה בהסכם 
אשר יאפשרו את אספקת החשמל לצרכנים הפרטיים 

 במועד. 

בהתאם לאמות המידה, נדרש להעמיד לטובת חח"י ערבות 
מיליון ש"ח החל ממועד ההפעלה  191-בסך של כ
ידי בעלי המניות בדוראד, -על תועמד הערבותהמסחרית. 

 לפי שיעור החזקתם היחסי בדוראד.

  גז הולכת הסכם (ה)

התקשרה דוראד בהסכם סטנדרטי  2111בנובמבר  21 ביום
"(, המאושר נתג"זעם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"

פיו הגז הטבעי יועבר -ידי רשות הגז הטבעי, על-על
. דוראד לתחנת הכוח באמצעות רשת ההולכה של נתג"ז

מיליון  41-בסך משוער של כ התחייבה לשלם דמי חיבור
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מליון  45-כ שלסך שילמה דוראד  עד למועד הדוח ש"ח.
 ויופחתו ארוך לזמן מראש כהוצאות הוכרו אשר ש"ח

. בהתאם להסכם, מחויבת דוראד ההפעלה תקופת לאורך
לשלם לנתג"ז תשלום בגין הקיבולת בצינור הגז, וזאת 
החל מהמועד בו תסיים נתג"ז את החיבור. בנוסף תחויב 

צינור הגז. דוראד לשלם תשלום משתנה בגין גז שיוזרם ב
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. בהסכם הוראות בדבר שיפוי 
וחבות של כל אחד מהצדדים, במידה שהצד האחר לא 

פי ההסכם. לפרטים אודות -יעמוד בהתחייבויותיו על
 12.3הסיכונים הכרוכים באספקת הגז כאמור, ראה סעיף 

  .לדוח 'לפרק א

לפרק א' לדוח, בחודש נובמבר  12.2.1.1כאמור בסעיף 
 .חוברה תחנת הכוח של דוראד לצינור הגז 2113

 סולר לאחסון הסכם (ו)

התקשרה דוראד בהסכם עם קצא"א  2113בחודש יוני 
לאחסון סולר במתקניה. לפי ההסכם, דוראד תהא רשאית 
לאחסן סולר בכמויות הדרושות לה הן לצרכי גיבוי של 
דלק חליפי כמתחייב מתוקף תקנות משק החשמל והן 

מטר  14,111-לצרכים שוטפים בכמות כוללת המוערכת בכ
 ולתקופות המפורטים בהסכם.  מעוקב, בהתאם לתנאים

  מימון 12.2.1.13

 הסכמי המימון של דוראד

התקשרה דוראד במספר הסכמים  2111בנובמבר  26ביום 
, עם 2111בינואר  25"(, אשר חלקם תוקנו ביום המימון הסכמי)"

תאגידים בנקאיים בהובלת בנק הפועלים בע"מ )שהינו גם מארגן 
החוב( ועם גופים מוסדיים בהובלת כלל מימון אשראי עסקי בע"מ 

"(, במסגרתם הוסכם על העמדת המממנים הגופים –)להלן ביחד 
תחנת אשראי ואמצעים פיננסים מהגופים הפיננסיים להקמת 

"( ותנאיהם. ההסכמים כוללים מצגים הפרויקטהכוח של דוראד )"
והתחייבויות ביחס לדוראד, לפרויקט ולבעלי המניות, אשר 
הפרתם עשויה, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים שיועמדו 
בהתאם להסכמי המימון לפירעון מיידי ו/או להפרת 

 . נההמות הרישיון לביטול/או ו דוראדהתחייבויותיה של 

בין היתר, הוסכם, כי האשראי והאמצעים הפיננסיים האחרים 
מסך עלות  11%ידי הגופים המממנים ויהוו עד -יועמדו על

ידי בעלי -( תמומן על21%"(, והיתרה )הבכיר החובהפרויקט )"
המניות של דוראד בהתאם לחלקם מסך ההון המונפק של דוראד 

המממנים, עלות  "(. בהתאם להסכמות עם הגופיםהעצמי ההון)"



-112- 

מיליארד ש"ח, כאשר בהתאם  4.1-הפרויקט המוערכת הינה כ
להסכמי המימון, יעמידו הגופים המממנים לדוראד מימון בסך של 

 לשיעורין בהתאם לתנאי הסכמי המימון. מיליארד ש"ח 3.11עד 
בהתאם לתנאי הסכמי המימון, יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

ריבית ירים לצרכן, והיא תישא ההלוואה תהא צמודה למדד המח
 אחת יותאם, ששיעורה לצרכן המחירים למדד צמודה ,שנתית

 הריבית ששיעור ובלבד, דוראד של לדירוג בהתאםלשלוש שנים 
, שיעור הריבית השנתית הדוח למועד נכון. 1.1%-מעלה י לא הכולל

הקרן והריבית יעשה  תשלום .1.1%-כ הינוהקיימת  ההלוואהשל 
החל משישה חודשים ממועד ההפעלה בתשלומים חצי שנתיים 

בנוסף יעמידו הגופים המממנים שנים.  15של  ולתקופההמסחרית 
ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם להסכמים הנוגעים 

 לפרויקט הקמת תחנת הכוח.

במסגרת הסכמי המימון האמורים, הוסכם, כי דוראד תשמור על 
על פני שתי  1.11:1( יחס כיסוי חוב של 1יחסי הכיסוי הבאים: )

על פני כל תקופת  1.11:1תקופות חישוב עוקבות, ויחס כיסוי של 
בהתאם  .1.11:1( יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של 2חישוב; )

עומדת ביחסי  דוראד, דוראדלתחזיות תזרימי המזומנים של 
 הכיסוי לעיל.

הינם מידע צופה פני עתיד,  דוראדומנים של תזרימי המז תחזיות
 דוראדשל  ההערכותכהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבססים על 

 03.3.0.7 בסעיף כמפורטלגבי הכנסותיה והוצאותיה הצפויות, 
, ןחלקאו  ןכול, להתממש שלא . הערכות אלו עלולותלדוח' א לפרק

מכך שהקמת  כתוצאהאו להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, 
בהתאם לתנאים ולמועדים שנקבעו,  תחנת הכח לא תושלם

ועם  כתוצאה משינוי במערכת ההסכמים עם לקוחות דוראד
ספקיה, לרבות שינויים במחיר הגז ו/או אי עמידת ספקי דוראד 

, בהתחייבויותיהם, כתוצאה משינוי בהרכב הלקוחות של דוראד
לרבות שינויים משינוי ברגולציה החלה על תחום הפעילות, 

)למשל, כתוצאה משינוי עלות רכיב  של דוראד ףבאישור התערי
הגז(, אירועים מדיניים, אירועים ביטחוניים, שינויים במצב שוק 
החשמל ושוק הגז, אסונות טבע, כשלים טכניים, שינויים 
בעלויות ובסכומי ההשקעה הנדרשים לרכישת ציוד ועלייה 

כתוצאה /או ובשערי חליפין  שינויים במחירים של חומרי גלם,
 .לדוח 'לפרק א 03.2בסעיף  המפורטיםמגורמי הסיכון 

המשיכה כתנאי למשיכת האשראי הראשונה מהחוב הבכיר )"
"( התחייבו בעלי המניות של דוראד להעמיד לטובת הראשונה

הגופים המממנים ערבויות בנקאיות על סך מלוא חלקם בהון 
ת ספקים ולקוחות פוטנציאליים העצמי וכן להעמיד ערבויות לטוב

מסוימים, ככל שדוראד תידרש להעמידן, בהתאם להתחייבות של 
 שלהמניות  בעלי בעלי המניות של דוראד כלפי הגופים המממנים.

המממנים מצגים והתחייבויות ביחס לבעלי  לגופים נתנו דוראד
, אשר דוראדתחנת הכוח של  הקמתולפרויקט  דוראד שלהמניות 

, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים לפירעון לולההפרתם ע
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 החברה ו/או לביטול הרישיון.מיידי ו/או להפרת התחייבויות 

התחייבה ביחד ולחוד עם דורי אנרגיה להעמיד את  דורי קבוצה
חלקה של דורי אנרגיה בהון העצמי. החוב הבכיר וההון העצמי 

ך וכפוף למימון הפרויקט לשיעורין בהתאם לאבני הדר הוזרמו
 להתקיימות תנאים מתלים המפורטים בהסכמי המימון. 

ידי -עוד נקבע בהסכמי המימון, כי הלוואות שהועמדו עד כה על
בעלי המניות של דוראד למימון פעילותה של דוראד וכן הלוואות 

ידי בעלי המניות של -שיועמדו לדוראד, ככל שיועמדו בעתיד על
יר ותהיינה משועבדות דוראד, תחשבנה כחוב נחות לחוב הבכ

להבטחת התחייבויותיה של דוראד כלפי הגופים המממנים 
 "(. הלוואות הבעלים)"

הלוואות הבעלים נושאות ריבית וצמודות למדד המחירים לצרכן 
 כמפורט להלן: 

 2111בספטמבר  31הלוואות הבעלים שהועמדו עד יום  – הצמדה
ודש ספטמבר צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן של ח

. הלוואות הבעלים שהועמדו לאחר מועד זה, צמודות )קרן 2111
 וריבית( למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העמדתן.

 הפיננסית הסגירה מועד עד שהועמדו הבעלים הלוואות - ריבית
. 3.3%של  בשיעור שנתית ריבית נושאות(, 2111 בנובמבר 26)

או שטרם שולמו עד  הלוואות בעלים שהועמדו לאחר מועד זה
 הלוואות .11%, נושאות ריבית שנתית בשיעור של מועד זה
 נצברת, שולמו ושטרם 2111 בספטמבר 31 ליום עד שהועמדו

  .2111 בספטמבר 31 מיום החל בגינן הריבית

 הצדדים בוחנים את תנאי הלוואות הבעלים ושינויים מעת לעת. 

שהעמידה דורי יתרת הלוואות הבעלים  2113 בדצמבר 31 יוםלנכון 
יתרת ההלוואה כוללת "ח. שמיליון  14 -כ ינההאנרגיה לדוראד 

, 2113-ו 2112 השנים במהלךמליון ש"ח.  12 -ריבית צבורה של כ
 מתוך"ח ש מליון 121 -כ של סך דוראד המירה ועד למועד הדוח

  .מניות להון אנרגיה דורי לה שהעמידה ההלוואה

כנגד המימון שיעמידו הגופים המממנים לדוראד בהתאם להסכמי 
המימון שעבדה דוראד בשעבוד קבוע ומדרגה ראשונה ללא הגבלה 
בסכום את זכויותיה ונכסיה בקשר עם תחנת הכוח באשקלון, 
לרבות הזכות לקבלת כספים מכל מקור ומכל סוג שהוא; את כל 

ונות הפרויקט; הכספים הפיקדונות וזכויותיה של דוראד בחשב
מקרקעי הפרויקט, לרבות ההיתרים והזכויות של דוראד הקיימות 
והעתידיות בקשר למקרקעין; כל זכות לפטור, הקלה ו/או הנחה 
במס; כל זכויותיה של דוראד בקניין רוחני; הון המניות הבלתי 
נפרע של דוראד והמוניטין שלה; וזכויות נוספות של דוראד בקשר 

כן, שעבדה דוראד בשעבוד צף -חנת הכוח. כמועם פרויקט הקמת ת
בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה ונכסיה וכן 
בשעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה על כל זכויותיה הקיימות 
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בנוסף, כל  תחנת הכוח. מוקמתוהעתידיות ביחס למקרקעין, בהם 
ם, אחד מבעלי המניות של דוראד יצר לטובת הגופים המממני

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך 
ידיו, על כל הזכויות של -השעבוד על מניות דוראד המוחזקות על

דוראד בגין הלוואות הבעלים, קיימות ועתידיות, שהעמיד ו/או 
יעמיד לדוראד וכן על כל הדיבידנדים שיינתנו ו/או ישולמו, מניות, 

ת הטבה וכל הכספים אשר כל אחד ניירות ערך, אופציות, מניו
מבעלי המניות בדוראד זכאי או עשוי להיות זכאי להם מכוח 

 החזקותיו בדוראד.

ביחד  דורי קבוצהעוד התחייבו בעלי המניות של דוראד )לרבות, 
יעמידו ערבויות ולחוד עם דורי אנרגיה( כלפי הגופים המממנים, כי 

משרד הביטחון  בנקאיות לטובת ספק הגז )ככל שיידרש( עבור
ומקורות בהתאם להסכמי אספקת החשמל, כאמור בסעיף 

)ד( 12.2.1.12י )כאמור בסעיף "לפרק א' לדוח(, וכן לחח 12.2.1.13
ישפו את דוראד ו/או לפרק א' לדוח(, לרשות החשמל ולנתג"ז, וכי 

את הגופים המממנים בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים 
כאמור לעיל, סכומי השיפוי לא ייחשבו להלן. ככל שיינתן שיפוי 

חלק מההון העצמי שבעלי המניות התחייבו להעמיד לרשות דוראד 
 במסגרת מימון הפרויקט: 

  בגין כל עלות, הוצאה או חבות שתישא בהן דוראד בקשר
עם מפגעים סביבתיים או זיהום או בשל נסיבות אחרות 

ן כדי שהיו קיימות לפני תחילת הקמת תחנת הכוח ושיש בה
להשפיע על שטח תחנת הכוח של דוראד, בסכום העולה על 

 ש"ח, ושאין להן כיסוי ביטוחי;  111,111

  בגין כל תשלום ששילמה דוראד או שתידרש לשלם בשל
 חריגה בעלות קליטת מי ים מהתוכנית העסקית; 

  בגין כל תשלום ששילמה או שתשלם דוראד של פיצויים
פי -מוסכמים לקבלני ההקמה במקרה של כוח עליון על

הסכמי ההקמה או תשלומים שתידרש לשלם לקבלני 
מנת למנוע או לצמצם את ההשפעה של כוח -ההקמה על

 עליון בהתאם להסכמי ההקמה; 

  בגין כל תשלום שתשלם דוראד או שתידרש לשלם למקורות
ו/או למשרד הביטחון, לרבות מימוש הערבויות הבנקאיות 

לדוח, כתוצאה מעיכוב  'לפרק א 12.2.1.9האמורות בסעיף 
 בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח.

, עם התמלאות התנאים המתלים בהסכמי 2111בינואר  25ביום 
המימון, בוצעה המשיכה הראשונה של כספי המימון בהתאם 

 חלקההעמידה דורי אנרגיה את מלוא להסכמי המימון, ובכלל זה 
)בהון ובערבויות בנקאיות(, כפי שהתחייבה  דוראדבהון העצמי של 

 להעמיד כאמור לעיל.

, סך המימון אשר דוחלמועד הונכון  2113בדצמבר  31ליום נכון 
 3,191 -כ ידי הגופים המממנים לדוראד הינו בסך של-הועמד על
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ריבית שנתית  נושאבהתאמה, ש"ח,  מיליון 3,124-וכש"ח  מיליון
 למדד וצמוד, 1.1%-כ של בשיעור הינה הדוח למועד נכוןאשר 

 . לצרכן המחירים

פי הרישיון המותנה של -לצורך עמידה בדרישות ההון העצמי על
דוראד מניות נוספות של דוראד לבעלי מניותיה הקצתה דוראד, 

 942 -פי חלקם היחסי כנגד המרת הלוואות בעלים בסכום של כ-על
חל שינוי בהחזקתם היחסית של בעלי המניות של  לאש"ח.  מיליון

דוראד. במסגרת הסכמי המימון כל הון המניות המונפק של 
 דוראד שועבד לטובת הגופים המממנים.

 :גידור עסקאות

 ףההקמה, כמפורט בסעי ניבהסכם עם קבל דוראד התקשרות
למטבע הדולר  דוראדאת  חושפתא' לדוח,  לפרק( 1)ב()12.2.1.12

לשינויים בשווי  דוראד של הארה"ב. על מנת לצמצם את חשיפת
 אקדמה עסקאותדוראד  מבצעתההוגן של שער הדולר/שקל 

(forward לרכישת דולר )לגידור השווי ההוגן.  שקל כנגד"ב ארה 

 :ערבויות

 הביטחון משרד"ז, נתגהעמידה ערבויות בנקאיות לטובת  דוראד
מיליון  31-כהינה  2113בדצמבר  31מקורות, אשר יתרתן ליום ו

פי שיעור -"ח. כנגד ערבויות אלו, נתנו בעלי המניות ערבויות עלש
  83.בדוראדהחזקתם היחסי 

 :דירוג

לפי מידע שמסרה דוראד לדורי קבוצה, נכון למועד הדוח, לדוראד 
( שהנה Investment Grade"רמת השקעה" )-דירוג פיננסי ב

 & Standardידי חברות הדירוג -ומעלה אשר נקבע על A-בוצת המק

Poor’s Maalot ומידרוג בע"מ.  

 מיסוי 12.2.1.14

 31 ביום שהסתיימה השנה וכולל עד סופיות מס שומות לדוראד
 מיסים לדוראד התהוו טרם, הדוח למועד נכון. 2116 בדצמבר
 .2113 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה שוטפים

 ודרכי ניהולםסיכונים סביבתיים  12.2.1.11

לאחר השלמת הקמת תחנת הכח, ותחילת פעילות ייצור ואספקה 
כפופה לחקיקה ורגולציה, להיות דוראד  פעילותשל חשמל, צפויה 

שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים 
ידי הטלת מגבלות באשר -עלבין היתר, ממפגעים סביבתיים, 

 בחומרים מסוכנים רעש, פליטת מזהמים לסביבה וטיפולל
  ."(החוקים הסביבתיים)"

                                                 
בהתאם לחלקה  בהתאם להסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה, החברה העמידה ערבויות לטובת נתג"ז, משרד הביטחון ומקורות  83

 היחסי של דורי אנרגיה בהחזקות בדוראד.
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למועד הדוח, נדרשת דוראד לעמוד בדרישות חוקיות  נכון
מתחומים הקשורים לאיכות הסביבה, בכל הנוגע להקמת תחנת 
הכח, לרבות, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן 

 בדרישות החקיקה וחוקי העזר. 

 אינן, האמורות בדרישות העמידה בגין העלויות, הדוח למועד נכון
בעלי המניות של דוראד לשיפוי  להתחייבות .לדוראד מהותיות

בקשר עם מפגעים סביבתיים, ראה  דוראד ו/או הגופים המממנים
 לדוח. 'לפרק א 12.2.1.11סעיף 

 התאגידופיקוח על פעילות  מגבלות 12.2.1.19

פעילותה של דוראד בייצור חשמל כפופה לחוק משק  (א)
החשמל ולתקנות שהותקנו מכוחו, המסדירים את 
הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל 

 בישראל לתחרות. 

מהפעילויות פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעילות -על (ב)
פי רישיון לפי חוק -משק החשמל, אלא עלהקבועות בחוק 

של בעל רישיון תהא בהתאם  משק החשמל, ופעילותו
לתנאי רישיונו. תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן 

, מתווים את 1665 –רישיון וחובות בעל הרישיון(, התשנ"ח 
התנאים למתן הרשיון, את הכללים להפעלת הרישיון ואת 
החובות החלות על בעל הרישיון. לפרטים אודות הרישיון 

 .לדוח 'לפרק א 12.2.1.2המותנה שניתן לדוראד ראה סעיף 

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(,  (ג)
"(, מטרתן עידוד תקנות הספקת חשמל)" 2111 –תשס"ה 

הקמתן והפעלתם של מתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם 
לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת 
חשמל של יצרנים פרטיים לצרכנים, והן מסדירות את 
ההתקשרויות של הגורמים השונים במשק החשמל 
להספקת חשמל. תקנות הספקת חשמל קובעות, בין היתר, 
כללים לגבי שיטות התקשרות בעסקאות לרכישת חשמל 
בין יצרן חשמל פרטי לבין מנהל המערכת, כהגדרתו 

הגבלות  84"(,עסקאות רכישהבתקנות הספקת חשמל )"
תנאים למתן  לגבי תקופת ההתקשרות בעסקאות רכישה,

רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה וחובותיו של 
יצרן החשמל הפרטי כלפי הצרכנים ולמילוי תנאי רישיונו. 

יצרן פרטי, אם רצה בין היתר, תקנות אלה קובעות, כי 
למכירת אנרגיה בכך, יהיה זכאי להתקשר בעסקת רכישה 

(Energy או למכירת )( יכולת זמינה ואנרגיהEnergy & 

Capacity )שיונו של ישיון הולכה, בכפוף לתנאי ריבעל רל
, לאמות המידה, לתעריפים האמורותיצרן פרטי, לתקנות 

                                                 
 בעל של, החשמל ברשת עומסים על והפיקוד הבקרה, הפיקוח מרכז"מנהל -כ חשמל הספקת בתקנות מוגדר "המערכת מנהל"  84

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, חח"י הינה הגוף היחיד בישראל  ".המערכת לניהול רישיון שקיבל מי או, ההולכה רישיון
 העומד בהגדרת "מנהל מערכת".  
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 . ולכל דין

רשות החשמל הינה גוף רגולטורי שהוקם מכוח חוק משק  (ד)
החשמל, המפקח על מילוי הוראות הרישיונות שניתנו 
 מכוחו. רשות החשמל קובעת תעריפים ואת דרכי עדכונם,

ובפיקוח על מילוי התנאים שנקבעו  עוסקת במתן רישיונות
 ברישיונות.

בנוסף, רשות החשמל קובעת 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 

 מל מבעלי רישיון. ורכישת חש

מליאת רשות החשמל מפרסמת מעת לעת החלטות אשר  (ה)
מטבע הדברים חלקן רלוונטיות לפעילותה המיועדת של 

מה רשות פרס 2111בחודש דצמבר דוראד. בין היתר, 
ליצרן  םתעריפי ת"הסדר - 2החלטה מספר החשמל את 

חשמל פרטי קונבנציונלי במסגרת רשת ביטחון מלאה 
קבועה( או רשת ביטחון חלקית )יכולת )יכולת זמינה 

פי החלטה זו, במקרים בהם לא כל -על זמינה משתנה(".
האנרגיה נמכרה לצרכנים פרטיים יהיה רשאי היצרן 

ק הפנוי של מתקן הייצור כזמינות להעמיד את ההספ
אם לא תהיה מכירה לצרכני  לטובת ספק שירות חיוני.

משתנה  הראשונים שמוקצים לזמינות 11%על  -קצה 
מעלות ההקמה הנורמטיבית  11%-יקבל היזם החזר ל

והחזר על כלל ההוצאות הקבועות הנורמטיביות )מכירה 
(. על היתרה 1-עד ל 11%לצרכני קצה תקזז את אותם 

המוקצית לזמינות משתנה העומדת לרשות ספק השירות 
מעלות  11%-החיוני, יקבל היצרן החזר בסכום השווה ל

וכן החזר על כלל ההוצאות הקבועות ההקמה הנורמטיבית 
במקביל להעמדת הזמינות לטובת מנהל  הנורמטיביות.

המערכת מחויב היצרן להגיש הצעת מחיר לתמורה אותה 
יקבל בגין האנרגיה שיזרים לרשת, במידה שיידרש היצרן 
להפעיל את תחנת הכח לטובת מנהל המערכת כהגדרתו 

למנהל  בתקנות. הצעת המחיר שרשאי היצרן להגיש
המערכת מוגבלת במחיר מקסימום שנגזר מעלויות 

 נורמטיביות הנקבעות על ידי רשות החשמל. 

שפורסמה  355מישיבה מספר  1 מספרהחלטה במסגרת 
"עקרונות להכרה בעלויות בגין  – 2112ביוני  11ביום 

עדכנה רשות החשמל  – "2112הסכמים לרכישת גז טבעי 
את התעריף הנורמטיבי המקסימלי למכירת אנרגיה 

 כאמור ביחס ליצרנות חשמל פרטית קונבנציונלית.

מישיבה  החלטהפרסמה רשות החשמל  2116בחודש יולי 
תומכי מימון ליצרני  תעריפיים"הסדרים  – 291מספר 

של רשות  2, ואשר עודכנה בהחלטה מספר חשמל פרטיים"
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שבה, בין  – 2112ביוני  4מיום  351בה מספר החשמל מישי
היתר, תיקנה רשות החשמל הסדרים תעריפים שיחולו בין 

פרטי לבין ספק שירות חיוני ביחס להבטחת  יצרן חשמל
תשלום ליצרני חשמל פרטיים במקרה של אירוע כוח עליון 

 וכן התקינה הסדרים תעריפיים. 

  - הסכמים מהותיים 12.2.1.15

 , קשורה דוראד בהסכמים מהותיים כדלקמן: דוחנכון למועד ה

 הסכם ייזום (1)

התקשרה דוראד בהסכם עם דורי  2111בנובמבר  26ביום 
פיו שילמה דוראד במועד המשיכה הראשונה סך של -קבוצה, על

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, בתמורה לייזום הפרויקט  46.4
ולשירותי הניהול בתקופה שקדמה למועד המשיכה הראשונה. 

סכם נקבע, כי שיעור החזקותיה של דורי קבוצה, במישרין בה
 11%-ו/או בעקיפין, לא יפחת מסך ההון המונפק של דוראד מ

עשר חודשים ממועד המסירה של תחנת הכוח -לתקופה של שנים
 מקבלני ההקמה לדוראד.

במקביל להתקשרות בהסכם זה עם דורי קבוצה, התקשרה 
התחייבה ושילמה  דוראד בהסכם דומה עם אדלקום, לפיו

 מיליון ש"ח. 46.4לאדלקום דמי ייזום בסך של 

זה לפרק א' לדוח, נכון  12מעבר להסכמים המתוארים בסעיף  (2)
 למועד הדוח, דוראד אינה קשורה בהסכמים מהותיים. 

 - משפטיים הליכים 12.2.1.11

ידי החברה ודורי -במסגרת ההליכים המשפטיים שנפתחו על [א]
"( נגד קבלני ההקמה של תחנת הכוח, כמפורט התובעותבניה )"
לדוחות הכספיים, הגישו התובעות בקשה (א. 4.ג(1.11בבאור 

למתן צווים זמניים להפסקת העבודות באתר תחנת הכוח 
בבקשה  הלהצטרף כמשיב הגישה בקשה לבית המשפטדוראד ו

נמסרה  2113ספטמבר  בחודש. למתן צווים זמניים התובעותשל 
לפתיחת הליך בוררות נגד של קבלני ההקמה לחברה בקשתם 

 The International Chamber of-ודורי בניה ב החברה

Commerce( מוסד לבוררות בלונדון ,ICC כמפורט בבאור ,)
הכספיים. כנגד החברה ודורי בניה הוגשו  לדוחות. (א4.ג(1.11

תביעות כספיות מקבלני המשנה של דורי בניה בפרויקט להקמת 
(א. לדוחות 4.ג(1.11של דוראד, כמפורט בבאור  תחנת הכוח

להליכים האמורים לא צפויה  ודוראד החברה להערכתהכספיים. 
 .הפרויקטלהיות השפעה מהותית על התקדמות 

 בין, המתייחסדוח פרסם מבקר המדינה  2113אוקטובר  בחודש [ב]
"א מקצא דוראדידי -על במקרקעין הזכויות לרכישת, היתר

, מקורות ועם הביטחון משרד עם דוראד של ולהתקשרויותיה
)א( לפרק א' לדוח, 12.2.1.11-ו 12.2.1.9כמפורט בסעיפים 
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 נמתחה ביקורת על הליכי ההתקשרות בהתאמה. בדוח האמור
 . האמורים בהסכמים

כאמור לעיל, דוראד הוקמה במטרה  – יעדים ואסטרטגיה עסקית 12.2.1.16
שת לעסוק בייצור חשמל ובאספקתו וכן בהקמת תשתית הנדר

, דוראד החלה בהקמת תחנת כוח דוחלפעילות זו. נכון למועד ה
באשקלון לייצור חשמל מגז טבעי וסולר כגיבוי, עם כושר ייצור של 

 מגוואט. 111-כ

  – דיון בגורמי סיכון 12.2.1.21

  להשפיע על דוראד:תיאור גורמי הסיכון אשר עשויים  להלן

 כלכלייםגורמי סיכון מקרו 

על פעילותה של דוראד חלה רגולציה, כמפורט בסעיף  – רגולציה [א]
לפרק א' לדוח. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים  12.2.1.19

ברגולציה ובחקיקה החלות על השחקנים השונים במשק החשמל. 
לאחרונה הודיעה רשות החשמל על כוונתה להשית על יצרני חשמל 

עריפית פרטיים תעריפים מערכתיים לצורך קביעת אחידות ת
ביניהם לבין חח"י. קיים חוסר וודאות לגבי העלויות שיוכרו, ככל 
שיוכרו, במסגרת אותם תעריפים. להערכת דוראד, להשתת 

על מהותית להיות השפעה  עלולההתעריפים האמורים וגובהם 
כן, השתת התעריפים -הרווחיות של דוראד ועל איתנותה. כמו

הסכמי  בתנאיראד דו של עמידה לאיהאמורים עלולה לגרום 
ביכולת חלוקת דיבידנדים לבעלי  ולפגיעההפרויקט  שלהמימון 

המניות שלה. העדר רגולציה מקיפה ועקבית בסוגיות הקשורות 
לפתיחת משק החשמל לתחרות ולהסדרתו, ובכלל זה בנושא 
התעריפים המאושרים לשחקנים השונים במשק החשמל, כמו גם 

פעילותה של דוראד ובתוצאותיה שינויים ברגולציה, עלול לפגוע ב
 הכספיות ובמצבה העסקי.

הרעה במצב המדיני,  – בישראל והכלכלי הביטחוני, המדיני המצב [ב]
הביטחוני והכלכלי בישראל עלולה לגרום לקשיים בפעילותה של 
דוראד ו/או לפגיעה בנכסיה. אירועים בטחוניים ו/או פוליטיים 

ום לפגיעה במתקניה של כגון מלחמה או אירועי טרור, עלולים לגר
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 

ידי דוראד ללקוחותיה באופן רציף, אמין -בהספקת חשמל על
ים ביטחוניים שהתרחשו במסגרת מבצע בשל אירועואיכותי. 

ומטחי טילים תכופים באתר  2112"עמוד ענן" בחודש נובמבר 
ההקמה של תחנת הכוח, הופסקו עבודות ההקמה באתר למשך 

עלולים להוות יעד להתקפות של דוראד  מתקניהמספר ימים. 
טרור או לאירועים בטחוניים אחרים, ובשל כך השקיע דוראד 

)ב( לפרק א' 12.2.1.11חיזוקם כמפורט בסעיף במיגון מתקניה ו
דוח. שינויים אחרים במצב שוק החשמל והגז עלולים להשפיע על 

 תוצאות פעילותה של דוראד ועל מצב עסקיה.
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פגעי טבע שונים, כגון שיטפונות ורעידות  – ושריפותטבע  אסונות [ג]
אדמה, כמו גם 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 

 בתחנת הכוח, מתקניה של דוראד חשופים לסיכוני אש. דלקים
עלול  ותשריפמהמתקנים שנפגעו כתוצאה מפגעי טבע ו/או  שיקום

להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים ולהתמשך פרק זמן ממושך, 
ועל כן עלול לגרום להשבתה מלאה ו/או חלקית של אמצעי הייצור 

  .דוראדשל 

 אדרגורמי סיכון בתחום הפעילות של דו

לפי חוק משק החשמל, תעריפי החשמל אשר  – החשמל תעריפי [ד]
-באופן בלעדי על נקבעים, ואופן עדכונם, מלקוחותיה תגבהדוראד 

 להיות צפויהידי רשות החשמל. לפיכך, לתעריפים האמורים 
השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של דוראד. התעריפים 

 .החשמל רשות ידי-על רותנגזרים, בין היתר, מהעלויות המוכ
לפעול כאמור ידי דוראד, עתידה -תחנת הכוח אשר תוקם על

דלקית אשר תוכל לפעול גם על בסיס דלק חליפי -כתחנת כוח דו
)סולר(, לרבות במקרה של אי אספקת גז טבעי לתחנת הכוח. 
תעריף האנרגיה שנקבע באישור התעריף של דוראד מגלם חלק 

הפעלת תחנת הכוח על בסיס  מעלויות הדלק הרלבנטי, גז או סולר.
סולר לזמן ממושך, עלולה לגרום לפגיעה משמעותית ברווחיות 

 .דוראד לעומת הרווחיות הצפויה משימוש בגז טבעי

בהתחשב בכמות הגז הטבעי הקיימת  - טבעי גז באספקת מחסור [ה]
במאגר תמר, שהינו נכון למועד הדוח המאגר היחיד הקיים 

פי -ויה להיות במאגר לוויתן, שעלבישראל, ובכמות הגז הטבעי שצפ
 85פרסומים פומביים נמצא נכון למועד הדוח בשלבי תכנון ופיתוח,

הקיימות בהיקף הולכת הגז הטבעי  למגבלות לב בשים וכן
מהמאגר הגז בשל מגבלת הקיבולת של צינור הגז הטבעי הקיים 

עלול להיות מחסור בגז טבעי או עלולות להירשם קשיים  -כיום 
כן, גורמים שונים כגון -ההספקה של הגז הטבעי. כמו בסדירות

לגרום עלולים פוליטיים, בטחוניים, טכניים ו/או פגעי טבע, 
לשיבוש בהזרמת הגז הטבעי ממאגרי הגז ובכך לשבש את פעילות 

עול כאמור לעיל, תחנת הכוח עתידה לפהייצור של תחנת הכוח. 
ז טבעי במקרה של אי אספקת ג, כך שדלקית-כתחנת כוח דו

לפעול על בסיס דלק חליפי. במקרה כזה, היא תוכל  לתחנת הכוח
 )בדלק חליפי(עתידה דוראד לקבל מחח"י תשלום עבור זמינות 

 ףותשלום עבור אנרגיה. תעריף האנרגיה שנקבע באישור התערי
. הפעלת תחנת דלק חליפימגלם עלויות הדלק הרלבנטי, גז או 

 משמעותיתגרום לפגיעה , עלולה לדלק חליפיהכוח על בסיס 
 .ברווחיות דוראד לעומת הרווחיות הצפויה משימוש בגז טבעי

                                                 
 חזקת תמר.אלמיטב ידיעת החברה המתבססת על פרסומים פומביים של תאגידים מדווחים שהינם שותפים ב  85
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לאחר השלמת הקמת תחנת הכח, ותחילת  - הסביבה איכות [ו]
כפופה תהא דוראד  פעילותפעילות ייצור ואספקה של חשמל 

לחקיקה ורגולציה, שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה 
ידי הטלת -עלבין היתר, והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים, 

רעש, פליטת מזהמים לסביבה וטיפול בחומרים מגבלות באשר ל
 .מסוכנים

 להיות צפויהלאמינות הציוד בתחנת הכוח  – טכניים כשלים [ז]
. כשלים מהותיים בציוד חשיבות מרובה לפעילותה של דוראד

עלולים להגביל את כושר הייצור לפרקי זמן ארוכים. תיקון תקלות 
עלול להיות כרוך בהשקעה של משאבים רבים ולעלייה בעלויות 

נכון למועד הדוח, קיימת אחריות  הישירות והעקיפות של דוראד.
של יצרני הציוד ושל קבלני ההקמה על חלק מהציוד המתוקן 

אשר ניתנת למימוש במקרה של כשל, בהתקיים בתחנת הכוח, 
 תנאים מסוימים בהתאם לתנאי האחריות.

בהתאם לפרסומים פומביים של רשות החשמל, עתידה  – תחרות [ח]
מתחרים חדשים נוספים בתחום משמעותית של  להירשם כניסה

 החשמל בענף התחרות הגברת. בשנים הקרובות ייצור החשמל
 להביא ובכך בענף דוראד של יהתחרות הכושר על להשפיע עלולה

 .ברווחיותה לשחיקה

 גורמי סיכון מיוחדים לדוראד

תחנת  בפתיחתעלול להיווצר עיכוב  - הכוח תחנת בפתיחת עיכוב [ט]
כשל או פגיעה בשל הגורמים המפורטים להלן: הכוח, בין היתר, 

באספקת בגז הטבעי לתחנת הכוח ו/או במערכת הולכת הגז 
ה או אירועי מביטחוניים ו/או פוליטיים כגון מלחהטבעי, אירועים 

ו/או אי קבלת כל ההיתרים הנדרשים לפתיחת התחנה ו/או טרור 
להפעלתה המסחרית בתפוקה מלאה ו/או כשלים טכניים ואחרים 

והחמרה בדרישות רגולטוריות כגון דרישות בציוד ו/או במתקנים, 
יצור חשמל, של משרד התשתיות הלאומיות ורשות החשמל בעניין י

דוראד קשורה בהסכמים לאספקת הולכתו, תעריפי חשמל וכיו"ב. 
לפרק א' לדוח,  12.2.1.9חשמל עתידית ללקוחות, כמפורט בסעיף 

ובמסגרת זו התחייבה כלפי הלקוחות ללוחות זמנים מסוימים 
שבהם תספק את החשמל. אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו 

סות בסכומים גבוהים. נוסף עלולה לחשוף את דוראד לתשלום קנ
( Take or Payעל כך, בשל ההתחייבות של דוראד לרכוש או לשלם )

במסגרת ההסכם לרכישת גז טבעי, עיכוב בפתיחת התחנה עלול 
להשפיע על התוצאות הכספיות של דוראד, כמפורט בסעיף 

 )א( לפרק א' לדוח.12.2.1.12

עלת לפי רישיון נכון למועד הדוח דוראד פו – רישיוןלפי  פעילות [י]
לפרק א' לדוח. דוראד פועלת  12.2.1.2מותנה, כמפורט בסעיף 

 לקבלת רישיון קבוע, שהינו אחד התנאים להפעלת תחנת הכוח. 

למרות הרפורמה המתגבשת  - תחרותיים שאינםבשווקים  פעילות [יא]
לפרק א'  12.2.1.4לפתיחת משק החשמל לתחרות כאמור בסעיף 
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הרפורמה כיום מתמקדת בעיקר  לדוח, למיטב ידיעת החברה,
במקטע אחד, שהינו מקטע הייצור. יתר המקטעים שהינם ההולכה 

ידי חח"י, שהינה היחידה בעלת רישיון -והחלוקה, נשלטים כיום על
לפעול במקטעים אלה. אי היכולת של דוראד לפעול במקטע 
ההולכה והחלוקה ותלותה בשירותים של חח"י עלולה לפגוע ברמת 

 2113ידי דוראד ללקוחותיה. יצוין שבשנת -שיינתנו עלהשירותים 
פעלו עובדי חח"י לאי חיבורה של תחנת הכוח לרשת החשמל, ובכך 

כן, היותה של חח"י -בהתקדמות הפרויקט. כמונוסף יצרו עיכוב 
הספק היחיד של שירותי הולכה וחלוקה עלול להשפיע על עלויותיה 

ידי -ריפים הנגבים עלשל דוראד בגין שירותים אלה, אם כי התע
ידי רשות החשמל. גם בשוק -חח"י בגין שירותים אלה נקבעים על

תמר, ובכך –הספקת הגז הטבעי קיים נכון למועד הדוח ספק יחיד 
יש לו יכולת מכריעה להשפיע הן על מחירי הגז הטבעי והן על 

 אספקת הגז הטבעי הסדירה לדוראד.  

רותה של דוראד כתוצאה מהתקש – חליפין בשערי שינויים [יב]
בהסכמים עם קבלני ההקמה של תחנת הכוח, דוראד חשופה 
לשינויים בשערי חליפין של הדולר ארה"ב ביחס לשקל החדש. על 

( forwordמנת לצמצם חשיפה זו נקשרה דוראד בעסקאות אקדמה )
לפרק  12.2.1.13לרכישת דולר ארה"ב כנגד שקל, כמפורט בסעיף 

א' לדוח. נוסף על כך, דוראד חשופה לשינויים בשערי חליפין של 
הדולר ארה"ב ביחס לשקל החדש בשל הצמדת מחיר הגז בהתאם 

בוחנת ביצוע עסקאות גידור מול הסכם  דוראדלהסכם עם תמר. 
 הגז עם תמר. 

התחייבויותיה של דוראד  – לצרכןשינויים במדד המחירים  [יג]
לתאגידים בנקאיים וכן לבעלי המניות של החברה צמודים למדד 
המחירים לצרכן, שהינם נכון למועד הדוח, כמפורט בסעיף 

לחלק א' לדוח. לפיכך דוראד חשופה לעליה במדד  12.2.1.13
 המחירים לצרכן.
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פי השפעתם, לדעת הנהלת דורי -פי טיבם ועל-על האמוריםבטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון 
 :קבוצה, על עסקי הקבוצה

 

 סיכון גורם
 השפעה

 גדולה
 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 סיכוני
 מקרו

 כלכליים

   + רגולציה

  +  בישראל והכלכלי הביטחוני, המדיני המצב

  +  ושריפות טבע אסונות
 גורמי
 סיכון

 בתחום
 הפעילות

 של
 דוראד

   + החשמל תעריפי
   + טבעי גז באספקת מחסור

  +  הסביבה איכות

  +  טכניים כשלים

  +  תחרות

 גורמי
 סיכון

 מיוחדים
 לדוראד

  +  הכוח תחנת בפתיחת עיכוב

  +   רישיוןלפי  פעילות

  +  שאינם תחרותייםבשווקים  פעילות

   + שינויים בשערי חליפין 

 במדד שינויים
   + לצרכן המחירים

 

 בדוראד דורי קבוצההשקעת  12.3

של דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר  חקט הקמת תחנת הכוההשקעה בפרוי
, ובכלל זה בשל סיכונים הגלומים להחזר ההשקעה, לרווחי הפרויקט ולתשואה לחברה

החברה . להשקעתה של לפרק א' לדוח 12.2.1.21בדוראד ובפעילותה, כמפורט בסעיף 
צאות פעילותה של בדוראד ולהחזר ההשקעה עשויים להיות השפעה מהותית על תו

כספי, כפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיון של דוראד וביעדיה, לרבות הקבוצה ולמצבה ה
 זה לעיל. 12בהיבט עלויות ההקמה של תחנת הכוח, התפעול והמכירות, כמפורט בסעיף 

 

  אחרים .13

 בהשכרה ובמכירה של נכסי נדל"ן לשימושים עסקיים. זו פועלת הקבוצה במסגרת

 2113 בדצמבר 31 ליום נכון. באופן הדרגתי הפעילות בתחום פעילות זה צומצמה 2114משנת  החל
היקף הפעילות של הקבוצה בתחום זה אינו מהותי ביחס לפעילות הכוללת של  הדוח ולמועד

  הקבוצה.
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 פרטים נוספים –תיאור עסקי דורי קבוצה  –חלק רביעי  

 הון אנושי  .14

  מבנה ארגוני 14.1

 

  

  כללי 14.2

מבוצעת באמצעות מטה אשר מעניק סיוע מנהלי לביצוע  של החברה הפעילות
כספים, גזברות וחשבות, ייעוץ  כגון הפרוייקטים השונים ומטפל בנושאים שונים

 משפטי, תפעול וביצוע מערכת מידע.

  :2113בדצמבר  31ליום  ,חברההתפלגות עובדי הלהלן 

 תפקיד מספר עובדים

 מנהלים 3

3 
מהנדסים, הנדסאים, מנהלי אזורים 

 ומנהלי פרויקטים
 שיווק ומכירות 2
 משרד 14
 "כסה 33

 

חותמים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתם. המסמך מפרט  חברהעובדי ה כלל
פי שעה או עובד בשכר חודשי, את הזכאות לימי -האם העובד הינו עובד בשכר על

ואחרים זכאים לקבלת רכב חברה  החברההבראה וחופשה שנתית. חלק מעובדי 
 דמי נסיעות.ל
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 גז    
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או ו/סיה או קרנות פנו/מבצעת בגין עובדיה הפרשות לביטוח מנהלים  חברהה
 לקופה מרכזית לפיצויים.

מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות -בגין סיום יחסי עובד חברההתחייבות ה
ובקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות  מנהליםשוטפות בקרנות פנסיה, בביטוחי 

 הכספיים(. לדוחות 15באור )ראה  החברהבספרי 

תאם לעמידה ביעדי נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים, מעת לעת, לרבות בה החברה 14.3
 113-כבסך של חברה הסתכמה ל האמורים , עלות התגמולים2113בשנת הצלחה. 

  .אלפי ש"ח

 ידי-על שהועמדה הלוואהכלל, כ. הלוואות ,מעמידה לעובדים, מעת לעת חברהה 14.4
ההלוואות  .1% בניכוי פריים שלבשיעור  שנתיתנושאת ריבית  לעובדיםהחברה 

, הדוח דלמוע ונכון 2113 ברבדצמ 31לעובדים נכון ליום ידי החברה -עלשהועמדו 
 .חאלפי ש" 211-בכ הסתכמו

  קבוצה דורינושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של  קבוצת 14.1

 . בכירה משרה נושאי ששה בחברה מכהניםלמועד הדוח  נכון 14.1.1

שת נושאי המשרה הבכירה שלוכהונה של ההעסקה והלפרטים בדבר תנאי  14.1.2
כפי שהוכרו בדוחות בעלי התגמולים הגבוהים ביותר,  קבוצהבדורי 

לפרטים בדבר החזר מענק בגין  לפרק ד' לדוח. 21ראה תקנה הכספיים, 
לדוחות  .טו.33 באורכהונתו של מנכ"ל החברה, מר רונן אשכנזי, ראה 

 הכספיים.)*( 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  2114בחודש פברואר  14.1.3
גמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה החברה מדיניות ת

בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות. מדיניות התגמול האמורה 
בדצמבר  31 בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום בזאתמובאת 

 (.2113-11-114114 בדבר זימון האסיפה הכללית )אסמכתא מספר 2113

  הדרכהובקבוצה באימונים דורי השקעות  14.9

לדירקטורים בנושאים הקשורים בפעילות יום עיון החברה  קיימה 2113 שנתב
 ן, שבהו/או לעובדים של החברההרצאות לדירקטורים ערכה מעת לעת וכן  ,החברה

ובנושאים שונים  על החברה החליםהוצגו עדכונים מהותיים בחקיקה וברגולציה 
 .הקשורים לפעילותה

  ומתקניםרכוש קבוע, מקרקעין  .11

 Gמשרדים, מחסנים ושטחי חניה במתחם " דורי קבוצהשוכרת נכון למועד הדוח,  11.1
. המתחם דורי קבוצהשל  הבכירה ההנהלההחברה ואביב עבור מטה -צמרת" בתל

חברה  ,מרכזים מסחריים בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה יהינו בבעלות ג'
לפרטים אודות בשליטת גזית ישראל. המשרדים משמשים גם את גזית ישראל. 

הסכם השכירות האמור ואודות חלוקת השימושים וההוצאות ביחס לנכס המושכר 
 . .ה( לדוחות הכספיים2.ד.26ראה באור 

בבניין משרדים בדרך ירושלים, רעננה שטחי משרדים  דורי קבוצהשוכרת כמו כן  11.2
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בין דורי  2111בינואר  21בהתאם להסכם שכירות מיום  ,גמלא פארק(מתחם )
לפרטים אודות לבין צד שלישי )המשכיר(. )השוכרות( ה, דורי בנייה ורום גבס קבוצ

 לדוח.  לפרק א' 11.16.1סעיף ראה האמור הסכם השכירות 

 באתרי בניה.ארעיים הקבוצה מפעילה מערכת של משרדי מכירות  11.3

  מוחשייםנכסים לא  .19

קבלנים  רישום חוקפי -על רישיונות למעט, כלשהם מוחשיים לא נכסים אין לקבוצה
 לדוחות 12 בבאורולמעט מוניטין כאמור  לדוח פרק א'ל 11.4.1-ו 11.21.1כאמור בסעיפים 

 . הכספיים

  ביטוח .15

דורי קבוצה מקיימת בקשר עם עיסוקיה פוליסות ביטוח המכסות, בכפוף לתנאי  15.1
את הסיכונים עד לסכום כולל שנקבע בכל פוליסת ביטוח, ובכלל זה,  ,הפוליסות

ציוד אלקטרוני, אש, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, פעילות ייזום ובניה, 
אחריות מקצועית אחריות מוצר, נאמנות, וכן ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי 
משרה. להערכת הנהלת דורי קבוצה, בהסתמך על חוות דעת של יועץ ביטוח, היקף 

אות והולם את הסיכונים הקיימים הכיסוי הביטוחי של דורי קבוצה בארץ הינו נ
 .בתחום הביטוח לאור סוג פעילותה וניסיונה

ידי חברות ביטוח מקומיות בפוליסות -בחו"ל מבוטחים על דורי קבוצהכסי נ 15.2
 מקובלות, הכוללות כיסוי ביטוחי כנגד נזק לרכוש וביטוחי חבות מקובלים

  .הפועלות בחו"להרלוונטיות לפי החלטות ומדיניות החברות , במדינות השונות

 הון חוזר  .11

 11.24סעיף לפרטים אודות מדיניות דורי קבוצה לגבי הון חוזר בתחומי הפעילות ראה 
 .לדוח 'פרק אל

 .לדוח 'פרק אל 11.24.1-ו 11.24.2ים לאשראי ספקים ולקוחות ראה סעיפ

 בהון חוזר.  גירעון אין קבוצה לדורי, 2113בדצמבר  31ליום  נכון

 ומימוןאשראי  .16

מגופים ומממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים  החברה
 מפעילות שוטפת ומהון עצמי ,מתזרימי מזומנים ,באמצעות אשראי ספקים, וכן, מוסדיים

מסה"כ נכסי  21%-המממן כמיליון ש"ח  411-בכ מסתכם 2113בדצמבר  31 אשר נכון ליום
של מעת לעת מממנת את פעילותה השוטפת באמצעות הנפקה  החברה, בנוסף .החברה

הבנקאי והמוסדי ניתן כנגד שעבוד נכסים קבועים ניירות ערך, כמפורט להלן. האשראי 
לפרטים נוספים אודות השעבודים שיצרה דורי קבוצה, ראה  ופירותיהם או ללא שעבוד.

 . לדוחות הכספיים 11ובאור  לדוח 'פרק אל 16.5סעיף 

עם בנקים  , בדרך כלל,מתקשרתהיא זם, יכ דורי קבוצהבפרויקטים בהם משמשת 
מסגרות של אשראי מגשר. הסכמי  דורי קבוצהבהסכמי ליווי בנקאי, במסגרתם מקבלת 

לשעבד לבנקים את כל זכויותיה בגין  דורי קבוצההליווי האמורים מחייבים את 
שנה והספקים, לשעבד לטובת קט, להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המיהפרוי

קטים ולקבל את אישור הבנקים יהבנקים את חשבונות הבנקים המתייחסים לפרוי
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 .(לדוח 'פרק אל 11.23ראה סעיף )לפרטים נוספים  למשיכות מחשבונות אלו

פי -מבנקים מותאמים מפעם לפעם על דורי קבוצההיקפי האשראי המאושר שנוטלת 
 צרכיה המשתנים. 

עמידה לרשות דורי בניה ולחברות בת ולחברות קשורות של דורי בניה, מעת הקבוצה  דורי
 .דוח' לא פרקל 11.24.1סעיף , כמפורט ב, מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויותלעת

 אשראי  מגבלות 16.1

פי -מבנקים מותאמים מפעם לפעם על דורי קבוצהשנוטלת  םיהיקפי האשרא
ובהתאם למסגרות אשראי המסוכמות עם הבנקים והסכמי  המשתנים צרכיה

מגבלות האשראי המוטלות על דורי קבוצה הינן מגבלות הליווי הבנקאיים. 
המתייחסות לפרויקטים מסוימים והינן מגבלות שדורי קבוצה נוטלת על עצמה 
מכח הסכמי הליווי הבנקאי לאותם פרוייקטים כמקובל בהסכמי ליווי בנקאיים 

 .לדוח 'פרק אל 11.23בסעיף כמפורט ם לבניה, בפרוייקטי

  אשראימסגרות  16.2

 ,מסגרות אשראי הכוללות אשראי כספי וערבויות )מכרז, ביצוע חברהל 16.2.1
 31ליום  חברהלהלן פרטים אודות מסגרות האשראי של הוטיב(. מכר 

  ולמועד הדוח )במיליוני ש"ח(: 2113בדצמבר 

 מסגרות אשראי 
 הדוחמועד ב 3102בדצמבר  20
 ניצול מסגרות מסגרות מסגרות ניצול מסגרות

 34,414 111,111 44,131 111,431 אשראי כספי
 923,162 1,319,434 931,511 1,319,411 ערבויות

 911,119 1,419,922 911,131 1,419,139 סה"כ 

   

בפרוייקטים בהם ניתן לדורי קבוצה ליווי בנקאי לבניה, דורי קבוצה 
פי חוק הבטחת השקעות. -רוכשי דירות ערבויות על מעמידה לטובת

כאמור בסך המוצגות בטבלה דלעיל כוללות ערבויות ערבויות המנוצלות ה
ולמועד  2113בדצמבר  31ליום ש"ח  מיליון 351-וכ"ח ש מיליון 311 -כ של

  הדוח, בהתאמה.

לפרטים נוספים אודות הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך שהועמדו לדורי 
לדוחות  19-ו 13קבוצה ולחברות בת ולחברות קשורות שלה, ראה באורים 

 הכספיים.

לדוחות  11לפרטים נוספים אודות מסגרות אשראי וערבויות, ראה באור 
 הכספיים.

 ולחברות בת ולחברות בניה לדורי קבוצה מדורי אשראי קו מסגרת 16.2.2
  בניה דורי של קשורות

שהעמידה דורי קבוצה לרשות לפרטים אודות תנאי מסגרת קו האשראי 
לדוחות  (ב'1(ב')2)11באור א' לדוח ו לפרק 11.24.1סעיף ראה דורי בניה 
 הכספיים.

 אמות מידה פיננסיות 16.3
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ובדבר עמידתה של החברה מהותיות בדבר אמות מידה פיננסיות  לפרטים 16.3.1
לרבות בדבר קבלת אישורים מגורמים  ,האמורותהאמות המידה 

 )*(  לדוח הדירקטוריון של החברה. 2.3.4ראה סעיף פיננסיים ביחס לכך, 

ביחס לדירוג אגרות  2113בדוח דירוג של מידרוג בע"מ מחודש ספטמבר  16.3.2
 A2החוב של החברה נקבע, שגורמים העלולים לפגוע ברמת הדירוג 

 לפרק א' לדוח. 16.1כמפורט בסעיף הנם יציב,  –ובאופק הדירוג 

בפרויקטים בהם קיים ליווי פיננסי נדרשת דורי קבוצה לעמידה כמו כן,  16.3.3
 .תכנית עסקיתתוצאות ב

 אשראי בריבית משתנה 16.4

 : 2113בתוקף בשנת  השהישל החברה האשראי בריבית משתנה להלן פירוט אודות 

 הלוואות ואשראי לזמן קצר 16.4.1

"ח ש באלפי האשראי סכום
 3102 בדצמבר 20 ליום

 3102 בשנת הריבית טווח
 השינוי מנגנון (%-)ב

 קצר לזמן ואשראי הלוואות 3.1-4 43,611
 הצמדה ללא

   

 הלוואות ואשראי לזמן ארוך 16.4.2

"ח ש באלפי האשראי סכום
 3102 בדצמבר 20 ליום

 3102 בשנת הריבית טווח
 השינוי מנגנון (%-)ב

הלוואות ואשראי לזמן ארוך  4.1 4,922
 ללא הצמדה

 

 םירחא יארשא ינתונמו םייאם בנקידיגמתא ףטשו ראישאת ואוד נוספים יםונלנת
 ם.ייפסכת הדוחול 13אור באה ר

 יםראח םיפמגוו יםיאדים בנקיך מתאגארו לזמן וואותלהדות וים נוספים אנותלנ
 ם. יפיכסת הודוחל 19 רואב הרא

 תיורבוע 16.1

ידי בנקים וחברות -לבקשת הקבוצה על מונפקותל, ימהלך העסקים הרגב 16.1.1
כמו מכר מסוימים.  מיערבויות בקשר להסכווע וטיב צערבויות בי ,ביטוח

ויות רבהקבוצה ע מונפקות לבקשתוכשי דירות לרהבטחת תשלומים לכן, 
ת השקעות. לפרטים נוספים אודות הערבויות חוק הבטח פי-על בנקאיות

אמור של הקבוצה ואודות שהעמידו הבנקים להבטחת התחייבויותיה כ
שהעמידה הקבוצה לרוכשי הדירות להבטחת  הערבויות כאמור

 לדוחות הכספיים. ג'11תשלומיהם, ראה באור 

לפרטים אודות מסגרת קו האשראי שמעמידה דורי קבוצה לדורי בניה,  16.1.2
 .לדוח 'פרק אל 11.24.1סעיף הכולל גם העמדת ערבויות, ראה 

 מימון חוץ בנקאי 16.9
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מממנת את פעילותה, בין היתר באמצעות הנפקה  חברההכאמור לעיל,  16.9.1
 של ניירות ערך:

ש"ח  55,613,111הנפיקה החברה  2113באוקטובר  25ביום  16.9.1.1
פי דוח הצעת מדף מיום -ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ז'( על

. דוח הצעת המדף פורסם מכוח תשקיף 2113באוקטובר  23
וקן , כפי שת2111בנובמבר  26המדף של החברה מיום 

לפרטים נוספים, . 2113באוקטובר  19בתיקון תשקיף מיום 
לדוחות הכספיים וכן דוחות מיידיים של  (4ג')19ראה באור 

-2113-11)אסמכתא מספר  2113באוקטובר  23החברה מיום 
-2113)אסמכתא מספר  2113באוקטובר  24(, מיום 153613

)אסמכתא מספר  2113באוקטובר  25( ומיום 11-151131
 .(, המובאים בדוח זה בדרך של הפניה2113-11-151114

שהנפיקה ז' לפרטים אודות אגרות חוב מהסדרות ד' עד  16.9.1.2
לדוח  4, ראה סעיף למועד הדוח החברה והינן במחזור

  ג. לדוחות הכספיים..19ובאור  הדירקטוריון

בשנים  החברהלהלן נתונים בדבר פדיון איגרות חוב של  16.9.1.3
  86קוב(:)בש"ח ערך נ 2113-ו 2112

 3102 שנת 3103 שנת 

 - 1,413,113 *'(ב)סדרה  חוב אגרות
 - 22,399,241 אגרות חוב )סדרה ג'(*
 31,211,111 31,211,111 אגרות חוב )סדרה ד'(
 41,412,512 31,412,512 אגרות חוב )סדרה ו'(

   

)סדרה  החוב ואגרות'( ב)סדרה  החוב אגרות נפרעו 2112 בשנת *

 .לתנאיהן בהתאם במלואן החברה של'( ג

לתאגידים בנקאיים, החברה נתונים אודות מועדי פירעון התחייבויות  להלן 16.5
 :התחייבויות אחרות לזמן ארוך ואיגרות חוב לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

 
 )באלפי ש"ח( 3102בדצמבר  20ליום 

שנה 
 ראשונה

שנה 
 הישני

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

 שישיתשנה 
 ואילך

 סה"כ

 בנקאיים מתאגידים הלוואות
 ואחרים

13,912 )* - - - - - 13,912 

 39,461 - - - - - 39,461 אגרות חוב )סדרה ד'(

 66,141 - - - - 99,132 33,119 אגרות חוב )סדרה ה'(

 252,131 41,341 41,331 41,331 41,331 41,331 41,331 אגרות חוב )סדרה ו'(

 55,113 13,616 5,511 5,511 5,511 - - )סדרה ז'(אגרות חוב 

 131,314 66,266 13,149 13,149 13,149 111,351 191,465 סך הכול

 .בעיקר מסגרות אשר מתחדשות בכל שנה לשנה נוספת *(

 

                                                 
וסיומה ביום מועד  2114בינואר  1ביום  לפי תנאי איגרות חוב של החברה, לא קיימים מועדי פירעון לתקופה שתחילתה  86

 הדוח.
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 דירוג אשראי 16.1

"( על העלאת הדירוג של מידרוגבע"מ )" מידרוגהודיעה  2113בספטמבר  3 ביום
 A2לדירוג  A3ו' שבמחזור שהנפיקה החברה, מדירוג  -סדרות אגרות החוב ד', ה' ו

דירוג זהה להנפקת  מידרוגושינתה את אופק הדירוג מחיובי ליציב. עוד אישרה 
מיליון ש"ח ערך  111בסך של עד של החברה סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת 

בהתאם לאמור בדוח הדירוג . שוטפת לפעילות תשמש הגיוס תמורתכאשר נקוב, 
לשיפור הדירוג ואופק הדירוג הינם שיפור ביחסי  לגרום גורמים העשוייםהאמור 

הנמוך  87CAP-כיסוי לאורך זמן תוך חיזוק משמעותי של ההון העצמי ויחס חוב ל
ג . בהתאם לדוח הדירוג האמור הגורמים העלולים לפגוע בדירוג ובאופק הדירו91-מ

קיטון בפיזור פעילויות החברה, שחיקה משמעותית ביחסי האיתנות, אי הינם 
שמירה על תזרים יציב מפעילות וחלוקת דיבידנדים בהיקף משמעותי שיש בה כדי 

 מפתח גורמי אודותנוספים, לרבות  פרטיםל .לפגוע באיתנות הפיננסית ובנזילות
 2113 בספטמבר 3 מיום החברה של מיידי לדוח הפנייה של בדרך מובאים ,לדירוג

 (.2113-11-139691 מספר)אסמכתא 

, באופק A2) האמורכי הדירוג  ,של מידרוג האישור ניתן 2113 באוקטובר 22ביום 
 .הינו בתוקףיציב( 

 שעבודיםבטחונות ו 16.6

לפרטים אודות בטחונות שניתנו להבטחת התחייבויות וערבויות של החברה ראה 
 יים.ספלדוחות הכ 11באור 

 מיסוי  .21

בחו"ל בישראל ועל הקבוצה חלה חובת תשלום מס בגין אחזקותיה בנדל"ן  21.1
בחו"ל. מיסים על הכנסה של חברות מאוחדות הפועלות בחו"ל בישראל וופעילותה 

 בהתחשב בחוקי המיסוי החלים באותן מדינות.  יםנקבע

רכישה או מכירה של מקרקעין,  עסקאותבמסגרת עיסוקה מתקשרת דורי קבוצה ב 21.2
פיכך עשויה לשאת בחבויות שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח, ל

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 1693-מכירה ורכישה(, התשכ"ג

 בדוחות הכספיים. 25, ראה באור הקבוצה על חלה המס אודותלפרטים 

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .21

-מתחומים הקשורים לאיכות הסביבה. כמו נדרשת לעמוד בדרישות חוקיות קבוצה דורי
לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה, בהתאם להוראות  קבוצהכן, על דורי 

למטרדים המשרד להגנת הסביבה וכן בדרישות החקיקה וחוקי עזר, בין היתר, בכל הקשור 
 בגין ותהעלוילמועד הדוח ולסילוק פסולת, ועליה לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן. 

  לדורי קבוצה. מהותיות אינן האמורות בדרישות העמידה

  

                                                 
  ." משמעו, חוב בתוספת סך ההון העצמי במאזן )כולל זכויות מיעוט( ובתוספת מסיםCAPלעניין זה, "  87
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 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .22

 11.21לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה כקבלן מבצע, ראה סעיף  22.1
 לפרק א' לדוח.

 11.4לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום הייזום, ראה סעיף  22.2
 לפרק א' לדוח.

לפרק א'  12.2.1.11לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות דוראד, ראה סעיף  22.3
 לדוח.

 ייםתמהוסכמים ה .23

ר ידי דורי קבוצה, אש-שנחתמו על הסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל,ה
בדוח או רת ואתמופה הם, בתקיהלפת איזכא הייעתה דהינה צד להם או שלמיטב י

 על פעילותה באותה תקופה הינם: שהשפיעו 

  הסכם לתיחום פעילות בין דורי קבוצה לבין אכד בנין 23.1

בשמה ובשם חברות שיש לה  ,אכד בניןו התקשרו דורי קבוצה 1663ביולי  21ביום 
בהסכם לתיחום פעילות. בהסכם זה ( דורי קבוצהלמעט ) שליטה אפקטיבית בהן

 נקבע, בין היתר, כדלקמן:

רשאית לעסוק בפעילות כקבלן מבצע בכל תחום ואילו אכד  דורי קבוצה 23.1.1
כן, דורי קבוצה רשאית לעסוק בייזום -בנין לא תעסוק בפעילות זו. כמו

 ובפיתוח נדל"ן כקבלן בונה בכל תחום. 

רשאית לרכוש ולהשקיע בכל נכס מניב קיים אם בכוונתה  דורי קבוצה 23.1.2
כס מיועד במלואו או ידי ביצוע בניה נוספת או אם הנ-לפתח את הנכס על

 בחלקו להריסה ולבניה מחדש.

אכד בנין רשאית לפתח את הנכסים שיש לה במועד ההתחייבות או  23.1.3
פי ההסכם. אכד בנין -יגיעו לידיה, במסגרת המותר על אוידיה -שירכשו על

 רשאית לרכוש ולהשקיע בנכסים מניבים קיימים בכל תחום.

אית לעסוק בו, ואכד בנין דורי קבוצה לא תעסוק בתחום שאכד בנין רש 23.1.4
 שדורי קבוצה רשאית לעסוק בו. בתחוםלא תעסוק 

אם דורי קבוצה תקבל הצעה כלשהי לרכישת נכסים המיועדים לפיתוח  23.1.1
הפעילות המותר לה כמתואר לעיל )להלן בסעיף זה:  בתחוםהנמצאים 

להצעת  ת"(, ודורי קבוצה תחליט מסיבה כלשהי לא להיענוהפרוייקט"
ר, אכד בנין תהיה רשאית לבצע את הפרוייקט, ובלבד שאי הרכישה כאמו

ידי אכד -ידי דורי קבוצה וביצוע הפרוייקט על-ביצועו של הפרוייקט על
ידי דורי קבוצה בדרך שבה יש לאשר "עסקה חריגה" -בנין אושרו על

 בהתאם להוראות הדין.

 דכבפרויקטים בהם א בנין יה עבור אכדיבנ עבודותלא תבצע  דורי קבוצה 23.1.9
 ולא תשמש בהם כקבלן משנה. 11%-שותפה בלמעלה מ בנין
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לבין  דורי קבוצהעסקאות בתחום הנדל"ן בשיתוף בין ייעשו לא  ,לעיל רפרט לאמו
 .בנין אכד

יחזיקו  בנין או מי מבעלי השליטה באכד בנין ההסכם יחול בין הצדדים כל עוד אכד
דורי יכהן כנושא משרה ב בנין או כל עוד בעל שליטה באכד דורי קבוצהבשליטה ב

 .קבוצה

תיחום הפעילות בין דורי קבוצה לבין דורי בניה ראה סעיף  הסכם בדבר לפרטים 23.2
 ' לדוח.א לפרק 11.26.1

בין דורי אנרגיה לבין מוסד  2111בינואר  29הסכם להעמדת ערבות מיום לפי  23.3
 121פיו העמיד המוסד הבנקאי ערבות בסך של -עלכפי שתוקן מעת לעת, בנקאי, 
 'פרק אל 12.1.4לטובת הגופים המממנים של דוראד, כמפורט בסעיף ש"ח מיליון 

השלימה החברה את השקעתה הנדרשת בדוראד והערבות  2114בחודש ינואר . לדוח
 האמורה הוסרה.

כגון שונים  בהסכמיםקבוצה  ודורי דוראד התקשרוהקמת תחנת הכוח,  לצורך 23.4
אספקת גז והסכמים  הסכםלליווי פיננסי ולמימון הקמת תחנת הכוח,  הסכמים

 דוח. ל 'א פרקל 12נוספים לצורך פעילותה, כמתואר בסעיף 

  משפטיים ליכיםה .24

של הליכים משפטיים מהותיים תלויים נוספים, אשר הקבוצה צד להם, או אשר  לתיאור
 לדוחותד. 11 באור ראההקבוצה הייתה צד להם ואשר הסתיימו, בתקופה המדווחת בדוח, 

 . הכספיים

  עסקיתם ואסטרטגיה יעדי .21

 נכון למועד הדוח הינם כדלקמן: קבוצה דורי של העסקית והאסטרטגיה היעדים

ידי קידום פרוייקטים בקומבינציה וניצול -פעילות הייזום בקבוצה עלהגדלת היקף  [א]
 הזדמנויות לרכישת קרקעות;

ידי כניסה סלקטיבית -שיפור שיעור הרווח וטיוב צבר הפרוייקטים בדורי בניה על [ב]
 לפרוייקטים בעלי שיעור רווחיות גבוה;

ההשקעה  הגדלת היקף פעילות הקבוצה בתחום היזמות למגורים בפולין, באמצעות [ג]
 ברונסון;

 המשך מימוש נכסים שאינם בליבת עסקי החברה; [ד]

יצירת תזרים הכנסות קבוע שלא מפעילות בתחום נדל"ן למגורים או מדיבידנדים  [ה]
חטיבת האנרגיה של  הקמת פרויקטמחברות בנות, בין היתר, תוך השלמת 

 הקבוצה;

ת הסינרגיה הפחתת עלויות והגדלת רווחיות על ידי העמק -התייעלות תפעולית  [ו]
 הפנימית בין זרועות הפעילות השונות. 
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 רובהה הקשנב תפתחותצפי לה .29

את פעילותה היזמית בארץ ובחו"ל תוך היערכות ומוכנות  בכוונת החברה להמשיך ולפתח
לניצול הזדמנויות. כמו כן, החברה ממקדת את מאמציה בשמירה על רמת נזילות גבוהה. 
בכוונת הקבוצה לתת דגש על האצת קצב המכירות ומסירת הדירות בפרוייקטים הפעילים 

תחום היזמות בלבי תכנון, המשך קידום הפעילות וקידום פתיחתם של פרוייקטים בש
למגורים בפולין באמצעות ההשקעה ברונסון, וכן פועלת לביצוע פרוייקט בסלובקיה 
)באמצעות חברה מוחזקת(. נוסף על כך, בכוונת הקבוצה לקדם את הקמת תחנת הכח של 

 .2114שנת דוראד עד לתחילת פעילותה הצפויה במהלך 

 גיאוגרפייםים מידע כספי לגבי מגזר .25

 לדוחות 31 בבאור כאמור, מבנים ייזום בתחום גיאוגרפיים במגזרים פועלת קבוצה דורי
  .הכספיים

 גורמי סיכוןב דיון .21

  להשפיע על הקבוצה:תיאור גורמי הסיכון אשר עשויים  להלן

 גורמי סיכון מקרו כלכליים

למגורים  הבניהוהייזום  מיתוצאות הפעילות בתחו - כלכליים-שינויים מאקרו 21.1
עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים כלליים במשק לגבי תשומות הבניה 

 לדירות ומחיריהן. למגורים, היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש
וזמינות  מדיני-כן, ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים, המצב הביטחוני-כמו

ינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי חומרי ייצור וחומרי גלם. בנוסף, לש
 והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות, יכולה להיות השפעה על הביקוש לדירות.

על המצב  לתת את אותותיהם יםפוליטי עלול-הגיאו במצב החמרה/או ו שינויים
המשק בכלל ועל ענף הנדל"ן בפרט, ובכלל זה לגרום לירידה בביקוש לדירות 

 מות הבנייה.ולהתייקרות תשו

ירידה בביקוש לדירות מגורים בישראל ובמדינות הרלוונטיות בחו"ל עלול להביא 
להורדת מחירים של דירות מגורים. שווי קרקעות בישראל ובמדינות הרלוונטיות 

הביקוש לדירות מגורים מושפע, בין היתר, בחו"ל עלול, אפוא, לרדת בהתאם. 
ת במשק, משינויים בשערי חליפין, מקצב גידול משקי בית, משינויים בריבי

משינויים בתנאי משכנתאות, מציפייה לשינויים במחירי דירות ו/או לשינויים 
 בתשואה ומגורמים אחרים. 

ירידה בשווי נכסי דורי קבוצה עלולה לסכן את גובה הביטחונות אשר הועמדו 
עלולה להידרש להעמיד ביטחונות נוספים, ויכולתה  הקבוצהכן -ועללנותני אשראי, 

בקושי  אינה נתקלת הקבוצהלמועד הדוח,  נכוןלגייס אשראי נוסף עלולה להיפגע. 
ידי נותני האשראי של -בקבלת אשראי, אולם עם זאת, הוקשחו תנאי האשראי על

 הקבוצה.

ענף הבנייה מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים, לרבות  – מדיניות הממשלה 21.2
בעניין שיווק קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, בעניין היקף ההטבות 

וכן בעניינים הקשורים לזמינות עובדים  ידי המדינה-לרוכשי דירות הניתנות על
 . זרים, למיסוי, לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן
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למדיניות המערכת הבנקאית בישראל ובעולם יש השפעה על ענף  – קשיי מימון 21.3
הבניה והנדל"ן. שינויים בדרישות התאגידים הבנקאיים, בין היתר בדבר תוספת 
בטחונות בגין ערבויות ביצוע והגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך העמדת 

על יכולתה  עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות אומימון בפרויקטים יזמיים 
 במגבלתחלה עליה  האחרונות בשנים. קיימותשל דורי קבוצה למחזר הלוואות 

בשוקי ההון, ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה  טלטלה, גם בנוסף .המימון
 הון או חוב במסגרת שוק ההון. לגרום לקושי בגיוס 

לדורי קבוצה אשראי מתאגידים  2113בדצמבר  31נכון ליום  – מימון הוצאות 21.4
מיליון ש"ח, בשיעורי  1-של כבנקאיים ונותני אשראים אחרים לזמן ארוך בסך 

 411 של בסכום בבורסה למסחר רשומותחוב  אגרות וכן, 1.3%-ל 4.1%ריבית שבין 
 אשראיאם במועדי פירעון ה. 1.6%-ל 2.6% שבין ריבית בשיעורי"ח ש מיליון

לגייס אשראי נוסף בריביות גבוהות מהריביות כיום, תיגרמנה  קבוצה דוריתצטרך 
שהנפיקה דורי קבוצה  החוב אגרות מרביתכן, -כמוהוצאות מימון נוספות.  קבוצהל

צמודות למדד המחירים לצרכן, ועל כן עלייה משמעותית במדד המחירים לצרכן 
הכספיות לגרום לגידול משמעותי בהוצאות המימון של החברה ובתוצאות  העלול

 .של החברה

משבר האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, לרבות בשוקי הון, ושינוי  – גיוס הון 21.1
 לגייס הקבוצה יכולת על להשפיע עלולה אשראי במתן פיננסיים גופים של המדיניות

 בקושי נתקלת אינה הקבוצה, הנוכחי האשראי משבר למרות, הדוח למועד נכון .הון
 .האשראי בתנאי הקשחה חלה כי ניכר אולם, מבנקים הון בגיוס

 גורמי סיכון בתחומי הפעילות של הקבוצה

מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת  – עלויות בתשומות שכר העבודה 21.9
מחסור הכללי בעובדים זרים וישראלים וקבלת שירותי כוח אדם האת צרכי השוק. 

 העבודה והבניה, דברבאמצעות תאגידי כוח אדם מביא לעליה במחירי תשומות 
שינויים רגולטורים בעניין עובדים זרים עלולה לות הקבוצה. ילול להשפיע על פעעש

 להשפיע על זמינות עובדים ועל עלות שכר העבודה. 

למחירי חומרי הגלם ישנה השפעה מהותית  – עליות במחירי חומרי גלם וזמינותם 21.5
 המלט, הברזל, הדלק למחירי בעיקר, בוצהעל תוצאותיה העסקיות של דורי ק

, שביתות בשל לרבות הגלם חומרי באספקת שיבושכן, -כמו. המחצבה וחומרי
-, עלול להביא לעיכוב או להפסקה של ביצוע פרויקטים עלעבודה וסכסוכי השבתות

בתחום ביצוע פרויקטים, הנקובות בש"ח,  הקבוצהעיקר הכנסות ידי הקבוצה. 
 את לצמצם עשויה כאמור הצמדה. למגוריםמחירי תשומה בבנייה צמודות למדד 

 .כאמור שתוארו החשיפות

 מחויבת בהשתתפות עצמית בגין נזקי רעידת אדמה הקבוצה – נזקי רעידת אדמה 21.1
עקב  הקבוצה. אם ייגרם נזק נרחב לנכסי במסגרת פוליסות הביטוח שהינה צד להן

  ותה.רעידת אדמה עלולה להיגרם לה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד א

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים,  הקבוצהפעילויות  – פיננסיים סיכונים 21.6
סיכון מדד מחירי תשומה בבניה כגון סיכוני שוק )סיכון מדד המחירים לצרכן, 

סיכון ריבית, סיכון מחיר וסיכון מטבע חוץ(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. למגורים, 
  .לדוח הדירקטוריון 2.4.2וכן סעיף  לדוחות הכספיים 21לפרטים ראה באור 
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 גורמי סיכון מיוחדים לקבוצה

הקבוצה פועלת כקבלן בונה )יזם( במרכז ובמזרח  – סיכוני שוק בינלאומיים 21.11
אירופה, ובעיקר בפולין. כתוצאה מכך חשופה פעילות הקבוצה לסיכוני שוק, אשר 

, והתאמה חלקית של מחירי העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין
חשופה פעילות הקבוצה האמורה לסיכונים הנובעים הנדל"ן למחירי התשומות. כן 

 פריים-הסאב משברמהמצב הפוליטי והכלכלי במדינות מרכז ומזרח אירופה. 
 החל הפיננסיים השווקים את שפקד אשר המשבר ובהמשך 2115 בשנת שהחל

וכן  2116 שנת של הראשונה המחצית ובמהלך 2111 שנת של האחרון מהרבעון
, השפיע על היקף הביקוש לנדל"ן 2111משבר החובות שפרץ באירופה בשנת 

 בביקושים להרעה לגרום עשויה הגלובלי הכלכלי במצב נוספת התדרדרות. למגורים
 .במדינות שבהן הקבוצה פועלת למגורים"ן לנדל

הסיווג  – קבוצה דורי של הקבלני בסיווג בניה דורי של הקבלני סיווגה של תלות 21.11
' לדוח( כפוף א לפרק 11.21.1הקבלני שניתן לדורי בניה )כמפורט בסעיף 

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 

ני עובדים בעלי השכלה ו/או ניסיון קבוצה; ודורי בניה תמשיך להעסיק לפחות ש
 פועלתא)א( לתקנות סדרי הרישום. דורי בניה 2מקצועי בהתאם להוראות תקנה 

להסרת התלות של רישומה בפנקס הקבלני בדורי קבוצה כאמור לעיל, במועד 
הראשון המוקדם שניתן לפי הוראות הדין. היה ותופסק העסקתו של מי משני 

תם ניתן הסיווג הקבלני האמור של דורי בניה, יהיה העובדים, שבהתבסס על העסק
עובד אחר בעל השכלה ו/או ניסיון מקצועי  הקבלנים רשםבניה להציע ל דורי על

מתאים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני של דורי בניה ורישומה בפנקס הקבלנים. 
דורי קבוצה אינה רואה בכך סיכון מהותי לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים 

 תם תנאים.ובאו

השקעה בפרויקט הקמת תחנת הכוח באמצעות  – בדוראדדורי קבוצה  השקעת 21.12
דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה, לרווחי הפרוייקט 

 . לדוח 'פרק אל 12.3לפרטים ראה סעיף ולתשואה לקבוצה. 

, יותהריכוזאישרה הכנסת את חוק  2113בחודש דצמבר  - השלכות חוק הריכוזיות 21.13
הכולל, בין היתר, התייחסות לשליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי. 

, נדרש הריכוזיות לחלק א' לדוח. בהתאם להוראות חוק 6.3לפרטים ראה סעיף 
לבצע שינוי במבנה הקבוצה על מנת שיעמוד בהוראות החוק, עד לתום תקופת 

ככל שבתום  המעבר שנקבעה, אשר מטבעם כרוכים בסיכונים שונים לקבוצה.
תקופות המעבר האמורות החברה ו/או בעלי השליטה בה לא יעמדו בהוראות חוק 

חשופים לסנקציות שמהותן פגיעה באמצעי השליטה שלהם  יהיוהריכוזיות, הם 
בחברות שכבה שיוחזקו על ידם בניגוד לחוק, באמצעות מינוי נאמן בידי בית 

צוין כי הן החברה והן דורי המשפט שתפקידו למכור את אמצעי השליטה בהן. י
. כמו כן, במסגרת הוראות ריכוזיותבניה הינן בבחינת חברות שכבה לעניין חוק ה

הוטל על שר האוצר ונגיד בנק ישראל לקבוע הוראות לעניין מגבלות הריכוזיות חוק 
על אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית בידי גופים פיננסיים, במצטבר, 

בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה העסקית. הטלת בהתחשב בין היתר 
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מגבלות כאמור, עלולה לפגוע ביכולתה של הקבוצה לגייס אשראי לשם פירעון 
 הלוואות ולתזרים המזומנים הנדרש לפעילותה ולפגוע בתוצאותיה העסקיות שלה. 

 
פי השפעתם, לדעת -טיבם ועל פי-על הקבוצההסיכון של בטבלה שלהלן מוצגים גורמי 

 :הנהלת דורי קבוצה, על עסקי הקבוצה
 

 גורם סיכון
השפעה 

 גדולה
השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מקרו

   + כלכליים-שינויים מאקרו

   + מדיניות הממשלה

  +  קשיי מימון

סיכונים 
 ענפיים

  +  למגורים בבנייה תשומה מחיריעליות במדד 

  +  שכר העבודה בתשומותעליות 

  +  עליה במחירי חומרי הגלם וזמינותם

 +   נזקי רעידת אדמה

סיכונים 
מיוחדים 

 לקבוצה

  +  סיכוני שוק בינלאומיים
 בסיווג בניה דורי של הקבלני סיווגה של תלות

  +   קבוצה דורי של הקבלני

  +  השקעת דורי קבוצה בדוראד

 +   החליפין בשער שינויים

 +   השלכות חוק הריכוזיות
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 3131 בדצמבר 13סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון לתקופה ש

סתיימה ביום הששל החברה לתקופה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים
 (, על פי תקנות"הדוח תקופתאו " "התקופה)להלן: " מחדש הצגה של בדרך תיאומם לאחר, 3131בדצמבר  13

 ."(תקנות הדיווח"להלן: ) 3791-התש"ל ,דיים(יניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי
 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 
ה שנסתיימה לשנ שאר חלקי הדוח התקופתיביחד עם בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

 ., לאחר הצגה מחדש3131בדצמבר  13ביום 

 של החברה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקריםהנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם כל 
, אלא אם "(הדוחות הכספיים"להלן: ) בדרך של הצגה מחדשפעם נוספת , לאחר תיאומם 3131 בדצמבר 13 יוםל

של הדוחות הכספיים, בעקבות הצגה מחדש של ( Restatement)לעניין תיאום בדרך של הצגה מחדש . צוין אחרת
 הלן. ל 3.1.3 ף, ראה סעי3131בדצמבר  13ים המבוקרים של א. דורי בניה בע"מ ליום דאוחהדוחות הכספיים המ

ם מ" מתייחס למועד שבו אושרו הדוחות הכספיים לאחר תיאוהכספיים הדוחות אישור מועדבדוח זה, המונח "
 . 3131דצמבר ב 13" מתייחס ליום הדוח מועד; המונח "בדרך של הצגה מחדש כאמור

מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד במקרים 
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של  וכן פרטים נוספים ברמת החברה בלבד. פרסום הדוח

 תמונה מקיפה של הנושא המתואר. ליתןהחברה. בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי 

לדוחות  3באור  ה. לפרטים נוספים, ראIFRS - הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים
 הכספיים.

 כללי .3

 תחומי הפעילות של החברה 3.3

פעילות התחומי ב"( הקבוצה"להלן: באמצעות חברות בנות ו/או קשורות )במישרין ועוסקת  החברה
 :כדלקמן עיקרייםה

ם פרויקטים קבלניים מורכבים בתחומיעבודות בניה בביצוע של ניהול ו -פעילות כקבלן מבצע  3.3.3
, מגורים, מלונאות, מבני ציבור, דיור מוגן, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה שונים, כגון

עות א. , וזאת בעיקר באמצוכן ביצוע עבודות גמר במבנים ,ומבנים משולבים מתקנים ביטחוניים
 ."(בניה דורי)להלן: " 77.9%-דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה המוחזקת בשיעור של כ

ייזום, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל. כמו כן,  - פעילות יזמית 3.3.3
הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרויקטים למגורים בארצות מרכז ומזרח אירופה, בעיקר בפולין. 
בנוסף במסגרת תחום הפעילות, עוסקת הקבוצה בפעילות של איתור, תכנון ופיתוח של קרקעות, 

 בישראל ובחו"ל. ומבנים לשימושים מסחריים דירותשל  השיווק ומכיר

שיעור של ביחד עם אחרים והינה שותפה ב יזמההקבוצה  - דוראד אנרגיה בע"מ פעילותאנרגיה:  3.3.1
 ומפעילה הקימה אשר"( דוראדדוראד אנרגיה בע"מ )להלן: "של המונפק ן הוהמ)בעקיפין(  33.37%

 באזור אשקלון. מגוואט 011-על בסיס גז טבעי, בהספק של כ בעיקרתחנת כוח פרטית לייצור חשמל, 
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 *(   3131בדצמבר  13יום עץ החזקות ל 3.3

 
 

; לעניין ההחזקה בדורי *( התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד ואינו כולל את כלל החברות של הקבוצה
 .להלן 3.1.1בניה, ראה גם סעיף 

 .**( בולגריה, סלובקיה ואוקראינה
 

 אירועים מהותיים 3.1

 סטייה מהותית באומדני דורי בניה והשפעתה על הדוחות הכספיים 3.1.3

 דורי בניה, ביצעה 3132לרבעון השני של שנת דורי בניה כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של 
. תוצאות הבדיקה שלה בדיקה כוללת של אומדני העלויות והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים

של  שוניםסטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים האמורה הצביעו על 
לעומת האומדנים שהיו קיימים  מיליארד ש"ח, 7-דורי בניה, אשר היקפם הכולל מסתכם לסך של כ

 "(. הסטייה סכום"ח )"ש מיליון 223ל ש בסכום נטו, בידיה עד אותו מועד
 

  מהגורמים הבאים:, היתר בין, נובעים הפרויקטים באומדני השינויים

 ובין מסיבות  דורי בניהב התלויות מסיבות בין, בפרויקטים זמנים לוחות התמשכות
 התלויות במזמין ו/או בגורמים חיצוניים.

 הפרויקטים ביצוע בעלויות לגידול שגרמו הנדסיים כשלים. 

 אשר גרמו לדחיית תשלומים לקבלנים וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב תזרימיים קשיים 
 .נוספות ותקורה בניה הוצאות וצבירת הפרויקטים ביצוע
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 לא אשר, בעלויות לחיסכון יעדים הפרויקטים מנהלי בפני הוצבו, הפרויקט חיי במהלך 
 .הופחתו, כן ועל יושמו

 וטיפול אמת בזמן מהתקציב חריגות חשיפת מנעו אשר התקציבית הבקרה בניהול חולשות 
 .בהן

 אשר גרמה לאובדן מידע ופגיעה בתהליכי  דורי בניהב וביצועי ניהולי אדם כוח תחלופת
 עבודה.

 
לעומת ההון העצמי של  3132ביוני  11סכום הסטייה על ההון העצמי של החברה ליום  השפעת

 מיליון 223 של קיטון הינה, 3132במרס  13 ליום הכספיים דוחותיה במסגרת שפורסםהחברה כפי 
לעומת ההון העצמי  3131 דצמברב 13 ליום החברה של העצמי ההון על הסטייה סכום השפעת"ח. ש

 דוחותיה במסגרת באומדנים( הסטיה)טרם איתור  3132במאי  39ביום  שפורסםשל החברה כפי 
 "ח.ש מיליון 311 של קיטון הינה, 3131 בדצמבר 13 ליום הכספיים

 
לדוחות הכספיים )בעניין  12לדוחות הכספיים וכן באור  3באור  ראהאודות האמור,  נוספים לפרטים

 קודמות(. הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות
 

ידי -לעניין החלטת דירקטוריון החברה, לאור האמור לעיל, להשבת דיבידנדים ששולמו לחברה על
 ..כה. להלן11ראה באור , 3133-3131דורי בניה בגין השנים 

 
להשלכות של האמור לעיל על עמידתן של החברה ושל דורי בניה באמות מידה פיננסיות להן 
התחייבו ולכתבי ויתור שהתקבלו ממוסדות פיננסיים מסוימים ביחס לאמות מידה פיננסיות 

 לן.הל 3.1.2ף ימסוימות, ראה סע
 

"( אשר אגרות החוב של דורי בניהורי בניה )"לעניין אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( של ד
לדוחות  .כ.11, ראה באור 3132זומנה לבקשת מחזיק של אגרות חוב שלה והתקיימה בחודש אוגוסט 

 הכספיים. 
 

לעניין ירידה בדירוג אגרות החוב של דורי בניה ועליה בשיעור הריבית של אגרות החוב האמורות, 
 לדוחות הכספיים. .ט.11ראה באור 

 
לעניין בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ולבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשו, בין היתר, נגד דורי 

 ת הכספיים.  לדוחו .יח.11אור ו/או נושאי משרה של מי מהן, לפי העניין, ראה ב בניה ו/או החברה
 

 קודמים כספיים דוחות של מחדש והצגה מהותית טעות 3.1.3

לעיל נמצא, בין היתר, כי חלק מסכום הסטייה היה צריך  3.1.3במסגרת הבדיקה המתוארת בסעיף 
אשר הוצגו מחדש את דורי בניה לתקופות דיווח קודמות, לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו 

לאור האמור, מפרסמת החברה בזאת מחדש את  .הכספיים לדוחות 12-ו 3 בבאוריםכמפורט 
מקביל ב, וזאת ולתקופה של שנה שהסתיימה באותו מועד 3131בדצמבר  13יום לדוחותיה הכספיים 

וזאת על מנת  ,3132של החברה לרבעון הראשון של שנת כספיים ה יהדוחותמחדש של פרסום ל
לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדני עלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה 

 . השל שוניםוהרווח הנגזר מהם בפרויקטים 
 

 ביצעה בניה דורי הנהלת כי נאמר , לאחר הצגה מחדש,3131שנת ל בניה דורי של התקופתי בדוח
של אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגיעה  מחדש הערכה שלה הדירקטוריון בפיקוח

אינה  3131 דצמברב 13 ליום דורי בניהלמסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב
וההכנסות עלויות ההכנסות ואומדן הכרה בבשל חולשה מהותית שהתגלתה בתהליך ה ,אפקטיבית
 . שלה בפרויקטים
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הנחה את הנהלתה להמשיך ולפעול לתיקון החולשה המהותית כאמור  דורי בניהדירקטוריון 

 לשנת בניהדורי בהקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר ממועד אישור הדוחות הכספיים של 
דורי  ועל ידי כך להפחית את הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים האמורים. 3132
לאחר שיושלם תהליך הבדיקה  .בוחנת את הסיבות שהובילו לחולשה המהותית האמורה בניה

סמוך לאחר סיום תהליך  להפקת לקחים למניעת הישנות מקרים כאמור. דורי בניהכאמור, תפעל 
הלקחים, תפעל דורי בניה לישום הלקחים כאמור ובייחוד לחיזוק הבקרות ותיקון החולשה הפקת 

 המהותית.
 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה דוח את הראה גם 
 זה. תקופתיהכלול בדוח 

 

 דוחותיה את( Restatement) מחדש הצגה של בדרך תיאמה החברה 3132יצוין כי בחודש מאי 

( של דוחותיה Restatementבעקבות תיאום בדרך של הצגה מחדש ) וזאת השנתיים הכספיים
 טעות תיקון השפעת למפרע בהם לשקף מנת על, 3131הכספיים השנתיים של דורי בניה לשנת 

רי בניה של דו בביצוע פרויקטים במספרוהרווח הנגזר מהן  הצפויותוההכנסות  העלויות באומדן
 באומדניםלקבל ביטוי  צריכים היו ואשר 3132 שנת במהלךבדורי בניה  שהתגלו סכומים עם בקשר

 של מיידי דיווח ראה, נוספים לפרטים .השנתיים של דורי בניה הכספיים לדוחותאשר שימשו 
 .הפניה של בדרך אהמוב( 3132-13-193721' מס אסמכתא) 3132במאי  37 מיום החברה

 

 של דורי בניה  והתזריםשל החברה ומבנה ההון  ההון מבנה חיזוקמהלכים ל 3.1.1

)לאחר אישור ועדת  החברה דירקטוריון אישר, המאזןלאחר תאריך , 3132באוגוסט  31 ביום
)פיתוח( בע"מ, בעלת ישראל  גלוב גזית עם בעסקה החברה של התקשרותה את(, שלההביקורת 

לתקנות  בהתאם)בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה( "( ישראל גזיתהשליטה בחברה )להלן: "
)הצעה  ערך ניירות ולתקנות 3113-ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

מניות  77,117,713 של הקצאה)א(  הכוללת, 3111-"סהתש(, רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית
 אשר, למניה ח"ש 3.1311 של סך"ח )היינו ש ליוןמי 311 של במזומןל החברה בתמורה לסך שרגילות 

 ביום( "הבורסה"להלן: אביב בע"מ )-בתל ערך לניירות בבורסה החברה מניית של הנעילה מחיר הינו
מההון המונפק של החברה, בדרך  02.73%-כ תחזיק ישראל גזית שלאחריה באופן(, 3132 ביולי 32

בגין קווי אשראי  ישראלשל הצעה פרטית חריגה; )ב( קבלת מלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית 
של המחאת חוב, בתמורה לשטר הון צמית  בדרךישראל לדורי בניה והלוואות בעלים שהעמידה גזית 

ש"ח בתנאים מיליון  91סכום של ב ישראל מגזית אשראי קו קבלת)ג( -ו; בתנאים שהוסכמו
 הקצאת במסגרת בחברה שיתקבלו הכספים כי התחייבה החברה, העסקה במסגרת. שהוסכמו

, ההון מבנה לחיזוק המכריע ברובם ישמשוכאמור  האשראי מקו ההלוואות ומשיכת המניות
 לצרכיה בהתאם נזילים אמצעים העמדת ובכללם, בניה דורי של המזומנים ותזרים הנזילות

. הקצאת המניות, קבלת קו החברהידי -על שייקבעו ובמועדים באופן, בניה דורי של השוטפים
 .אחת כמקשה ויבוצעו מהעסקה חלק יחד כולם הינםכאמור האשראי והמחאת הלוואות הבעלים 

לאישור בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית אשר  היתר ביןהעסקה האמורה כפוף  ביצוע
, לאישור 3777-לחוק החברות, התשנ"ט 397ברוב מיוחד לפי סעיף  ,3132בספטמבר  30 ליוםזומנה 

לפרטים נוספים . ההבורס ולאישורירגיל(  ברובהאסיפה הכללית להגדלת ההון הרשום של החברה )
כי במקרה בו תאושר ותתבצע העסקה שבין החברה לבין  יצויןלדוחות הכספיים.  .יט.11ראה באור 

 101ההון העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים בסך של  יגדלבין היתר, גזית ישראל כמתואר לעיל, 
מיליון  371מיליון ש"ח בגין הקצאת מניות לגזית ישראל וסך של  311מיליון ש"ח )הכולל סך של 

 (.ישראל תלגזי שיונפק צמיתה הוןהש"ח בגין שטר 
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לגבש תכנית  הודיעה החברה כי בכוונתה , לאחר תאריך המאזן,3132ביולי  30 ביוםיוסף כי 

שתכליתה חיזוק מבנה ההון של החברה וחיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של דורי בניה. 
במסגרת זו החברה בוחנת אפשרויות שונות ובהן חידוש הצעת רכש החליפין למניות של דורי בניה 

עון באופן, במחיר ובתנאים שיקבעו לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרב -או מיזוג בין החברות 
 הפארי, וכן הצעת רכש לאגרות החוב של דורי בניה במחיר שלא יפחת מערך 3132השני של שנת 

 שלהן, והכל בשים לב לעמידתן של החברה ושל דורי בניה באמות המידה הפיננסיות שלהן 
 

 כאמור תכנית של ביצועה והן השליטה מבעלי ההשקעה השלמת הן כי הובהרובהתחייבויותיהן. 
 אין זה ובשלב, החברה של המוסמכים האורגנים ולהחלטות דין לפי הנדרשים יכיםלהל כפופים
 .להשלמתן ודאות

 
מיליון ש"ח בהן התקשרה החברה עם בנקים ביום  331לעניין מסגרות אשראי נוספות בסך כולל של 

 .לדוחות הכספיים .כב.11, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 3132באוגוסט  37
 

התחייבות בלתי חוזרת הכולל מגזית ישראל  3132וגוסט בא 13 םביומכתב אשר נמסר לחברה  לעניין
, בתנאים המתוארים בו, וכן לעניין מכתב אשר מסרה החברה לדורי בניה חברהל הזרמת כספיםל

באותו מועד הכולל התחייבות בלתי חוזרת כי רובם המכריע של הכספים אשר יוזרמו לחברה כאמור 
לדוחות  .ז.3של דורי בניה, ראה באור מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים  לחיזוקו לעיל ישמש

 .הכספיים
 

 37 מיום שלה המדף לתשקיף תיקון החברה פרסמהלאחר תאריך המאזן, , 3132 במאי 2 ביום, יצוין
 מכוחו לפרסם אפשרות הכולל, ערך ניירות רשותידי -על לה שניתן להיתר בהתאם, 3131 בנובמבר

 (. 3132-13-171731' מס)אסמכתא  לתנאיו בהתאם, בניה דורי של ערך לניירות רכש הצעות
 

 קווי אשראי לדורי בניה מגזית ישראל 3.1.1

בסך  , לאחר תאריך המאזן,ישראל גזיתידי -על בניה לדוריהועמדו ש אשראי ויקובדבר  לפרטים
ר נוצלו במלואם, ראה באו מיליון ש"ח, ואשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים 371כולל של 

קווי אשראי  מחותלעניין כוונה לה דוחות הכספייםל .יט.11ראה גם באור  ות הכספיים.לדוח .א.11
מיליון ש"ח מסך ההלוואות האמורות למניות  337והלוואות אלה לחברה ולעניין כוונה להמרה של 
 .כפוף לאישורים הנדרשיםשל דורי בניה, במסגרת העסקה עם גזית ישראל ו

 

 הושלמה לא אשר דורי בניה הצעת רכש חליפין למניות 3.1.1

הצעת רכש חליפין מלאה דוח לביצוע פרסמה החברה לאחר תאריך המאזן, , 3132 יוניחודש ב
 הודיעה, האמור הרכש הצעת דוח פרסום לפני בסמוך כי יצוין .בניה דורילמניותיה הרגילות של 

 את הנחה החברה דירקטוריון, כאמור בניה דורי למניות רכש הצעת לבצע לכוונתה בנוסף כי החברה
 אחרת בדרך לפעול/או והחוב של דורי בניה  אגרות של להחלפה/או ו לרכישה לפעול החברה הנהלת

 ובתנאים באופן, בבורסהמהמסחר  בניה דורי של החוב אגרות של למחיקתן שתביא שתתאפשר
 .ותתקבל תתבצע כאמור בניה דורי של למניות הרכש שהצעת לכך ובכפוף באם וזאת, ויקבעו שיבחנו

. פרסמה החברה את תוצאות הצעת הרכש האמורה לפיהן ההצעה לא נענתה 3132ביוני  37ביום 
 .הכספיים לדוחות .ו.11באור לפרטים נוספים ראה 
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 פרויקט דוראד 3.1.1

ת הכוח אשר לתחנ האספקה רישיון ואת ייצוראת רישיונות ה דוראדקיבלה  3132במאי  33ביום 
 . התחנהשל  המלאה החלה הפעלתה המסחרית 3132במאי  31ביום ו, ידה-הוקמה על

 
 קבלן לבין והחברה בניה דורי בין מתנהלים, ולמועד אישור הדוחות הכספיים הדוח למועד נכון

 להתחשבנות בקשר משמעותיים בהיקפים שונים משפטיים הליכים דוראד בפרויקט ההקמה
לדוחות  .ג.11 באור ראה האמורים ההליכים בדבר נוספים לפרטים. בפרויקט ביניהם הכספית

, היתר בין, צוין, מחדש הצגה לאחר, 3131שנת יצוין כי בדוח הדירקטוריון של דורי בניה ל הכספיים.
 שבוצעו עבודות בגין דוראד בפרויקט ההקמה קבלןידי -על ניכרים בהיקפים כספים תשלום אי כי
 בניה דורי של שוטפת מפעילות המזומנים תזרים על מהותי באופן השפיע, כאמור בניה דוריידי -על

 .שלה הנזילות היתרות ועל 3131 בשנת

 צבר פרויקטים  3.1

ר ההזמנות של הקבוצה מגיע צב ,ועד אישור הדוחות הכספייםמ, נכון לקבלנות הביצועבתחום 
 -ו 3132פרויקטים אלה מיועדים ברובם לביצוע במהלך השנים  ."חשיליארד מ 3.7-של כלהיקף 

פרויקטים עתידיים ב מעורבת קבוצהה, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ,בתחום היזמות .3137
 מחזיקה בנוסףו (יחידות דיור 3,211 -כדיור )חלק החברה  יחידות 3,211 -כ בהיקף כולל של בישראל

בדבר עסקה בה  )לפרטים שטחי מסחר ומשרדים מ"ר של 17,111 -מקרקעין המיועדים לבניית כב
בחו"ל  .לדוחות הכספיים( .יג.11התקשרה החברה למכירת חלק מהמקרקעין האמורים ראה באור 

קרקעות הר צבבפולין.  , בעיקריםיחד עם שותפים בפעילות ייזום למגורפועלת הקבוצה בתחום זה 
יחידות דיור )חלק  7,711 -בהיקף של כ הינו כספייםנכון למועד אישור הדוחות ה בפוליןפרויקטים הו

  (.להחזקותיהבהתאם  17.0% הינו הקבוצה
 

 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה 3.1

 בדצמבר 13 , כפי שתוארו לעיל, ליום)דוח סולו( להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה
3131 :  

 שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר הערך 
 /נכסים

 

 כמות מניות
 )במיליונים(

שיעור 
החזקה 

)%( 

 ערך בספרים
 )אלפי ש"ח(

 שווי שוק
 )אלפי ש"ח(

Ronson Europe N.V. )פולין( 
 ("רונסון")

 310.171 17.0 317,121 311,131 (WSEמניה )

  (7) 3,777   הלוואה
 "(בניה דורי)" דורי בניה בע"מ א.

 31.909 77.9 37,121 73,171 (TASEמניה ) (3)

 דורי תשתיות אנרגיה בע"מ א.
 (3)"( אנרגיה"דורי )

 - 13,319 11 1.13 מניה
  93,321   הלוואה

 - 103,330 - - - (1) נכסי יזמות בישראל

 - 337,077 - - - מרכיב קומבינציה 

מקדמות מרוכשי דירות בניכוי 
 - (339,127) - - - פיקדונות בחשבונות ליווי 

 נכסי יזמות במזרח אירופה
   

10,217 
 

  סה"כ
  

681,813 
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 )באלפי ש"ח(: 3131 מברבדצ 13( ליום דוח סולושל החברה ) וההתחייבויות הנכסיםלהלן יתרות 

 202,173  (2) אגרות חוב
 71,173  )זמן קצר וחלויות שוטפות( התחייבויות למוסדות פיננסיים

 710,112  סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים
 312,113  מקרקעין )קומבינציה(התחייבות בגין רכישת 

 123,117  סה"כ התחייבויות 
 (32,117)  נטו  ,בניכוי נכסים כספיים
 (71,013)  )בעיקר מסים נדחים( בניכוי נכסים אחרים

 161,311  התחייבויות, נטו

 333,198  הון עצמי 
 
 לעיל. 3.1.1ראה גם סעיף פרטים בדבר השקעת החברה בדורי בניה ל ( 3)
 לחלק א' לדוח התקופתי 33 סעיףראה אנרגיה דורי מניות החזקת החברה ב לפרטים אודות (3)

 ."(התקופתי הדוח)להלן: " , אשר דוח זה כלול בו3131לשנת  של החברה המתוקן
א'  לחלק 33נכסי היזמות בישראל ראה סעיף  בגין לחברהאודות הרווחיות הצפויה  לפרטים (1)

 .לדוח התקופתי
 

 3131בדצמבר  13שהיו במחזור ביום )סולו(  של החברה חובהאגרות  רעוןיפלהלן מועדי  (2)
  )באלפי ש"ח(:

 % אגרות חוב יוםלשנה שתסתיים ב

 32 332,027 3132 בדצמבר 13
 31 333,193 3137בדצמבר  13
 33 71,129 3131בדצמבר  13
 33 71,129 3139בדצמבר  13
 33 71,129 3130בדצמבר  13
 33 71,129 3137בדצמבר  13

 2.7 31,332 3131בדצמבר  13
 2.7 31,332 3133בדצמבר  13

 311 181,113 סה"כ

להלן( באמצעותה, בין היתר,  3.3.1.3)ראה סעיף  .I.T.R Dori B.V -הלוואה אשר ניתנה ל (7)
  מוחזקות מניות החברה ברונסון.
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 3131בדצמבר  13יחידות למגורים ליום עיקר נתוני שיווק, הקמה ומכירה של  3.1

             

  

                

           

  

 
 ש"ח(באלפי דירות שנמכרו וטרם נמסרו )

 
 ש"ח(אלפי )ב סך דירות שטרם נמסרו

    

 פרויקט השם 
 

 מיקום 
 

עלות 
הפרויקט 

 במלאי
)באלפי 

 (3)ש"ח
 

חלק 
החברה 

 בפרויקט
 

מספר 
יח"ד 

 בפרויקט 
 

יח"ד 
שיצאו 
 לשיווק

)** 
 

מספר 
יח"ד 

שנמסרו 
 עד כה

רווח  
שהוכר 

בדוחות 
החברה עד 

 13 ליום
בדצמבר 

3131 
 

מס' 
 הסכמים
 שנחתמו

(1) 
 

 הכנסות
צפויות 

בדוחות 
 ((2החברה

 

רווח גולמי 
צפוי 

בדוחות 
 החברה

 

מס' 
 דירות

 

 הכנסות
צפויות 

בדוחות 
 החברה

 

רווח גולמי 
צפוי 

בדוחות 
 החברה

 

אחוז 
רווח 

גולמי 
 צפוי 

 

מועד 
הכרה 

בהכנסה 
צפוי בגין 

דירות 
 שנמכרו

             

  

                
 וילה דורי

 

נס 
 ציונה

 

91% -כ  321,171  

 

193 

 

132 

 

373 
 

77,191 

 

11 

 

313,211 

 

31,777 

 

301 

 

121,111  17,227 

 

31% 

 

3132-
3137 

 דורי דרים
 

קרית 
 מוצקין

 

73,731  311% 

 

322 (2)  

 

322 

 

20 
 

0,927 

 

07 

 

317,111 

 

39,773 

 

71 

 

333,992 

 

30,933 

 

39% 

 

3132 

  פלוסדורי 
הוד 

11% -כ  71,211  השרון   17  17  - 
 

-  11  71,700  3,097  17  310,211  1,313  1%  3137 

 בסט דורי
 

הוד 
 השרון

 

371,111  71% 

 

330 

 

330 

 

- 
 

(37,137)  

 

337 

 

313,311 

 

- 
 

330 

 

391,313 

 

-     

 

1%  

 

3132 

    

223,113 

   

917 

 

113 

 

321 
 

22,011 

 

131 

 

231,139 

 

23,133 

 

217 

 

911,193 

 

72,139 

 

31% 

  

             

  

                      
 

  

      
 

  

    
  

 
(3)   .ליון ש"ח בהתאמהימ 17 -ליון ש"ח וכימ 17 -כ ,ליון ש"חימ 71 -כולל מרכיב קומבינציה בסך של כ בסט ודורי פלוסוילה דורי, דורי סכום המלאי בפרויקטים   

    
  

 
(3)  בהתאמה.  ודורי פלוס, דורי בסטלבעלי קרקע בפרויקטים וילה דורי, דירות שיימסרו  39 -ו דירות 12, דירות 21 מס' היחידות שיצאו לשיווק כולל 

    
  

 
(1)  ליון ש"ח.ימ 17דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  12כולל  ,מס' הדירות שנמכרו בפרויקט דורי בסט וטרם נמסרו 

      
 

 
 ליון ש"ח.ימ 30דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  32כולל  ,מס' הדירות שנמכרו בפרויקט וילה דורי וטרם נמסרו

 ליון ש"ח. ימ 17דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  39כולל  ,וטרם נמסרו דורי פלוסמס' הדירות שנמכרו בפרויקט 

       (2)  הכספיים. לדוחות .ד.9 באור ראה, שלה. לפרטים בדבר העסקה ונתוני הרווחיות בתקופת הדוחיח"ד אשר נמכרה  320 -לאחר נטרול קרקע ל 
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  עדכוני מדיניות חשבונאית בתקופה אשר השפיעו על הצגת הדוחות הכספיים 3.6

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 3.6.3

)המתוקן( השתנו מספרי ההשוואה בסכומים לא מהותיים ותוקנו בדרך של הצגה  IAS 19בעקבות יישום 
 הכספיים.לדוחות .כח 3מחדש. לפרטים ראה באור 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .3

 המצב הכספי 3.3

 כללי 3.3.3

 . 3133בדצמבר  13ליום  3.1שוטף של  יחסעומת ל ,3.37 הינו 3131 מברדצב 13 השוטף ליום היחס

 נכסים 3.3.3

 3,917-לעומת סך של כ ,ש"ח ןמיליו 3,711 -כלהחברה סך הנכסים של הסתכם  3131 בדצמבר 13 נכון ליום
  .3133 בדצמבר 13ליום  ש"ח ןמיליו

 
 :3131 בדצמבר 13תיימה ביום שהס שנההבתקופה של  בנכסיםלהלן סקירת עיקרי השינויים והמגמות 

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 

 ןמיליו 722 -של כלעומת סך  ש"ח ןמיליו 737 -לסך של כ הסתכם הסעיף 3131 רדצמבב 13 נכון ליום
 ,של דורי בניה לקבל ההכנסות ביתרת מקיטון ובעיקר נובע בסעיף הקיטון. 3133בדצמבר  13ליום  ש"ח

לעיל, ומהפרשי עיתוי  3.1.1הכולל, בין היתר, את ההכנסות לקבל בגין פרויקט דוראד, כמפורט בסעיף 
 בין קצב הביצוע וההכרה בהכנסה בגינו לבין תנאי התשלום החוזיים בפרויקטים השונים.

  למכירהמלאי בניינים  

של הפרויקטים  ובמימושםהחברה לא רכשה קרקעות חדשות, אלא התמקדה בפיתוחם  3131בשנת 
לסך של  הסתכם הסעיף 3131בדצמבר  13 נכון ליום ., הנמצאים בישראל ובסלובקיההקיימים במלאי

 נבע במלאי השינוי. 3133בדצמבר  13ביום ש"ח  ןמיליו 711 -של כלעומת סך  ,ש"ח ןמיליו 113 -כ
, בניכוי ובסלובקיה מוצקין קרייתב ,ציונה נסבמהתקדמות בביצוע הפרויקטים בהוד השרון,  בעיקרו
 00-בניה ל זכויות למכירת עסקה השלמתובניין  מסירתמ וכן, ציונה נסבבפרויקט  דיור יחידות מסירת

 372 -כ של בסך הסתכמה הכספייםבדוחות  הקומבינציה מרכיב יתרת .מוצקין קריתיח' בפרויקט 
 ."חש ליוןימ

 

 השקעה בחברות כלולות 3.3.1

 הסעיף מייצג בעיקר את ההשקעה בחברות הבאות:
 

 בעקיפין. 33.37% -כמוחזקת על ידי החברה בשיעור של  - דוראד אנרגיה בע"מ 3.3.1.3

3.3.1.3 Ronson Europe N.V. -  מניותיה רשומות למסחר בבורסה בוורשה ואשר בהולנד,  תאגדההשחברה
בעקיפין,  רונסוןממניות  17.0% החברהלמועד הדוח מחזיקה  נכון. 3119נובמבר שבפולין החל מחודש 

 כמפורט להלן: 
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 חברה שהינה"I.T.R Dori B.V. "(ITR-Dori ,)של  Dמחזיקה במלוא הון המניות מסוג  החברה

  תיאטראות בשליטת חברה הינה החברה ידיעת למיטב אשר, .I.T.R 2012 B.V-ו, בהולנד שהתאגדה
 

-ITRשל  Iמחזיקה במלוא הון המניות מסוג , צד שאינו קשור לדורי קבוצה שהינה, "(IT)" "מבע ישראל

Dori.  התקשרו החברה ו3131ביולי  30ביום ,-IT  מקבוצתבהסכם עם חברה GE Capital Real Estate 

מהון המניות של חברה בבעלות מלאה  IT 71%-ו חברה(, לפיו רכשו כל אחת מה"GEC RE" :)להלן

 32.1 -מהון המניות של רונסון, בתמורה לסך של כ 37.1%-החזיקה, בעקיפין, כש, GEC RE)בעקיפין( של 
הושלמה העסקה האמורה  3131בנובמבר  32(. ביום אחת כל"ח שמיליון  31 -כ, היינומיליון זלוטי כל אחת )

 ראה נוספים לפרטים .17.0% -לכ 13.33% -של החברה )בעקיפין( במניות רונסון עלה מכ ושיעור החזקותיה
 לדוחות הכספיים. .3.ב(3.31באור 

של החברות הכלולות  3131 בדצמבר 13החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את דוחותיהן הכספיים ליום 
 לעסקי הקבוצה. המפורטות לעיל לאור מהותיות ההשקעה בהן וחשיבותן

 
לפרטים בדבר שערי החליפין בין הזלוטי מטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני. 

לפרטים בדבר השפעת שינוי שער הזלוטי  לדוחות הכספיים..ד( 3.31בין הש"ח בתקופות הדוח, ראה באור ל
 להלן. 3.3.7על ההון העצמי של החברה, ראה סעיף 

 

 התחייבויות  3.3.1

ש"ח,  ןמיליו 3,371 -כהסתכמו ההתחייבויות השוטפות של החברה לסך של  3131 ברדצמב 13נכון ליום 
סך של התחייבויות שוטפות בלעומת זאת , נושאות ריבית כספיותהתחייבויות ש"ח  ןמיליו 337 -כ מתוכן

 בדצמבר 13ליום  ,נושאות ריבית כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 333 -כ מתוכן"ח, ש מיליון 3,113 -כ
לעומת סך של  ,ח"ש ןמיליו 210 -לסך של כ 3131 ברדצמב 13 לזמן ארוך הסתכמו ליום ההתחייבויות .3133

לפרטים בדבר שינויים בהתחייבויות החברה בתקופת הדוח . 3133 בדצמבר 13ליום  ש"ח ןמיליו 213 -כ
 להלן. 3.1.3ראה סעיף 

 

 הון עצמי 3.3.1

 110 -כסך של  לעומת ,ח"ש מיליון 329 -לסך של כ 3131 ברמדצב 13 יוםבהסתכם של החברה צמי עההון ה
 שהסתכם הדוח בתקופת מההפסד בעיקר הושפעבהון העצמי  הקיטון. 3133 בדצמבר 13ביום  ח"ש מיליון

 בניכוי "ח,ש מיליון 39 -כ של בסך בניה דורי של למניות אופציה כתבי ממימוש"ח, ש מיליון 319 -כ של בסך
 מניותבניכוי דיבידנד שחולק לבעלי ו ח"ש מיליון 0 -הנובעות מתרגום דוחות כספיים בסך של כ התאמות
  .ח"ש מיליון 1 -בסך של כ הדורי בני של המיעוט

 
 מיליון 331 -כשל  לסך 3131 מברדצב 13המניות של החברה הסתכם ליום  עליההון העצמי המיוחס לב

 לבעלי המיוחס העצמי בהון הקיטון. 3133בדצמבר  13ש"ח ליום  מיליון 303 -כלעומת סך של  ,ש"ח
 בתוספת ,ש"ח מיליון 19 -כ של בסך החברה של המניות לבעלי מהפסד בעיקר נובע החברה של המניות

 ,ש"ח ליוןימ 1 -בסך של כמההון העצמי  הגבוה במחיראופציות על ידי המיעוט בדורי בניה  מימושהשפעת 
 ש"ח. מיליון 0 -כ של בסך כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות בניכויו
 

"ח ש 3.79 -בכ 3131 בדצמבר 13ליום  הסתכם למניהשל החברה  המניות לבעלי המיוחס העצמי ההון
 .3133בדצמבר  13ח למניה ליום "ש 3.10 -כ לעומת ,למניה
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 תוצאות הפעילות 3.3

  :תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים )במיליוני ש"ח( 3.3.3

  3-33/3131 31-33/3131 6-9/3131 1-1/3131 3-1/3131 3-33/3133 3-33/3133 

 3,131 3,911 191 271 121 173 3,712 והשכרה עבודות, ממכירות הכנסות

 (3,317) (3,112) (177) (230) (117) (297) (3,709) עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול

 00 71 39 13 33 (01) (31) גולמי )הפסד( רווח

 - - - - - (3) (3) נדל"ן להשקעה ערך ירידת

 (1) (2) (3) (3) (3) (3) (2) הוצאות מכירה ושיווק

 (91) (79) (31) (32) (31) (37) (77) הוצאות הנהלה וכלליות

 חברה)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 (1) 0 1 - (3) (3) - המאזני השווי שיטת לפי המטופלת

 הכנסות לפני תפעולי )הפסד( רווח

 33 21 1 39 (2) (313) (01) אחרות)הוצאות( 

 79 (1) (3) - (3) 31 31 אחרות)הוצאות(  הכנסות

 הכנסות אחרי תפעולי)הפסד(  רווח

 317 10 2 39 (7) (97) (11) אחרות)הוצאות( 

 37 0 3 3 3 3 9 הכנסות מימון

 (17) (23) (7) (33) (32) (33) (21) הוצאות מימון

 07 2 (1) 0 (30) (07) (313) לפני מיסים על ההכנסה )הפסד( רווח

 (33) (3) 3 (3) 3 (1) (7) מיסים על ההכנסה

 91 3 (3) 1 (39) (77) (319) )הפסד( רווח נקי

        מיוחס ל: נקירווח )הפסד( 

 13 (3) (3) 2 (33) (70) (19) בעלי מניות של החברה

 33 1 - 3 (7) (19) (21) זכויות מיעוט

        אחר כולל)הפסד(  רווח

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 לבעלי)מיוחס  חוץ פעילות של כספיים

 (1) 33 (32) (2) 9 1 (0) (החברה של המניות

 תכנית בגין אקטוארי )הפסד( רווח 

 (3) 3 - 3 - - 3 מוגדרת להטבה

 11 37 (37) 1 (31) (73) (332) כולל)הפסד(  רווח"כ סה

 

 הכנסות ורווח גולמי  3.3.3

ממכירת  ש"ח מיליון 337 -של כסך  ןמתוכ ,ש"ח מיליון 3,712 -כלהסתכמו  דוחה תסך ההכנסות בתקופ
 של הכנסות סך לעומת, זאת .וניהולן מביצוע עבודות בנייה ש"ח מיליון 3,117 -כשל  סךבניינים וקרקעות ו

 מיליון 3,711 -ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות וסך של כ מיליון 311 -כשל  סך מתוכן ,ש"ח מיליון 3,911 -כ
 .3133 שנתב ,וניהולן בנייה עבודות מביצוע"ח ש

ש"ח מביצוע  מיליון 71 -כמתוכו  ,ח"ש מיליון 31 -של כסך בהסתכם  הדוח תהגולמי בתקופ ההפסד
 3133 בשנת. ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות מיליון 39 -רווח גולמי של כ בניכוי ןעבודות בנייה וניהול

ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן  מיליון 91 -כמתוכו  ,"חש מיליון 71 -כהרווח הגולמי לסך של  הסתכם
 -כהסתכם לסך של  הדוח תהגולמי בתקופ ההפסדשיעור  ת.ש"ח ממכירת בניינים וקרקעו מיליון 31 -כו

 .3133 בשנת 7.7% -כ של גולמי רווח שיעור לעומת ,3.7%

 משינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסהגם שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים יצוין כי 
 .בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים
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 3.1.3 סעיף ראה בתקופה בניה בדורי גולמי מהפסד נבע אשר הדוח בתקופת הגולמי ההפסד בדבר להסבר

 .לעיל

 .לדוחות הכספיים 11באור  הדיווח ראלמידע בדבר מגזרי 
 

 כלליות ו הוצאות הנהלה 3.3.1

מיליון ש"ח  79 -כ לעומת ,ש"ח מיליון 77 -לסך של כ הסתכמו הדוח תבתקופ וכלליותהוצאות הנהלה 
 .3133שנת ב
 

 אחרות (הוצאות) הכנסות 3.3.1

מרכישה במחיר כללו בעיקר רווח  ,ש"ח מיליון 31 -לכהסתכמו  אשר ,3131בשנת  , נטוהאחרות ההכנסות
. לפרטים ראה ברונסוןשל החברה  נוספת מהשקעה כתוצאה שנוצרש"ח  מיליון 37 -בסך של כ הזדמנותי

  הכספיים. לדוחות. 3.ב(3.31באור 
 

 הוצאות והכנסות מימון 3.3.1

 ,בהתאמה ,מיליון ש"ח 9 -מיליון ש"ח וכ 21 -הסתכמו לסך של כ ת הדוחבתקופהוצאות והכנסות המימון 
ש"ח, מיליון  0 -מיליון ש"ח וכ 23 -הוצאות והכנסות המימון לסך של כשבה הסתכמו  3133שנת  לעומת

סך לעומת  ,ש"ח בגין פרויקטים ןמיליו 2 -הוונו הוצאות מימון בסך של כ ת הדוחופתקבמהלך . בהתאמה
 אגרות מהנפקת כתוצאהבתקופה נובע בעיקר  המימון בהוצאות הגידול .3133ש"ח בשנת  ןמיליו 1 -כשל 
 .בניה דורישל '( א)סדרה  חוב

 
 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  חברות רווחיחלק הקבוצה ב 3.3.1

, חברות הקבוצה בבולגריה ובאוקראינה ודורי אנרגיה של רונסון פעילותןלתוצאות הסעיף מתייחס בעיקר 
 דוראד(.מהונה של  30.97%)אשר מחזיקה 

  

 נזילות ומקורות המימון 3.1

 לתקופהתזרים מזומנים  3.1.3

לעומת סך  ,ש"ח מיליון 331 -סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כהסתכם  3131 מברדצב 13 נכון ליום
 . 3133בדצמבר  13 יוםל ש"ח מיליון 01 -של כ

 
 נטו ממזומניםנבעה בעיקרה  ,"חש מיליון 19 -כ של סךב ,מזומנים ושווי במזומניםהדוח  בתקופת העלייה

 של בסך שוטפתנטו ששימשו לפעילות  מזומנים בניכוי ,ש"ח מיליון 399 -כ של בסך מימון מפעילות שנבעו
 .ש"ח מיליון 71 -כ של בסך השקעהומזומנים נטו ששימשו לפעילות  "חש מיליון 02 -כ
 

בעיקר  הנובע ש"ח מיליון 02 -כנוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  3131בשנת  
 (.ש"ח מיליון 71 -כבסך של  כםתשהס) בניה מדורישוטפת  מפעילותשוטף שלילי  מתזרים

 
 
 

אשראי  וימספר קווי אשראי ממוסדות בנקאיים וכן קו לדורי בניה ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
בעלת השליטה גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, -גזיתאותם העמידה לה  ,מיליון ש"ח 371של עד כולל בסך 

. לעניין כוונת החברה לפעול לשם חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של דורי "(ישראל גזית)" בחברה
 יל.לע 3.1.1 יףבניה, ראה סע
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 לדוחות.ט. 11 באור ראה, בניה דורי של'( א)סדרה  החוב אגרות בדירוג שחלו שינויים בדבר לפרטים

  .הכספיים
 

ש"ח כללו בעיקר הלוואות  מיליון 71 -בסך של כ השקעה לפעילותהדוח  בתקופת ששימשונטו  מזומנים
ידי -על הכח תחנת)בעיקר לדורי אנרגיה לצורך הקמת ש"ח  מיליון 31 -שניתנו לחברות כלולות בסך של כ

 של בסך נטו ליווי בחשבונות קדונותימפ תמורה"ח, ש מיליון 31 -כ של בסך ברונסון נוספת השקעה, (דוראד
ש"ח, בניכוי תמורה ממימוש ניירות ערך  מיליון 3 -רכוש קבוע בסך של כ ורכישת ,מיליון ש"ח 11 -כ

  ש"ח. מיליון 37 -בנקאיים בסך של כ קדונותיופ
 

 תמורהבעיקר  ללוכ"ח ש מיליון 399 -מימון בסך של כפעילות מבתקופת הדוח  שנבעונטו  מזומנים
 333 -כ של בסךידי דורי בניה -עלאופציות למניות  מהנפקתוהחברה ושל דורי בניה  שלאגרות חוב  מהנפקת

דיבידנד ששולם  ובניכוימיליון ש"ח,  10 -ארוך נטו, בסך של כ זמןלו קצר לזמן הלוואות קבלת"ח, ש מיליון
 כולל בסך החברה ידי-עלאגרות חוב  רעוןיופ"ח ש מיליון 1 -כ של בסךדורי בניה  של מיעוטה מניות בעליל

 "ח.ש מיליון 01 -כ של
 

 -סך של כ לעומת ,"חש מיליון 337 -כ של לסך קצר לזמן השקעות סעיף הסתכם 3131בדצמבר  13ליום  נכון
  .3133בדצמבר  13 ליוםמיליון ש"ח  319

 

 תזרים מזומנים חזוי  3.1.3

שהנפיק מוחזקות בידי  מדווח שתעודות התחייבות ( לתקנות הדיווח, נדרש תאגיד32)ב()31תקנה לפי 
דוחות הכספיים יחס לבהן כמשמעותם בתקנה האמורה  "אזהרה סימני"בו  מתקיימים הציבור ואשר

"(, סולו דוחותג לתקנות הדיווח )"7דוחות הכספיים הנפרדים שלו לפי תקנה שלו והן ביחס להמאוחדים 
 יםהשנתי במהלך ןנפירעואת צופה  הוא מהם הכספיים המקורות ההתחייבויות ושל של פירוט לפרסם

 ."(חזוי תזרים דוחהחל בתום שנת הדיווח או ביום הגילוי, לפי העניין )להלן: "
 

האם במועד אישור הדוחות הכספיים, לאחר תיאומם בדרך של הצגה מחדש, בחן  החברהדירקטוריון 
ה ודוחות הסולו של החברהלדוחות הכספיים המאוחדים של  ביחסמתקיימים סימני האזהרה האמורים 

מתקיימים סימני  לאותו מועדנכון  כיוקבע  , לאחר תיאומם בדרך של הצגה מחדש,3131בדצמבר  13 ליום
 כולל הדוח למועד החברה של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של הסקירה דוח)א( האזהרה הבאים: 

( תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לפי הדוחות הכספיים ב)-ולב;  תשומת הפניית
 הכספייםפי דוחותיה -מזומנים שלילי מפעילות שוטפת על מתזריםהמאוחדים של החברה, הנובע 

פי -תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה עללמועד הדוח  כי יובהרהמאוחדים של דורי בניה. 
, החברה דירקטוריוןכי להערכת  יצוין. (רבעונים ברציפות שני)מזה  חיובינו היסולו שלה הכספיים הדוחות 

פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה -המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת על בתזריםאין 
  .כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה

 
של החברה. נוכח פרסומו של דוח זה בדרך של הצגה מחדש, יובא להלן דוח תזרים חזוי בהתאם לזאת, 

מובא בזאת דוח התזרים החזוי המעודכן ביותר שפרסמה החברה למועד אישור הדוחות הכספיים והוא 
לתקופה  ,3131דוח תזרים חזוי אשר פורסם במסגרת הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת 

, והכל בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות 3131ביוני  11ום ותסתיים בי 3131ביולי  3שתחל ביום 
 המובאות בתחתית הטבלה שלהלן(: ולהנחות ותכ)וכפוף להער 3131ביוני  13ליום הסולו של החברה 
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. יצוין כי מסגרות האשראי האמורות מזומנים ויתרת מסגרות אשראי מאושרות שאינן מנוצלותכולל  (3)
 כוללות מסגרות המובאות לאישור ולחידוש מדי שנה, בהתאם לתנאיהן.

 האמורים תקבוליםהרכיבים הבאים: )א( מ בעיקרו נובע שוטפת מפעילות החזוי המזומנים תזרים (3)
יזמיים פעילים של החברה, בעיקר הפרויקטים בנס ציונה,  קטיםליווי של פרוי מחשבונות להתקבל

ו/או למועד  שלהם תנאי הסכמי הליווילבהתאם לקצב התקדמותם וקרית מוצקין והוד השרון, וזאת 
הצפוי לסיומם; )ב( תקבולים הצפויים להתקבל בהתאם להסכמי המימוש של קרקעות בהם התקשרה 

בניכוי גין מכירת חלקים מבעלותה בקרקעות ביהוד ובפתח תקווה; וכן )ג( החברה, ביחס בעיקר ב
בתקופות לעיל, הכוללים בעיקר הפרויקטים בתל  השקעות הון עצמי בפרויקטים שאמורים להתחיל

להון העצמי הצפוי להשקעה בפרויקטים האמורים בהתאם להערכת החברה אביב וגני תקווה, וזאת 
 .יים של אותם פרויקטיםתנאי הסכמי הליווי הצפוול

החזר הלוואות בעלים צפוי בהתייחס בעיקר לפרויקט בסלובקיה ולדוראד )לרבות הערכת החברה  (1)
להחזר שינבע ממימוש של אופציה המוקנית לאלומיי בגין החזקתה בדורי אנרגיה )לפרטים ראה סעיף 

 סון.לחלק א' לדוח התקופתי((; וכן הערכה בדבר קבלת דיבידנדים מרונ 33.3.3

לפרטים בדבר עסקה בין החברה לבין גזית ישראל, במסגרתה, בין היתר וכפוף לאישורים הנדרשים,  (2)
.יט. לדוחות 11מיליון ש"ח, ראה באור  311יוקצו לגזית ישראל מניות של החברה תמורת סך של 

שראי הכספיים. יצוין כי למען הזהירות, לא נכללה במסגרת תזרים המזומנים החזוי לעיל מסגרת א
מיליון ש"ח אשר עשויה גזית ישראל להעמיד לחברה במסגרת העסקה האמורה וכפוף  91בסך של 

מכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת שנמסר  לענייןלדוחות הכספיים  .ז.3לתנאיה. ראה גם באור 
ידי החברה לדורי בניה. כן יצוין -לחברה מגזית ישראל ומכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת שנמסר על

כי הן במסגרת העסקה האמורה והן במסגרת מכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת, התחייבה החברה כי 
ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון, הכספים שיתקבלו בחברה מגזית ישראל, לפי העניין, 

הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה. יובהר כי נכון למועד הדוח, טרם התקבלו החלטות בחברה 
בדבר אופן יישום התחייבותה כאמור לעיל, והפרטים הכלולים בתזרים המזומנים החזוי בקשר 

י של דורי בניה, כפי שנכלל בדוח להשקעה בדורי בניה הינם על בסיס תזרים המזומנים החזו
 .  3132הדירקטוריון שלה לרבעון השני של שנת 

בהסכמי מסגרות אשראי נוספים עם בנקים,  3132לפרטים בדבר התקשרות החברה בחודש אוגוסט  (7)
 .כב. לדוחות הכספיים.11ראה באור 

בדרך של הלוואה  )לרבות 3131-ו 3137הערכת החברה בדבר גיוס חוב נוסף במהלך כל אחת מהשנים  (1)
 ו/או מסגרת אשראי נוספת ו/או הנפקת אגרות חוב, לפי העניין(, ובמהלך העסקים הרגיל.

 

 3131 יוליב 3 מיום
 בדצמבר 13 ליום ועד

3131 

 3131 בינואר 3 מיום
 בדצמבר 13 ליום ועד

3131 

 בינואר 3 מיום
 11 ליום ועד 3131

 3131 ביוני

 

    מקורות

 17,110 71,110 72,121 (3נזילות  ) -יתרת פתיחה 

 27,772 71,771 91,717 (3) נטו, שוטפת מפעילות תזרים

 31,217 71,711 3,732 (1החזר הלוואות בעלים ודיבידנדים מחברה בת, נטו )

 - - 311,111 (2הזרמת הון מבעלת השליטה )

 - - 331,111 (7נוספות מבנקים )מסגרות אשראי 

 11,111 11,111 - (1גיוס חוב חדש )

 319,113 318,338 111,313 מקורות"כ סה

    

    שימושים

 33,132 333,137 77,179 (9תשלומי קרן אגרות חוב )

 - - 37,130 (0) תשלומי קרן לבנקים והקטנת מסגרות מאושרות

 9,119 37,199 33,379 (9תשלומי ריבית אגרות חוב )

 197 3,171 3,191 (7תשלומי ריבית בנקים )

 - 71,111 91,111 (2השקעה בדורי בניה )

 - - 331,111 (7פירעון מסגרות אשראי מבנקים )

 0,717 39,310 9,737 הוצאות הנהלה וכלליות

 19,311 399,381 363,611 שימושים"כ סה

    

 339,811 19,118 91,118 סגירה יתרת מזומנים
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דוחות הכספיים. מבלי לגרוע ל 31 ורלפרטים בדבר תנאי אגרות החוב שהנפיקה החברה ראה בא (9)
תשלום מיליון ש"ח בגין  12-סך של כשילמה החברה  3132בספטמבר  3מכלליות האמור לעיל, ביום 

בדצמבר  3קרן וריבית אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה מתוך יתרות המזומנים המצויות בידיה; ביום 
מיליון ש"ח, אשר  11-יחול מועד תשלום קרן וריבית אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה בסך של כ 3132

 ישולם מתוך יתרות הנזילות של החברה.

 החברה בקרקע בפתח תקווה. בעיקר בגין עסקה למכירת חלק מבעלותה של (0)

 לדוחות הכספיים. 31לפרטים בדבר התחייבויות החברה לבנקים, ראה באור  (7)

 
מידע צופה פני  כוללים שבבסיסו ההנחותו ההערכות וכן בו הנכללים והנתונים החזוי המזומנים תזרים

 ;של החברה התקשרויותיה הקיימותעל  המבוססים, 3918-התשכ"ח, ערך ניירותבחוק  גדרתועתיד, כה
הערכות  ;תכנית העבודה של החברה ;כלפי גורמים מממנים וצדדים שלישייםהקיימות התחייבויותיה 

הנתונים הערכותיה והנחותיה של החברה וועל בדבר תוצאות פעילות וחלוקת דיבידנד מחברה מוחזקת; 
. נאים להשלמתםבדבר עסקאות ו/או פעולות, לוחות זמנים לביצועם ות שבידה נכון למועד דוח זה

 מהצפוישלא להתממש או להתממש באופן שונה  ותעלולכולן או חלקן, , האמורות ההנחותוההערכות 
 עליהם להשפיע החברה שיכולת או עליהםיכולת השפעה , שאין לחברה חיצוניים מגורמיםכתוצאה 

הרעה במצבן , החברה פועלת בהם ובשווקים הכלכלית בסביבה והתפתחויות שינויים, לרבות, מוגבלת
כן והעסקי או הכספי של חברות מוחזקות של החברה, שינויים לא צפויים בדיבידנדים מחברה מוחזקת, 

, כמתואר החברה של פעילותה את המאפיינים, חלקם או כולם, הסיכון גורמי מבין איזה מהתממשות
 .לחלק א' לדוח התקופתי 38בסעיף 

 
תיאום בדרך של  לאחר, 3131 דצמברב 13 ליום בניה דורי שלהדירקטוריון  דוח במסגרת פורסםכפי ש

לדוחות  ביחסבחן האם מתקיימים סימני האזהרה האמורים  בניה דוריהצגה מחדש, דירקטוריון 
 של בדרך תיאום לאחר, 3131 דצמברב 13 ליום הודוחות הסולו של בניה דוריהכספיים המאוחדים של 

לאותו מועד,  בניה דוריהסתמך על הדוחות הכספיים של וב מועד לאותונכון  כי, וקבע מחדש הצגה
 דורי של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של הסקירה דוח( אסימני האזהרה הבאים: ) מתקיימים

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות לדורי בניה ( ב) -ו לב; תשומת הפניית כולל הדוח למועד בניה
 הצגה של בדרך תיאום לאחר, 3131 שנתבדוח הדירקטוריון שלה ל. בהתאם, דורי בניה כללה ;שוטפת
, גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שלה ובו פירוט ההתחייבויות והמקורות הכספיים מהם צופה דורי מחדש

בהתבסס על המידע הכספי  וזאת, 3131ביוני  11 ביוםבניה לפרוע אותן בתקופה של שנתיים שיסתיימו 
 במסגרת המתוארים ואומדנים הנחות, הערכות ועל, 3132ביוני  11ליום  בניה דורישל הנכלל בדוחות סולו 

 .כאמור בניה דורי של הגילוי
 

 דירוג החברה 3.1.1

(, ללא Credit Reviewז'( לבחינת דירוג )-ו -לעניין הכנסת דירוג אגרות החוב של החברה )סדרות ה', ו'
לדוחות  .ח.11ידי מדרוג בע"מ, ראה באור -, לאחר תאריך המאזן, על3132ביולי  37שינוי דירוג, ביום 

 הכספיים.

 בר דיווח  אשראי 3.1.1

בעניין "אשראי בר דיווח", להלן עדכונים  3133באוקטובר  11מיום בהמשך לעמדת סגל רשות ניירות ערך 
 :ושל דורי בניה חברההשל מהותיות  מסגרות אשראיאשראי ו/או בדבר 

בדבר מסגרת קו אשראי שנתנה החברה דוח התקופתי, חלק א' לל 31.31.2.3בהמשך לאמור בסעיף  .א
יתרת הערבויות ו/או  ות הכספיים,ולמועד אישור הדוח 3131צמבר דב 13לדורי בניה, נכון ליום 

מיליון  77.1 -כל מסתכמת האמורההאשראי  קו מסגרתהחברה בהתאם לתנאי  שהעמידההבטוחות 
עמדה יתרת הערבויות ו/או הבטוחות  3133בדצמבר  13ש"ח, בהתאמה. ליום  מיליון 77.1 -כלח וש"

 "ח.ש מיליון 332 -כשל  סךלדורי בניה על  חברהשהעמידה ה

 גזית - האם מהחברה המאזן תאריך לאחר בניה דורי קיבלה אשר אשראי תומסגר בדבר לפרטים .ב
 .הכספיים לדוחות .א.11 באור ראה"ח, ש מיליון 371 של כולל בסך ,ישראל
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כן להלן.  3.1.9-ו 3.1.7 סעיפיםאשראי של החברה מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים ראה  לעניין .ג
 ראה ס"ק ו. להלן לעניין כתבי ויתור שהתקבלו.

 
פיננסיות דוח התקופתי, להלן נתונים אודות אמות מידה חלק א' לל 37.1בהמשך לאמור בסעיף  .ד

  1מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה:

מקבלת 
 האשראי

 3131בדצמבר,  13 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 אלא אם צוין אחרת במיליוני ש"ח

 אגרות מחזיקי 2החברה
 '(ו)סדרה  חוב

של החברה )סדרה ו'(  החוב גרותא ירידה בדירוג
 בשיעור 1.97%של  לעליה גרוםת A3מדירוג 
 .של אגרות החוב )סדרה ו'( השנתית הריבית

 -ידי מדרוג בע"מ -על '(ו סדרה) חוב אגרות דירוג

A2 יציב אופק 

 אגרות מחזיקי
 (ז')סדרה  חוב

 -לא יפחת מ של החברה 3המתואם ההון העצמי
 ח. להלן.-וראה ס"ק ה.  מיליון ש"ח. 311

329 

 אגרות מחזיקי
 (ז')סדרה  חוב

לא יעלה על  5נטו CAPל  4נטויחס חוב פיננסי 
)חל במקרה בו ההון העצמי של החברה  97%

ח. -וראה ס"ק ה.  .מיליון ש"ח( 311-נמוך מ
 להלן.

 תוצאה  נטו  CAP חוב נטו

727 971 10.7% 

 אגרות מחזיקי
 (ז')סדרה  חוב

של החברה )סדרה ז'(  החוב גרותא ירידה בדירוג
 בשיעור 3% עד של לעליה גרוםת A2 מדירוג
של אגרות החוב )ירידה בדרגה  השנתית הריבית

ללא שינוי, כל דרגה מתחת הבסיס  מדירוג אחת
 .(1.37%של  תגרור עלייה

 -מ"בע מדרוג ידי-על (ז' סדרה) חוב אגרות דירוג

A2 יציב אופק 

 פיננסים מוסדות
 שונים

, לפי הדוחות 37%למאזן של עצמי הון  יחס
 .החברההכספיים המאוחדים של 

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

 להלן. ראה גם ס"ק ח. להלן.

 אגרות מחזיקי רונסון
 של רונסוןחוב 

של מינימלי למאזן עצמי הון  : יחסA+Bסדרות 
ל רונסון, אשר , לפי הדוחות הכספיים ש37%

מוקדם של ירידה ממנו תהווה עילה לפירעון 
  .אגרות החוב

עצמי  הון
 )זלוטי(

 תוצאה )זלוטי( מאזן סך

219 972 13.7% 

 יחס חוב נטו להון עצמי: C+D+Eסדרות 
 מקסימלי, לפי הדוחות הכספיים של רונסון, של

 71% -בה לא חולק דיבידנד ו בתקופה 11%
 6.בשנה בה חולק דיבידנד

חוב נטו 
 )זלוטי(

 עצמי הון
 )זלוטי(

 תוצאה

331 219 37.0% 

 תוצאהששועבדו לטובת שווי הקרקעות : Cסדרה 

                                                      
 גם בניה דורי של באומדנים הסטייה סכומי וייחוס מחדש התיאום לאחר הינן להלן המובאות בניה דורי ושל החברה שלהמידה  אמות  1

 .בדיעבד לחברה שהתבררו הנתונים בסיס על, קודמות דיווח לתקופות
לעניין דוחות שנתיים מטעם נאמנים לאגרות החוב של החברה מסדרה ד' )אשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים נפרעה במלואה(,   2

, 3132-13-107097, 3132-13-07020)אסמכתאות מס'  3132ביוני  7-ו 7ז', ראה דיווחים מיידיים של החברה מהימים -ומסדרות ה', ו' ו
 (.3132-13-101911 -ו 3132-13-107003

הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם  " משמעומתואם עצמי הון"  3
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

ך, בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות משמעו חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארו "פיננסי נטו חוב"  4
 בגין חכירה תפעולית, בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.

5  "CAP חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של משמעו  "נטו
 החברה.

 הון " משמעועצמי הון". קצר לזמן קדונותיופ מזומנים שווי מזומנים בניכוי ואחרים פיננסים למוסדות התחייבויות " משמעונטו חוב"  6
 .מוחשיים בלתי נכסים וניכוי נדחים מסים נכסי בניכוי עצמי
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מקבלת 
 האשראי

 3131בדצמבר,  13 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 אלא אם צוין אחרת במיליוני ש"ח

סך מ 71%-אלה לא יפחת מחוב מחזיקי אגרות 
בהתאם לשטר . החוב הנקוב של אגרותהערך 

אגרות החוב האמורות, על רונסון לערוך את 
הבדיקה אחת לשנה. לבעלי אגרות החוב ניתנת 

 הזכות לדרוש בדיקה אחת נוספת בכל שנה.

בוצעה הבדיקה כאמור ורונסון  3131בחודש יוני 
עומדת באמת המידה האמורה. ככל שלא תידרש 
בדיקה על ידי בעלי אגרות החוב, הבדיקה הבאה 

 .3132תבוצע בחודש יוני 

ערבות  הבטחת 1אנרגיה דורי
-על שהועמדה

 בנקאי מוסדידי 

 מיליון 21 של קצר לזמן והשקעותמזומנים  סך
 של)סולו(  הכספיים הדוחות לפי, לפחות"ח ש

 .החברה

 מזומנים סך
השקעות  סך

 "קלז
 תוצאה

30 331 330 

ערבות  הבטחת
-על שהועמדה

 בנקאי מוסדידי 

 הדוחות לפי, 31% של מאזן לסך הון יחס
 .החברה של המאוחדים הכספיים

 תוצאה מאזן סך עצמי הון

329 3,711 31% 

 בניה דורי
 
 
 

 

, 30%-מ יפחת לא מאזן לסך עצמי הון יחס פיננסי מוסד
 לעניין תחולת ההתחייבות ראה ס"ק ז. להלן. .הבניבדוחות דורי 

 יפחת לא( מיעוט זכויות כולל)העצמי  ההון סך פיננסי מוסד
 11 -בדורי בניה ו ש"ח מיליון 311 של מסך

 .ברום גבסש"ח מיליון 

 רום גבס הון דורי בניה הון

לעניין תחולת 
ההתחייבות ראה ס"ק ז. 

 להלן. 
77 

 אגרות מחזיקי
 (א')סדרה  חוב

EBITDA-היחס בין סך החוב הפיננסי נטו ל
2 ,

במקרה בו ההון העצמי של  חל) 0 על יעלה לא
. ראה ס"ק ז. "ח(שמיליון  311 -החברה נמוך מ

 להלן.

EBITDA שלילי 

 אגרות מחזיקי
 (א')סדרה  חוב

, עצמי של דורי בניה לסך המאזן היחס בין הונה
 ראה ס"ק ז. להלן. .33%-לא יפחת מ

 תוצאה מאזן סך עצמי הון

11 911 0.3% 

 אגרות מחזיקי
 (א')סדרה  חוב

מיליון  311 -לא יפחת מ של החברה ההון העצמי
 ראה ס"ק ז. להלן. ש"ח.

 עצמי הון

11 

חיפוי  גבס רום
( 3966וקירוי )

בע"מ, חברה 
בת של דורי 
בניה )"רום 

 גבס"(

, המאזן מסכום 31% -מ יפחת לא העצמי ההון פיננסי מוסד
 בעלים והלוואות הון שטר, מיעוט זכויות כולל

 .גבס רום בדוחות

 תוצאה מאזן סך עצמי הון

77 333 21% 

 ורום בניה דורי
 גבס

 

מיליון ש"ח בדורי  21מינימלית של יתרת נזילות  מוסד פיננסי
 מיליון ש"ח ברום גבס. 11 -בניה ו

 רום גבס נזילות דורי בניה נזילות

לעניין תחולת 
ההתחייבות ראה ס"ק ז. 

 להלן.
03 

בדורי  11%היקף חובות כספיים לא יעלה על  מוסד פיננסי
 בניה ורום גבס.

 רום גבס תוצאה דורי בניה תוצאה

לעניין תחולת 
ההתחייבות ראה ס"ק ז. 

 להלן.
3.1% 

 
  

                                                      
 .3132פקעה בחודש ינואר נשוא אמת המידה האמורה,  ,רי אנרגיהשהועמדה על ידי דו הערבות  1
2  "EBITDA משמעו 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.
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החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות הקבועות  3132דצמבר ב 13 יצוין כי נכון ליום .ה
 , החברה אינה עומדתות הכספייםהדוחאישור למועד בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ז'( שלה. 

אינה נמצאת בהפרה של התחייבויותיה  החברהיחד עם זאת,  אמות המידה הפיננסיות האמורות,ב
, בשל הוראות שטר הנאמנות ביחס לתקופות במועד האמור כלפי מחזיקי אגרות החוב האמורות

  .בדיקה וריפוי של אי עמידה ביחסים הפיננסיים

שונים החברה כלפי מוסדות פיננסיים  התחייבה להבטבלה לעיל לעניין אמת מידה לאמור  בהמשך .ו
"( לשמירה על יחס פיננסי לפיו שיעור ההון העצמי מסך המאזן של החברה, הבנקים)בפסקה זו להלן: "

 37(, ביום "המידה אמת" :)להלן 37%-לפי הדוחות הכספיים המאוחדים שלה, לא יפחת בכל עת מ
  מסגרות כלקיימות לחברה , לבקשת החברה, אישרו בנקים אשר בהם 3132באוגוסט  13וביום 

 
 מהדוחות החלהאשראי הנוכחיות כי התחייבות החברה לעמידה באמת המידה כאמור תחול רק 

 האמורה ההתחייבותאחד,  לבנק ביחס) 3132בדצמבר  13הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום 
 יחול לעיל האמור כי, מובהר(. 3137 לשנת הראשון הרבעון שלמהדוחות הכספיים  החל רק תחול

. שיהיו ככל, מחדש הצגה תיעשה בהם קודמות לתקופות החברה של כספיים דוחות עם בקשר לרבות
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 

עמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק שהועמדו ו/או יו
 לדוחות הכספיים.  .כא.11ראה באור  נוספים לפרטים(. subordinationנחיתות )הרלוונטי כתבי 

 הקבועיםביחסים פיננסיים  עומדת אינה דורי בניהולמועד הדוח,  3132במרס  13 ליום נכוןיצוין כי  .ז
כמתואר בדוח  . יחד עם זאת,כמתואר לעיל בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( שלה
, לאחר תיאום בדרך של הצגה מחדש, דורי 3132הדירקטוריון של דורי בניה לרבעון הראשון של שנת 

, בשל הוראות שטר האמורות אינה נמצאת בהפרה של התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב בניה
 .הפיננסיים ביחסים עמידהות ביחס לתקופות בדיקה וריפוי של אי הנאמנ

כמתואר  כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על יחסים פיננסיים בניה דורי להתחייבויות ביחס
, אשר העמידה מסגרת אישרה חברת ביטוח, 3132באוגוסט  30( ביום 3), לבקשת דורי בניה לעיל

כלפיה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, תחול רק דורי בניה יבותה של כי התחי ,1ערבויות לדורי בניה
ל והאמור לעיל יחואילך. כן הובהר, כי  3132בדצמבר  13ליום דורי בניה החל מהדוחות הכספיים של 

; לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל שיהיו דורי בניהלרבות בקשר עם דוחות כספיים של 
כי התחייבויותיה של  אישרו מסגרות אשראי דורי בניההפיננסיים שבהם קיימות למרבית הגופים ( 3)

כלפיהם לשמירה על נזילות; יחס הון עצמי לסך מאזן; הון עצמי מינימלי; יחס חוב כספי  דורי בניה
להון עצמי; יחס חוב כספי למאזן; וכן יחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות, אשר 

על ידי הגופים הפיננסיים האמורים, לפי העניין, תחול רק החל מהדוחות הכספיים  רי בניהדוהועמדו ל
ההתחייבות האמורה תחול רק  -וביחס לגוף פיננסי אחד  ,ואילך 3132בדצמבר  13ליום  דורי בניהשל 

ות ואילך. כן הובהר, כי האמור לעיל יחול לרב 3137החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 
 .שיהיו ככל, מחדש הצגה תיעשה בהם קודמות לתקופות בניה דורי של כספיים דוחות עםבקשר 

לעיל,  3.1.1בו תאושר ותתבצע העסקה שבין החברה לבין גזית ישראל כמתואר בסעיף  במקרה כי יצוין .ח
ליון מי 311מיליון ש"ח )הכולל סך של  101יגדל ההון העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים בסך של 

מיליון ש"ח בגין שטר הון צמית שיונפק לגזית  371ש"ח בגין הקצאת מניות לגזית ישראל וסך של 
 ישראל(.

  

                                                      
כי מסגרת הערבויות האמורה הועמדה גם לרום גבס, וכי רום גבס התחייבה כלפי חברת הביטוח שלמות התמונה יצוין  למען  1

 וכי גבס רום על חל אינו לעיל כאמור הביטוח חברתידי -על שניתן האישור כי מובהרלעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור. 
 .הדוח למועד האמורות הפיננסיות המידה באמות עומדת גבס רום
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ידי -על 3132 מרס בחודש הועמדה אשר. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, אלערבות בנקאית של  התייחסב .ט
 .2.ז.30 בבאור כמתואר, ואלומייהחברה  –בהתחייבות של בעלי מניותיה  המובטחתמוסד פיננסי 

כי  אישור מוסד הפיננסי האמור התקבללבקשת החברה, ו 3132באוגוסט  13 יוםב -לדוחות הכספיים 
תחול האמור,  בבאו, כמתואר אמורה הפיננסי המוסד לפית המידה כוהתחייבות החברה לעמידה באמ

. כן הוסכם, כי הגדרת 3132בדצמבר  13הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום  מהדוחות החלרק 
כלול גם הלוואות בעלים אשר תתתוקן כך ש ותת המידה האמורו" הכלולה באמתואם"הון עצמי מ

ידי -ידי החברה ו/או חברות בנות שבבעלותה ועל-הפיננסי על מוסדלגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי ה
נטו" הכלולה  CAP" הגדרת וכי(; subordinationוואת הבעלים, כתבי נחיתות )מי שהעמיד את הל

באמות המידה האמורות תתוקן כך שהיא תתייחס להון עצמי מתואם )בנוסחו המתוקן לעיל( ולא להון 
 עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים.

 

 גופים מוסדייםממתאגידים בנקאיים ואשראי  3.1.1

 יבמיליונמתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים )אגרות חוב( ) של החברהפירוט התפלגות האשראי להלן 
 :(ש"ח

 3133בדצמבר  13  3131 בדצמבר 13  
     מקור

 71  73  בנקאי 
 277  799  )אגרות חוב( חוץ בנקאי

 710  110  סה"כ
 

הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן( מסתכם בתקופת הדוח  + הוצאות המימון המשוקלל )ריביתשיעור 
 .0.1% -לכ

 
 37התקשרה החברה עם בנקים ביום  בהןמיליון ש"ח  331מסגרות אשראי נוספות בסך כולל של  לעניין

 לדוחות הכספיים. .כב.11, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 3132באוגוסט 
 

 .התקופתי לחלק א' לדוח 37מימון פעילות החברה, ראה סעיף  אודותלפרטים נוספים 

  נזילות 3.1.1

השקעות נזילות , ניםמ)מזומנים ושווי מזו הקבוצהשל  הסתכמו היתרות הנזילות 3131 מברדצב 13ליום 
ש"ח ליום  מיליון 312 -כ של סך לעומת, ש"ח מיליון 339 -כ של לסךוקווי אשראי בלתי מנוצלים(  לזמן קצר

 .3133בדצמבר  13

 רעונות יופהנפקות  3.1.6

  הבמסגרתשלה של סדרת אגרות חוב )סדרה ו'( ביצעה החברה הרחבה  3131בפברואר  1ביום 
הנפיקה החברה למשקיעים מסווגים )כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך 

 31,711,371בתמורה לסך של  ,)סדרה ו'(אגרות חוב ש"ח ע.נ.  31,711,111, 3119-לציבור(, התשס"ז
. 2.9%הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה היה האמורות ש"ח. אגרות החוב 

 3131בפברואר  33ומיום  3131בפברואר  1מיום של החברה לפרטים נוספים ראה דוחות מיידיים 
 .בדרך של הפניהבזאת  (, המובאים3131-13-117791 -ו 3131-13-113112)אסמכתאות מספר: 

  (. 'דסדרה )אגרות חוב חשבון  עלמיליון ש"ח ע.נ.  13.37ידי החברה -נפרעו על 3131באפריל  31ביום
(, המובא 3131-13-113017)אסמכתא מספר:  3131באפריל  31לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

 בדרך של הפניה.בזאת 

  הקצאת בדבר כן ו של דורי בניה אגרות חוב )סדרה א'(ש"ח ע.נ.  03,111,111לפרטים בדבר הנפקת
 .לדוחות הכספיים 7.ג.31 , ראה באור3131חודש אפריל שבוצעו בדורי בניה ידי -עלאופציות 
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  חודש יולי שבוצעה בדורי בניה של ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(  0,111,111לפרטים בדבר הנפקת
 לדוחות הכספיים. 7.ג.31, ראה באור 3131

 התמורה '(ז)סדרה  אגרות חובש"ח ע.נ.  99,731,111החברה הנפיקה  3131 אוקטוברב 39 ביום .
שיעור הריבית ש"ח.  99,731,111-המיידית ברוטו שקיבלה החברה מההנפקה הסתכמה לסך של כ

דוח הצעת מדף לפרטים נוספים ראה . 3.7%השנתית אשר תישאנה אגרות החוב )סדרה ז'( הינו 
(, דיווח מיידי על 3131-13-391731)אסמכתא מספר:  3131באוקטובר  31ה ביום שפרסמה החבר

( ודיווח על מצבת 3131-13-397110)אסמכתא מספר:  3131באוקטובר  32תוצאות ההנפקה מיום 
 )אסמכתא מספר: 3131באוקטובר  39הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה מיום 

 .לדוחות הכספיים 2.ג.31, וכן באור בדרך של הפניהת אבז המובאים (,3131-13-397072

 אגרות חוב מיליון ש"ח ע.נ.  31.93ידי החברה -נפרעו על 3131בדצמבר  3 -ו 3131 ביוני 3 בימים
-3131-13)אסמכתא מספר:  3131ביוני  3לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים מיום  .שלה ('וסדרה )

בדרך של בזאת , המובאים (3131-13-331772)אסמכתא מספר:  3131בדצמבר  3מיום ( ו103773
 הפניה.

 מיליון ש"ח ע.נ. על חשבון  13.37ידי החברה -ולאחר תאריך המאזן, נפרעו על 3132באפריל  31 ביום
 לפרטיםרעון זה לא נותרו אגרות חוב )סדרה ד'( במחזור. יפ לאחר. שלה '(דאגרות חוב )סדרה 

 בזאת המובא(, 3132-13-122337)אסמכתא מספר:  3132באפריל  31מיום  נוספים ראה דוח מיידי
 .הפניה של בדרך

 בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ו'( של החברהולאחר תאריך המאזן,  3132 יוניב 3 ביום 
מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים  31.9-בסכום של כ

 (.3132-13-103371)אסמכתא מס'  3132ביוני  3מיידי מיום ראה דיווח 

  אגרות חוב  ערך נקובש"ח  מיליון 11הנפיקה החברה  ,לאחר תאריך המאזןו 3132ביוני  7ביום
 של כולל סך תמורתפרטית,  הנפקהסדרה רשומה במסגרת  הרחבת, בדרך של החברהשל )סדרה ז'( 

 לדוחות הכספיים. .יב.11ראה באור נוספים ש"ח. לפרטים  11.317-כ

  11.1-בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה בסכום של כ 3132בספטמבר  3ביום 
מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

 (.3132-13-327311)אסמכתא מס'  3132בספטמבר  3

 
 .להלן 2חוב של החברה ראה סעיף האודות אגרות נוספים לפרטים 

 

 שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני 3.1

 ל סיכוני שוק אחראי על ניהו 3.1.3

)לפרטים בדבר השכלתו,  מר רונן אשכנזי, מנכ"ל החברההינו האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה 
אשר , א לפרק ד' לדוח התקופתי(31תקנה  ההאחרונות ותפקידיו בחברה ראהשנים כישוריו, ניסיונו בחמש 

"ל סמנכ - יצחקי אורעדמר ושל החברה  הכספיםסמנכ"ל  - שניר שרוןמר בראש ועדה בה חברים  עומד
  .של החברה ייזוםה
 

 להלן סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה 3.1.3

 סיכון מדד תשומות הבנייה 3.2.3.3

מחירי הסכמי התקשרות הצמודים למדד בעם מזמיני עבודות מחד וספקים מאידך  הקבוצההתקשרות 
סעיפי הכנסות לקבל ממזמיני עבודות והוצאות (, חושפת את "המדד" :)להלן תשומה בבנייה למגורים

הצמדה למדד גם עם  נוהגת להתקשר בהסכמים הכולליםלשלם לספקים לשינויים במדד. כיוון שהחברה 
 לשינויים במדד אינה מהותית. החשיפה ,יםגם עם ספקעבודה ו נימזמי
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 גלם חומרי 3.2.3.3

מחירי תשומה בבניה במדד  משינוייםמחירי חומרי הגלם בהם משתמשת החברה ושכר העבודה מושפעים 
ישראלים  )עובדיםומהיקפי הביקוש וההיצע בכלל של חומרי הגלם ושל כוח העבודה בענף  למגורים

 ועובדים זרים(.
 

 מימון 3.2.3.1

 למשק כולו ולענף הבניה בפרט. בעקבות  הבנקיםצמצום מסגרות אשראי על ידי התאפיינה ב 3131 שנתגם 
 

בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי הנוכחי, הקטינה  ובעיקר, ההבנייהמתמשך זה מספר שנים בענף  המשבר
דרישתה את המערכת הבנקאית את האשראי לענף הבנייה והנדל"ן. בנוסף, המערכת הבנקאית החמירה 

הגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך העמדת מימון לצוע וילתוספת בטחונות בעיקר בגין ערבויות ב
גייס המשיך ולבנקאי עלול להשפיע על יכולת הקבוצה ל-פרויקטים יזמיים. משבר האשראי הבנקאי והחוץל

 . לפעילותה הון
 

 שינויים בשערי חליפין 3.2.3.2

במזרח אירופה, בעיקר בפולין. כתוצאה מכך חשופה ו במרכז , בין היתר,הקבוצה פועלת כקבלן בונה )יזם(
התאמה חלקית של ופעילות החברה לסיכוני שוק אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין 

בישראל  לסיכונים פוליטיים וכלכליים הקבוצהמחירי הנדל"ן למחירי התשומות. כמו כן חשופה פעילות 
  .םובאזורים האמורי

 

  השקעה בדוראד 3.2.3.7

בפרויקט הקמת תחנת הכוח של דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה,  ההשקעה
במאי קיבלה דוראד את רישיונות הייצור ואת  33יצוין כי ביום  .בגינה לרווחי הפרויקט ולתשואה לחברה

  של התחנה.המלאה החלה הפעלתה המסחרית  3132במאי  31רישיון האספקה לתחנה האמורה, וביום 
 

, מתנהלים בין דורי בניה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד אישור הדוחות הכספייםנכון למועד 
הליכים משפטיים שונים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות הכספית ביניהם בפרויקט. לפרטים 

 לדוחות הכספיים. .ג.11נוספים בדבר ההליכים האמורים ראה באור 
 

רוכה בסיכונים רבים, לרבות, מבלי לגרוע ידיעת החברה, הפעלתו של צינור הגז והובלת הגז כ למיטב
חוסר בציוד או אירועים  ,מכלליות האמור לעיל, אי תפקוד של ציוד או מעבדים, עיכוב בהשגת היתרים

קיצוניים אחרים כגון שריפה, רעידות אדמה, פיצוצים או מתקפות טרור. התממשות אחד הסיכונים הנ"ל 
דוראד ו/או להפחית משמעותית ואף להפסיק את אספקת עלול לגרום לשיבושים בהספקת הגז הטבעי ל

 ידי ספק הגז הטבעי, או להשפיע מהותית על איכות הגז שיסופק. -הגז על
 

על בסיס דלק חליפי )סולר(, לרבות גם לפעול אשר תוכל דלקית -כתחנת כוח דופועלת  האמורההכוח  תחנת
מגלם  דוראד שלתעריף האנרגיה שנקבע באישור התעריף  במקרה של אי אספקת גז טבעי לתחנת הכוח.

 משמעותיתעלויות הדלק הרלבנטי, גז או סולר. הפעלת תחנת הכוח על בסיס סולר, עלולה לגרום לפגיעה 
 ברווחיות דוראד לעומת הרווחיות הצפויה משימוש בגז טבעי.

 
נים השונים במשק החשמל. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים ברגולציה ובחקיקה החלות על השחק

לאחרונה הודיעה רשות החשמל על כוונתה להשית על יצרני חשמל פרטיים תעריפים מערכתיים לצורך 
קביעת אחידות תעריפית ביניהם לבין חברת החשמל לישראל בע"מ. קיים חוסר וודאות לגבי העלויות 

תעריפים וגובהם עלולה להיות שיוכרו, ככל שיוכרו, במסגרת אותם תעריפים ולהערכת דוראד להשתת 
 .השפעה על רווחיות דוראד ואיתנותה
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להיות השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של  השל החברה בדוראד ולהחזר ההשקעה עשוי להשקעתה

וביעדיה, לרבות בהיבט עלויות  השלנות הקבוצה ולמצבה הכספי, כפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיו
 לפרק א' לדוח תקופתי. 33ההקמה של תחנת הכוח, התפעול והמכירות, כמפורט בסעיף 

 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 3.2.3.1

את מנהלת באופן שוטף מעקב אחר כל סיכוני השוק הרלוונטיים לפעילותה, ובפרט בוחנת הנהלת החברה 
ופועלת לצמצום החשיפה  שער החליפיןואשראי המדד, הנזילות, התשומות הבניה, סיכוני השוק בתחום 

 .תועלת , תוך בחינת שיקולי עלותככל שהדבר מתאפשר הכלכלית בסיכונים אלה

 

 ואופן מימושה פיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק 3.2.3.9

בעניינים אלה מתקבלות מנכ"ל החברה מקבל דיווחים שוטפים על הסיכונים הקיימים בחברה. החלטות 
 ת לדירקטוריון החברה לפחות אחת לשנה במסגרת הדיון בדוחות הכספיים.וומוצג ידי הנהלת החברה-על

  הכספיים. לדוחות ..ב31באור  ראההחברה לפרטים בדבר תיאור סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה 

 

 לדוחות הכספיים. .ה.31ראה באור  3131בדצמבר  13 מאזן הצמדה ליוםלפרטים בגין  3.1

 . חות הכספייםלדו .ו.31ר באו הראניתוחי רגישות למידע בדבר  -מבחני רגישות  3.1

 היבטי ממשל תאגידי .1

 תרומות 1.3

 התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות. חברהאין ל החברה קבעה כמדיניות מעורבות בקהילה.
 . זהלא חלו שינויים מהותיים במדיניות החברה בנושא , 3133בתקופה המצטברת מתום שנת 

 

 שאלון ממשל תאגידי 1.3

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

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 1.1

כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ואשר אינם בעלי  הוגדרואשר נכון למועד הדוח,  הדירקטורים בחברה
דירקטור, עמוס  -יו"ר דירקטוריון החברה, דורי סגל  -ה"ה אריה מינטקביץ  בחברה הינם:נוסף תפקיד 

 ודירקטור , ועדת המאזן, ועדת תגמול, ועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהליתר ועדת ביקורתיו" -ספיר 
 32)אשר סיים כהונתו בחברה ביום  דירקטור בלתי תלוי - יעקב אלינב ,חיצונידירקטור  -חיצוני, מתי דב 

. למידע דירקטורית בלתי תלויה - וגב' רינת רמלר דירקטור בלתי תלוי - , יחזקאל צאיג(3132באוגוסט 
חלק ד' לדוח ל 31בתקנה הפרטים המובאים  ראה האמוריםשל הדירקטורים השכלתם וניסיונם בדבר 

בתקופת הדוח הדירקטוריון לא שינה את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים  התקופתי.
-( לחוק החברות, התשנ"ט33)א( )73בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

מחיות מספר הדירקטורים בעלי מובתקופת הדוח,  "(.המספר המזערי)" , אשר הינו שני דירקטורים3777
 חשבונאית ופיננסית לא היה נמוך מהמספר המזערי.

 
, ראה 3132באוגוסט  32לפרטים בדבר מינויה של דירקטורית חיצונית נוספת, גב' רות דהן פורטנוי, ביום 

 (.3132-13-333313)אסמכתא מס'  3132ביולי  7מיום דיווח מיידי 
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 דירקטורים בלתי תלויים 1.1

 המצורף, תאגידי ממשל שאלוןל א'3סעיף  ראה, בחברה תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר לגילוי
 .לדוח' ה כפרק

 

 נוהל זניחות 1.1

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה  3131 מרס חודשב
 ערך ניירות לתקנות( 1)א()23 בתקנהאו חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין כעסקה זניחה כקבוע בסעיף 

 אישורה)לאחר  החברה דירקטוריון שריאשב ו 3132 מרס חודשב. 3131-"עהתש(, שנתיים כספיים)דוחות 
 .הכספיים ותלדוח .ה(1.ד.37ור ראה בא לפרטים( את הנוהל כאמור. הביקורת ועדת של

 

  פנימיתאכיפה תכנית  1.1

ועדת דירקטוריון החברה ועדה לממשל תאגידי ואכיפה מינהלית, שבראשה עומד יו"ר  הקים 3133בשנת 
מר מתי דב,  האמורהועדה ובחברים  ןכ. הביקורת, מר עמוס ספיר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה

 . בחברה וגב' רינת רמלר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה
 

 זאת פנימית בתחום דיני ניירות ערך, אכיפה תכנית החברה דירקטוריון אישר ,3131 בנובמבר 31 ביום
"(. תכנית האכיפה)"בנוגע לתוכנית  ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית ועדתשהתקבלו מ ותהמלצדיון ב לאחר

שפרסמה רשות  לקריטריוניםו ,3710-התשכ"ח ,להוראות חוק ניירות ערךבהתאם  נערכה תכנית האכיפה
בהתאם  גובשה האכיפה . תכניתכיעילה פנימית אכיפה בתכנית להכרה 3133ות ערך בחודש אוגוסט נייר

פנימיים הרלבנטיים לחברה,  נהלים כוללת ובהתאם היא ,ולתחומי פעילותהשל החברה  הארגוני למבנה
כיועץ המשפטי  גם אשר כיהן ,בחברה ייזוםהסמנכ"ל אורעד יצחקי, עו"ד  .ניירות הערך בין היתר, בתחום

 3132בחודש פברואר  .3132עד לחודש פברואר  ית בחברהפנימכממונה על האכיפה ה שימשומזכיר החברה, 
מונתה עו"ד הדר אודלר, המכהנת כסמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה, כממונה על האכיפה 

של התוכנית בדרגים הרלבנטיים  הטמעהו יישוםל מיישמת וממשיכה לפעולהחברה  הפנימית בחברה.
 .בחברה

 

 "(33)"תקנה  התקופתי לפרק ד' לדוח 33כמפורט בתקנה לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין תגמולים  1.6

המוסמך  ,טרם התקשרות החברה בהסכם עם נושא משרה ו/או בעל עניין, מקיים האורגן הרלוונטי בחברה
לאשר את ההתקשרות, דיון מוקדם ביחס לנושא המשרה ו/או בעל עניין עמו מעוניינת החברה להתקשר, 

 לרבות לצורך בחינת ניסיונו, השכלתו, התאמתו לתפקיד, רמת השכר בהשוואה למקובל בשוק וכד'.

הדירקטוריון  )לאחר אישור החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 3132 בפברואר 7 ביום
לפרטים "(. התגמול מדיניות)" החברה של המשרה לנושאי תגמול מדיניות וועדת התגמול של החברה(

 (.3131-13-332732)אסמכתא מספר  3131בדצמבר  13נוספים ראה דוח מיידי מיום 

ידי החברה לנושאי -דירקטוריון החברה בדבר התגמולים הניתנים עלועדת התגמול ושל  הםהחלטותי
, שהינם, בין היתר, הםבהתבסס על נתונים המוצגים בפני מתקבלותלבעלי עניין בה ומשרה הבכירה בה ה

, )לפי העניין( ניסיונם הרלוונטי של נושאי המשרה הבכירה ושל בעלי העניין בהפרטים ונתונים בדבר 
 מדיניות להוראותהתגמול  תנאיהתאמת מומחיותם, ניסיונם המקצועי והישגיהם, , כישוריהם ,השכלתם

 ., ככל שרלוונטיפעילותן ו/או בשוויין תחוםם בחברות דומות לחברה בנתונים השוואתייכן ו ,התגמול
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נערך דיון בתנאי ההעסקה  3132מרס של החברה שהתקיימו בחודש הדירקטוריון ועדת התגמול ות ובישיב
ובעלי העניין בה המפורטים בתקנה נושאי המשרה בחברה כל אחד מל 3131שנת  בגיןוהתגמולים שניתנו 

חברה של הנושאי המשרה הבכירה כל אחד מהתגמולים שניתנו לבנפרד. מהם לגבי כל אחד  . הדיון נערך33
 ואהבהתחשב בתפקיד אותו ו/או נבחנו , נקבעו וושווי ההטבות שניתנו ל ו, לרבות תנאי העסקתכאמור

, והשכלת, ו, ניסיונו, כישוריו, ביצועיו, סמכויותי3131לקבוצה ולפעילותה בשנת  וממלא בחברה, בתרומת
החברה  צרכי, ובשים לב לוובתנאי ההעסקה שנקבעו עימ ובדרישות תפקיד וועמידת ובקיאות, ומומחיות

 . של החברה מדיניות התגמולבהשוואה להוראות ו ולאופי פעילותה

של מענק החזר )לרבות לעניין  אשכנזילמנכ"ל החברה, מר רונן  נושנית יםלפרטים אודות התגמול (3)
, , נוכח תיקון הדוחות הכספיים של החברה(3131בגין כהונתו של מר אשכנזי בשנת החברה ששילמה 

לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר שניר שרון ולסמנכ"ל הייזום של החברה מר אורעד יצחקי, ראה 
, החברהלהערכת דירקטוריון  התאמה.(, ב9)-( ו1(, )3, לרבות הערות מס' )33הפירוט לפי תקנה 
הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של  האמוריםנושאי המשרה כל אחד מהתגמולים שניתנו ל

שני  אצל מיםמסויגילום מס  ילרכיב למעט בהתייחסוסבירים )ובהתאם הינם הוגנים  החברה
לפני מועד אישורה של אשר אושרו וקיימים במסגרת תנאי העסקתם  ,לעיל הנזכרים"לים הסמנכ

 ניםוהוג יםסבירלא משמעותיים ו וידי דירקטוריון החברה ונמצא-על נונבח אשרו ,מדיניות התגמול
  .(של נושאי המשרה האמורים לתרומתם ולפעילותםביחס 

ים יחסעומד ב 3131האמורים בגין שנת נושאי המשרה כל אחד מתגמול אשר ניתן להכי  בחןנכן 
לשכרם של יתר עובדי  במסגרת מדיניות התגמול בהתייחס לרכיבי התגמול ובהתייחס שנקבעו
 . החברה

בשנת  , בעלת שליטה בחברה,לגזית ישראלנערך דיון בנושא הוגנות וסבירות התמורה ששולמה  כן (3)
 31בתוקף מיום ) 3133באוקטובר  32מיום  החברהן נה לביבישהסכם השירותים  במסגרת 3131

, השירותים השירותיםבפני הדירקטוריון הוצגו הנתונים הרלוונטיים לגבי הסכם  .(3133 בנובמבר
בנוסף, הובאו בפני מכוחו.  3131 בגין שנת לגזית ישראלוהתמורה ששולמה  שסופקו במסגרתו

הדירקטוריון נתונים שהתקבלו מיועצים חיצוניים אודות התמורה המקובלת בשוק בגין הסכמי 
מעצם טיבם, ש, הגם שירותים בחברות הדומות בשוויין ו/או בתחום פעילותן לאלה של החברה

מיטבית ה קיים קושי לבצע השוואכוללים שירותים שונים ובהיקפים שונים ועל כן  הסכמי שירותים
 3131בשנת לגזית ישראל  דירקטוריון החברה, התגמולים ששולמוועדת התגמול ו. להערכת ביניהם
 גזית ישראלי יד-לתמורה הוגנת וסבירה, בהתייחס להיקף וטיב השירותים שסופקו לה ע מהווים
 .בשנה זו

להחלטות החברה, הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים המכהנים בה  בהתאם (1)
ודורי סגל, אשר אינם מקבלים מהחברה גמול דירקטורים(, זכאים  מינטקביץ)ולמעט ה"ה אריה 

 לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  החברות תקנות לפי" המירבילפי "הסכום דירקטורים לגמול 
דירקטוריון ועדת התגמול ו. אלה תקנות לפי החברה של לסיווגה ובהתאם 3111-"סהתש(, חיצוני

 הכרוכה ובאחריות החברה בפעילות הדירקטורים של מעורבותם בהיקף בהתחשבכי  והחברה קבע
 לקביעת מקובלת מידה אמת מהוות האמורות שהתקנות בכך ובהתחשב, בה כדירקטורים בתפקידם

 גמול קיבלו אשר החברה של הדירקטורים של התגמול, רבות ציבוריות בחברות הדירקטורים גמול
 לתרומתם ביחס וסביר הוגן והינו התגמול מדיניות עם אחד בקנה עולה 3131 בשנת דירקטורים

 לחברה.

ו/או )דורי בניה מ תגמול מקבלים 33 תקנה לפי הפירוט במסגרת הנכללים הנוספים המשרה נושאי (2)
מנגנוני בקרה ופיקוח בהתאם לכללי  בעלתחברה ציבורית ואשר הינה , (המחברות מוחזקות של

, דירקטוריון דורי 3131שנת של דורי בניה להתקופתי  כפי שפורסם במסגרת הדוח. ממשל תאגידי
וקבע כאמור בניה דן בתגמולים שניתנו לנושאי משרה בדורי בניה )ו/או בחברות מוחזקות שלה( 

לעניין ) יות התגמול של דורי בניה ו/או הוגנים וסבירים, לפי הענייןשהתגמולים הינם בהתאם למדינ
החזר אשר זכאית דורי בניה לקבל מתוך סכום המענק ששילמה בגין כהונתו של מר אריאל וילנסקי 

הפירוט לפי תקנה  , נוכח תיקון הדוחות הכספיים שלה, ראה3131, בשנת לשעבר מנכ"ל דורי בניהכ
 ( לו(.3), לרבות הערה מס' 33
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 הכספיים דוחותההליך אישור  1.8

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 

המאזן, שהינה ועדה ייעודית לבחינת דוחות כספיים בכתב של ועדת  יהסביר לפני הישיבה וכן את המלצות
 "(ועדת המאזן)" 3131-כאמור בתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

המאזן. לפרטים אודות אופן הליך  ת גם כועדתש. ועדת הביקורת של החברה משמהדנה בדוחות הכספיים
 .התקופתי ' לדוחהאישור הדוחות הכספיים של החברה ראה שאלון ממשל תאגידי, המצורף כפרק 

לאחר תיאום בדרך  ,3131לעניין התהליכים אשר בוצעו בדורי בניה לאישור הדוחות הכספיים שלה לשנת 
דירקטוריון דורי בניה, על מנת, בין  ידי-לרבות באמצעות ועדה מיוחדת שהוקמה על של הצגה מחדש,

של דורי היתר, לפקח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים 
הכלול בדוח  דבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ראה דוח החברה בבניה

 הרבעוני.

על תהליך בדיקת אומדני העלויות וההכנסות הצפויות  מיידייםלאחר שדורי בניה פרסמה דיווחים  סמוך
ידה כאמור כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של -בפרויקטים שלה, אשר נערך על

, ואשר החלו להצביע על סטייה מהותית באומדנים האמורים לעומת האומדנים שהיו קיימים 3132שנת 
 המאזן ועדתלאותו רבעון ובהנחיית  חברההדוחות הכספיים של הבידה, ועל מנת להיערך להכנת 

 ונרחבים נוספים ומעקב בקרהתהליכי  חברה, ביצעו אנשי מחלקת הכספים של החברהה ודירקטוריון
, וזאת לשם האמורים הכספיים הדוחות הכנת במסגרתאשר נערכו בדורי בניה  התהליכים ובמהלךאודות 
 חברהה דירקטוריון מינה כן. חברהה של הכספיים הבדוחותי הותיתמ מוטעית להצגההסיכון  הפחתת

 אשר התהליכים את ויבדוק שיבקר מנת על, תלוי ובלתי חיצוני יועץ שהינו, חברהשל ה הגורם נוסף מטעמ
 להנהלה מטעמו נוסף דיווח שימסור מנת ועל, אלה בעניינים בניה בדורי להיערך ממשיכים ואשר נערכו

ועדכונים  דיווחים קיבלו חברהה ודירקטוריון הביקורת ועדתאודות האמור לעיל.  חברהה ולדירקטוריון
 הפעולות אודות, עדכונים, לרבות קבלת המעקב ימשך ולבקשתםשוטפים אודות התהליכים המתבצעים, 

 לרבות, האמור התהליך סגרתדורי בניה לבצע במ שלבכוונתה  אשר הפעולות ואודות בניה דורי שביצעה
 האמורה המהותית החולשה תיקון לשםהמהותית באומדנים, וכל זאת  יהילסטבקשר עם בירור הסיבות 

 .בהמשך גם חברהה של הכספיים בדוחות מהותית מוטעית להצגה הסיכון הפחתת ולשם

לרבות בנוגע  המאזן תשל ועדדיונים  התקיימו 3132 באוגוסט 13-ו 11, 30 בימיםבהמשך לאמור לעיל, 
 בסוגיות ומקיף עקרוני דיון נערךאמורות ה בישיבותלדוחות הכספיים, ולתיאומם בדרך של הצגה מחדש. 

 ובעניין הכספיים הדוחות אישור בענייןלרבות  לדירקטוריון המלצותיה גיבוש לשם המהותיות הדיווח
דיווחים והתקיימו דיונים אודות ניתנו סקירות ווהגילוי.  הכספיעל הדיווח  הבקרה הפנימית אפקטיביות

כמו כן, ניתנה התייחסותם של רואי החשבון הסטייה המהותית באומדני דורי בניה כמתואר לעיל. 
המבקרים לנושאים שהוצגו. הועדה בחנה וקיימה דיון, בין היתר, על שלמות ונאותות הגילוי בדוחות 

אי שיושם בעניינים המהותיים של החברה הכספיים, על המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונ
 באוגוסט 13 ביוםועל ההערכות, ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. 

בה אושרו, בין היתר, הנתונים הכספיים הכלולים בדוחות הכספיים,  התקיימה ישיבת הדירקטוריון 3132
 לאחר תיאומם בדרך של הצגה מחדש.

 

 , בה3131דיון נוסף בנוגע לדוחות הכספיים של החברה לשנת  המאזן תועדקיימה  3132 בספטמבר 7ום בי
)דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה(, מתי דב )דירקטור חיצוני(  ספיר עמוס"ה ה - הועדהכל חברי  השתתפו

יצחקי, סמנכ"ל ייזום,  אורעדשרון, סמנכ"ל כספים,  שניר"ה ה וכן)דירקטורית בלתי תלויה(,  רמלרורינת 
גלעד, חשב החברה, ובעלי תפקידים אחרים  אריהאודלר, סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה,  הדר

 של המבקר החשבון רואי משרדמטעם  נציגים וכן, בכירהבחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה 
 .  החברה
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 לדירקטוריון המלצותיה גיבוש לשם המהותיות הדיווח בסוגיות ומקיף עקרוני דיון נערך הוועדה בישיבות
 הבקרה אפקטיביות ובעניין הכספיים, לאחר תיאומם בדרך של הצגה מחדש, הדוחות אישור בעניין

 סקר סמנכ"ל הכספים את עיקרי הדוחות הכספיים ותוהגילוי. במהלך הישיב הכספיעל הדיווח  הפנימית
הועדה בחנה וקיימה דיון, בין היתר, על שלמות  .והציג את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי האמורים

בחנה את טיוטת  הועדה. לאחר שלאחר תיאומם בדרך של הצגה מחדשונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, 
ון לדירקטורי בכתבהעבירה את המלצותיה גיבשה המלצות בנושאים האמורים לעיל, והדוחות הכספיים 

  יום.אותו ב

מינטקביץ )יו"ר  אריההשתתפו ה"ה  3132בספטמבר  31ביום  שהתקיימההדירקטוריון  בישיבת
)דירקטורים חיצונית(, עמוס  פורטנוידהן  רותהדירקטוריון(, מתי דב )דירקטור חיצוני(, דור )יוסף( סגל, 

וכן , (תלוי בלתי)דירקטור  צאיג ויחזקאל( תלויה בלתי)דירקטורית  רמלר רינתספיר )דירקטור חיצוני(, 
, וה"ה רונן אשכנזי, מנכ"ל החברה, שניר שרון, סמנכ"ל החברה של המבקרים החשבון רואיהשתתפו 
הדר אודלר, סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אריה יצחקי, סמנכ"ל ייזום,  אורעדהכספים, 

. בישיבה מכהנים כנושאי משרה בכירה בהגלעד, חשב החברה ובעלי תפקידים אחרים בחברה אשר אינם 
דירקטוריון החברה אישר כי  .תיאומם בדרך של הצגה מחדש לאחרהוצגו הדוחות הכספיים, האמורה 

 הכספיים הדוחות של המיוחדות הנסיבות שלזמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ב הועברוהמלצות הועדה 
תהליכי אפקטיביות הבקרה הפנימית הקיימים בחברה,  , בין היתר,ה זו נסקרו. כמו כן, בישיבהנוכחיים

 אישר החברה דירקטוריוןלרבות הבקרות הפנימיות הקשורות לדיווח הכספי בחברה והתקיים דיון בנושא. 
 .ישיבתו האמורהב, מחדש הצגה של בדרך תיאומם לאחר, הכספיים הדוחות את

האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח ועל לעניין האירועים אשר יש בהם כדי לשנות את הערכת 
הגילוי בהתייחס לדוח תקופתי זה, אשר הובאו לידיעת ועדת המאזן ודירקטוריון החברה, ראה המתואר 

 בפרק ו' המתוקן הכלול בדוח התקופתי.

  המבקר הפנימי 1.9

 הפנימי המבקר פרטי )א(

 ,רו"ח רוזנבלום הולצמןמשרד ב, שותף מנהל (LLM)רו"ח שמואל רוזנבלום : הפנימי המבקר שם
 "(. המבקר הפנימימבקר הפנימי של החברה )"מכהן כ
 .3133ביולי,  11: כהונתו תחילת תאריך

)להלן:  3773-)א( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב1עומד בתנאים הקבועים בסעיף  המבקר הפנימי
 3777-החברות, התשנ"ט)ב( לחוק 321בתנאים הקבועים בסעיף וכן  "(חוק הביקורת הפנימית"

 לחוק הביקורת הפנימית.  0"( ובהוראות סעיף חוק החברות)להלן: "
אינו עובד החברה או בעל עניין בה, והוא מכהן כנושא משרה בכירה בחברה מכוח  מימבקר הפניה

 הוראות הדין.
בניירות ערך של  יםמחזיק םאינ מימבקר הפניהו הפנימי צוותו של המבקרלמיטב ידיעת החברה, 

)לרבות,  שלה מוחזקות ובחברותבחברה כמבקר הפנימי קר הפנימי בשל המולמעט כהונתו  ,החברה
 החברה או עם גוף קשור אליה. דורי בניה(, אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים אחרים עם

 יו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ. :הממונה הארגוני על המבקר הפנימי
 

 מבקר הפנים מינוי דרך )ב(
לפי הצעת  מימבקר הפנישל ה ואישר את מינוי 3133ביולי  37דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

. הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד: 3133ביוני  30ועדת ביקורת מיום 

הלשכה מ מבקר פנימי מוסמך  CIA (,LLMמוסמך במשפטים )רואה חשבון; המבקר הפנימי הינו 

; (IIA Israel) ים בישראלים פנימאיגוד מבקרי חבר ,(IIAהבינלאומית של המבקרים הפנימיים )

רו"ח שותף מנהל במשרד הינו וכן  הבינלאומית, של לשכת בוחני מעילות CFEבוחן מעילות מוסמך 
פי הוראות הדין לקיום ביקורת -נקבע כי המבקר הפנימי יפעל על כן. 3703משנת  רוזנבלום הולצמן

 פנימית בחברה.
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 בקביעתה והשיקולים העבודה תכנית )ג(

 וועדת הביקורת.ישיבות הנהלת החברה ובישיבות ונדונים בדוחות ביקורת פנים מוגשים בכתב 
 31ביום  אשר אושרה ,נגזרה מתוכנית תלת שנתית 3131לשנת של הביקורת הפנימית עבודה התכנית 

)כולל(. תכנית העבודה השנתית הוכנה תוך הסתמכות על סקר  3137עד  3131לשנים  3133בדצמבר 
. בתוכנית העבודה ניתן מענה לדגשים של יו"ר 3133בחברה בשנת  מימבקר הפניהסיכונים שערך 

עלו בסקר עם מנהלי כספים ולנקודות נוספות שהדירקטוריון, יו"ר וועדת ביקורת, המנכ"ל, סמנכ"ל 
 החברה כאמור לעיל. 

 
לועדת ביקורת של הדירקטוריון,  מימבקר הפניהידי -תכנית העבודה ומשאבי הביקורת מוצגים על

של חוק הביקורת  9המאשרת את תכנית העבודה בהתאם לשינויים הנראים לה בהתאם לסעיף 
 הפנימית.

 
 ביקורת לועדתהמוצע  השינוי לאחר הצגת למבקר הפנימי יש שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה,

  כוללת. תכנית העבודה מוצגת בפני ועדת הביקורת אחת לשנה. תכנית העבודה ידה-על וואישור
 

תוך מתן דגש לנושאים שנבדקו ונמצאו בחשיפה  תהרלוונטיים לביקורת הפנימינושאים בחברה 
מתן מענה לנושאים שהועלו בסקר סיכונים שנערך בחברה וביצוע ביקורת בתחומים קבועים  גבוהה,

  אחת לשלוש שנים(. -ונושאים אחרים  ,אחת לשנה -בתדירות סבירה )נושאים חשובים ומהותיים 
 

ובאת בדורי בניה נערכת על בסיס סקר סיכונים נפרד ומהפנימית תכנית הביקורת כן יצוין כי 
  האורגנים המוסמכים בדורי בניה.לאישור של 

 
להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת  רשאיםיו"ר ועדת הביקורת של החברה ויו"ר הדירקטוריון 

לחוק  371פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה לפי סעיף 
  החברות.

 
  וותגמול מיהפני מבקרהאופן והיקף העסקת  ()ד

שעות. בתמורה לעבודת  203 -ב סתכםה 3131בשנת בחברה הביקורת הפנימית תכנית היקף שעות 
אלפי  337 -תגמול כולל בסך של כ מיבתקופת הדוח, שילמה החברה למבקר הפני מיתהביקורת הפני

 ש"ח. 
)לרבות  היקף שעות ביקורת בחברה שם המבקר

 שעות תכנית הביקורת הפנימית(
  היקף שעות ביקורת בחברות מוחזקות

 (3) (ורונסוןדורי בניה  למעט)

 מחוץ לישראל בישראל מחוץ לישראל בישראל

 - - - 183 שמואל רוזנבלום

 ( יצוין כי רו"ח שמואל רוזנבלום משמש גם כמבקר הפנימי של דורי בניה. 3)

 
ליו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר הדוחות על ממצאי המבקר הפנימי מוגשים באופן שוטף ובכתב 

, והם נידונים בישיבות הנהלת החברה וועדת הביקורת. וועדת ביקורת, מנכ"ל, וסמנכ"ל הכספים
 31, 3131באוגוסט  33, 3131במאי  31, 3131 סבמר 31ם מיבי התכנסה ועדת הביקורת, 3131בשנת 

ידי המבקר -עלנים אשר הוגשו לצורך דיונים בדוחות ביקורת פ 3131בדצמבר  11-ו 3131בנובמבר 
למבקר  שנתית. ביקורת תכנית דיון ואישור לצורך 3131 בדצמבר 11 ביוםוכן  ,זו בשנההפנימי 

מצעית לכל מסמכי התאגיד, לספרי התאגיד ולמערכות המידע הפנים ניתנה גישה מתמדת ובלתי א
  .לחוק הביקורת הפנימית 7, והומצאו לו מסמכים ומידע כאמור בסעיף שלו
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  את הביקורת מימבקר הפניהפיהם עורך -התקנים המקצועיים על )ה(

פי תקני ביקורת -, הביקורת נערכה עלמימבקר הפניהידי -בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על
מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת 

( ועל פי חוק הביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית לוקחת IIAהבינלאומית )המבקרים הפנימיים 
בחשבון את נהלי החברה ואמצעי הבידוק הננקטים, לרבות פעילות גופי בקרה תפעולית בהליכי 

והליך קבלת החלטות בתאגיד. הדירקטוריון הסתמך על  הכספיתהתאגיד, הפעילות היקף הביצוע, 
 ךא עורובדבר עמידתו בדרישות התקנים המקצועיים האמורים, לפיהם ה מימבקר הפניהדיווחיו של 

 את הביקורת.
 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי )ו(
היקף , 3132נכון למועד אישור דוח הדירקטוריון המקורי בחודש מרס להערכת דירקטוריון החברה, 

, כפי מימבקר הפניה, אופי הביקורת, רציפות הביקורת ותוכנית העבודה של מיתביקורת הפניה
של  הואופי פעילות ה, היקפהשנקבעת מידי שנה על ידי ועדת הביקורת, הינם סבירים ביחס לגודל

 .חברה, ויש בו כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברהה
 

  פרטים בדבר רואי החשבון של החברה 1.31

 Ernst & Young)מבקר של החברה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון )רואה החשבון ה

Israel בנוסף, רואה החשבון של החברות המוחזקות של החברה מחוץ לישראל )חברות שהתאגדו .

רואה החשבון של דורי בניה הינו קוסט פורר גבאי את  ;.KPMG Accountants N.Vבקפריסין( הינו 
)חברה פרטית בבעלותה ( בע"מ 3779גבס חיפוי וקירוי ) –ורואה החשבון של רום  ;, רואי חשבוןקסירר

 פורמן ושות'. –נו מלחי יההמלאה של דורי בניה( 

 
בעד שירותי ביקורת,  3131-ו 3133להלן פירוט שכר הטרחה אשר שולם לרואי החשבון המבקרים בשנים 

  במתן שירותים אלה:ידם -העבודה שהושקעו עלשירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס, וכן שעות 
 

 3133שנת  3131שנת  

 שעות ח(")באלפי ש סכומים שעות ח("סכומים )באלפי ש

 ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת:

 1,397 3,371 2,909 773 קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

 791 337 917 371 רו"ח –מלחי פורמן ושות' 

KPMG Accountants  97 199 99 101 

 שירותי מס:

 13 17 307 371 קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

 310 330 27 32 רו"ח –מלחי פורמן ושות' 

 
ידי דירקטוריון החברה לפי -אושר על 3131לשנת  של החברה החשבון המבקר השכר הטרחה לרוא

קביעת שכר  .והחשבון המבקר ואת שכר השל רוא ועבודתהמלצותיה של ועדת המאזן שבחנה את היקף 
רואה חשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרש בשנת הדיווח ומורכבות הביקורת 

וכן בהתאם לעקרון המנחה לפיו שכר הטרחה הינו השכר המקובל בשוק בחברות מסוגן של  הנדרשת
 . החברה

 
 שינויים בהרכב דירקטוריון החברה 1.33

 , לאחר תאריך המאזן,3132באוגוסט  32ביום  פת הדוח לא היו שינויים בהרכב דירקטוריון החברה.בתקו
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויה של גב' רות דהן פורטנוי כדירקטורית 

כדירקטור בלתי תלוי  חיצונית נוספת בחברה. בנוסף, במועד האמור הסתיימה כהונתו של מר יעקב אלינב
לקידום התחרות  החוקובהתאם לזאת עומדת החברה נכון למועד המינוי האמור בדרישות בחברה,  

   ".שכבה"חברת כ שלה הדירקטוריון הרכב לעניין 3131-ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד
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 אישור עסקאות בעלי עניין הליך 1.33

אמות מידה לסיווג עסקאות עם בעלי החברה  מצהי, א3133 – התשע"א ,לחוק החברות 31לאור תיקון מס' 
 ,ו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש עניין אישי באישורן שליטה ו/או נושאי משרה בחברה

)א( לחוק החברות, 372כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף 
אחת לשנה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בוחנים  .אינן מהותיותכפעולות מהותיות או כפעולות ש

 החברהן של בהתחשב באופי פעילותוא( לחוק החברות 3)339, וזאת בהתאם לסעיף את הנהלים האמורים
 ., תוצאותיה ותנאי השוקותאגידים בשליטתה

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 1.31

 קריטייםאומדנים חשבונאיים  1.31.3

  לדוחות הכספיים. .ב.3באור  הראקריטיים אומדנים חשבונאים למידע בדבר 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 1.31.3

 הכספיים. דוחותל 11לאחר תאריך המאזן ראה באור  לאירועים
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  שבמחזור החברהאגרות חוב של  .1

  :אישור הדוחות הכספייםשבמחזור במועד  החברהאגרות חוב של  בדבר ,3131בדצמבר  13ליום  להלן פרטים 1.3

מועד  סדרה
הנפקה 
 ראשונה

 ערך נקוב
במועד 
 ח"ההנפקה ש

כולל )
 (הרחבות

 

הערך יתרת 
הנקוב 

 (ח"ש)ב

הערך יתרת 
הנקוב, לרבות 

הצמדה 
 (ח"ש)ב

סכום 
הריבית 
 שנצברה
 בספרים

 (ח"ש)ב

 ההוגן השווי
 (ח"ש)ב

 השווי
 הבורסאי

 (ח"ש)

סוג 
 הריבית

שיעור 
 הריבית

 

מועד תשלום 
 הקרן

מועד תשלום 
 הריבית

מספר 
תשלומים 
לפירעון 

 הקרן

האם  סוג הצמדה
אגרות 
החוב 
ניתנת 
 להמרה

האם 
לחברה 

זכות לבצע 
פדיון 

מוקדם או 
המרה 
 כפויה

אחרון דירוג 
 מדרוגשל 

)נכון  "מבע
ליום 

13.33.3131)  

 סדרה
 (3)ה'

31 
אוגוסט 

3117 

משתנה  311,112,111 311,112,111 293,111 311,111,111 311,111,111 311,111,111
לפי 

אג"ח 
ממשלתי 

 039מס' 

בספטמבר  3 7.97%
3132  

  3137במרס  3

בספטמבר  3
3137 

 )כולל(

 בדצמבר 3

 במרס 3
 ביוני 3

 בספטמבר 3

-3117בין השנים 
 )כולל( 3137

 

שלושה 
תשלומים 

 שנתיים

)אופק  3A לא לא ללא הצמדה.
 (יציב

 סדרה

 (3)ו' 

יוני  33
3133 

 1.01%1 קבועה 133,313,329 133,313,329 3,271,310 310,231,737 320,291,199 133,113,317

 

 3 -ביוני ו 3
בדצמבר, בין 

 השנים

 3133-3137 
 )כולל(

 בדצמבר 3

 במרס 3
 ביוני 3

 בספטמבר 3

-3131בין השנים 
3137 

 )כולל(

שישה עשר 
תשלומים 
 חצי שנתיים

הצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן בגין 
חודש מאי 

3131. 

)אופק  3A לא לא
 (יציב

 סדרה
 (1)ז' 

39 
אוקטובר 

3131 

 בספטמבר 11 3.7%2 קבועה 99,011,373 99,011,373 213,191 99,731,111 99,731,111 99,731,111
בין השנים 
3131-3133 

 )כולל(

 11-ו במרס 13
בין  בספטמבר

-3132השנים 
 )כולל( 3133

 שישה
תשלומים 

 שנתיים

הצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן בגין 

חודש 
 ספטמבר

3131. 

)אופק  3A לא לא
 (יציב

 '(.היליון ש"ח ע.נ. מאגרות חוב )סדרה מ 11.1 ברהנפרעו על ידי הח 3132בספטמבר  3ביום  (3)

 אגרות חוב )סדרה ו'(: (3)

 וחות הכספיים.לד 1..ג31ר )סדרה ו'( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באולהנפקות נוספות של אגרות חוב  -

 מיליון ש"ח ע.נ. מאגרות חוב )סדרה ו'(. 31.93 , נפרעו על ידי החברה3132ביוני  3-ו 3131בדצמבר  3 -ביוני ו 3בכל אחד מהימים  -

 וחות הכספיים.לד .יב. 11ר '( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באוזלהנפקות נוספות של אגרות חוב )סדרה  (1)

                                                      
שייקבע  כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג או) A3מדירוג  אגרות החוב )סדרה ו'( בגין ירידה בדירוגשל ריבית ההתאמה של שיעור בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ו'(, קיים מנגנון   1

 , המובא בדרך של הפניה.(3131-13-731771)אסמכתא מספר  3131 ביוני 32ביום  ידי חברת הדירוג(, ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג. לפרטים ראה דוח הצעת מדף שפרסמה החברה-על
 כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג או) A2מדירוג  בדירוג רמות 3של  '( בגין ירידהזאגרות החוב )סדרה של ריבית ההתאמה של שיעור בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ז'(, קיים מנגנון   2

, המובא בזאת (3131-13-391731)אסמכתא מספר  3131 באוקטובר 31ביום  ברת הדירוג(, ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג. לפרטים ראה דוח הצעת מדף שפרסמה החברהידי ח-שייקבע על
 בדרך של הפניה.
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 :שבמחזור ות הנאמנים לאגרות החוב של החברהלהלן פרטים אוד 1.3

האחראי על סדרת אגרות  פרטי התקשרות כתובת למשלוח מסמכים
 החוב בחברת הנאמנות

 סדרה חברת הנאמנות

 7392091-11טלפון:  , תל אביב331הירקון 
 7393911-11פקס: 

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

 ות סדר ( בע"מ3797הרמטיק נאמנות ) דן אבנון, עו"ד
 ו'-ה' ו

 

, תל 20דרך מנחם בגין 
 אביב

 11-1192031טלפון: 
 11-1192122קס: פ

 אלקטרוני: דואר
Office@Mtrust.co.il 

  סדרה ז' חברה לנאמנות בע"מ - משמרת רמי סבטי, רו"ח

 

 דירוג איגרות החוב של החברה 1.1

 סדרה
שם החברה 

 המדרגת
הדירוג שנקבע 
1דירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח במועד ההקצאה

 
הדירוג האחרון עובר למועד 

 אישור הדוחות הכספיים

 3131 ביולי 39 3131בספטמבר  1 3133 בנובמבר 1   

 3A(Credit review) (יציב)אופק 3A )אופק חיובי(1A )אופק שלילי(1A מדרוג בע"מ סדרה ה'

 3A(Credit review) (יציב)אופק 3A )אופק חיובי(1A )אופק שלילי(1A מדרוג בע"מ סדרה ו'

 3A(Credit review) - - )אופק יציב(3A מדרוג בע"מ סדרה ז'

 
 :3131להלן פרטים על שינויים בדירוג של אגרות החוב של החברה בשנת 

  שצורף לדוח 3133מחודש נובמבר "( מדרוג"להלן: של מדרוג בע"מ )בהמשך לדוח פעולת דירוג ,
בדרך של בזאת , המובא (3133-13-391713)אסמכתא מספר  3133בנובמבר  2מיידי של החברה מיום 

ו' של -לסדרות אגרות החוב ד', ה' ו A3החליטה מדרוג, בין היתר, לאשר מחדש דירוג לפיו , הפניה
, כי 3131בפברואר  33ביום  מדרוגהחברה שבמחזור ולשנות את אופק הדירוג מיציב לחיובי, הודיעה 

 33הינו בתוקף. לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום האמור נכון למועד ההודעה דוח הדירוג 
  בדרך של הפניה.בזאת (, המובא 3131-13-117029)אסמכתא מספר  3131 בפברואר

 לאשר דירוג  מדרוג, החליטה 3131 בספטמבר 1 ביוםA2  באופק יציב לסדרות אגרות החוב של
דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה או הרחבת  מדרוגו' שבמחזור. כמו כן, אישרה -החברה ד', ה', ו

 מיליון ש"ח ע.נ. שתמורת הגיוס תשמש לפעילות שוטפת. פרטים 311סדרה קיימת בסך של עד 
בדרך של הפניה לדוח מיידי שפרסמה החברה בזאת נוספים בדבר אישור הדירוג של החברה מובאים 

  (.3131-13-311717 מספר)אסמכתא  3131 ספטמברב 1ביום 

 בתוקף הינו 3131כי דוח הדירוג האמור מחודש ספטמבר  מדרוג, הודיעה 3131באוקטובר  33 ביום.  

 ז'( -ו' ו', ה)סדרות  החברה של החוב אגרות דירוג הכנסת על מדרוג הודיעה 3132 ביולי 37 ביום

 לדוחות הכספיים. .ח.11לפרטים ראה באור  .דירוג שינוי ללא(, Credit Review) דירוג לבחינת

 
 

 מינטקביץ אריה  אשכנזי רונן
 מנכ"ל
 

 דירקטוריוןהיו"ר  

 3132 ,ספטמברב 31תאריך: 

                                                      
מדרוג על  צוינו רק מועדים שבהם התקבלה הודעה של מדרוג על שינוי בדירוג. לא צוינו מועדים שבהם התקבלה הודעה של  1

 דירוג אגרות החוב של החברה ללא שינוי בדירוג.



 

 
 

 בע"מ דורי א. קבוצת
 

 3131 בדצמבר, 13 ליום מאוחדים כספיים דוחות
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 
 

 עמוד 
 
 

 3-1 המבקר החשבון רואה דוח
 
 

 4-5  מאוחדים מאזנים
 
 

 6 והפסד רווח על מאוחדים דוחות
 
 

 7 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
 
 

 8-31 בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 
 

 33-33 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 
 

 31-331 המאוחדים הכספיים לדוחות באורים
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 פורר גבאי את קסירר קוסט

 , 3רח' עמינדב 

 76076אביב -תל
 

 03-6232525טל.   
 03-5622555פקס  

www.ey.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בע"מ קבוצת א. דורילבעלי המניות של 
 

בדצמבר  13החברה( לימים  -בע"מ )להלן  קבוצת א. דוריהמצורפים של על המצב הכספי המאוחדים  הדוחותביקרנו את 
כולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת הרווח על רווח או הפסד, הואת הדוחות המאוחדים  3133 -ו 3131

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 3131בדצמבר  13משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. של החברה. אחריותנו

 
מכלל  4%-כו, 5%-מהווים כשאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  בנות לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות

מכלל  6%-, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ3133 -ו, 3131בדצמבר  13הנכסים המאוחדים לימים 
 . כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים3133-ו 3133, 3131בדצמבר  13ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 

אלפי  38,131 -ש"ח, ואלפי  44,651 של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של
 6,331 החברות הנ"ל הסתכם לסך של הפסדיחלקה של החברה ב בהתאמה, ואשר ,3133 -, ו3131בדצמבר  13לימים  ש"ח,

, בהתאמה. 3133-ו 3133, 3131בדצמבר  13אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  4,148 -אלפי ש"ח ו 4,718אלפי ש"ח, 
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 
צעה במטרה להשיג מידה . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולב3171-של רואה חשבון(, התשל"ג

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 

של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 
 אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הנ"ל משקפים  המאוחדים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים

בדצמבר  13שלה לימים  המאוחדותותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות באופן נאות, מכל הבחינות המה
משלוש השנים בתקופה לכל אחת השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן ואת תוצאות פעולותיהן,  3133 -, ו3131

ערך )דוחות  ( והוראות תקנות ניירות(IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  3131בדצמבר  13שהסתיימה ביום 
 .3131-שנתיים(, התש"ע כספיים
 

 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל:
 

.ד. בדוחות הכספיים המאוחדים בדבר מצבה הכספי של החברה 3אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .3
 מיליון ש"ח וכן תזרים 317-דורי בניה(. לחברה הפסד בסך של כ -וחברה בת שלה א. דורי בניה בע"מ )להלן

 . 3131בדצמבר,  13מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  84-מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ
 

יכולתה של החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה נשען על התחייבויותיה של גזית גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ 
מיליון ש"ח, בכל אופן שיראה לה  311גזית פיתוח(, מבעלות השליטה בדורי קבוצה, להעברת סך של  -)להלן

לנכון, בהתאם לצרכי החברה ובכפוף להתחייבותה של החברה לכך, שהכספים שיוזרמו ישמשו ברובם המכריע 
 71לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה. כמו כן, התחייבה גזית פיתוח להעביר לחברה 

לנכון בכפוף ולאחר השלמת רכישת אגרות החוב של דורי בניה. יצוין  מיליון ש"ח נוספים בכל אופן שיראה לה
מיליון ש"ח, שיוזרמו אליה מגזית פיתוח כאמור ישמשו ברובם  311כי החברה התחייבה לכך שהכספים, בסך של 

 המכריע לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה.



 

 1 

 

.ג. לדוחות הכספיים בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש 3ר אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאו .3
(Restatement של הדוחות הכספיים לימים )ולשנים שהסתיימו באותם תאריכים על  3133ו  3131בדצמבר,  13

מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדן העלויות וההכנסות הצפויות בחברת הבת, א. דורי 
יקטים בביצוע, בהכנסות ובעלות המכר של אותם פרויקטים אשר נגזרים מטעות בניה בע"מ, במספר פרו

 האומדן כאמור.

 

לדוחות הכספיים מאוחדים בדבר התחייבויות תלויות  .יח.11מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  בנוסף, אנו .1
 שהוגשו, בין היתר, כנגד החברה.

  
 "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", חשבון בישראלשל לשכת רואי  314ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

כלל חוות  3134בספטמבר,  31, והדוח שלנו מיום 3131בדצמבר  13רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
 דעת שלילית על אותם רכיבים בשל קיומה של חולשה מהותית.

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  3134, בספטמבר 31
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 מאוחדים מאזנים
 
 

 בדצמבר 13ליום     
    3131 )*  3133 )* 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 86,336  333,638  1  מזומנים ושווי מזומנים
 316,863  338,614  4  השקעות לזמן קצר

 544,383  531,457  5  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות
 33,611  14,361  6  חייבים ויתרות חובה

 6,481  4,814  31  הלוואות לחברות מוחזקות
 561,133  613,145  7  למכירהודירות מלאי בניינים 

 31,511  33,111  8  נכסים מוחזקים למכירה

       
    3,431,787  3,141,113 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 33,411  33,415  1  מלאי קרקעות לבניה

 311  111  37  נכסים בשל הטבות לעובדים 
 313,361  151,317  31  בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ההשקע

 51,713  51,538  33  , נטורכוש קבוע
 38,111  38,785  33  ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין

 41,364  17,854  37  מסים נדחים

       
    471,373  434,656 
       
    3,113,151  3,764,658 

       
 
 ..ג3, ראה באור הוצג מחדש *(
 
 

 .מאוחדיםה הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 מאוחדים מאזנים
 
 

 בדצמבר 13ליום     
    3131 )*  3133 )* 
 אלפי ש"ח  באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 45,431  88,367  31  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 76,546  336,438  31  שוטפות בגין אגרות חובחלויות 

 484,161  531,874  34  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 38,671  31,153  35  זכאים ויתרות זכות

 31,118  33,515    הפרשה להפסדים
 313,134  318,568  .3.ב.38  התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 4,686  -  37  מסים שוטפים לשלם
 31,144  31,411  .כד.3  הפרשות 

 356,818  367,188  7  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות 

       
    3,316,314  3,111,631 

       
       לא שוטפותהתחייבויות 

       
 7,357  3,813  36   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 178,877  451,831  36  אגרות חוב
 5,131  5,813  37  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

 1,548  -  37  מסים נדחים

       
    451,474  115,515 

     31  המיוחס לבעלי המניותהון 
       

 358,781  358,781    הון מניות 
 313,411  313,411    פרמיה על מניות

 -  5,437    קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 3,858  3,858    בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין 

 36,731  (11,773)    )הפסד( רווחיתרת 
 (18,111)  (46,118)    של פעילות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
    333,618  383,771 
       

 56,673  14,681    שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
 118,444  347,183    סה"כ הון 

       
    3,113,151  3,764,658 

 
 ..ג3, ראה באור הוצג מחדש *(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 
 

        3134, בספטמבר 31
 הכספיים הדוחות אישור תאריך

 
 אריה מינטקביץ

   דירקטוריוןה יו"ר
 רונן אשכנזי

 מנכ"ל
 שניר שרון 

 כספים סמנכ"ל
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  והפסד רווחעל  מאוחדים דוחות
 
 

    
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
    3131 )*  3133 )*  3133  

  באור  
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(
         הכנסות

         
 מביצוע עבודותהכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ,

 3,133,738  3,761,136  3,564,334  33  ומשכירות
         

         עלות ההכנסות
         

  3,314,471   3,661,836  3,586,853  33  והשכירות העבודות שבוצעו,עלות מכירת בניינים, קרקעות 
         

 88,348  16,311  (33,737)    גולמי)הפסד( רווח 
         

 -  331  (611)  8  ערך נדל"ן להשקעה )ירידת( עליית
 (1,173)  (4,465)  (4,113)  31  ושיווקהוצאות מכירה 
  (61,181)   (56,471)  (55,431)  34  כלליותוהוצאות הנהלה 

חברות המטופלות בשיטת  חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי(
 (1,166)  8,133  (348)    השווי המאזני

         
 33,333  41,813  (81,311)    תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות)הפסד( רווח 

         
 16,131  (6,318)  31,333  36  )הוצאות( אחרותהכנסות 

         
 311,115  17,611  (61,178)    הכנסות )הוצאות( אחרות לאחרתפעולי )הפסד( רווח 

         
 34,611  7,881  6,633  35  הכנסות מימון
 (18,537)  (43,541)  (45,511)  35  הוצאות מימון

         
 85,333  4,143  (313,155)    מסים על הכנסהלפני )הפסד( רווח 

  33,447  3,118  5,136  37  מסים על הכנסה 
         

 73,664  3,144  (317,183)    )הפסד( נקירווח 
         

         מיוחס ל:)הפסד( רווח נקי 
         

  63,433  (3,443)  (66,113)    בעלי מניות החברה
  33,343  1,485  (41,351)    מקנות שליטהזכויות שאינן 

         
    (317,183)  3,144  73,664 

למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )הפסד( רווח נקי 
       38  )בש"ח(

         
  1.534  (1.133)  (1.414)    בסיסי)הפסד(  רווח נקי

         
  1.517  (1.118)  (1.414)    מדוללנקי )הפסד(  רווח

 
 ..ג3 באור ראה, מחדש הוצג *(
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  3131 )*  3133 )*  3133  
 אלפי ש"ח  

       
  73,664   3,144  (317,183)  )הפסד( רווח נקי

       
       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:

       
       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 ( 3,133)   573  634  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת
       

בהתקיים תנאים סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
       ספציפיים:

 (7,767)  33,711  (8,118)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 3,511  -  -  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ותמימוש קרן בגין מימוש חבר

       
 65,418  34,134  (334,475)  כולל)הפסד(  סה"כ רווח

       
       כולל מיוחס ל:)הפסד( סה"כ רווח 

       
 54,461  31,675  (74,513)  בעלי מניות החברה

 31,148  1,641  (11,171)  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  (334,475)  34,134  65,418 
 
 .ג.3, ראה באור הוצג מחדש *(
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
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  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 
 
 
    *( מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עם  עסקה

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
 עסקאות

עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 יתרת רווח
  )הפסד(

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 

  *( שליטה
 סה"כ

 *(הון 
 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
                   

 118,444  56,673  383,771  (18,111)  36,731  -  3,858   313,411  358,781   3131בינואר,  3יתרה ליום 
                   

  (317,183)   (41,351)   (66,113)  -   (66,113)  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי
 (8,118)  -  (8,118)  (8,118)  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 634  377  417  -  417  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה
                   

  (334,475)    (11,171)   (74,513)  (8,118)   (66,414)  -  -  -  -  כולל הפסדסה"כ 
                   

 (1,351)  (1,351)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 517  517  -  -  -  -  -  -  -  הנפקת כתבי אופציה בחברה מאוחדת

 36,336   31,181   6,346  -  -   6,346  -  -  -  בחברה מאוחדת  אופציהמימוש כתבי 
 (731)  -  (731)  -  -  (731)  -  -  -  בחברה כלולה זכויות שאינן מקנות שליטהעם בעלי  עסקאות

 558  558  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                   

  347,183   14,681   333,618  (46,118)   (11,773)  5,437  3,858  313,411  358,781  1313בדצמבר,  13יתרה ליום 
 
 .ג.3הוצג מחדש ראה באור  (*
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 )המשך(על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 
 
     *( מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
 תשלום
 מבוסס
  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
   יתרת רווח  שליטה

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 

  *( שליטה
 סה"כ

 *(הון 
 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
                   

  113,341  58,376  341,164  (41,711)  37,757  3,858  3,115  333,573  318,583  3133בינואר,  3יתרה ליום 
                   

  3,144   1,485  (3,443)  -   (3,443)  -  -  -  -  )הפסד( רווח נקי
 33,711  -  33,711  33,711  -  -  -  -  -  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץהתאמות 

     573       364  417  -   417  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה
                   

  34 34,1   1,641   31,675  33,711   (3,114)  -  -  -  -  כולל)הפסד( כ רווח  סה"
                   

 (4,453)  (4,453)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 37,314  -  37,314  -  -  -  -  6,136  31,318  הנפקת מניות בדרך של זכויות

 (136)  (136)  -  -  -  -  -  -  -  מאיחוד של חברה מאוחדת לשעבר יציאה
 -  -  -  -  -  -   (3,115)    3,115  -  לעובדים פקיעת אופציות

 (476)  (476)  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                   

   118,444    56,673    383,771  (18,111)    36,731  3,858   -  313,411  358,781  3133בדצמבר,  13יתרה ליום 
 
 
 ..ג3הוצג מחדש ראה באור  *( 
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 )המשך(על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
 תשלום
 מבוסס
  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

 יתרת רווח
  )הפסד(

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
                   

 358,388  68,784  381,514  (41,515)  (13,117)  3,858  3,115  333,573  318,583  3133בינואר,  3יתרה ליום 
                   

  73,664   33,343  63,433  -   63,433  -  -  -  -  רווח נקי 
 (6,314)     -  (6,314)  (6,314)  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 ( 3,133)    ( 314)  (738)  -  ( 738)  -  -  -  -  אקטוארי בגין תוכנית להטבה הפסד
                   

 65,418  31,148  54,461  (6,314)  61,614  -  -  -  -  כולל )הפסד( סה"כ רווח
                   

 (8,671)  (8,671)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות תשליטה
 (33,818)  (33,818)  -  -  -  -  -  -  -  מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 33  33  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                   

  113,341   58,376  341,164  (41,711)   37,757  3,858  3,115  333,573  318,583  3133בדצמבר,  13יתרה ליום 
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  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131)*  3133 )*  3133  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

  73,664   3,144  (317,183)  )הפסד(רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

 5,185  6,467  6,775  פחת רכוש קבוע
 33  (477)  558  , נטומניותעלות תשלום מבוסס 

 -  (331)  611  שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
 31  715  131  הפסד ממימוש רכוש קבוע

 (51,753)  -  -  רווח מירידה משליטה בחברה מאוחדת 
 5,571  -  -  ממימוש השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהפסד 
 -  136  -  ממימוש חברה מאוחדת הפסד
הקבוצה בהפסדי )רווחי( חברות המטופלות לפי שיטת השווי  חלק

 1,166  (8,133)  348  המאזני
 -  -  (34,111)   מרכישה במחיר הזדמנותירווח 

 31,134  11,653  18,177  הוצאות מימון, נטו
 3,435  -  -  נדחותהפחתת הוצאות 

  33,447   3,118  5,136  מסים על הכנסה  
 3,831   134  644  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  38,353  15,141  (4,353) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (333,311)  (63,171)  33,343  בלקוחות והכנסות לקבל (עלייהירידה )
 (3,386)  31,711  (5,313)  ויתרות חובהירידה )עלייה( בחייבים 

 (338,171)  31,185  (66,331)  ירידה )עלייה( במלאי מקרקעין, דירות ובניינים למכירה, נטו
 73,157  58,813  36,533  עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

לתיקונים הפרשה , עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם
  (6,111)   3,581  71,683  והפרשה להפסד  ואחריות

 371,713  (31,351)  31,351  עלייה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
       
  47,314  34,385  31,335 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
       

 (43,455)  (41,414)  (41,888)  ריבית ששולמה
 1,131  1,115  3,871  ריבית שהתקבלה

 (1,766)  (33,313)  (31,684)  מסים ששולמו
 311  -  -  מסים שהתקבלו

       
  (53,611)  (41,561)  (48,613) 
       

 11,116  3,838  (84,315)  שוטפת )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 
 ..ג3הוצג מחדש ראה באור  *(
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (6,113)  (5,411)  (3,334)  רכישת רכוש קבוע
 88  653  137  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 3,187  -  -  חברות כלולותתמורה ממימוש 
 -  -  (6,363)   מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה

 -  -  (36,461)  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
תמורה ממימוש ניירות ערך )השקעה בניירות ערך( הנמדדים בשווי 

 (8,113)  6,613  38,668  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו 
לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הלוואה  ( מתןפרעון )

 41,111  (11,716)  (31,761)  נטו
 (37,137)  36,381  (11,355)  , נטווחשבונות ליווי משיכה מפקדונות )השקעה בפקדונות(

       
 3,131  (35,684)  (55,868)  השקעה (לפעילות שימשו) מפעילותנבעו מזומנים נטו ש

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 -  -  36,336  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות 

 (8,671)  (4,453)  (1,351)  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדותדיבידנד ששולם לבעלי 
 -  333,516  315,551  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 -  37,314  -  הנפקת מניות בדרך של זכויות
 (31,138)  (31,336)  -  פרעון אגרות חוב להמרה

 (63,661)  (15,851)  (81,174)  פרעון אגרות חוב
 3,353  711  3,813  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (6,534)  (5,113)  (1,588)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (31,773)  (46,118)  11,351  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
       

 (331,413)  (33,378)  376,558  מימון( לפעילות ששימשו)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       

 1  3  (1)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 (84,537)  (35,141)  16,113  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 315,716  333,361  86,336  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 333,361  86,336  333,638  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 כללי - :3 באור
 

 ופעילותה החברה של כללי תיאור .א
 

 -גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ )להלן-גזית שליטתב חברה הינה החברה( - )להלן בע"מ דורי א. קבוצת
  .(גזית גלוב -גלוב בע"מ )להלן -בעלת השליטה בחברת גזית ישראל הינה גזית גזית ישראל(.

 .בע"מ אביב-לניירות ערך בתל הניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורס
 כוללת זוםייה בתחוםהחברה  של פעילותה "ן.הנדל בתחום וביצוע זוםיי בפעילות עוסקת החברה

 בפולין )בעיקר אירופה ובמזרח בישראל "ןהנדל בתחום פרוייקטים של מכירהו הקמה ,פיתוח יזוםי
 11.8% -כ של בשיעורעל ידי החברה  מוחזקתה חברה(, רונסון -)להלן  .Ronson Europe N.V באמצעות

המטופלות לפי שיטת השווי בחברות  האשר מוצגת בדוחות החברה תחת סעיף השקע ,בעקיפין
 בניה דורי .א באמצעות ,הביצוע בתחוםהחברה  של פעילותה .(להלן 31 באור גם ראה ;המאזני

 קבלניים פרוייקטים של וביצוע ניהול כוללת ,דורי בניה( -)להלן  , חברה בת של החברה"מבע
 היתעשי מבני ,מסחריים מרכזים ,משרדים ,ציבור מבני ,מלונאות ,המגורים בתחומי מורכבים
  .משולבים ומתקנים

חברה  ,דוראד( -)להלן  בע"מ אנרגיה דוראד במניות 33.35% של בעקיפין ההחזק לחברה ,כן כמו
 ..ז11 -ו .ה11 ,.ג(3.31 יםבאור גם ראה .פרטית כוח תחנת המפעילהכלולה, 

 
 

 בדוחות כספיים אלה – הגדרות .ב

 בע"מ. דורי א. קבוצת - החברה

 -ן ב)כהגדרתכולל שליטה אפקטיבית  ,חברות אשר לחברה שליטה בהן - מאוחדות חברות
IFRS 10), תיהן מאוחדים עם דוחות החברה.ואשר דוחו 

 בשליטה חברות
 משותפת

 עסקאות משותפות ופעילויות משותפות. -

( ואינן IAS 28-לחברה השפעה מהותית בהן )כהגדרתה בחברות אשר  - כלולות חברות
חברות מאוחדות או עסקאות משותפות ופעילויות משותפות שלה, ואשר 

 השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני.

 וחברות כלולות. משותפות עסקאות משותפות, פעילויות ,חברות מאוחדות - מוחזקות חברות

 .שלה המאוחדות והחברות בשליטה משותפתהחברות  ,החברה - הקבוצה

או גזית  האם החברה
 ישראל

 ., מבעלות השליטה בחברהבע"מ גזית גלוב ישראל )פיתוח( -

גזית  בקבוצת חברות
 ישראל

 החברה. של האם החברה בשליטת חברות -

 )מתוקן(. IAS 24-ב כהגדרתם - קשורים צדדים

 יובעל עניין בעלי
 .3131-התש"ע שנתיים(, כספיים )דוחות ערך ניירות בתקנות כהגדרתם - שליטה
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 )המשך( כללי  -: 3באור 
 

 סטיות באומדני דורי בניה והצגה מחדש .ג
 

, ביצעה דורי בניה 3134כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת 
הצפויות בפרויקטים שונים שלה. תוצאות הבדיקה בדיקה כוללת של אומדני העלויות והכנסות 

האמורה, הצביעו על סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של 
דורי בניה לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה, עד אותו מועד. בשל האמור, מינה דירקטוריון דורי 

, על מנת, בין היתר, לפקח על הליך הועדה המיוחדת( -להלןבניה, ועדה מיוחדת של הדירקטוריון )
הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים של דורי בניה. לועדה 
המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל נושא שתמצא לנכון. הועדה המיוחדת מינתה יועצים 

ויים אשר ליוו את עבודתה. במסגרת זו, מונה משפטיים וחשבונאיים נפרדים, עצמאים ובלתי תל
מפקח הנדסי חיצוני )משרד בעל מוניטין העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי(, בלתי תלוי, אשר בחן את 
אומדני דורי בניה ואת סבירות ההנחות ואומדני ההכנסות והעלויות הצפויות ששימשו את דורי 

ופות קודמות והכל ביחס למדגם מייצג של בניה בבדיקתה בקשר עם ייחוס הסטייה באומדנים לתק
פרויקטים, כפי שנבחרו על ידי הועדה המיוחדת. במסגרת עדכון הבקרה התקציבית שערכה דורי 
בניה לכלל הפרויקטים הרלוונטיים ובמסגרת הבדיקות שבוצעו על ידי דורי בניה ועל ידי המפקח 

הצפויות בפרויקטים של דורי בניה עד החיצוני, כמתואר לעיל, נבדקו אומדני העלויות וההכנסות 
מזמיני עבודות, קבלני משנה סיומם וזאת, בין היתר, על בסיס תנאי ההתקשרויות של דורי בניה עם 
מזמיני עבודות, התייקרויות  וספקים בפרויקטים, חריגים ותוספות בפרויקטים, שינויים בדרישות של

יצוע הצפויות של הפרויקטים וההשלכות של חומרי גלם ותשומות, הערכה מחדש של תקופות הב
הכספיות הנובעות מכך, יתרות הוצאות לשלם, לרבות הוצאות שנותרו לתשלום לספקים וקבלני 

 משנה, יתרת הוצאות תקורה באתרי הבניה והוצאות כלליות אחרות. 

 

באומדני העלויות וההכנסות  מהותית סטייה קיימת, כי נמצא, האמורותכתוצאה מהבדיקות 
 מיליארד ש"ח, 5-, אשר היקפם הכולל מסתכם לסך של כבניה דורישל  שוניםפויות של פרויקטים הצ

 (.הסטייה סכום -להלןש"ח ) מיליון 443לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה, בסכום נטו של 
לוחות זמנים בפרויקטים, בין מסיבות  מהתמשכות, היתר בין, נובעים הפרויקטים באומדני השינויים

התלויות בדורי בניה ובין מסיבות התלויות במזמין ו/או בגורמים חיצוניים; מכשלים הנדסיים 
שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים; מקשיים תזרימיים אשר גרמו לדחיית תשלומים לקבלנים 

הוצאות תקורה נוספות; במהלך חיי וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב ביצוע הפרויקטים וצבירת 
הפרויקט הוצבו בפני מנהלי הפרויקטים יעדים לחיסכון בעלויות אשר לא יושמו ועל כן הופחתו; 
מחולשות בניהול הבקרה התקציבית אשר מנעו חשיפת חריגות מהתקציב בזמן אמת וטיפול בהן 

 ידע ופגיעה בתהליכי עבודה.ומתחלופת כוח אדם ניהולי וביצועי בדורי בניה אשר גרמה לאובדן מ

 
במסגרת הבדיקה האמורה, נמצא, בין היתר, כי חלק מסכום הסטייה היה צריך לקבל ביטוי 

החברה מציגה בזאת מחדש את באומדנים אשר שימשו את דורי בניה לתקופות דיווח קודמות, ולכן 
ציג מחדש גם את ולתקופה שהסתיימה באותו מועד, ות 3131בדצמבר  13דוחותיה הכספיים ליום 

, וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת 3134דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 
תיקון הטעות באומדני עלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה והרווח הנגזר מהם בפרויקטים 

 להלן. 14שונים של דורי בניה. לפרטים נוספים ראה באור 
 

 דוחותיה את( Restatement) מחדש הצגה של בדרך תיאמה חברהה 3134כי בחודש מאי  יצוין
 תיקון בעקבות וזאתולתקופה שהסתיימה באותו תאריך,  3131בדצמבר  13ליום  השנתיים הכספיים

 בקשרדורי בניה  שלבביצוע  פרויקטים במספרהנגזר מהן  והרווח הצפויות העלויות באומדן טעות
 אשר באומדניםביטוי  לקבל צריכים היו ואשר 3134 שנת במהלךבניה  בדורי שהתגלו סכומים עם

 . בניה דורי של השנתיים הכספיים לדוחותשימשו 
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 מצבה הכספי של החברה .ד

 
הכירה החברה בהפסד גולמי ובהפסד  3131 דצמברב 13הסתיימה ביום ש שנהבלעיל,  האמור לאור

, נבע לחברה תזרים מזומנים שלילי כן מיליון ש"ח, בהתאמה. 317-כמיליון ש"ח ו 31-כנקי בסך של 
לחברה גירעון  3134ביוני  11נכון ליום מיליון ש"ח באותה התקופה.  84-מפעילות שוטפת בסך של כ

 שלילי מזומנים תזרים לחברה כן"ח. כמו ש מיליון 51 של בסכוםלבעלי המניות  המיוחסבהון 
 מיליון 67-ו"ח ש מיליון 368 של בסכום המאוחדים ביניים הכספיים דוחותיה לפי שוטפת מפעילות

 .3134 ביוני 11 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה שהיש של לתקופות, בהתאמה"ח, ש
 

ידי -, להשבת דיבידנדים ששולמו לחברה על, לאור האמור לעילהחברה טוריוןקדיר החלטת לעניין
 ..כה. להלן11אור , ראה ב3131-ו 3133דורי בניה בגין השנים 

, פיננסיות מידה אמותהחברה כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על ביחס להתחייבויות 
 כי, האמורים הפיננסיים המוסדות כל אישרו החברה לבקשת ( להלן,3.ז(3.א.38 בבאור כמתואר

 מהדוחות החל רק תחולכאמור  שנקבעו שונים פיננסיים ביחסים לעמידה החברה התחייבויות
 החל רק תחול האמורה ההתחייבות, אחד פיננסי לגוף)וביחס  ואילך 3134 בדצמבר 13 ליום הכספיים
ל לרבות בקשר עם דוחות ו(. האמור לעיל יח3135הראשון לשנת  הרבעון של הכספיים מהדוחות

לפרטים נוספים ראה  כספיים של החברה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל שיהיו.
 .להלן. כא.11באור 

 
החברה עומדת ביחסים פיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב  3131בדצמבר  13 ליום

יצוין כי למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה עומדת ביחסים פיננסיים  (.שלה' ז)סדרה 
נמצאת בהפרה של התחייבויותיה כלפי הנאמנות האמור, יחד עם זאת החברה אינה  הקבועים בשטר

מחזיקי אגרות החוב האמורות במועד האמור, בשל הוראות שטר הנאמנות ביחס לתקופות בדיקה 
 וריפוי של אי עמידה ביחסים הפיננסיים. 

 
בחודש עמידה ביחסים פיננסיים שונים, לביחס להתחייבויות דורי בניה כלפי גופים פיננסיים שונים 

שבהם קיימות הגופים הפיננסיים  כל אישרולבקשת דורי בניה , לאחר תאריך המאזן, 3134אוגוסט 
לדורי בניה מסגרות אשראי, כי התחייבויותיה של דורי בניה כלפיהם לעמוד באמות מידה פיננסיות 

ואילך,  3134בדצמבר  13ליום של דורי בניה תחולנה רק החל מהדוחות הכספיים  ,שנקבעו מסוימות
רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון  ההתחייבות האמורה תחול וביחס לגוף פיננסי אחד,

האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות כספיים כן הובהר באישורים האמורים, כי . 3135לשנת 
אור לפרטים נוספים ראה ב של דורי בניה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל שיהיו.

 להלן. .ג.כ11

 
 עומדת אינה דורי בניה, אישור הדוחות הכספייםולמועד  3131בדצמבר  13 ליום נכוןיצוין כי 

דורי  בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( שלה. יחד עם זאת, הקבועיםביחסים פיננסיים 
, בשל במועדים האמורים אינה נמצאת בהפרה של התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב בניה

  .הפיננסיים ביחסים עמידההוראות שטר הנאמנות ביחס לתקופות בדיקה וריפוי של אי 

 
.ח. 11ידי מדרוג בע"מ, ראה באורים -לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב של החברה ושל דורי בניה על

 להלן, בהתאמה.  .ט.11-ו
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, לאחר תאריך המאזן, פרסמה החברה דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך 3134באוגוסט  33ביום  .ה
ולתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של  3113-)עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

, במסגרתו דיווחה על זימון אסיפה כללית של בעלי 3111-ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס
עם גזית ישראל, הכוללת, בין היתר: )א( הקצאה של מניות  מניותיה, לאישור התקשרותה בעסקה

מיליון ש"ח, בדרך של הצעה פרטית חריגה  311דורי קבוצה לגזית ישראל בתמורה לסך במזומן של 
)כהגדרתה בתקנות האמורות(; )ב( קבלת מלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית ישראל בגין קווי 

ישראל לדורי בניה )אשר סכומן, נכון למועד אישור הדוח,  אשראי והלוואות בעלים שהעמידה גזית
מיליון ש"ח(, בדרך של המחאת חוב, בתמורה לשטר הון צמית, בתנאים שנקבעו; וכן )ג(  351הינו 

מיליון ש"ח, בתנאים שנקבעו, אשר משיכת ההלוואות  71קבלת קו אשראי מגזית ישראל בסכום של 
ים הצעת רכש לאגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה מתוכו תבוצע רק אם וככל שהחברה תשל

העסקה(. הקצאת המניות, קבלת קו האשראי והמחאת הלוואות  -באופן כלשהו )הכל יחד להלן
הבעלים כאמור לעיל יבוצעו כמקשה אחת. ביצוע העסקה כפוף לקבלת אישורים לפי דין, ובכלל זה 

. יצוין 3134בספטמבר  38ה, אשר זומנה ליום אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החבר
כי הכספים שתקבל במסגרת הקצאת המניות ומשיכת  החברהכי במסגרת העסקה התחייבה 

ההלוואות מקו האשראי כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים 
שוטפים של דורי בניה, המזומנים של דורי בניה, ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה ה

 להלן.  .יט.11 לפרטים נוספים ראה באור ידי החברה.-באופן ובמועדים שייקבעו על

 
, לאחר תאריך המאזן, הודיעה החברה כי היא התקשרה עם שלושה בנקים 3134באוגוסט  36ביום  .ו

גדולים אשר בהם קיימות לה מסגרות אשראי ו/או הלוואות מתחדשות, בהסכמים לקבלת מסגרות 
מיליון ש"ח, במסגרתן תהא רשאית לקבל אשראי ו/או  331אשראי נוספות, בסכום כולל של עד 

קצר, שיהיו ניתנים לשימוש לצרכיה השוטפים של החברה ו/או כאשראי גישור לצורך  הלוואות לזמן
העמדת הלוואות בעלים לדורי בניה, וביחס לאחד הבנקים, גם לשם רכישות של אגרות חוב של 

   להלן. .כב.11לפי העניין. לפרטים נוספים ראה באור  –החברה ו/או דורי בניה 

 
 בלתי התחייבות מכתבהחברה מגזית ישראל  הקיבלתאריך המאזן, לאחר , 3134באוגוסט  13 ביום .ז

לפיו, בהתאם להחלטת הדירקטוריון של גזית ישראל, היא מתחייבת באופן בלתי חוזר כי  חוזרת
במקרה בו לא יתקבל אישור בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש לאישור העסקה הנזכרת בבאור 

מיליון ש"ח לחברה בכל אופן שיראה לה לנכון,  311ך של גזית ישראל תעביר ס -. לעיל, אזי ה.3
לרבות באמצעות מימוש חלקה בהנפקת זכויות שתבצע החברה במחירי שוק, ובלבד שסכומים אלו 
יחשבו כהון עצמי בחברה לצרכי אמות המידה הפיננסיות הקיימות במועד המכתב כלפי גורמים 

אמות המידה(, או שתתקבל הסכמה  -)להלןממנים של החברה וכלפי מחזיקי אגרות החוב שלה 
מראש ממחזיקי אגרות החוב והגורמים הממנים שיראו בסכומים אלו כהון עצמי לצרכי אמות 
המידה הנ"ל. העברות הכספים כאמור לעיל, יבוצעו בהתאם לצרכי החברה ובכפוף להתחייבותה של 

ההון, הנזילות, ותזרים  החברה לכך, שהכספים שיוזרמו ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה
מיליון ש"ח נוספים בכל אופן שיראה  71המזומנים של דורי בניה. בנוסף, תעביר גזית ישראל לחברה 

לה לנכון, בכפוף ולאחר השלמת רכישת אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה, בכל דרך שתבחר 
ול דעתה הבלעדי, ולאחר החברה, כאשר גזית ישראל תהא רשאית לוותר על התנאי האמור לפי שיק

שהחברה מיצתה את אמצעיה העצמאיים ובלבד שסכומים אלו יחשבו כהון עצמי בחברה לצרכי 
 אמות המידה. 

 
כן נאמר במכתב האמור כי במידה שהסכומים האמורים יועברו לחברה בדרך של הלוואת בעלים, 

 שהתחייבה גזית ישראל בהודעתה, וכי כפי 3136ביוני  11סכומים אלו לא יעמדו לפירעון לפני יום 
מיליון ש"ח הלוואות בעלים  311-מתוך סך של כ .יט. להלן(,11)ראה באור  3134ביולי   37מיום 

בדצמבר  13ואשר מועד פירעונן הינו עד  3134ידי גזית ישראל לדורי בניה במהלך שנת -שהועברו על
ת של דורי בניה לפי מחיר למניה שהיה מיליון ש"ח למניו 335, תפעל גזית ישראל להמיר סך של 3135

 .3134ביולי  34ידוע ביום 
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 באוגוסט 13 ביוםבניה  לדורי החברה מסרה, בסיסו ועל כאמור ישראל גזית של למכתבה בהמשך
מכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת של החברה לכך שבמקרה בו יבוצע  , לאחר תאריך המאזן,3134

האמור במכתבה הנ"ל של גזית ישראל, החברה מתחייבת לכך שהכספים שיוזרמו אליה מגזית ישראל 
כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה. לעניין 

גם לדוח התזרים החזוי הכלול בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון זה הפנה מכתבה של החברה 
. כן נאמר במכתבה האמור של החברה כי במידה שהסכומים האמורים יועברו 3134השני של שנת 
 11ידי החברה בדרך של הלוואות בעלים, סכומים אלה לא יועמדו לפירעון לפני יום -לדורי בניה על

 . 3136ביוני 
 

 והכלית ישראל והחברה על פי המכתבים האמורים נכנסו לתוקפן במועד המכתבים, התחייבויות גז
 .דין לכל בכפוף

 

נאמנות  לפרטים בדבר אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( של דורי בניה, שזומנה על ידי הרמטיק .ח
מאגרות החוב  5%-( בע"מ )הנאמן( לבקשת מחזיק אגרות חוב האמורות, המחזיק למעלה מ3175)

 להלן. .כ.11, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 3134)סדרה א'( שבמחזור, בחודש אוגוסט 
 

לפרטים אודות הליכים משפטיים שננקטו לאחר פרסום דיווחים של דורי בניה ושל החברה  .ט
בדבר סטייה צפויה באומדנים של פרויקטים בביצועה של דורי בניה,  3134ואוגוסט  בחודשים יולי

כנגד החברה ו/או דורי בניה, וכן כנגד נושאי משרה של מי מהחברות )בהווה ובעבר(, רואה החשבון 
 לדוחות הכספיים. .יח.11המבקר שלהן וכן כנגד בעלי שליטה בהן, לפי העניין, ראה באור 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 3אור ב
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 בסיס המדידה .3
 

ן להשקעה, נגזרים "הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות, למעט נדל
 ומכשירים פיננסיים מסויימים, הנמדדים בהתאם לשווים ההוגן.

 
 הפעילות.החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .3

 
 (. IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 

 . 3131-ע"שנתיים(, התש
 
 מדיניות חשבונאית עקבית  .1

 
 המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.

 
 תקופת המחזור התפעולי .4

 
 ,המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש שנים ,בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות 

המחזור התפעולי אינו עולה על שנה. עקב כך  ,ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בניה
הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך  כוללים

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
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 אומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםה עיקרי ב.
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם  ,קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה

 של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
 
 הכנסות מעבודות על פי חוזי הקמה -

 
הכנסה מעבודה על פי חוזי הקמה מוכרת, בין השאר, כאשר ההכנסות והעלויות הכרוכות 

מהימן. קביעת אומדני ההכנסות והעלויות בגין  בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן
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
 
 הי מקרקעין בבנימלא -

 
שווי מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים 

להביא את המלאי למצב כדי פרויקט ועלויות הקמה הנדרשות כל הצפויים ממכירת המלאי ב
 .להלן 'י בסעיףשל מכירה. ראה מידע נוסף 

 
 תביעות משפטיות -

 
מוחזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים ההסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 ןהניסיומתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

תקבענה בבתי המשפט,  המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות
בתביעות בהן טרם התקשרה החברה עם  מהערכות אלה. עלולות תוצאות אלה להיות שונות

יועצים משפטיים, הסתמכה החברה על דעת הנהלת החברה, תוך התחשבות בשלב המקדמי 
 של אותם תהליכים.

 
 

 ירידת ערך מוניטין -
 

. הבחינה מחייבת את ההנהלה הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה
ביחידה מניבת לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך 

 'יטבסעיף המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. ראה מידע נוסף 
 .להלן

 
 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,
ת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס. ראה מידע נוסף בסעיף סכום ההכנסה החייב

 .להלן 'יב
 
 דוחות כספיים מאוחדים ג.
 

חברות שלחברה יש  החברה ושל הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של
שליטה מתקיימת כאשר החברה חשופה, או בעלת זכויות לתשואות שליטה בהן )חברות בנות(. 

משתנות בשל המעורבות בישות המושקעת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות 
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה  כח ההשפעה שלה על היישות המושקעת.

. איחוד הדוחות הכספיים דיווחבתאריך ה אשר לחברה יש יכולת מעשית לממשןפוטנציאליות 
 מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
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הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 

מאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות ה
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  בדוחות הכספיים של החברה.

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.  מאוחדותמעסקאות בין חברות 
 

הבנות שאינו ניתן לייחוס, זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות  
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 

יתרת הזכויות שאינן שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך 
 מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

 
 החזקה בחברה בת, ללא איבוד שליטה, מוכר כשינוי בהון.שינוי בשיעור ה

 
 השקעה בהסדרים משותפים ד.

  
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף  

ליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות חוזי מוסכם של ש
 דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

 (Joint Ventures) עסקאות משותפות .3
 

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

 
 (Joint Operations) פעילויות משותפות .3

  
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים  

ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי 
 משותפת.בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות ה

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ה
 

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 
לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת  

לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, 
העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או 

 העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
 

מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או  או עסקה משותפת כלולהחברה מוניטין בגין רכישת  
נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת בעסקה המשותפת, 

 בכללותה. או בעסקה המשותפת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות  
ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו 

 המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות  ה או העסקה המשותפתהכלול ההדוחות הכספיים של החברה והחבר 
יושמה או העסקה המשותפת  ההכלול הזהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר

 באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
 

 בהפסדי בחלקה החברה הכירה, שלה ההון על העולים בסכומים הפסדים נגרמו בה כלולה בחברה 
 כתוצאה לה להיגרם העלול הפסד בתוספת הכלולה בחברה השקעתה גובה עד הכלולה החברה

 התמורה או הערבות לגובה עד, זו כלולה חברה בעבור שניתנו אחרת פיננסית תמיכה או מערבות
 הלוואות)כגון  ארוך לזמן לקבל כספיים פריטים כוללת ההשקעה, כך לצורך. האחרת הפיננסית

 .לעין הנראה בעתיד להיפרע צפויים אינם והם לסלקם כוונה אין אשר( שניתנו
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או איבוד  ,המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה שיטת השווי 

 השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.  
כלולה הופכת החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה  

 ולהיפך. להשקעה בעסקה משותפת
 
 ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות .ו
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .3
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
 חברות המטופלות  לרבות, בקבוצההחברה ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה 

ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע  המאזנישיטת השווי ב
 .הפעילות של החברה הינו ש"ח

 

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 

עים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל חליפין ממוצ
 אחר.

   
חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד -הלוואות בין 

מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות  ,הנראה לעין
 זקפים, בניכוי השפעת המס, לרווח )הפסד( כולל אחר.אלו )בניכוי השפעת המס( נ

 
 לות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווחאו בעת מימוש חלקי של פעי בעת מימוש פעילות חוץ

הפסד.  )הפסד( המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או
מאוחדת, חלק יחסי של בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה ה

 הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .3

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 

הנקובים במטבע חוץ  העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים
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 

ער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי ש
המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע 

 השווי ההוגן.
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .1
 

ים לצרכן נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחיר
המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי  -בישראל )להלן 

 ההסכם.
 
 שווי מזומנים .ז
 

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

 השקעות לזמן קצר כוללות:
 
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  .3

 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. . הפקדונותשווי מזומנים ושאינם עונים להגדרת ההשקעה
 
 מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בנקאיים. .3
 
 (.להלןטו' לשווי הוגן )ראה סעיף ניירות ערך סחירים שיועדו  .1

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ט
 

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

 
 מלאי מקרקעין, מלאי בניינים ודירות למכירה .י

 
ים, עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מס

יה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה אגרות והיטלים וכן עלויות בנ
הקרקע. העלויות ה בפעילות לפיתוח ה שבה החברה החלעלויות אשראי אשר התהוו בתקופ

 המהוונות נזקפות כהוצאה, יחד עם העלויות האחרות של הפרויקט בעת ההכרה בהכנסה.
 

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 ושל המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים. בתקופות

ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים  עוקבות,
 . שינויים בסכום ההתחייבות נזקפים כחלק מעלות המלאימידי תקופה. 

 
מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות 

יות תכנון ועיצוב, עלויות בנייה עקיפות שהוקצו למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה, עלו
 .ועלויות קשורות אחרות

 
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. 
 

 ההכרה בהכנס .יא
 

הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות  וארווח בהכנסות מוכרות 
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן 

 מהימן. 
 

 ות הבאים:להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנס
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 הכנסות ממכירת דירות מגורים

 
הכנסות ממכירת דירות מגורים מוכרות ביחס לדירת 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.
 

 הכנסות מדמי שכירות
 

 הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. 
 

 פי חוזי הקמה-עלמעבודות  ותהכנס
 

 לקבוצה עבודות על פי חוזי הקמה במחיר קבוע.
 

פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל -מוכרת על הקמהפי חוזה -הכנסה מעבודות על
נות לאומדן מהימן, גביית ההכנסות צפויה, העלויות התנאים הבאים: ההכנסות ידועות או נית

הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, לא קיימת אי ודאות מהותית באשר 
להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ( הקבלן המבצעהקבוצה )ליכולת 

על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת  ההשלמה ניתן לאומדן מהימן. שיעור ההשלמה נקבע
  .החזויה

 
הכנסה מוכרת , הקמהפי חוזה -כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על

 ( )"הצגת מרווח אפס"(.PROBABLEבגובה עלויות שהוצאו, אשר השבתן צפויה )
 

ההשלמה במסגרת עלות  כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מיידית ללא קשר לשיעור
 המכר. 

 
 מסים על הכנסה .יב
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 . הוןרווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

 
 מסים שוטפים .3

 
אשר חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 

חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים .3

 
לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר יתרות המסים הנדחים מחושבות 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד ההתחייבות תסולק

 דיווח.לתאריך ה
 

נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים,  דיווחבכל תאריך 
ובמידה  בכל תאריך דיווח יםהפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנ

 .שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים
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בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד ההשקעות בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות  ,כמו כןהנראה לעין. 
או בשל , מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

 .הגוררת חבות מס נוספת מאוחדתעל ידי חברה  מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד
 

קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס למסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 
 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט

 
 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה .יג

 
רד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות במאזן הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפ

בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו 
חשבונות על התקדמות העבודה. חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים שהוצאו ללקוחות הו

הכנסות  -. הנכס הפיננסי קבלוהתבגין עבודה שבוצעה לתאריך המאזן, בין שהתקבלו ובין שטרם 
לקבל מעבודות בחוזי הקמה, מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים, בהתאמה.
 

ת ועלויות עלויות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהו
העמסה מפתח עקיפות משותפות. עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס 

 מתאים.
 
 מכשירים פיננסיים .יד

 
 נכסים פיננסיים .3
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
בשווי הוגן  נכסים פיננסיים הנכלליםובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי 

 הפסד. וארווח והפסד, אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח  דרך
 

 כמפורטגם לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיוו
 להלן:

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (א

 
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם 

 .ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

רדתו במועד בו היא הופכת הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפ
. הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר הרלוונטית להיות לראשונה צד להתקשרות

משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי 
 המזומנים מההתקשרות.

 
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
 
 הלוואות וחייבים (ב
 

 לקביעה ותהשקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנהלוואות וחייבים הינן 
לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיהן  .בשוק פעיל ותנסחר ןשאינו

עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית תוך התחשבות בלפי העלות 
 האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
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 התחייבויות פיננסיות .3
 

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:

 
 תחייבויות פיננסיות בעלות מופחתתה (א

 
לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי 

  . העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב

 
מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות התחייבויות פיננסיות הנ

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

 
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם 

 .כמכשירים להגנה אפקטיביתמיועדים לשמש 
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת 

. הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר הרלוונטית להיות לראשונה צד להתקשרות
משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי 

 המזומנים מההתקשרות.
 
 קיזוז מכשירים פיננסים .1
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג במאזן, 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
 
 הנפקת ניירות ערך בחבילה .4
 

 בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה( לניירות
הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים 

ויות אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייב
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
 
 גריעת מכשירים פיננסיים .5

 
 נכסים פיננסיים א(

 
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים כאשר הפיננסי, או 
מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו 

העבירה באופן ממשי את כל במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף 
הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את 

 כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
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 התחייבויות פיננסיות ב(

 
היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או התחייבות פיננסית נגרעת כאשר 

פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על 
ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר 

 משפטית מההתחייבות.
 

כלפי אותו מלווה  כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת
בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, 
ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות 

 חדשה.
 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים .6

 
נכס פיננסי של רך הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ע

 קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:של או 
 

 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 

 יתרת הנכסלאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין 
י של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכח

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. 
 

 מדידת שווי הוגן .טו
  
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  
טובת האינטרסים הכלכליים משתתפים בשוק פועלים להתמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה ש

 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.
 

בויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחיי 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים. :3רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  3נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 3רמה 

 בעקיפין.  
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני  : 1רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
 

 ן להשקעה"נדל .טז
 

המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה ן )קרקע או מבנה, או שניהם( "ן להשקעה הינו נדל"נדל
או עליית ערך, או שתיהן, ושלא  ,או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות ,תפעולית(

לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך 
 העסקים הרגיל.
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ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה "נדל

ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד המאזן. רווחים או "הראשונית, נדל
ן להשקעה, נזקפים לדוח רווח והפסד במועד "הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל

 הוותם. הת
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות 

 עתידיות ממימושו. 
 
 רכוש קבוע .יז

 
מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי פריטי רכוש קבוע 

 הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. 
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
 רכוש קבוע הוא כדלקמן:השימושיים בנכס. אורך החיים השימושיים של פריטי 

 
 בעיקר %  %  
     

 5  3.5-5  ציוד
 35  35  כלי רכב

 11או  6  6-11  ציוד וריהוט משרדי
 31  31  שיפורים במושכר *(

 
 )לרבות תקופת השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת  *(

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת  לממשה(האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה 
  .שבהם הקצר, לפי השיפור של 

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

הפחתת נכסים מופסקת  ולהבא.-והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
לגבי בחינת  .כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרעכמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג 

 .להלן 'יטראה סעיף ירידת ערך רכוש קבוע, 
 
 כשירים עלויות אשראי בגין נכסים .יח

 
מכירתו והוא לנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או 

 להביאו למצב מכירה. כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי
 

היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת 
ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר  ,הנכס ונגרמו עלויות אשראי

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.

 
 ייצור של נכסים כשירים.הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יט

 
 , השקעה בחברות כלולותהחברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע

ומוניטין( כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה 
במקרה כזה  .ההשבה שלהם-בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי -ההשבה שלהם. סכום בר-מופחתים הנכסים לסכום בר
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור  עלויות מכירה

ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים 
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת -עצמאיים נקבע סכום בר

 ם לדוח רווח והפסד.ערך נזקפי
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הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -בקביעת הסכום בר

ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה(  ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום
 ההשבה של הנכס. -או סכום בר

 
 הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

 
 מוניטין בגין חברות מאוחדות .3

 
לעיתים קרובות בדצמבר, או  13החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, לתאריך 

 יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
 

ההשבה של יחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
השבה של יחידה מניבת מזומנים נמוך -מזומנים שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מהיתרה בדוחות הכספיים 
הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות  .מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין

 .עוקבות
 

 השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .3
  

ירידת ערך אם יש צורך להכיר בהפסד בגין החברה בוחנת לאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
אם  דיווח מתבצעת בחינה. בכל תאריך או בעסקאות משותפות של ההשקעה בחברות כלולות

. או בעסקה משותפת קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה 

 .או לעסקה המשותפת הכלולה
 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה .כ
 

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר 
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים 

למכירה, קיימת תכנית לאיתור קונה  למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה
( להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם highly probable) גבוהה הוהמימוש צפוי ברמ

מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי הנמוך מבין ערכם 
 מכירה. לבדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות 

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כא

 
 זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים. הקבוצהעובדים של 

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 

 . באמצעות שימוש במודל תמחור מקובלההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע 
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על 
העובדים  ה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבופני התקופ

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות  -)להלן  הרלוונטיים זכאים לגמול
כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תום המסולקות במכשירים הוניים ב

ותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב בי
 .בסופו של דבר

 
 בשל הטבות לעובדים התחייבויות .כב
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
 
 הטבות עובד לזמן קצר .3
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חודש  33הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 

לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 
משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי הטבות אלו כוללות 

מזומן או תכנית להשתתפות ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס ב
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
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .3
 

הפקדה לסווגות כתוכניות התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מ
 .הטבה מוגדרתלמוגדרת וכן כתוכניות 

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  34הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף ללקבוצה תוכניות 

משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
ם כדי לשלם את כל ההטבות תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקי

 .לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
 

הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת להפקדות לתוכנית 
 .ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד

 
פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.  הטבה מוגדרת בגין תשלוםלקבוצה תוכנית בנוסף ל

זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל  ,לפי החוק
 לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. נמדדתהעסקה  סיום

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים  -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 
על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים 

 .ה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצהלשימוש נושי הקבוצ
 

 ן.בתקופת התהוותמדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר 
 
 רווח )הפסד( למניה .כג

 
)הפסד( המיוחס לבעלי מניות החברה  הנקי הרווח )הפסד( למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח

. ברווח )הפסד( הבסיסי למניה נכללות במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה
רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב 

 הרווח )הפסד( המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח )הפסד( מפעילויות נמשכות. 
 

ת ברווח )הפסד( המדולל למניה בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללו
רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח )הפסד( הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי 

הפסדי( חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח )הפסד( למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל ב)
 במספר המניות שבידי החברה.

 
 הפרשות .כד

 
כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  מוכרת IAS 37 -הפרשה בהתאם ל

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.
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 תביעות משפטיות

 
כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות  הפרשה בגין תביעות מוכרת

( כי הקבוצה more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא )
 . מהימן באופן אותה לאמוד וניתןחוייבות תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המ

 
 הוצאות פרסום .כה

 
קידום מכירות ושיווק, כגון הפקת קטלוגים ועלוני פרסום, מוכרות הוצאות בגין פעילויות פרסום, 

כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן 
 לקבוצה.

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה( .כו

 
בגין  (Forward)כגון חוזי אקדמה הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים 

מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ 
 נגזרים אלה נמדדים מדי תקופה לפי שווי הוגן.ובשיעורי הריבית. 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור 
 זקפים מיידית לרווח או הפסד.נ
 

 עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור )הגנה( מטופלות כדלקמן:
 

 גידור שווי הוגן
 

שינוי בשווי ההוגן של הנגזר )הפריט המגדר( מוכר ברווח או הפסד. שינוי בשווי ההוגן של הפריט 
 המגודר מוכר אף הוא ברווח או הפסד.

 
במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, ההתאמות ליתרה 
בדוחות הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני התקופה הנותרת עד לפרעון. כאשר הפריט 

  המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד.
 

ישמת חשבונאות גידור גם בהתייחס לסיכון שער חליפין המיוחס להתקשרות איתנה החברה מי
 הנקובה במטבע חוץ.

 
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי נגזרים פיננסיים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים 
והתחייבויות פיננסיים. השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח או הפסד במועד 

 הכנסות/הוצאות מימון. התהוותם לסעיף
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  . כז
 

32 IAS-  מכשירים פיננסיים: הצגה 
 

 -בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל IAS 32-פירסם תיקונים ל IASB-ה
IAS 32 טית ניתנת לאכיפה ת באופן מיידי זכות משפמבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימ
 לקזז".

 
קובעים, בין היתר, כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק  IAS 32 -התיקונים ל

במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של 
קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן  IAS 32 -אחד הצדדים. כמו כן, התיקונים ל

מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו 
 אירועים שיגרמו לפקיעתה.

 
 3 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל

  .חריולא או 3134 בינואר
 

 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. IAS 32 -תיקונים לללהערכת החברה, 
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9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
 
3. IFRS 9  מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים

 .IAS 39הפיננסיים שבתחולת 
 

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 להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי  -

 החוזיים הנובעים מהם.המזומנים 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל  -

 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.
 

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 

לגבי כל מכשיר  הקבוצהייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת 
ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי 

  הוגן דרך רווח או הפסד.
 
 

מכשירים   1IFRSאת הגרסה הסופית והמלאה של  IASB-פרסם ה 3134בחודש יולי  . 3
פיננסיים )להלן: התקן הסופי(, הכוללת את הנושאים הבאים: סיווג ומדידה, ירידת ערך 

 וחשבונאות גידור.
 

 סיווג ומדידה 
מכשירי  התקן הסופי כולל קטגוריה נוספת לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים המהווים

חוב. נכסים פיננסיים המסווגים לקטגוריה זו יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
(FVOCI וההפרשים שנזקפו לרווח הכולל האחר כאמור יסווגו מחדש לרווח או הפסד ,)

בהתקיים תנאים ספציפיים, כגון בעת גריעת הנכס. יצוין שהכנסות מימון, הפרשי שער 
ין נכסים פיננסיים כאמור יוכרו ברווח או הפסד. הסיווג והפסדים מירידת ערך בג

 במצטבר: לקטגוריה זו אפשרי עבור מכשירי חוב המקיימים את המבחנים הבאים,
 
  על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל

 .יתרת קרןתזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על 

  לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים  גםמודל עסקי שמטרתו היא הנכס מוחזק במסגרת
 לממשו. וגםמנו הנובעים מ

 
 ירידת ערך

בתקן הסופי נכלל נושא ירידת ערך נכסים פיננסיים, אשר קובע את מודל הפסדי האשראי 
שהתהוו. מודל  שהוא מודל הפסדי אשראי IAS 11-הצפויים וזאת חלף המודל הקיים ב

הפסדי האשראי הצפויים מיושם על נכסים המהווים מכשירי חוב שנמדדים בעלות 
מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר וכן על סעיף הלקוחות. המודל מציג גישה 

 כללית וגישה פשוטה יותר לחישוב ירידת הערך:
 
 גישה כללית 

( שיתכן שיתרחשו defaultראי )יש להכיר בהפסדי אשראי כתוצאה מאירועי כשל אש
החודשים העוקבים, וזאת בתנאי שלא חלה עליה משמעותית בסיכון  33בתקופה של 

האשראי מאז מועד ההכרה לראשונה במכשיר. לעומת זאת, אם התרחשה עליה 
משמעותית בסיכון האשראי מאז מועד ההכרה לראשונה במכשיר, יש להכיר בהפרשה 

הצפויים להתרחש במשך יתרת אורך החיים של החשיפה להפסד בגין הפסדי האשראי 
 בגין אותו מכשיר.
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  גישה פשוטה יותר )חלה במקרים מסוימים ולגבי קבוצות מסוימות של נכסים בלבד, לרבות

 סעיף הלקוחות(
יתרת אורך החיים של לפי גישה זו יש להכיר בהפסדי האשראי הצפויים להתרחש במשך 

החשיפה בגין אותו מכשיר, ללא כל קשר להתרחשות שינויים בסיכון האשראי מאז מועד 
 ההכרה לראשונה במכשיר.

 
התקן הסופי ייושם למפרע, בכפוף להקלות מסוימות שנקבעו בו, החל מהדוחות הכספיים 

 מוקדם אפשרי.או לאחריו. אימוץ  3138בינואר,  3לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

35 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  –)להלן-IASB  ,3134במאי . 
 

 35תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 31חוזי הקמה ואת  IAS 33הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
IFRIC  ,38הסכמים להקמת מבנים IFRIC 13-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   עסקאות  –הכנסות

 חליפין הכוללות שירותי פרסום.
 

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
( modifications, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים )הלקוח עם החוזה זיהוי - 3שלב 

  בחוזים.
 .בחוזה( distinct) נפרדות ביצוע מחויבויותמספר  זיהוי  - 3שלב 
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות  ,העסקה מחיר קביעת   - 1שלב 

 שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
נפרד על בסיס מחיר המכירה היחסי ה נפרדת ביצוע מחויבותכל ל העסקה מחיר הקצאת  -  4שלב

  תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד ביצוע מחויבותבעת עמידה ב בהכנסה הכרה  - 5 שלב

 מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
 

בהשגת חוזה  ( הכרוכותincrementalכמו כן, התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות תוספתיות )
 ובעלויות הקשורות במישרין למילוי החוזה.

 
 או 3137 ,בינואר 3 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות,   .אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו
קופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל מת

 מחדש של מספרי ההשוואה כל עוד נכללים גילויים השוואתיים שנקבעו בתקן.
 

, השפעתו את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם

 
 ירידת ערך נכסים IAS 16 -תיקונים ל

 
התיקונים( העוסקים  -)להלן  ירידת ערך נכסים IAS 16-תיקונים ל IASB-פרסם ה 3131במאי 

בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים. התיקונים כוללים דרישות גילוי 
 נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן. 

 
 או לאחריו.  3134בינואר  3תחילות ביום התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המ

 הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה.
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 שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים . כח
 

 13 IFRS - הוגן שווי מדידת 

 
IFRS 13 (31 קןת - להלן )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 31 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם
עליהן התבססו  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט, בנוסף

 בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת ההנחות בחישוב השווי ההוגן.
 . ביותר( advantageous) המועיל קבשו, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות או הנכס של העיקרי

 
 .IFRS 13ת החברה כללה את הגילויים הנדרשים בהתאם להוראו

 

 IAS19  )הטבות עובד -)מתוקן 
 

 התקן(. עיקרי התיקונים -)מתוקן( )להלן  IAS 19את  IASB-ה פרסם 3133 יוני בחודש
 שנכללו בתקן הם: ם לקבוצהיהרלוונטי

 או לרווח ייזקפו ולא האחר הכולל ברווח ורק אך יוכרו אקטואריים והפסדים רווחים -
 .הפסד

 שמשמש היוון שיעור על בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התכנית נכסי תשואת -
 תיק של בפועל להרכב קשר ללא, לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות למדידת

 .ההשקעות
האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד  -

 הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
 

 ,מספרי ההשוואה בסכומים לא מהותיים ותוקנו בדרך של הצגה מחדש שונומיישום התקן  כתוצאה
 כדלקמן: ,3134במרס  37שפורסמו ביום  3131בדצמבר  13בדוחות ליום 

גידול בסעיף  הייתה 3133בדצמבר  13-ההשפעה בדוח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום ה
אלפי  373 -דול בהוצאות ההנהלה והכלליות בסך של כאלפי ש"ח, גי 481 -עלות המכר בסך של כ

אלפי ש"ח.  573 -אלפי ש"ח והרווח הנקי קטן בסך של כ 311 -ש"ח, הוצאות המיסים קטנו בסך של כ
אלפי ש"ח אשר נזקף לרווח כולל  573ברווח אקטוארי בסך של  3133מאידך, הכירה החברה בשנת 

  השנה הינה אפס.אחר, כך שההשפעה על הרווח הכולל לאותה 
 

בסעיף  קיטון הייתה 3133בדצמבר  13-ההשפעה בדוח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום ה
אלפי  343 -בהוצאות ההנהלה והכלליות בסך של כ קיטוןאלפי ש"ח,  3,313 -עלות המכר בסך של כ

אלפי  3,133-בסך של כ גדלאלפי ש"ח והרווח הנקי  133 -הוצאות המיסים בסך של כגידול בש"ח, 
אלפי ש"ח אשר נזקף לרווח  3,133אקטוארי בסך של  בהפסד 3133ש"ח. מאידך, הכירה החברה בשנת 

 .כולל אחר, כך שההשפעה על הרווח הכולל לאותה השנה הינה אפס
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 מזומנים ושווי מזומנים - :1 באור
 

 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח  
     

 6,741  31,183  (3) מזומנים למשיכה מיידית
 71,477  11,516  (3( )3) פקדונות לזמן קצר

     
  333,638  86,336 

 
 אלפי ש"ח. 14,754 -לקבוצה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ 3131בדצמבר  13ליום 

 
 .חודשים שלושה עד של לתקופות הינם הבנקאיים בתאגידים המופקדים קצר לזמן פקדונות (3)

 (.1.43% - 3.71%) הפקדונות לתקופת בהתאם הנקבעת ריבית נושאים הפקדונות
 -בסך של כ (, דולר וזלוטי)אירו המזומנים ושווי המזומנים כוללות יתרות צמודות למטבע חוץ יתרות (3)

 .ש"ח( מיליון 3.1 -כ 3133) "חש מיליון 3.8
 

 קצר לזמן השקעות - :4 באור
 

 בדצמבר 13   
   3131  3133 
 ש"ח אלפי   

     (3) מוחזקים למסחר סחירים ערך ניירות א.
      
 358  -  מניות 
 38,337  15  קרנות נאמנות 
      
   15  38,375 
      
 87,613  338,481  (3מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים ) ב.
 185  331  (3מזומנים בחשבונות משועבדים )  
      
   338,511  88,586 
      
   338,614  316,863 
 

 שוטפת ריבית המאזן ליום נושאים ,ומשועבדים בנקאיים ליווי חשבונותב הופקדו אשר פקדונות
 .1.11%-1.61% של בשיעור

 
 .(3)רמה  בבורסה ציטוט למחיר בהתאם נקבע ההוגן השווי (3)
 .ו(.3.א.38 באור גם ראה (3)
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  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות -: 5באור 
 

 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 ש"ח אלפי  

     
 11,411  13,167  חובות פתוחים 

 35,684  31,765   היהמחאות לגבי
 418,111  485,735  (1) (3( )3)הכנסות לקבל 

     
  531,457  544,383 

 
  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (3)

 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 "חשאלפי   

     
 4,351,841  1,864,331  שהוכרו רווחים בתוספת שהתהוו עלויות
 1,663,751  1,178,115  עבודה התקדמות על חשבונות -בניכוי 

     
  485,735  418,111 

 
דיווח )ללא פיגור בגביה(, יתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך ה

במסגרת פרויקט להקמת תחנת כח למעט יתרת ההכנסות לקבל בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית 
 .ג.11 -ו (א4.ג(3.31 יםביאורבאזור אשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ. לפרטים בדבר יתרה זו ראה 

 .להלן
 

  (למגורים, לתעשייה ולמסחרבנייה ) פרטים נוספים בדבר עבודות יזמות ארוכות מועד (3)
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  13
  3131  3133 
 אלפי ש"ח  
     

 311,511  334,411  הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח
     

בפרויקטים פעילים שהוכרה  הכנסות מצטברות לתום תקופת הדיווח
 331,537  418,117  בגינם הכנסה

     
 371,167  317,154  בתקופת הדיווחעלויות שהוכרו 

     
בפרויקטים פעילים שהוכרה  עלויות מצטברות לתום תקופת הדיווח

 313,815  188,851  בגינם הכנסה
     

 .3.ד.31 -ו 3.ד.31 באור ראה קשורים צדדים עם יתרות לגבי (1)
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 )המשך( והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות -: 5באור 
 

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

 
   שטרם לקוחות  
   הינו בגבייתם והפיגור עבר פרעונם שמועד לקוחות  מועד הגיע  

  
 )ללא פרעונם

  בגבייה( פיגור
 עד

  יום 11
11-61  
  יום

61-11  
  יום

11-331  
  יום

 331 מעל
 כ"סה  יום

 ש"ח אלפי  
               
 13,167  1,173  -  -  -  -  31,516  3131 בדצמבר, 13
               
 11,411  4,518  -  -  578  -  35,431  3133בדצמבר,  13

 
 

 חובה ויתרות חייבים - :6 באור
 

 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 3,331  3,185  (3) עובדים
 3,131  131  בעלי מניות בעסקאות משותפות

 -  841  הלן(ל 3.ד.31באור חברות בקבוצת גזית ישראל )ראה 
 -  4,186  מיסים לקבל

 4,131  1,371  בארץ ובחו"ל מוסדות ממשלתיים
 8,131  33,181  (3) הוצאות מראש

 3,133  4,381  מקדמות לספקים
 1,313  3,111  מקדמות וחייבים בגין עסקאות מקרקעין 

 -  6,516  (1) לוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציהה
 356  41  חייבים אחרים

     
  14,361  33,611 

     
 .4%של ונושאות ריבית שנתית בשיעור למדד המחירים לצרכן צמודות  אשרעובדים ל כולל הלוואות (3)
 עבור מקדמות בגין רכישת חומרי גלם. לעבודות בביצועמייצג בעיקר עלויות המיוחסות  (3)
 .5.5%ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית של  (1)
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 )מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות( למכירה ודירות בניינים מלאי - :7 באור
 

 שותפים. עם ביחד בחלקם מוקמים אשר בהקמה ובניינים קרקעות כולל המלאי
 

 ההרכב א.
 

 והמקדמות: בניינים ודירות למכירה מלאי יתרות .3
 

  
  ודירות בניינים מלאי

  למכירה
 עבודות מזמינימ מקדמות

 דירות רוכשימו
 בדצמבר 13  בדצמבר 13  

  3131  3133  3131  3133 
 אלפי ש"ח  

         יזום:
 341,336  341,487  561,133  613,145  (1()3)(3) דירות בהקמה

         
         :ביצוע

 7,733  31,613  -  -  ממזמיני עבודות  מקדמות
         
  613,145  561,133  367,188  356,818 

 
המסתכם לסך  בקומבינציה ותקרקעעלות כוללת רכיב  3131 בדצמבר 13ליום היתרה  (3)

 .אלפי ש"ח( 335,656 - 3133 בדצמבר 13ליום אלפי ש"ח ) 354,416 -של כ
 .3.א.38 באור ראה, להתחייבות כביטחון ספציפי בשעבוד ששועבד מלאי בגין לפרטים (3)
ש"ח  מיליון 34 -כ מלאי דירות גמורות בסך שלכוללת  3131 בדצמבר 13ליום היתרה  (1)

  (.1 - 3133 בדצמבר 13ליום )
 
 מלאי ערך ירידת ב.
 

 לירידת ערך.בחינת סממנים  ל פיהחברה בוחנת האם קיימת ירידת ערך למלאי בכל תקופת דיווח ע
בהתאם לבחינה ו רכישהזכויות הקבוצה בפרויקטים בקבוצות הערכת שווי לבוצעה  3131בשנת 

 . ערךלירידת נוספת לא נדרשת הפרשה ובספרים  ועולה על ערכ הפרוייקט שוויכאמור, 
ערך מלאי הכירה בהפסד מירידת כמו כן, בחנה החברה את שווי הפרויקטים בביצוע שלה ובהתאם 

 . אלפי ש"ח 31,135בסך של  3131בדוחותיה לשנת 
 אלפי 31,658 -כ הינה בגין מלאי בניינים ודירות למכירההפרשה לירידת ערך ה יתרתלמועד הדוח 

 ש"ח.
 

 למכירה ודירות בניינים למלאי שהוון מימון ג.
 

 4 -כ של בסך עלויות אשראי ראלישב למכירה ודירות בניינים למלאי הוונו 3133-ו 3131 יםבשנ
  .קטיםיפרוי בגיןש"ח בהתאמה,  מיליון 1 -ו ש"ח מיליון

 ש"ח. מיליון 31 -כהינה  3133-ו 3131בדצמבר  13 בגין פרויקטים לימים יתרת ההיוון המצטבר
 ,8.53% -ו 8.14%הינם  3133-ו 3131שיעורי ההיוון הממוצעים בהם השתמשה החברה לשנים 

 בהתאמה.
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 )המשך( )מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות( מלאי בניינים ודירות למכירה -: 7באור 
 

 
 הקבוצה של המכירה חוזי בדבר פרטים .ד
 

  3131שנת   

נתונים מצטברים לפרויקטים 
 שטרם הסתיימו

 תמורה  חוזים  תמורה  חוזים  
 אלפי ש"ח  

         
 Vila Dori  55  17,111  311  138,431 -נס ציונה

 Dori Best  36  43,347  71  333,634 -ו  Dori Plus  -הוד השרון
 Dori Dream  45  55,734  316  351,344 -מוצקין

         
  336  315,164  435  581,368 

 
זכויות לבניית  אשר כוללתשבקרית מוצקין  Dori Dreamקרקע בפרויקט החברה  מכרה 3131 בשנת

 . מיליון ש"ח 73 -יחידות דיור, בתמורה לסכום כולל של כ 348
 , בגינהיחידות דיור 88הושלמה מסירת קרקע עליה זכויות לבניית  3131עד לרבעון השלישי לשנת 

יחידות  361מיליון ש"ח. בגין יתרת הקרקע עליה זכויות לבניית  1 -הכירה החברה ברווח בסך של כ
 . 3134בשנת מיליון ש"ח  37 -החברה ברווח של כהכירה דיור, 

 .למועד הדוח החברה נמצאת בשלבי הקמה ושיווק של יתרת הבניינים בפרוייקט
 
 עבודותממזמיני צפי מימוש המלאי ומקדמות  .ה

 

  
 מלאי בניינים ודירות 

  למכירה
 מקדמות ממזמיני עבודות

 ומרוכשי דירות
 בדצמבר 13  בדצמבר 13  

  3131  3133  3131  3133 
 אלפי ש"ח  

         
 311,687  315,317  147,711  171,653  החודשים הקרובים 33 -מימוש ב

 36,353  13,713  333,333  337,114  החודשים הקרובים 33 -מימוש מאוחר מ
         
  613,145  561,133  367,188  356,818 
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 נכסים מוחזקים למכירה -: 8באור 
 
 הרכב ותנועה א.
 

  3131  3133 

 אלפי ש"ח  

     
 31,377  31,511  בינואר  3יתרה ליום 

     
 331  (611)  עליה )ירידת( ערך

     
 31,511  33,111  בדצמבר  13יתרה ליום 

     
     הרכב :

     
 31,511  33,111  )ג( נדל"ן להשקעה

 
 ..א38באשר לשעבודים, ראה באור  .ב
 
. הערכת השווי לנכס התבצעה בהתאם ל"שיטת במדרג מדידת השווי ההוגן 1מסווג לרמה  ג.

בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים   -ההשוואה"
 ומידת סחירותם.

 
 לבניה קרקעות מלאי - :1 באור

 
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 3,433  3,433  (3קרקעות חקלאיות )
 38,113  38,114  (3קרקע בשימוש מלונאי המיועדת לשינוי ייעוד )

     
  33,415  33,411 
 
 תבעסק הנרכש חלקה אשר תחקלאי בקרקע זכויות לרכישת החברה ידי על ששולמו סכומים מהווה (3)

 הקרקע ייעוד לשינוי פועלת החברה הקרקע. בעל עם קומבינציה םהסכ במסגרת וחלקה מזומן
 למגורים. לבניה

 
 החברה .ישראל מקרקעי ממינהל )מהוונת( בחכירה בקרקע הזכויות .מלון כיום בנוי הקרקע על (3)

 הקרקע את רכשה החברה .קשורה בלתי נוספת חברה עם יחד בקרקע מהזכויות 51% הקחזימ
  .מגורים פרוייקט לבנות במטרה

 
 לפרטים בדבר עסקה למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין האמורים לאחר תאריך המאזן ראה

 .. להלןיא.11 באור
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 מוחזקות בחברות השקעות - :31 באור
 

 חברות מוחזקותמידע נוסף בדבר  .3
 

 נוסף בדבר חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימידע  א(
 

  
מיקום 

עיקרי של 
  העסק

 

זכויות 
החברה 
בהון 

ובזכויות 
  הצבעה 

הלוואות 
שהעמידה 
החברה 
לחברות 
  מוחזקות

היקף 
ההשקעה 
במניות 
חברות 
 מוחזקות

 ש"חאלפי   %   
3131         

         
 (34)  538  11  ישראל  בע"מ  (אור יהודה)דורי א. 

Ronson Europe N.V. )311,141  (1) 3,151  11.8  פולין  )ראה ב' להלן 
Irena 2006 Eood  (1,741)  (3) 33,183  51  בולגריה  

Regina Eood  (3) (3,515)  (3) 4,316  51  בולגריה 
Brande Enterprise Company Ltd   (3) (33,336)  36,351  51  קפריסין 
 63,317  73,341  61  ישראל  )ראה ג' להלן( א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ

         
      318,168  346,311 

3133         
         

 (7)  437  11  ישראל  דורי אור יהודה בע"מ א. 
Ronson Europe N.V. )368,411  5,171  13.33  פולין  )ראה ב' להלן 

Irena 2006 Eood  (8,731)  (3) 31,566  51  בולגריה  
Regina Eood  (3) (3,341)  (3) 1,876  51  בולגריה 

Brande Enterprise Company Ltd   (3) (33,644)  36,558  51  קפריסין 
 61,635  43,451  61  ישראל   א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ

         
      83,347  335,415 
 
מוצג  אלפי ש"ח(  6,481 -3133אלפי ש"ח ) 4,814מתוך יתרת הלוואה לחברות בבולגריה סך של   (3)

  בנכסים השוטפים היות והחברה צופה שההלוואה תוחזר בתקופת המחזור התפעולי.
כוללות  Brande Enterprise Company Ltd -ו Regina Eood בחברותהשקעת החברה  יתרות (3)

 .בהתאמה ,ש"ח מיליון 1.6 -ש"ח וכ מיליון 3.1 -בסך של כ ערך הפרשה לירידת
השקעת החברה מרבית  מוחזקתאשר דרכה  .I.T.R. DORI B.Vההלוואה ניתנה לשותפות  (1)

 לשנה. 5%הינה צמודה לש"ח ונושאת ריבית של ברונסון, כאמור להלן. ההלוואה 
 

 רונסון( -)להלן  .Ronson Europe N.Vהשקעה ב  (ב
 

. מניות רונסוןמהון המניות של  11.8%-מחזיקה החברה בעקיפין כ 3131בדצמבר  13 ליום .3
 3131בדצמבר  13ליום  רונסון. מחיר מניית פולין, הרשומות למסחר בבורסה בוורש רונסון
-כ רונסוןל 3131 בדצמבר 13 ליום. זלוטי 3.48ובסמוך למועד אישור הדוחות  זלוטי 3.87הינו 
 מניות מונפקות. מיליון 373

 
 ( IT- תאגיד בשליטת תיאטראות ישראל בע"מ )להלןהחברה והתקשרו  3131ביולי  38ביום   

(, שלפיו GEC RE -)להלן  GE Capital Real Estateהרוכשות( בהסכם עם חברה של  - )להלן
 GECמהון המניות של חברה בבעלות מלאה )בעקיפין( של  51% ירכשו כל אחת מהרוכשות

REמיליון  34.6 -מהון המניות של רונסון, בתמורה לסך של כ 35.1% -, המחזיקה, בעקיפין, כ
 ההסכם, בהתאמה(. -העסקה ו -( )להלןכל אחת מיליון ש"ח 36 -כל אחת )כזלוטי 
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 )המשך( בחברות מוחזקותהשקעות  -: 31 באור
 
הושלמה העסקה האמורה ושיעור החזקותיה של החברה )בעקיפין(  3131בנובמבר  34ביום   

עבודת ייחוס עודף עם השלמת העסקה בוצעה  .11.8% -לכ 13.33% -במניות רונסון עלה מכ
בהתבסס על שיטת השווי וזאת מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי על ידי שנוצר ברכישה העלות 

והתחייבויותיה למועד מבוססת על עמידת השווי של נכסי החברה , השל רונסון הנכסי נטו
. 33.8% -( ששימש בחישוב הערכת השווי נאמד בכWACCהחישוב. מחיר ההון המשוקלל )

 מרכישה הזדמנותיתרווח בתקופת הדוח  לחברה נבעלעבודת ייחוס עודף העלות  בהתאם
רונסון אינו שונה מהותית מערכם שווי הנכסים המזוהים נטו של ש"ח.  מיליון 35 -בסך של כ

 בדוחות הכספיים של רונסון.
 

לאור מהותיות הרווח שנבע מההשקעה הנוספת ברונסון מצרפת החברה את עבודת ייחוס   
 עודף העלות לדוחות הכספיים.

 
חברה הולנדית, ) .I.T.R. DORI B.V -ו GEC REחברות דרך  הינה בעקיפין, ברונסון ההשקעה

 הינן השותפויות .השותפויות( -)להלן( ממניות רונסון 13.33% -דרכה מחזיקה החברה ב
 ."מבע ישראל תיאטראות עם יחד החברה של משותפת בשליטה

 החברה מטפלת בהשקעתה ברונסון בדוחותיה הכספיים לפי שיטת השווי המאזני. 
בדוחות , מובאים רונסוןהינה החזקה ב השותפויותשל  ןפעילות שמהות העובדה לאור

 השקעת את לשקף מנת לעהתאמות  מבוצעותועליהם  רונסוןנתוני דוחותיה של הכספיים 
 .שותפויותב החברה

 
 :ת הכספיים ושווי השוק של ההשקעה ברונסוןהערך בדוחולהלן 

 
 3133בדצמבר  13  3131בדצמבר  13  

  
 שווי 
  מאזני 

 שווי
  *(שוק

 שווי 
  מאזני 

 שווי
 (*שוק

 אלפי ש"ח  
         

 85,334  368,411  311,631  311,141  מניות
 

 שווי השוק מתייחס לשווי השוק של מניות רונסון המוחזקות בעקיפין על ידי החברה *(
במדרג מדידת השווי ההוגן, היות ומדובר במחירים  3רמה  .להלן( 1)ראה גם סעיף 

 מצוטטים בשוק פעיל.
 

 (%311 - בדוחותיה של רונסון כמוצג) רונסוןתמציתי של  כספידע מי .3
 

 :מידע כספי תמציתי על המצב הכספי
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח   
     

 113,818  833,111  נכסים שוטפים
 45,313  46,171  נכסים לא שוטפים 

 (384,334)  (343,465)  התחייבויות שוטפות
 (311,384)  (388,811)  התחייבויות לא שוטפות 

     
 551,563  518,511  נכסים נטו
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 )המשך( בחברות מוחזקותהשקעות  -: 31 באור
 

 :מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל
 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום   
  3131  3133  3133 
 ש"ח אלפי  
       

 337,517  315,768  316,311  הכנסות
       

 37,577  51,711  48,551  רווח גולמי
       

 (38,438)  (38,146)  (38,343)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 (3,633)  (1,616)  (3,147)   הטבת מס
       

 8,331  17,541  33,133  כולל רווח 
 

 רונסוןבהקבוצה התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של  .1
 

 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח   
     

 551,563  518,511  ראה פירוט לעיל –נכסים נטו ברונסון 
נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה ואופציות לעובדים 

 (8,717)  (6,111)  ברונסון
     

 544,834  513,511  נכסים נטו
 13.33%  11.8%  שיעור החזקה ברונסון

     
 374,141  333,115  של רונסון הקבוצה בנכסים נטוחלק 

 ת לנכסים נטו בגין השקעת החברה התאמו
 I.T.R. DORI B.V.  (3,515)  (6,541)-ב 
     

 368,411  311,141  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
     

  אופציות לעובדים .4
 

מספר האופציות אופציות לעובדים.  אישרה הנהלת רונסון תוכנית 3134בפברואר  1ביום 
. בהתאם לתוכנית אופציות 3,715,111 הסתכם לסך של לעובדי רונסון ומנהליה שהוקצו

למימוש  תיהיו ניתנו 35%מהאופציות ניתנות למימוש מיידי,  51% של רונסון, האופציות
ע . מחיר המימוש שנקב3135יהיו ניתנות למימוש מתום שנת  35% -ו 3134 שנתמתום 

 .3137מועד הפקיעה של האופציות כאמור הינו סוף שנת  זלוטי למניה. 3.6בתוכנית הינו 
בין  האופציות הינן מסוג פאנטום וההתחשבנות בין העובד לחברה הינה במזומן בגין ההפרש

  שווי המניה בבורסה לבין מחיר המימוש.
 .11.4% -האופציות האמורות תדולל החזקת החברה לככלל באם ימומשו 

 
 חלוקת דיבידנד .5

 
בסך  3133רווחי שנת  בגיןעל חלוקת דיבידנד לראשונה  רונסוןהכריזה  ,3131 ביוני 37ביום 

אשר משקף  ,. הדיבידנד האמורמיליון ש"ח( 3.1 -זלוטי )חלק החברה כמיליון  8.3 -כ כולל של
  .3131 באוגוסט 31ביום  , שולם3133מרווחי רונסון בשנת  36%חלוקה של 
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 )המשך( בחברות מוחזקותהשקעות  -: 31 באור
 

  דורי אנרגיה( -אנרגיה בע"מ )להלןתשתיות דורי  א.-בהשקעה  ג(
 
 בדילול 51%-אנרגיה )כדורי מהון המניות של  61%מחזיקה החברה  3131בדצמבר  13ליום  (3

)אשר מחזיקה ביתרת  הסכם בעלי המניות בין החברה ובין אלומיי אנרגיה ירוקה בע"מ מלא(.
דורי אנרגיה הון המניות של דורי אנרגיה( מקנה לצדדים שליטה משותפת בדורי אנרגיה. 

כוח פרטית  תחנת קימהה אשרדוראד(  -בדוראד אנרגיה בע"מ )להלן 38.75%מחזיקה 
 באשקלון.

 :בדוחות הכספיים של החברה הערך של ההשקעה בדורי אנרגיהלהלן  
 בדצמבר  13  
  3131  3133 
     

 61,635  63,317  מניות
 43,451  73,341   הלוואה *(

     
 333,165  311,151  יתרת השקעה

 
 התנועה  .8.5%ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ולמועד הדוח נושאת ריבית של  *(

ש"ח משקפת את התחייבות בעלי המניות להזרים הון  מיליון 11 -בהלוואה בסך של כ
יתרת ההשקעה הנדרשת של חלק החברה למועד הדוח, לדוראד לצורך הקמת התחנה. 

החברה  הכספיים הדוחות אישורלמועד  ש"ח. מיליון 31 -בהקמת התחנה הינה כ
 הפעלתה החלה, 3134 במאי 31 ביום .התחנהחלקה בהקמת העבירה את מלוא 

 .(לןלה.ז. 11)לפרטים נוספים ראה באור  התחנה של המלאה המסחרית
 
 :(כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של דוראד) דוחות דוראדמידע כספי תמציתי של  (3

 
 :מידע כספי תמציתי על המצב הכספי

 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח   
     

 338,143  334,466  נכסים שוטפים
 1,131,161  4,154,447  נכסים לא שוטפים 

 (311,111)  (377,311)  התחייבויות שוטפות
 (3,684,643)  (1,387,848)  התחייבויות לא שוטפות 

     
 161,353  631,113  נכסים נטו

 
תחנת הכוח  3131בדצמבר  13נכון ליום לא ניתן מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל היות ו

לדוחות הכספיים  טרם החלה פעילותה והסכומים בדוחות הרווח והפסד שלה אינם מהותיים
 של החברה.

 
 :דורי אנרגיהב החברהליתרת ההשקעה של בדוראד התאמת הנכסים נטו  (1

 
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח   
     

 161,353  631,113  ראה פירוט לעיל -נכסים נטו 
 33.35%  33.35%  שיעור החזקת החברה בדוראד בעקיפין

     
 43,511  61,167  נטו מתואמים חלק הקבוצה בנכסים

 16,335  13,663  לדוראדשנתנה דורי אנרגיה בהלוואות  החברהחלק 
 15,853  15,853  הכח לתחנת המיוחסים -עלות עודפי

 (3,443)  (4,331)  התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה 
     

 333,165  311,151  יתרת השקעת החברה בדורי אנרגיה
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 )המשך( בחברות מוחזקותהשקעות  -: 31 באור
 
  :אנרגיה דורימידע נוסף לגבי ההשקעה ב (4

 
בפרויקט ומול קבלני משנה קבלן ההקמה הראשי עדכון בדבר הליכים משפטיים מול  .א

 -דוראד
 

(, תביעה התובעות -להלן הגישה החברה יחד עם דורי בניה ) ,3131 באוגוסט 3ביום 
קבלן ההקמה הראשי בפרויקט  אביב, כנגד-המחוזי בתלבסדר דין מקוצר בבית המשפט 

, בקשר לדרישת חוב של (קבלן ההקמה -)להלן  .GTS Power Solutions, Inc דוראד,
מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם  31.8-של כ בסךהתובעות 

ההסכם  -ן )להל 3133בפברואר  34מיום  קבלן ההקמהבין החברה לבין להסכם הראשי 
כדי למצות את  האמורהאין בתביעה כן צוין כי תמורתן לא שולמה. אשר  הראשי(

טענותיהן של התובעות לסכומים נוספים ואחרים בקשר לעבודות שביצעו בהתאם 
ו/או להערכת הנהלת החברה, הסכומים אשר צפוי שתקבל החברה ראשי. להסכם ה

לא יהיו נמוכים מהסכומים אשר  בניה י דוריבגין העבודות שבוצעו על ידדורי בניה 
 נכללו בדוחות הכספיים.

 
הודיע קבלן ההקמה על ביטול ההסכם הראשי ועל ( 3131באוגוסט  3באותו היום )יום 

זאת בעקבות  ,עפ"י ההסכם הראשי החברהכוונתו לחלט את ערבות הביצוע שהעמידה 
למועד הודעת טענותיו להפרת ההסכם הראשי על ידי התובעות )"הודעת הביטול"(. 

לקראת סיום ובהתאם לאמור בהודעה,  יוהביטול, העבודות נשוא ההסכם הראשי ה
התובעות דוחות את טענות קבלן  בכוונת קבלן ההקמה להשלים את ביצוען בעצמו.

 צוהוצא למועד הדוח,  נכוןניתנה שלא כדין.  , הוראת הביטולולעמדתןההקמה במלואן 
 .הביצוע ערבות לחילוט ארעי מניעה

 
חיבורה  3131כחלק מהכנות להפעלה של תחנת הכוח של דוראד, הושלם בחודש יולי 

 של התחנה לרשת ההולכה הארצית של חברת החשמל. 
 

ת הליך בקשתו של קבלן ההקמה לפתיח לדורי בניה, נמסרה 3131 ,בספטמבר 33ביום 
, מוסד The International Chamber of commerce -ב  ודורי בניה האםבוררות נגד החברה 

מיליון  33.1(, לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה בסך של ICCלבוררות בלונדון )
דולר ארה"ב וכן דרישה לתשלום הפסדים, נזקים והוצאות )כולל ריבית(, זאת בעקבות 

את טענותיו  התובעות דוחות שבינו לבין המשיבות בבקשה. טענותיו להפרת ההסכם
 של קבלן ההקמה במלואן.

 
הודיעה החברה על כוונתה להגיש תביעה כספית נוספת ביחד  3131באוקטובר  31 ביום

הנוספת עניינה של התביעה  .)"התביעה הנוספת"( עם דורי בניה נגד קבלן ההקמה
בדרישת חוב נוספת של התובעות בגין עבודות שבוצעו בהתאם להסכם ותמורתן לא 

מיליון דולר ארה"ב, ובנוסף סכומים  38שלב בסכום של אשר הוערכה באותו שולמה, 
הנובעים מגידול בהיקף העבודות ביחס לאלה שהוצגו בעת כריתת ההסכם וכן נזקים 

אשר לאותו שלב ל ידי קבלן ההקמה, שנגרמו להן בגין ביטול שלא כדין של ההסכם ע
 את היקפם ומשמעותם המשפטית. בחנוהתובעות 

 
לפרטים בדבר המשך ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים האמורים לאחר 

 להלן. ..ג11תאריך המאזן ראה באור 
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 )המשך( בחברות מוחזקות השקעות -: 31באור 
 

 אנרגיה בדורי מניותהבעלי  הסכםל תוספת .ב

 
בין החברה ואלומיי אנרגיה נקייה בע"מ  3131באוקטובר  35מיום  להסכם בהמשך
הינה ובהתאם לכך  Callזכות אופציה מסוג לפיו לאלומיי  (המשקיע או אלומיי -)להלן 
, בכפוף להתקיימות תנאים 51%בדורי אנרגיה לעד  הלהגדיל את היקף החזקותי רשאית

נחתמה  3133באוקטובר  34ביום , בהסכםוקבלת אישורים מסוימים כפי שנקבעו 
עודכנו  בה, במסגרתהההשקעה בעלי המניות בדורי אנרגיה ולהסכם תוספת להסכם 

תנאי האופציה באופן שתקופת האופציה הראשונה, תחל במועד הסגירה של הסכם 
עשר חודשים שמניינם יחל -, ועד לתום שנים3133בינואר  37ההשקעה, היינו ביום 

מיליון  3.4-תחנת הכוח, וסכום התמורה בגין מניות המימוש יופחת ל קבלתבמועד 
בהון המניות המונפק והנפרע של דורי אנרגיה )בדילול מלא(. יתר  3% ש"ח בעבור כל

 תנאי האופציה נותרו ללא שינוי.
 

ערבות בקשר עם  דורי אנרגיה האמות מידה פיננסיות להן התחייבלפרטים בדבר  .ג
 להלן. (4.ז(3.א.38 באורראה  הל ידפיננסית שניתנה ע

 
צירוף דוחות כספיים של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי  (ד

 המאזני
 

לאור מהותיות רונסון ודוראד החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של 
 ההשקעה בהן וחשיבותן לעסקי הקבוצה.

לבין  בין הזלוטיהחליפין  ישער . להלןמטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני
 לתקופות הדוח:הש"ח 

 בדצמבר 13ליום   
  3131  3133 

     
 3.311  3.351  שע"ח לסוף תקופה

 
 בדצמבר 13 לשנה שנסתיימה ביום  
  3131  3133  3133 

       
 3.336  3.386  3.343  תקופה ממוצעשע"ח 

 
קטן ההון העצמי של החברה בסך של  3131בשנת הפולני של הזלוטי בשער החליפין ירידת בעקבות 

בסעיף התאמות הנובעות מתרגום דוחות נזקפו בדוח על הרווח הכולל ש"ח אשר  מיליון 8 -כ
 כספיים של פעילות חוץ. 

 
 כפי IFRS ל בהתאם הערוכיםחברת רונסון  של הכספיים הדוחות את לדוחותיה מצרפת החברה
על רונסון  של הכספיים הדוחות של ההתאמה (. השפעתEU -להלן  (האירופאי האיחוד ידי על שאומץ

  מהותיות. האינ ,IASB ידי על שפורסם כפי IFRS ל EU --ה ידי על שאומץ כפי IFRS -פי ה
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 )המשך( בחברות מוחזקותהשקעות  -: 31 באור
 

  החברה ידי על במישרין המוחזקות מאוחדות חברות בדבר נוסף מידע .3
 

 מידע כללי א(

    

 זכויות
 החברה
 בהון

  ובזכויות
 שהעמידה סכומים

  מאוחדת לחברה החברה

 היקף
 ההשקעה
  בחברה

 המאוחדת  ערבויות  הלוואות   הצבעה   מדינת  
 ש"ח אלפי  %  התאגדות  

3131           
           

 **( 31,141  *( 51,617  -  51.7  ישראל  )ראה ב' להלן( דורי בניה בע"מא. 
Elgador Management Company Limited  (31,133)  -  43,841  311  קפריסין 

 (3,156)  -  37,568  311  ישראל  "מבע יזום דוריא. 
Episanio Enterprises Company Ltd    3,753  -  3,167  311  קפריסין 

Madison Development Eood  (551)  -  533  311  בולגריה 
 (111)  -  148  311  ישראל  מילדן ייזום והשקעות בע"מ

           
      61,141  51,617  34,553 

3133           
           

  *( 334,111  -  73.33  ישראל  )ראה ב' להלן( א. דורי בניה בע"מ
311,316 

)** 
 3,613  -  -  311  ישראל  א. דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ

Elgador Management Company Limited  (31,134)  -  16,786  311  קפריסין 
 (367)  -  3,113  311  ישראל  "מבע יזום דורי .א

Episanio Enterprises Company Ltd    3,711  -  3,371  311  קפריסין 
Madison Development Eood  (571)  -  537  311  בולגריה 

 (313)  -  448  311  ישראל  מילדן ייזום והשקעות בע"מ
           
      43,133  334,111   313,633 
 .להלן .ב(5(ב.3.31 ביאורראה  *(

 .ג. לעיל.3**(    הוצג מחדש. ראה באור 
 
  דורי בניה( -להלן ) דורי בניה בע"מ א. -ב השקעה ב(

 
 56.11%-)כ דורי בניהמהון המניות של  51.7% -מחזיקה החברה כ 3131בדצמבר  13ליום  .3

דורי . מחיר מניית בתל אביב דורי בניה רשומות למסחר בבורסהבדילול מלא(. מניות 
 3.15 הכספיים ותובסמוך למועד אישור הדוח ש"ח 4.45הינו  3131בדצמבר  13ליום  בניה

 מניות מונפקות.  אלפי 14,831-כ דורי בניהל 3131בדצמבר  13. ליום "חש
 

 .להלן .יט.11ראה באור  בניה דורי של ההון מבנה, היתר בין, לחיזוק עסקהבדבר  לפרטים
 

 לעיל. .ג.3 אורראה ב באומדני דורי בניה סטיהבדבר  לפרטים
 

 ושווי השוק של ההשקעה בדורי בניה: , לאחר הצגה מחדש,הערך בדוחות הכספייםלהלן 
 

 3133בדצמבר  13  3131בדצמבר  13  

  
 שווי 
  מאזני 

 שווי
  *( שוק

 שווי 
  מאזני 

 שווי
 *( שוק

 ש"ח אלפי  
         

 318,133  311,316  13,116  31,141  מניות
 

בשוק במדרג מדידת השווי ההוגן, היות ומדובר במחירים מצוטטים  3רמה סווג  *(
 פעיל.
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 :בניה דורי של תמציתי כספי מידע .3
 

 בדצמבר 13  -מידע כספי תמציתי על המצב הכספי
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  

     
 661,156  616,436  נכסים שוטפים

 73,635  61,671  נכסים לא שוטפים 
 (556,184)  (636,113)  התחייבויות שוטפות

 (33,363)  (86,816)  התחייבויות לא שוטפות 
     

 367,136  63,131  נכסים נטו
     

     מיוחס ל:
 355,531  48,133  בעלי מניות החברה

 33,836  34,137  זכויות שאינן מקנות שליטה
     
  63,131  367,136 
     
 
 

 -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 ש"ח אלפי  
       

 3,416,343  3,651,374  3,451,151  הכנסות
       

 11,143  3,131  (338,351)  )הפסד( רווח נקי
 (3,133)  573  634  כולל אחר)הפסד( רווח 

       
 13,131  1,484  (337,516)  כולל)הפסד( סה"כ רווח 

       
       מיוחס ל:

 11,131  (313)  (313,615)  בעלי מניות החברה
 3,131  1,736  4,111  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  (337,516)  1,484  13,131 

 
 -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  3131  3133 
 אלפי ש"ח  

     
 6,483  (16,111)  מפעילות שוטפת

 31,143  (474)  מפעילות השקעה 
 (34,368)  336,534  מפעילות מימון 

     
 33,355  11,113  , נטו במזומנים ושווי מזומניםעליה
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 :בניהדורי -ההשקעה של הקבוצה ב ליתרת נטו הנכסים התאמת .1
 

 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח   
     

 355,531  48,133  ראה פירוט לעיל -נכסים נטו לבעלי המניות 
 (311)  (617)  אופציות לעובדים שנזקפו להון בספרי דורי בניה

     
 355,173  47,135  נכסים נטו מתואמים

 73.33%  51.7%  שיעור החזקה בדורי בניה
 331,655  38,346  הקבוצה בנכסים נטו מתואמיםחלק 

 (3,431)  714  התאמה לנכסים נטו בגין השקעה בדורי בניה
     

 311,316  31,141  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
 :3131בדצמבר  13דורי בניה הקיימים ליום  של אופציה כתבי .4

 

  סדרה

 תוספת מימוש
ממוצעת  נומינלית

   למניה
 שנת

  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 
 )באלפים(

       
 3,185  3137  6.11  אופציות לעובדים ומנהלים 

 

 להלן. 13למידע נוסף בדבר האופציות בדורי בניה ראה באור 
 

 בניה:  דורימידע נוסף לגבי ההשקעה ב .5
 

ש"ח )חלק  אלפי 5,716 -כהכריזה וחילקה דורי בניה דיבידנדים בסך של  3131שנת בגין  א(
 .ש"ח( אלפי 1,844 -החברה כ

 
בהתאם  םלהלן הנתונים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה ו/או הכריזה על חלוקת

 מוהדיבידנד ששול סכומי) 3131-ו 3133כאמור בשנים  החלוקת הדיבידנד שללמדיניות 
 לפי, 3131-ו 3133השנים  בגיןעל חשבון דיבידנד  ותמקדמ םהינ 3131-ו 3133 בשנים
 (:בניה דורי, בהתאם למדיניות הדיבידנד של העניין

 
 ששולם דיבידנד סכום

 של רגילה מניה 3-ל
 )בש"ח( בניה דורי

 דיבידנד סכום
  כולל
 "ח(ש)באלפי 

 
 החברה של חלקה

 )באלפי ש"ח(

 
 

 התשלום מועד
 3133ביוני  7 3,317 1,111 1.3173337
 3133בספטמבר  6 3,317 1,111 1.3173337
 3133בדצמבר  31 3,317 1,111 1.3173337
 3131באפריל  8 811 3,351 1.1446735
 3131 ביוני 37 3,431 3,113 1.1733613
 3131בספטמבר  36 3,553 3,344 1.1778153
 3131בדצמבר  37 873 3,461 1.1431114

   
לפי בדיקה שנערכה בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, על בסיס הנתונים  

שנתבררו לדורי בניה, נמצא כי דורי בניה אינה עומדת ב"מבחן הרווח" הקבוע בסעיף 
, לעניין חלוקות הדיבידנדים שמועד תשלומם היה 3111-לחוק החברות, התשנ"ט 113

 כמתואר בטבלה לעיל.  3131בחודשים יוני, ספטמבר ודצמבר 
 

ידי דורי -חברה עללהשבת דיבידנדים ששולמו ל טוריון החברהקלעניין החלטת דיר 
 ..כה. להלן11, ראה באור 3131-ו 3133בניה בגין השנים 
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בניה וחברות מאוחדות שלה ממקורותיה העצמיים מעת לעת  לדורי העמידה החברה ב(

ש"ח )להלן  מיליון 451מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות ובטוחות עד לסכום כולל של 
)לפי ניצול בפועל(.  1.1%זכאית לעמלה בשיעור שנתי של החברה מסגרת האשראי(.  -

תשפה את החברה בגין כל חבות ו/או הוצאה סבירה ו/או נזק  בניה דוריהוסכם, כי 
לחברה בקשר עם חילוט איזו מהערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה מתוך מסגרת 

 האשראי.
 

רשאית להעמיד לפירעון מיידי את סכומי האשראי הכספי המנוצל, כולו או  החברה
חלקו, בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בהסכם קו האשראי, לרבות במקרים 

, מכל החברהבמקרה שדורי בניה תחדל להיות חברה בת של  ואשל חדלות פירעון 
 סיבה שהיא.

 
ההסכם האמור  ,3133-, התשע"א(36בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מס' 

  , ולא ניתן להעמיד ערבויות חדשות מכוחו.3131בפברואר  34הסתיים ביום 
 

 הערבויות היקף צמצום להמשך בניה ודורי החברה פועלות, הדוח למועד נכון
 עד, לעיל כאמור האשראי קו מסגרת מתוך שלישיים צדדים לטובת החברה שהעמידה

 .המלאה להסרתן
 

מתוך מסגרת האשראי  בניה לדוריהעמידה החברה ניצול מסגרת האשראי אשר סך 
 מיליון 51.6 -כ למועד אישור הדוחות הכספיים, הינוו 3131בדצמבר  13 ליוםהאמורה 

. בהתאם לתנאי ההסכם האמור, שילמה דורי בניה ש"ח בהתאמה ליוןימ 51.1 -וכ ח”ש
ש"ח בגין עלות הוצאת הערבויות שהעמידה  אלפי 77סך של  3131 לחברה בשנת

, הדוח ולמועד 3131בדצמבר  13. נכון ליום כאמור החברה מתוך מסגרת קו האשראי
  .האשראי קו מסגרת מתוך כספי אשראי מנצלת אינה בניה דורי

 3131 באפריל 8, ביום 3133 נובמבר מחודש של דורי בניה דירוג לדוח בהמשך ג(  
 34וקף וביום בת הינו הדירוג דוח( כי מידרוג -להלן "מ )בעג מידרו שלניתן אישור 

בוצע עדכון לפעולת דירוג במסגרתו אישרה מידרוג כי הדירוג האמור חל  3131 באפריל
 71ע.נ. )חלף  ש"חמיליון  11של עד  בהיקףשל דורי בניה  חוב אגרות על הנפקת סדרת

 .ור(ע.נ. כפי שפורסם בדוח הדירוג האמ ש"חמיליון 
 

בהתאם לדוח הדירוג, הדירוג האמור עלול להיפגע כתוצאה משינויים מהותיים 
, מאי שמירה על יתרת נזילות חופשית מספקת, מחלוקת בדורי בניהבבעלות ובשליטה 

והרעה משמעותית באיתנות  דורי בניהמהרווח הנקי של  51%דיבידנד של מעל 
וירידה בשולי הרווח  בניה דורימשמעותית בהיקף פעילותה של הפיננסית ו/או האטה 

 .פעילותהשל 
 

 Credit) דירוג לבחינת בניה דורי של' א סדרה חוב אגרות דירוג הכנסת בדבר לפרטים

Review )ג, לאחר תאריך המאזן, ולהורדת דירו3134בחודש מאי  שליליות השלכות עם 
ראה באור , לאחר תאריך המאזן, 3134של דורי בניה בחודש יולי  אגרות החוב האמורות

 להלן. .ט.11
 

 5.ג.36 באורראה בדורי בניה ואופציות לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב )סדרה א'(  (ד
 .להלן

 
דורי דוח הצעת מדף מכח תשקיף המדף של  דורי בניהפרסמה  3131 באפריל 35 ביום ה(

 3,718,313של מניותיה להנפקה בדרך של זכויות לבעלי  3133באוגוסט  34מיום  בניה
 -( הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה יהא ניתן למימוש ל3כתבי אופציה )סדרה 

 3מיום  החל, דורי בניה של נקובש"ח ערך  1.13, בת שם על, רשומה רגילהמניה  3
 מחיר של במזומן לתשלום בתמורה ,)כולל( 3131בנובמבר  11 ליוםועד  3131במאי 

עד  ( שלא ימומש3אופציה )סדרה  כתב יכן נקבע כש"ח לא צמוד.  4.5שהינו  המימוש
 בטל ולא יקנה לבעליו כל זכות שהיא. יהאיפקע,  )כולל( 3131בנובמבר  11ליום 

 
 
 



 א. דורי בע"מקבוצת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

41 

 
 

 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 31באור 
 

 מניות 31 החזיק אשרשלה  מניות בעל לכל הקצתה דורי בניהפי דוח הצעת המדף,  על

 3131באפריל  35 של המסחר יום בתום שמו על רשומות היו אשר דורי בניה של רגילות
 . תמורה ( ללא3)סדרה  אופציה כתב שכללה אחת זכות יחידת

 
( לחברה, בהתאם 3כתבי אופציה )סדרה  3,111,111במסגרת ההנפקה האמורה הונפקו 

 בהון המונפק של דורי בניה במועד הקובע להנפקה. לשיעור החזקותיה
 

-כ 3131בנובמבר  11עד ליום  מומשו, ראה להלןכאמור  מתוך סך האופציות שהונפקו
 למניות של דורי בניה מהאופציות שהונפקו, 18% -, המהווים ככתבי אופציה 6,817,577

ושיעור ההחזקה של החברה בדורי בניה  כתבי אופציה( 856,541)מתוכן מימשה החברה 
 6 -של כלגידול מימוש האופציות כאמור הביא  .בדילול מלא( 56.11%) 51.7% -ירד לכ

קרן מעסקאות עם בעלי ל נזקףמיליון ש"ח בהון המיוחס לבעלי מניות החברה אשר 
 זכויות שאינן מקנות שליטה.

 
החברה לצדדים שלישיים  מכרה ,3131באוקטובר  37 -ו 3131באוקטובר  8 ימיםב

( 3כתבי אופציה )סדרה  3,111,111שאינם קשורים לחברה, בעסקאות מחוץ לבורסה, 
 ש"ח 811,111של  לסך, בתמורה פי תנאיהם למניות של דורי בניה-הניתנים למימוש על

(, הניתנים 3כתבי אופציה )סדרה  316,461 -אגורות עבור כל כתב אופציה(, ו 81)
 87.47ש"ח ) 331,161תנאיהם, למניות של דורי בניה בתמורה לסך של למימוש, על פי 

 אגורות עבור כל כתב אופציה(, בהתאמה.
דורי בניה, ( של 3כתבי אופציה )סדרה  856,541 החברה מימשה 3131בנובמבר  35ביום 

 היינומיליון ש"ח ) 1.7-, בתמורה לסך של כדורי בניהשל מניות רגילות  856,541-ל
 ש"ח למניית דורי בניה(.  4.17מחיר מימוש של ב

 
, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי בניה )לאחר 3131באוגוסט  8יום ב ו(

( את תנאי ההעסקה של מר אריאל וילנסקי שלהדירקטוריון הועדת התגמול ואישור 
בדצמבר  31 , בתוקף מיום(המלאה בבעלותו פרטית חברה)באמצעות  כמנכ"ל דורי בניה

  , שלהלן עיקריהם:3133
 
צמוד  ,ש"ח ברוטו 11,111משכורת חודשית בסך של  ;משרה 311%של ההעסקה היקף   

רכב  ;ש"ח בחודש 5,111 בסך של עד החזר הוצאות; לעלייה במדד המחירים לצרכן
או , )ללא גילום( ביטוחו ההוצאות אחזקלרבות  ,ש"ח 151,111-מנהלים בשווי של עד כ

 -שווי ההטבה )הנאמדת בכקבלת , ככל שלא יועמד רכב לשימושו כאמור לחילופין
תנאים סוציאליים, ובכללם ביטוח ; ש"ח לחודש(, בתוספת הוצאות דלק 31,111

ימי מחלה בשנה, חופשה שנתית  11ביטוח אבדן כושר עבודה, קרן השתלמות, , מנהלים
ידי -הא רשאי לסיים את ההסכם עלכל צד להסכם י ימים ודמי הבראה לפי דין. 33בת 

 יום מראש. 331מתן הודעה מוקדמת של 
 

 34זכאי למענק שנתי מוגבל בתקרה של עד  מר וילנסקילפי תנאי העסקתו האמורים, 
 ,אלפי ש"ח 351( 3) - הכולל רכיב כמותי יורכב משני רכיבים:אשר משכורות חודשיות, 

 )לעניין זה "הרווח" הינו מיליון ש"ח 31סך של ביהא של דורי בניה הרווח במקרה בו 
לפני מס לפי הדוחות הכספיים המבוקרים  דורי בניהממוצע של הרווח השנתי של 

שנתיים הקודמות למועד הענקת המענק, בנטרול רווחים משערוך ב ההמאוחדים של
 3.5%( תוצאת מכפלת 3)וכן ; (נכסים שלא אגב עסקה ובנטרול אירועים חד פעמיים

 ,מיליון ש"ח )כולל( 41מיליון ש"ח ועד לסך של  31שמעל סך של )כמשמעו לעיל( ברווח 
לפי  רכיב איכותי ;מיליון ש"ח ואילך 41ברווח שמעל סך של  5%תוצאת מכפלת  -ו

, על בסיס קריטריונים שיוגדרו מראש דורי בניההערכה של ועדת התגמול ודירקטוריון 
ר במקרה של סיום תקופת ההעסקה של מ .משכורות חודשיות לשנה שתימ ולא יותר
מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות פיצויי פיטורין לפי דין, במהלך  וילנסקי

בהתאם  כאמורזכאי לתשלום חלק יחסי מהמענק השנתי הוא שנה קלנדרית, יהא 
, ובלבד שהרווח שיוצג )במונחים שנתיים( לא יפחת מסכום עימו למפורט בהסכם
 .מיליון ש"ח 31של  ליהרווח המינימא
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 31באור 
 

ר של מ המלאה בבעלותו פרטיתה לחברה דורי בניההקצתה  3131באוקטובר  33 ביום
, ללא דורי בניהמניות רגילות של  3,111,111אופציות לא רשומות לרכישת וילנסקי 

לאחר חלוף שלוש שנים ממועד תמורה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש במלואן 
מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש ך שמחצית , כתו של מר וילנסקיתחילת כהונ

ש"ח  5.868לפי מחיר מימוש של  ,תחילת הכהונהחודשים ממועד  34החל מחלוף 
 ,חודשים ממועד תחילת הכהונה 16מכמות האופציות החל מחלוף ומחצית  לאופציה,

מחירי המימוש יהיו צמודים למדד המחירים  .ש"ח לאופציה 6.755 לפי מחיר מימוש של
(. האופציות תמומשנה 3131היינו מדד חודש מאי כאשר מדד הבסיס לצרכן הידוע )

 האופציות תפקענהובתנאים שנקבעו בעת הקצאתן.  למניות בשיטת ה"מימוש נטו"
ל מר וילנסקי שסיום ההתקשרות או  שנים ממועד תחילת הכהונהחמש  מוקדם מביןב

-כתהוונה  המניות שתנבענה ממימוש האופציותנכון למועד הענקתן, . דורי בניהעם 
 .(דילול מלא)ב דורי בניהן של הוהמ 5.43%

 
בעקבות שינוי שליטה של  בדורי בניה ר וילנסקיבמקרה של סיום העסקתו של מ

בתוך תקופה של שישה חודשים לאחר מועד שינוי השליטה האמור  ,בדורי בניההחברה 
)למעט בנסיבות השוללות פיצויי פיטורין לפי דין(: יואץ מועד ההבשלה של המנה 

ממועד  הבאה של האופציות אשר הייתה אמורה להבשיל, ובלבד שחלפה לפחות שנה
לושה חודשים תהיינה ניתנות למימוש בתוך שר וילנסקי, והן תחילת העסקתו של מ

  משכורות. 6למענק חד פעמי של , וכן יהיה זכאי מר וילנסקי ממועד סיום ההתקשרות
 

, שנים 5התנאים האמורים יהיו בתוקף מיום תחילת הכהונה ולתקופה קצובה בת 
יובא ההסכם לאישור מחדש של האורגנים  3133בדצמבר  31שנים מיום  1כאשר בתום 

  דין. על פי דורי בניההמוסמכים של 
 

, לאחר תאריך המאזן, סיים מר וילנסקי את כהונתו כמנכ"ל 3134ביולי  35יצוין כי ביום 
 דורי בניה.

 
 16 -כבסך של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  לדורי בניהנוצר  3131בשנת  (ז

קבלן  לבין בניה ודורימהמחלוקת הכספית הקיימת בין החברה  בעיקראשר נבע 
פרויקטים של  של, וכן מצבר לעיל(א 4.ג(3.31ההקמה בפרויקט דוראד כאמור בבאור 

, אשר נמצאים ברובם בשלבי ביצוע מתקדמים ואשר חלק ניכר מתוכם בניה דורי
ניכרות  ביצוע השקעות בניה מדורי. שלב זה מצריך 3134להסתיים במהלך שנת  מתוכנן

כאשר חלק מהותי מהתקבולים בגין השקעות אלה צפוי להתקבל במועד ההשלמה 
 והמסירה של הפרויקטים.

 
מספר קווי אשראי ממוסדות בנקאיים  בניה לדורינכון למועד אישור הדוחות הכספיים, 

 גזיתידי -על בניה לדורי והועמד אשרמיליון ש"ח  351של עד  כוללאשראי בסך  ויוכן קו
, לרבות בניה דוריפעילותה השוטפת של למסייעים  האמורים האשראי קווי. לישרא

בהשלמת הפרויקטים, גביית התקבולים בגינם ועמידה בהתחייבויותיה בעתיד הנראה 
 שניתנה התחייבות אודות לרבותהאשראי  וילעין. לפרטים נוספים אודות העמדת קו

 .א.11ראה באור , יםהאמור האשראי וילקו בהתייחס בניה לדורי ישראל גזיתידי -על
 להלן.

 
 :לקבל זכאית או קיבלה שהחברה מאוחדות מחברות יםדיבידנד סכומי (ג

 
 בדצמבר 13 ביום שהסתיימה לשנה  

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
 7,875  8,546  4,714  דורי בניה בע"מא. 
 8,713  -  -  דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ א.

 
ידי דורי בניה בגין -להשבת דיבידנדים ששולמו לחברה על טוריון החברהקלעניין החלטת דיר 

..כה. להלן11, ראה באור 3131-ו 3133השנים 
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 קבוע רכוש - :33 באור
 

 3131 שנת

  ציוד  
 כלי
  רכב

 ציוד
 וריהוט
  משרדי

 שיפורים
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  
           עלות

           
 333,185  31,671  33,151  3,464  17,513   3131בינואר  3יתרה ליום 

 4,148  387  833  151  1,511  תוספות במשך השנה
 (3,113)  (364)  -  (3,131)  (834)  גריעות במשך השנה

           
 335,113  31,713  31,363  831  311,158  3131 בדצמבר 13יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר

           
 68,181  6,371  31,181  763  53,373   3131בינואר  3יתרה ליום 

 6,775  3,614  3,134  331  1,617  תוספות במשך השנה
 (654)  (71)  -  (516)  (45)  גריעות במשך השנה

           
 74,514  7,813  33,414  146  54,131  3131 בדצמבר 13יתרה ליום 

           
 51,538  3,873  3,758  464  45,415   3131דצמבר ב 13 עלות מופחתת ליום

 
 3133שנת 

  ציוד  
 כלי
  רכב

 ציוד
 וריהוט
  משרדי

 שיפורים
 סה"כ  במושכר

   
           עלות

           
 334,738  31,637  33,141  3,311  11,658   3133בינואר  3יתרה ליום 

 1,883  313  3,133  -  8,458  תוספות במשך השנה
 (511)  (41)  (134)  -  (346)  חברה שיצאה מאיחוד

 (3,134)  -  -  (616)  (3,178)  גריעות במשך השנה
           

 333,185  31,671  33,151  3,464  17,513  3133 בדצמבר 13יתרה ליום 
           

           פחת שנצבר
           

 63,137  4,848  1,183  111  48,115   3133בינואר  3יתרה ליום 
 6,467  3,443  3,351  333  1,654  תוספות במשך השנה

 (333)  -  (353)  -  (61)  חברה שיצאה מאיחוד
 (811)  (31)  -  (163)  (438)  גריעות במשך השנה

           
 68,181  6,371  31,181  763  53,373  3133 בדצמבר 13יתרה ליום 

           
 51,713  4,411  3,371  713  46,133   3133דצמבר ב 13 עלות מופחתת ליום
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 ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין - :33 באור
 
 מוניטין א.
 

לחברה יתרת מוניטין המיוחס להשקעתה בעקיפין בחברת רום גבס  3131בדצמבר  13נכון ליום 
(, בסך של 311%רום גבס( )מוחזקת על ידי דורי בניה בשיעור של  -( בע"מ )להלן 3117חיפוי וקירוי )

 מיליון ש"ח. 38-כ
 

 ירידת ערך מוניטין
 

וה יחידה בחנה דורי בניה את הסכום בר ההשבה של רום גבס אשר מהו 3131בדצמבר  13ליום 
מזומנים אליה מיוחס המוניטין בהתבסס על תחזית תזרימי המזומנים של רום גבס כמפורט  תמניב

. 3134בפברואר  37בהערכת השווי של חברת שווי הוגן בע"מ, מעריך חיצוני בלתי תלוי בחברה מיום 
נים הסכום בר ההשבה של רום גבס חושב על בסיס שווי שימוש וזאת על בסיס תזרימי המזומ

אשר אושר על ידי  3134העתידיים הצפויים מרום גבס אשר נקבע, בין היתר, בהתאם לתקציב לשנת 
(. 34.5% – 3133) 33.5%הנהלת דורי בניה. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 

חה קבוע לתקופה העולה על חמש שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמי תחזיות תזרימי המזומנים
( שמהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך, בהתבסס על אומדני קצב 3.5% - 3133) 3.5%של 

צמיחת התוצר המקומי הגולמי והאוכלוסיה בטווח הארוך ובהתחשב בתחרות הרווחת בענף. מאחר 
ת סכום בר השבה עולה על היתרה בדוחות הכספיים של היחידה המניבה מזומנים לא קיימת ירידש

 ערך בגין יתרת המוניטין המיוחס לרום גבס.
 

 הנחות המפתח ששימוש בחישוב שווי השימוש
 

 הבאות:המרכזיות נתון לשינויים בהנחות  רום גבסשווי השימוש ל חישוב
 
 .רווח גולמי 
 .שיעור ניכיון 
 .שיעור צמיחת ההכנסות 

 
שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות חושב על בסיס ממוצע שיעורו בעבר והערכות  - רווח גולמי

 - 8.5% -ההנהלה. לאורך שנות התחזית נאמד שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות של רום גבס בכ
8.3%. 

 
שיעור הניכיון משקף את הסיכון התפעולי בפעילות רום גבס ושימש להיוון  - שיעור הניכיון

 תוצאותיה החזויות של רום גבס על פני אופק ההיוון.
 

, מידע ענפי 3134שיעורי הצמיחה מבוססים על תקציב רום גבס לשנת  - שיעור צמיחת ההכנסות
באשר להעמקת נתח השוק שלה פומבי, שיעורי צמיחה היסטוריים של רום גבס והערכות הנהלתה 

 בעתיד. 
 

בהתייחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של רום גבס,   - ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
עולה כי בהיעדר שינויים מהותיים בהנחות יסוד אלו, לא תחול ירידה משמעותית בסכום בר 

 לות באופן משמעותי על פניה.ההשבה אשר עלולה לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של רום גבס לע
 
 מערכות מידע -נכס בלתי מוחשי ב.

 
בשנת הדוח החלה דורי בניה בשדרוג מערכות המידע שלה אך טרם החלה בהפעלתן נכון לתאריך 

אלפי  776 -כ סך שלהסתכמו לבגין שדרוג מערכות המידע  המאזן. העלויות שנצברו בשנת הדוח
 ש"ח.
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 חוב אגרות בגין שוטפות חלויות ,אחריםו בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי - :31 באור
 
 ההרכב: א.

 

  

שיעור ריבית 
שנתית 
   משוקלל

 בדצמבר 13  בדצמבר 13   
   3131  3131  3133 
 אלפי ש"ח  %   

       :אשראי מתאגידים בנקאיים .3
        
 43,643  83,714  1.3-4.65   לזמן קצר ללא הצמדה משיכת יתר והלוואות 
 3,111  -  1.75  הלוואות לזמן קצר צמודות למדד המחירים לצרכן 
 3,771  5,471  4.5-5.11  מבנקים  לזמן ארוך חלויות שוטפות של הלוואות 
        
     88,367  45,431 

       (:3) אגרות חוב חלויות שוטפות של .3
        
 -  33,573  4.31  (א')סדרה  -דורי בניה בגין אגרות חוב 
 15,758  16,413  1.33  בגין אגרות חוב )סדרה ד'( 
 -  11,136  6.57  (ה'בגין אגרות חוב )סדרה  
 41,788  45,111  6.35  בגין אגרות חוב )סדרה ו'( 
        
     336,438  76,546 
        

 .36 באור ראהלפרטים בדבר אגרות החוב  (3)
 

 .38 באור ראה לבטחונות, באשר ב.
 

  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות - :34 באור
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 111,783  363,143   חשבונות פתוחים
 68,143  341,861  המחאות לפרעון

 333,511  317,161  בביצוע הוצאות לשלם בגין עבודות
     
  531,874  484,161 

 
 

 זכות ויתרות זכאים - :35 באור
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 31,371  38,876  מוסדות ועובדים בגין שכר
 3,331  3,755  מוסדות ממשלתיים

 7,813  8,141  (3) הוצאות לשלם
 485  -  הלן(ל 3.ד.31באור חברות בקבוצת גזית ישראל )ראה 

 76  177  זכות אחרות זכאים ויתרות
     
  31,153  38,671 
     
 ש"ח(. אלפי 1,566 - 3133שנת ) חוב אגרות בגין ש"ח אלפי 4,111 של סךב לשלם ריבית כולל (3)
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 שוטפות לא התחייבויות - :36 באור
 

 הרכבה א.
 

 3131 בדצמבר 13

   

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור 
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

בניכוי יתרה 
חלויות 
 שוטפות

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %  %   
         הלוואות מתאגידים בנקאיים: .3

          
 -  853  5.1  5.1  צמודות מדד 
 3,813  7,454  1.5-4.5  1.5-4.5  לא צמודות מדד 
          
       8,115  3,813 
         אגרות חוב: .3

          
 -  16,413  1.33  8.1  (3)סדרה ד'( )ג'אגרות חוב  
 66,113  11,148  6.57  5.75  (3אגרות חוב )סדרה ה'( )ג' 
 336,613  373,111  6.35  6.8  (1אגרות חוב )סדרה ו'( )ג' 
 77,181  77,181  1.18  3.1  (4( )ג'ז'אגרות חוב )סדרה  

 
  -דורי בניה אגרות חוב

 (5)ג' (א')סדרה 
 

4.5 
 

4.31  13,576  83,114 
          
       577,338  451,831 
          
       585,511  451,643 

  
 3133בדצמבר  13

   

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור 
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %  %   
         הלוואות מתאגידים בנקאיים: .3

          
 5,457  7,316  5.35-5.11  5.35-5.11  צמודות מדד 
 3,811  3,811  5.75  5.75  לא צמודות מדד 
          
       1,116  7,357 
         אגרות חוב: .3

          
 15,751  73,537  1.33  8.1  (3אגרות חוב )סדרה ד'( )ג' 
 18,188  18,188  7.53  6.75  (3אגרות חוב )סדרה ה'( )ג' 
 344,713  385,538  6.41  6.8  (1אגרות חוב )סדרה ו'( )ג' 
          
       455,431  178,877 
          
       464,451  186,314 
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 36באור 
 

 3131 בדצמבר 13 ליום המאזן תאריך לאחר הפרעון מועדי ב.
 

  
 שנה

  ראשונה
 שנה

  שנייה
 שנה

  שלישית
 שנה

  רביעית
 שנה

  חמישית

 שנה
 שישית
 כ"סה  ואילך

 ש"ח אלפי  
               

 בנקאיים מתאגידים הלוואות
 853  -  -  -  -  -  853  מדד צמודות
 בנקאיים מתאגידים הלוואות

 7,454  -  -  -  -  3,813  4,633  מדד צמודות לא
 -בגין אגרות חוב דורי בניה

 13,576  14,736  33,573  33,573  33,573  33,573  33,573  )סדרה א'(
 16,413  -  -  -  -  -  16,413  אגרות חוב )סדרה ד'(
 11,148  -  -  -  -  66,113  11,136  אגרות חוב )סדרה ה'(
 373,111  45,118  45,118  45,118  45,118  45,111  45,111  אגרות חוב )סדרה ו'(

 77,181  51,151  7,718  7,718  7,718  -  -  (ז'אגרות חוב )סדרה 
               

 585,511  314,131  64,638  64,638  64,638  335,775  313,813  סך הכל
               

  
 נוסף מידע .ג

 
  ד'( )סדרה חוב אגרות .3

 
 ד'( )סדרה חוב אגרות של ע.נ. ש"ח 335,111,111 החברה הנפיקה 3118 באפריל 33 ביום

 קבועה שנתית ריבית נושאות ד'( )סדרה החוב אגרות כ"א. ע.נ. ש"ח 3 בנות שם, על רשומות
 באפריל 35 ביום שפורסם לצרכן, המחירים למדד וריבית( )קרן צמודות ,8.1% של בשיעור

 כל של באפריל 31 ביום שווים תשלומים בארבעה לפרעון ועומדות 3118 מרס חודש בגין 3118
 בתשלומים תשולם '(ד )סדרה החוב אגרות בגין הריבית )כולל(. 3134 עד 3133 מהשנים אחת
  .)כולל( 3134 עד 3118 מהשנים אחת כל של באוקטובר 31 וביום באפריל 31 ביום שנתיים חצי

 
של  החוב )סדרה ד'( אגרותשל .נ. הע יתרתנפרעה כלל  הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 .החברה
 

  ה'( )סדרה חוב אגרות .3
 

 311 של נקוב בערך ה'( )סדרה חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 3111 באוגוסט 36 ביום
-כ של לסך הסתכמה הנפקה, הוצאות בניכוי נטו, התמורה הנקוב. לערכן בתמורה ש"ח מיליון

 ש"ח. מיליון 16.1
 

 3 מיום החל שווים שנתיים חצי תשלומים בשלושה לפרעון עומדת החוב אגרות קרן
 בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות .3135 בספטמבר 3 ליום עד 3134 בספטמבר

 בתוספת 837 ממשל מסוג ממשלתיות חוב אגרות שתשאנה הריבית לשיעור השווה משתנה
 החל לרבעון אחת תשולם החוב אגרות בגין הריבית .4.1% של בשיעור קבוע שנתי מרווח
  .3135 בספטמבר 3 וכולל עד 3111 בדצמבר 3 מיום

 
אגרות החוב )סדרה ה'( שבמחזור הינה  .נ.הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 "ח.ש 66,666,671
 

 .5.31%פרסום הדוח הינו  למועדשיעור הריבית 
 
 ו'( )סדרה חוב אגרות הנפקת .1
 

 מיליון 71 של נקוב בערך ו'( )סדרה חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 3131 ביוני 33 ביום
 68.4-כ של לסך הסתכמה הנפקה, הוצאות בניכוי נטו, התמורה הנקוב. לערכן בתמורה ש"ח

 ש"ח. מיליון
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 )המשך( שוטפותהתחייבויות לא  -: 36באור 
 

 3 מיום החל שווים שנתיים חצי תשלומים עשר בשישה לפרעון עומדת החוב אגרות קרן
 ,6.8% של בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות .3131 בדצמבר, 3 ליום ועד 3133 ביוני,

 ותחול במידה שיידרשו, ככל להתאמות, כפוף הריבית שיעור לצרכן. המחירים למדד צמודות
 החל שנתיים חצי תשלומים בשני תשולם אגרות בגין הריבית החוב. אגרות בדירוג ירידה
  .3131 בדצמבר 3 וכולל עד 3133 ביוני 3 מיום

 
 .ע.נ. מיליון 311 -בוצעו הרחבות לאגרות החוב )סדרה ו'( שהסתכמו לכ 3133 -ו 3131בשנים 

 
)סדרה ו'( על פי תשקיף גרות חוב סדרת אביצעה החברה הרחבה של  3133בינואר  11ביום 

 ע.נ.ש"ח  63,361,111ה הנפיקה החברה מסגרתב 3133בנובמבר,  31מדף של החברה מיום 
אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית  ש"ח. 73,311,111)סדרה ו'( בתמורה לסך של 

 .6.61%האפקטיבית בהנפקה הינו 
 

 .(ו.3.ד.31לפרטים אודות השתתפות גזית ישראל בהנפקה ראה באור 
 

ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב )סדרה ו'( על פי תשקיף  3133 בדצמבר 3ביום 
 ע.נ.ח ש" 46,511,111ה הנפיקה החברה מסגרתב 3133בנובמבר  31מדף של החברה מיום 

אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית  ש"ח. 53,316,111)סדרה ו'( בתמורה לסך של 
 .5.3%האפקטיבית בהנפקה הינו 

 
ה מסגרתבגרות חוב )סדרה ו'( סדרת אביצעה החברה הרחבה של  3131 בפברואר 6ביום 

אגרות החוב  ש"ח. מיליון 37 -כ)סדרה ו'( בתמורה לסך של  ע.נ.ש"ח  31,511,111הנפיקה 
 .4.7% -יבית בהנפקה הינו כהונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקט

 
 הינה שבמחזור '(ו )סדרה החוב אגרות.נ. הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 "ח.ש 337,771,387
 

  ז'( )סדרה חוב אגרות הנפקת .4
  

-'( עלזש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  77,131,111 החברההנפיקה  3131 באוקטובר 37ביום 
. דוח הצעת המדף פורסם מכוח תשקיף המדף של 3131 באוקטובר 31פי דוח הצעת מדף מיום 

 .3131 באוקטובר 36כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  3133 בנובמבר 31מיום  החברה
 

 לפירעון עומדותוהן ש"ח ערך נקוב כל אחת  3בנות הינן  ,שהונפקו '(זאגרות חוב )סדרה 
מקרן  31%תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  4: )א( כדלקמן)קרן( 

 3131עד  3136בספטמבר של כל אחת מהשנים  11אגרות החוב )סדרה ז'(, אשר ישולמו ביום 
מקרן אגרות  11%תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  3)ב( -)כולל(; ו

)כולל(.  3133עד  3131בספטמבר של כל אחת מהשנים  11החוב )סדרה ז'(, אשר ישולמו ביום 
, וריבית קרן, צמודה 3.1% שלריבית שנתית קבועה בשיעור  נושאותאגרות החוב )סדרה ז'( 

 הריבית. 3131 ספטמבר חודש בגין 3131 באוקטובר 35 ביום שפורסם לצרכן המחירים למדד
 תשלומים 3 -ב שנה מדי תשולם'( ז)סדרה  החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי היתרה על

)כולל(.  3133 עד 3134 מהשנים אחת כל של בספטמבר 11 וביום במרס 13 ביום שנתיים חצי
כאמור  החוב אגרות בדירוג ירידה ותחול במידהלהתאמות ככל שידרשו  כפוףשיעור הריבית 

 להלן. 1 עיףבס
 

מיליון ש"ח ולפיכך שיעור  77 -התמורה נטו, בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לסך של כ
 .1.18% -הריבית האפקטיבית הינו כ

 
אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, נוספים של מיליון ש"ח ע"נ  11לפרטים אודות הנפקה של 

 נפקהרחבת סדרה בה, לאחר תאריך המאזן, בדרך של ה3134אשר ביצעה החברה בחודש יוני 
 לן. לה .יב.11הנפקה פרטית, ראה באור 

 
 הינה שבמחזור'( ז)סדרה  החוב אגרות.נ. הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועדנכון 

  ."חשאלפי  317,131
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 36באור 
 

החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ז'( אשר 
 עיקריהן מפורטות להלן:

 

החברה התחייבה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט בסעיף  -הון עצמי מתואם מינימלי .3
פי הדוחות הכספיים -להלן, הונה העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו להלן, על 4

-המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ
 מיליון ש"ח. 311

 

בה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט החברה התחיי -נטו CAPיחס חוב פיננסי נטו ל  .3
נטו, כהגדרתם להלן,  CAP-להלן, היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה ל 4בסעיף 

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, -על
, ובלבד שההון העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו 75%לפי העניין, לא יעלה על 

 מיליון ש"ח.  311לא יפחת מסך של להלן, 
 

 3% עד של, תגרום לעליה A2ירידה בדירוג אגרות החוב )סדרה ז'( של החברה מדירוג  .1
 בשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה ז'( כלהלן: )כולל(

 ;ללא שינוי בריבית –ירידה בדרגה אחת 
 ;השנתית הריבית לשיעור 1.35%תוספת של  –דרגות  3ירידת 
 ;לשיעור הריבית השנתית 1.5%תוספת של  –דרגות  1ירידת 
 ;לשיעור הריבית השנתית 1.75%תוספת של  –דרגות  4ירידת 
 .לשיעור הריבית השנתית 3%תוספת של  –דרגות  5ירידת 

 
 -הגדרות .4

פי הדוחות הכספיים -)א( שלושה רבעונים עוקבים רצופים, על - "תקופת הבדיקה"
לתום כל אחד מהרבעונים האמורים; או )ב( שני רבעונים עוקבים רצופים,  הרלבנטיים

פי הדוחות הכספיים הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים, אם ירד -על
 S & Pשל חברת מעלות  BBBהדירוג של אגרות החוב )סדרה ז'( מתחת לדירוג ישראלי 

ידי חברת דירוג -כפי שייקבע עלשל מידרוג )או דירוג מקביל  Baa2או דירוג ישראלי 
אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג שצוינה בדוח הצעת המדף(. ככל שאגרות 

ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג -החוב )סדרה ז'( תהיינה מדורגות בו זמנית על
 שייחשב לעניין זה יהא הדירוג הגבוה מבין החברות המדרגות. 

לפי כללים חשבונאיים מקובלים, ולרבות זכויות מיעוט,  הון עצמי - "הון עצמי מתואם"
 שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 

חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,  - "חוב פיננסי"
שסעיפים  בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית, כפי

אלה מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, והכל כלפי תאגידים בנקאיים, 
 מוסדות פיננסיים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן.

חוב פיננסי )כהגדרתו לעיל( בניכוי יתרת מזומנים ושווי  –משמעו  - "חוב פיננסי נטו"
 מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.

"CAP מקובלים חשבונאיים כללים לפי עצמי הון בתוספת נטו פיננסי חוב - "נטו ,
 .החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות בהתאם

 
 אישור למועד נכון כי יצוין. לעיל הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה, המאזן למועד נכון

 החברה זאת עם יחד, לעיל הפיננסיות המידה באמות עומדת אינה החברה הכספיים הדוחות
אגרות החוב האמורות במועד אישור  מחזיקי כלפי התחייבויותיה של בהפרה נמצאת אינה

הדוחות הכספיים בשל הוראות שטר הנאמנות האמור ביחס לתקופות בדיקה וריפוי של אי 
 עמידה ביחסים פיננסיים.

 
נוספות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ז'(  בהתחייבויות לעמוד, התחייבה החברה בנוסף

החברה: שלא ליצור שעבוד שוטף כללי על כלל  כמפורט בשטר הנאמנות. בין היתר, התחייבה
כל  (שלילי)שעבוד נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי 

החברה תהא רשאית  עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ז'( קיימות במחזור. על אף האמור לעיל,
בכל אחד מהמקרים המפורטים בשטר הנאמנות;  נכסיה כללעל  כלליליצור שיעבוד שוטף 

 מראששלא 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 ז'( הקיימות 

ושהיקף הסדרה לאחר ההרחבה לא יעלה י הרחבת הסדרה, כפי שהוא באותה עת במחזור לפנ
  .ידי חברת הדירוג כאמור-על היקף ההרחבה שאושר על



 א. דורי בע"מקבוצת 
 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

58 

 
 

 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 36באור 
 

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, 

( מכלל הקולות של 3/1כפי שהוא באותה עת, בכפוף להחלטה ברוב של שני שלישים )
 חזיקי אגרות החוב )סדרה ז'(, למעט הנמנעים. המשתתפים והנמנים בהצבעה של מ

 
להרחבת סדרת אגרות החוב הוא שעצם ההרחבה לא יביא לאי עמידת החברה  נוסףתנאי 

באיזו מבין ההתניות הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות; שלא לבצע חלוקת רווחים 
של החברה,  לפי הדוחות המאוחדים ,לעיל כהגדרתושלאחריה יפחת ההון העצמי המתואם, 

ש"ח; כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ז'( במחזור, אגרות החוב )סדרה  מיליון 341מסך של 
, לראשונה תונפקנה אשר'( ז)סדרה  החובאגרות ידי חברה מדרגת; -ז'( תהיינה מדורגות על

 תירשמנה ,לראשונה'( ז)סדרה  החוב אגרות תוצענה פיו על אשר המדף הצעת דוח מכוח
מהיקף פעילותן  71%כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ז'( במחזור, לפחות  ;בבורסה למסחר

)דהיינו, מההכנסות( של החברה )סולו( ושל חברות בת בבעלות מלאה של החברה יהא באחד 
  הפעילות הבאים: נדל"ן ו/או תשתיות ו/או אנרגיה. או יותר מתחומי

 
 אגרות חוב דורי בניה )סדרה א'( הנפקת .5

  
-ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( ו 83,111,111הנפיקה דורי בניה  3131באפריל  35 ביום 

פי דוח הצעת מדף -( הניתנים למימוש למניות דורי בניה, על3כתבי אופציה )סדרה  4,311,111
 . 3131באפריל  35מיום 

 
 85 -ברוטו שקיבלה דורי בניה בגין ההנפקה האמורה הסתכמה בכ סך כל התמורה המיידית 

( של דורי בניה הונפקו כאמור 3מיליון ש"ח. אגרות החוב )סדרה א'( וכתבי האופציה )סדרה 
 ללא ניכיון.

 
ש"ח ערך נקוב כל אחת, והן  3אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה שהונפקו, הינן בנות  

במרס של כל  13מונה תשלומים שנתיים שווים, אשר ישולמו ביום עומדות לפירעון )קרן( בש
)כולל(. אגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית נקובה  3133עד  3134אחת מהשנים 

 3131באפריל  35צמודה, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  4.5%בשיעור של 
 . 3131בגין חודש מרס 

 
הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( תשולם מדי חצי שנה בשני הריבית על היתרה  

עד  3131בספטמבר של כל אחת מהשנים  11במרס וביום  13תשלומים חצי שנתיים ביום 
 )כולל(. 3133

 
( של דורי בניה הניתנים 3כתבי אופציה )סדרה  4,311,111כמו כן, לרוכשי אגרות החוב הוצעו  

 1.13מניה רגילה, רשומה על שם, בת  3-פציה יהא ניתן למימוש ללמימוש באופן שכל כתב או
)כולל(,  3131בנובמבר  11ועד ליום  3131במאי  3ש"ח ערך נקוב של דורי בניה, החל מיום 

ש"ח לא צמוד. ניירות הערך האמורים  4.5בתמורה לתשלום במזומן של מחיר המימוש שהינו 
עה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר יחידות באופן של הצ 83,111הוצעו במסגרת 

אגרות חוב )סדרה ש"ח ערך נקוב  3,111 -ש"ח ליחידה. כל יחידה הורכבה מ 3,135-לא יפחת מ
 ( ללא תמורה.3כתבי אופציה )סדרה  51 -ש"ח ו 3,135א'( במחיר של 

 
אופציה  את מלוא אגרות החוב )סדרה א'( וכתביהקצתה דורי בניה  3131לאפריל  38ביום  

 ( שהוצעו כאמור.3)סדרה 
  
מיליון ש"ח ערך נקוב נוספים של אגרות חוב )סדרה  8הנפיקה דורי בניה  3131ביולי  8ביום  

יחידות באופן של הצעה אחידה, בדרך של  8,111-א'(. אגרות החוב )סדרה א'( הוצעו לציבור ב
ש"ח  3,111-יחידה הורכבה מש"ח ליחידה. כל  3,111-מכרז על מחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ

ש"ח. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז  3,111ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( במחיר של 
ש"ח ובהתאם לתוצאות ההנפקה, הקצתה  3,153הינו  3131ביולי  8הציבורי שהתקיים ביום 

ה את מלוא אגרות החוב )סדרה א'( שהוצעו כאמור. התמור 3131ליולי  8דורי בניה ביום 
 ש"ח.מיליון  8.5-המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי דורי בניה, הסתכמה בסך של כ

 
 שבמחזור'( א)סדרה  דורי בניה החוב אגרות.נ. הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 "ח.שאלפי  78,751 הינה
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דורי בניה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'( אשר  
 עיקריהן להלן: 

 
, כהגדרתם בשטר הנאמנות, על בסיס נתוני EBITDA-היחס בין סך החוב הפיננסי נטו ל .3

, 8הדוחות הכספיים המאוחדים של דורי בניה, על בסיס חישוב שנתי, לא יעלה על 
 מיליון ש"ח. 311העצמי של דורי בניה לא יפחת מסך של ובלבד שההון 

 
מיליון  311-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, לא יפחת מ-הונה העצמי של דורי בניה, על .3

 ש"ח. 
 

פי דוחותיה הכספיים -עצמי של דורי בניה לסך המאזן שלה, עלההיחס בין הונה  .1 
מיליון  331שלה לא יפחת מסך של , ובלבד שההון העצמי 33%-המאוחדים, לא יפחת מ

 ש"ח.
 

לאור התיאום מחדש וייחוס סכומי הסטייה באומדנים גם לתקופות דיווח קודמות, ולפי 
ידי דורי בניה במועד אישור הדוחות הכספיים, על בסיס נתונים -בחינה שנעשתה על

פיים, שהתבררו לדורי בניה בדיעבד ולאחר חלוף התקופה הרלוונטית הכלולה בדוחות הכס
 אינהנכון למועד הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים דורי בניה ובכפוף להסתייגויות אלה, 

 של בהפרה נמצאת אינה בניה דורי, זאת עם יחד עומדת באמות המידה הפיננסיות לעיל.
אגרות החוב האמורות במועדים האמורים בשל הוראות שטר  מחזיקי כלפי התחייבויותיה

 חס לתקופות בדיקה וריפוי של אי עמידה ביחסים פיננסיים.הנאמנות האמור בי
 

 באופק יציב חל על אגרות החוב האמורות.  A3כי הדירוג של  מידרוגאישרה  3131יולי  בחודש 
 

 1.75%, תגרום לעליה של עד 1Aמדירוג  בניה דוריירידה בדירוג אגרות החוב )סדרה א'( של  
 אגרות החוב )סדרה א'( כלהלן:)כולל( בשיעור הריבית השנתית של 

 ללא שינוי בריבית; –ירידה בדרגה אחת  
 לשיעור הריבית השנתית; 1.35%תוספת של  –דרגות  3ירידת  
 לשיעור הריבית השנתית; 1.5%תוספת של  –דרגות  1ירידת  
  לשיעור הריבית השנתית. 1.75%תוספת של  –דרגות או יותר  4ירידת  

 
, לאחר 3134בדירוג אגרות החוב האמורות של דורי בניה בחודש יולי אודות ירידה  לפרטים 

 .להלן.ט. 11תאריך המאזן, והשפעתה על תוספת לשיעור הריבית השנתית, ראה באור 
 

בנוסף, התחייבה דורי בניה למגבלות נוספות בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'( שלה כמפורט  
בניה: שלא ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה בשטר הנאמנות. בין היתר, התחייבה דורי 

לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי כל עוד תהיינה אגרות החוב 
לעיל, דורי בניה תהא רשאית ליצור שיעבוד שוטף  )סדרה א'( קיימות במחזור. על אף האמור

  על נכסיה, כולם או חלקם, בכל אחד מהמקרים המפורטים בשטר הנאמנות;
רחבה של סדרת אגרות החוב אלא אם התקבל אישור של חברת הדירוג לפיו אין ה לבצע שלא 

ות במחזור בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב )סדרה א'( הקיימ
לפני הרחבת הסדרה, כפי שהוא באותה עת ובמידה ויהא בהרחבה כדי לפגוע בדירוג אגרות 

דורי בניה תהא רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב )סדרה א'( בכפוף לקבלת  -החוב 
החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(. תנאי להרחבת סדרת אגרות החוב הוא 

יביא לאי עמידת דורי בניה באיזו מבין ההתניות הפיננסיות האמורות;  שעצם ההרחבה לא
מסכום הרווחים הראויים לחלוקה  51%שלא לבצע חלוקת רווחים שנתית היקף העולה על 

בניכוי רווחי שערוך כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה א'( קיימות במחזור; כל עוד תהיינה 
ידי חברה מדרגת, -החוב )סדרה א'( תהיינה מדורגות עלאגרות חוב )סדרה א'( במחזור, אגרות 

וזאת, כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת דורי בניה; כל עוד תהיינה אגרות חוב 
מהיקף פעילותן )דהיינו, מההכנסות( של דורי בניה עצמה  81%)סדרה א'( במחזור, לפחות 

א בתחום הנדל"ן בישראל בלבד, וכן )סולו( ושל חברות בת בבעלות מלאה של דורי בניה, יה
 מסך נכסי דורי בניה במאוחד יהיו בישראל בלבד. 71%לפחות 
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 החוב אגרות רוגיד ד.
 

דירוג לסדרות אגרות ה את להעלותהחליטה  מידרוגהודיעה החברה, כי  3131 בספטמבר 1 ביום
דירוג זהה להנפקת סדרה  מידרוגכן אישרה -. כמויציבאופק עם  A2לדירוג ו' שבמחזור -החוב ד', ה' ו

לפעילות מיליון ש"ח ערך נקוב, שתמורתה תשמש  311חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד 
אושרר הדירוג האמור בקשר להנפקת אגרות חוב )סדרה ז'( של  3131באוקטובר  33שוטפת. ביום 

  .לעיל' ג36החברה, המפורטת בבאור 
 

 החוב אגרות דירוג הכנסת על, המאזן תאריך לאחר, 3134 יולי מחודש מדרוג הודעת בדבר לפרטים
 להלן..ח. 11(, ללא שינוי דירוג, ראה באור Credit Review) דירוג לבחינת החברה של האמורות

 
 .ה.31 אורב ראה ארוך, לזמן התחייבויות של הצמדה לתנאי באשר .ה

 
 לעובדים הטבות בשל התחייבויותו נכסים - :37 באור

 
  העסקה. סיום לאחר הטבות כוללות לעובדים הטבות

 
 העסקה סיום לאחר הטבות א.
 

 פיטורין בעת לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
 פיטורין פיצויי לחוק 34 סעיף לפי מוגדרת. הפקדהל בתוכניות שוטפות הפקדות לבצע או פרישה או

 התחייבות חישוב העסקה. סיום לאחר כהטבה מטופלת כך בשל החברה התחייבות להלן. כמתואר
 העובד משכורת על ומבוסס בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה
 הפיצויים. לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת

 
 כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על כלל, בדרך ממומנות, העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות

 להלן. כמפורט מוגדרת הפקדהל כתוכנית או מוגדרת הטבהל
 
 מוגדרת הטבהל תוכניות .ב
 

 לעיל, כאמור מוגדרת, הפקדהל בתוכניות הפקדות ידי על מכוסה שאינו הפיצויים תשלומי של החלק
 ובגינה עובדים הטבות בגין התחייבות מוכרת לפיה מוגדרת הטבהל כתוכנית הקבוצה ידי על מטופל

 מתאימות. ביטוח ובפוליסות לפיצויים מרכזיות בקופות סכומים מפקידה הקבוצה
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 )המשך( לעובדים הטבות בשלהתחייבויות ו נכסים -: 37באור 
 

 שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית .ג
 

 3131שנת 
 אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגין)הפסד(  רווח    הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד    

  

 ליום  יתרה
, בינואר 3

3131  

 עלות
 שירות
  שוטף

 הוצאות
, ריבית
  נטו

"כ סה
 הוצאות
 שנזקפו

 או לרווח
 הפסד

  בתקופה
 תשלומים
  מהתוכנית

 על תשואה
 תוכנית נכסי

 סכומים)למעט 
 שהוכרו

 בהוצאות
  (נטו ריבית

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 שינויים בגין
 בהנחות

  הפיננסיות

)הפסד(  רווח
 בגין אקטוארי

 סטיות
  בניסיון

 השפעה"כ סה
 כולל רווח על

  בתקופה אחר

 
  

 הפקדות
 על שהופקדו

 המעביד ידי

 

 ליום יתרה
 3131, בדצמבר 13

                       
 16,187  -  148  13  356  -  (6,163)  8,151  3,381  6,863  11,751  מוגדרת להטבה התחייבויות

                       
  תוכנית נכסי של הוגן שווי

38,146  -  3,511  3,511  (5,313)  3,367  -  -  3,367  4,131  11,558 
                       

 בגין נטו)נכס(  התחייבות
 מוגדרת הטבה

 

5,714  6,863  (144)  6,537  (161)  (3,367)  356  13  (838)  (4,131)  5,531 
 

   3133שנת 
 

 אחר כולל ברווח מחדש מדידה בגין)הפסד(  רווח    הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 ליום  יתרה
, בינואר 3

3133  

 עלות
 שירות
  שוטף

 הוצאות
, ריבית
  נטו

"כ סה
 הוצאות
 שנזקפו

 או לרווח
 הפסד

  בתקופה
 תשלומים
  מהתוכנית

 על תשואה
 תוכנית נכסי

 סכומים)למעט 
 שהוכרו

 בהוצאות
  (נטו ריבית

)הפסד(  רווח
 בגין אקטוארי

 שינויים
 בהנחות

  הפיננסיות

)הפסד(  רווח
 אקטוארי

 סטיות בגין
  בניסיון

 השפעה"כ סה
 כולל רווח על

  בתקופה אחר

 
  

 הפקדות
 על שהופקדו

 המעביד ידי

 

 ליום יתרה
, בדצמבר 13

3133 

                       
 11,751   -   383   (634)   816   -    (1,168)   8,713   116   7,836   11,814   מוגדרת להטבה התחייבויות

                       
 38,146   4,144   3,141   -   -   3,141    (7,411)   3,177   3,177   -   38,135   תוכנית נכסי של הוגן שווי

                       
 בגין נטו)נכס(  התחייבות
 מוגדרת הטבה

 
 5,781   7,836   (3,373)   6,655   (3,615)   (3,141)   816   (634)   (763)   (4,144)   5,714 
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 )המשך( לעובדים הטבות בשלהתחייבויות ו נכסים -: 37באור 
 
 מוגדרת הטבהל תוכנית בגין ההתחייבות בקביעת העיקריות ההנחות .ד

 
  3131  3133  3133 
  % 
       

 3.47  4.1  4  שיעור ההיוון

       
 (1.1)  8.3  8.5  תשואה בפועלשיעור 

       
 3.5  4.1  4  שיעור עליית שכר צפויה

 
 

 תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו - :38 באור
 

 שעבודים א.
 

 הינן: במאזן הכלולות בשעבודים המובטחות ההתחייבויות יתרות .3
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  

     שוטפות התחייבויות
)כולל  אחריםומתאגידים בנקאיים  לזמן קצר אשראי

 31,336  36,141  *(חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים( 
     

     לא שוטפותהתחייבויות 
 4,633  3,813  ואחרים התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 
ש"ח מובטחת בשעבוד קרקע  מיליון 17לחברה מסגרת אשראי במוסד בנקאי בסך של  *( 

 מסגרת זו אינה מנוצלת. המאזן של החברה בקרית אריה. למועד 
 
 הבאים: טחונותבה ניתנו (להלן .ג.38באור  )ראה ערבויותהו ההתחייבויות להבטחת .3
 

 על בסכום הגבלה וללא ראשונה בדרגה שעבוד דרך על והמחאה קבועים שעבודים א(
 במקרקעין. זכויות

 
 הסכמי פי על דירות מרוכשי שטחים, משוכרי כספים לקבלת זכות והמחאות ותמשכונ ב(

 הדירות. מרוכשי מתקבולים שנוצרו ופקדונות ליווי
 
 עבודה. מזמיני עם חוזים של זכויות והמחאת ותמשכונ ג(
 
 הנובעות הביטוח וזכויות הזכויות הנכסים, הרכוש, כל על וצפים קבועים שעבודים ד(

 ומניות מסוימים בבנקים ימצאויש או שנמצאים כספיים ערך ניירות ,קטיםיפרוי מהם,
 מסוימות. מוחזקות בחברות

 בניה. בליווי ופרוייקטים דירות מרוכשי תקבולים על צפים שעבודים קיימים כן, כמו
 

 קבלת ללא ,אחרים לטובת ליצור שלא מסוימים בנקים כלפי התחייבה החברה ה(
 נכסיה. על שוטף שעבוד כל מראש, הסכמתם
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 )המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -: 38באור 
 
החברה קשורה עם בנקים בחוזים לקבלת ליווי בנקאי לפרוייקטים שונים אשר  (ו

החברה במסגרת החוזים נדרשת במסגרתם מקבלת החברה מסגרות של אשראי מגשר. 
הפרוייקט, להמציא לבנקים את החוזים עם לשעבד לבנקים את כל זכויותיה בגין 

המשנה והספקים, לשעבד לטובת הבנקים את חשבונות הבנקים המתייחסים קבלני 
ליום קדונות סך הפלפרוייקטים ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מחשבונות אלו. 

אלפי  338,511של  במסגרת ליווי בנקאי עמד על סךהמשועבדים ו 3131בדצמבר  13
 אלפי ש"ח(. 88,586 - 3133ש"ח )

 
מיליון ש"ח שקיבלה החברה מבנקים לאחר תאריך  331לעניין מסגרת נוספת בסך של 

 .כב. להלן.11המאזן ראה באור 
 
 פיננסיות מידה אמות ז(

 
 מבנקים ערבויותמסגרות אשראי לו תוכספי אשראי מסגרות קבלת לצורך (3

 כדלקמן: פיננסית מידה באמת לעמוד החברה נדרשת שונים,
 

 .35% -מ יפחת שלא המאוחד המאזן מסך החברה של עצמי הון ביחס עמידה 
, לאחר תאריך 3134לפרטים אודות אישורים אשר קיבלה החברה בחודש אוגוסט 

המאזן, מהבנקים האמורים אודות תחולת ההוראה האמורה רק החל מהדוחות 
)ביחס לבנק אחד,  3134בדצמבר  13הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום 

ן ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של החברה לרבעו
(, ואודות תיקון הגדרת ההון העצמי של החברה לצורך 3135הראשון של שנת 

 להלן. .כא.11ההתחייבות האמורה, ראה באור 
 

מתאגידים בנקאיים שונים ו/או  מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויותלצורך קבלת  (3
, שהינן חברות ביטוח נדרשת דורי בניה לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות

 להלן:כמפורט 
 

 דורי בניה של המאזן מסך 38% עד 31% -מ יפחת שלאעמידה ביחס הון  .א
  .3131בדצמבר  13"ח. ליום ש מיליון 311-מ יפחת שלא הון ובסך

 
 מסך 35% -מ יפחת שלאעמידה ביחס הון )בניכוי נכסים לא מוחשיים(  .ב

  .3131בדצמבר  13ליום . בניה דורי של המאזן
 

 13ח. ליום "מיליון ש 41-שלא תפחת מ בניהדורי שמירה על נזילות של  .ג
 13ח, ועל כן ליום "מיליון ש 341 -כ הינה דורי בניהנזילות  3131בדצמבר 
 שדורי בניהעל הנזילות  דורי בניהעולה הנזילות של  3131בדצמבר 

 התחייבה לעמוד בה.
מזומנים ושווי מזומנים בתוספת השקעות  -לעניין זה משמעה  "נזילות"

 ובתוספת מסגרות אשראי כספי לא מנוצלות. לזמן קצר
 

לבנקים שלא יעלה על  דורי בניהשמירה על היקף חובותיה הכספיים של  .ד
 .המאזןמסך  11%שעור של 

 
מסך ההון )בניכוי נכסים לא  71%ביחס חוב פיננסי שלא יעלה על  עמידה .ה

 .64% -עומד על כ  3131בדצמבר  13, אשר ליום בניה דורי שלמוחשים( 
 שהיחס כך האמורה הפיננסית המידה אמת עודכנה, המאזן תאריך רלאח
 .311% על יעלה לא, שלה העצמי להון בניה ידור של הפיננסי החוב בין
 

 פירעון למועד עד או 3135 במרס 13 ליום עד בתוקף יהיה האמור התיקון
 תאריך לאחר לדורי בניה שהועמדה האשראי קו מסגרת וביטול ההלוואות

 .להלן א.11 בביאור כאמור, ישראל גזית"י ע המאזן
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 )המשך( תלויות והתחייבויות ערבויות, התקשרויות, שעבודים -: 38 באור
 

ביחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות אשר  עמידה .ו
כלפי  בניה דוריהועמדו ע"י נותני אשראי שונים להבטחת התחייבויות של 

מסך ההון )בניכוי נכסים לא מוחשיים(  1שלישיים שלא יעלה על פי צדדים 
 .בניה דורישל 

 
 בניה דורי של הפיננסי החוב בסכום הבנק של חלקו עוריש כי התחייבות .ז

 להבטחת שונים אשראי נותני"י ע הועמדו אשר ערבויות בתוספת
 . 11%לא יעלה על  שלישיים צדדים כלפי בניה דורי של התחייבויות

 
לטובת צד ג' כלשהו,  בניה דורינכסי  עלהתחייבות שלא ליצור שעבוד  .ח

ים קבועים על נכסים ספציפיים שיבטיחו אך ורק אשראים למעט שעבוד
 לצורך רכישתם של אותם נכסים.  לדורי בניהשיינתנו 

 
התחייבות שלא להמחות ו/או לא למכור ו/או לא להחכיר ו/או לא  .ט

להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של  להשכיר ו/או לא למסור ו/או לא
, כולם או מקצתם, ללא הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש, דורי בניה

 .דורי בניהלמעט פעולות כאמור במהלך העסקים הרגיל והשוטף של 
 

 המידה מאמות בחלק עומדת אינה בניה דורי הכספיים הדוחות אישור למועד
, 3134 אוגוסט בחודש בניה דורי קיבלה אשר אישורים אודות לפרטים"ל. הנ

המאזן, מבנקים ומחברת הביטוח אודות תחולת חלק מההוראות  תאריך לאחר
 13האמורות רק החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה שיפורסמו לאחר יום 

)ביחס לבנק אחד, ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות  3134בדצמבר 
 .להלן .ג.כ11(, ראה באור 3135ון של שנת הכספיים של דורי בניה לרבעון הראש

 
ו/או  ים שוניםאיבנקתאגידים מ מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויותלצורך קבלת  (1

נדרשת רום גבס לעמוד באמות מידה פיננסיות, שהינן כמפורט  חברות ביטוח
 להלן:

 
)יחד מסך המאזן של רום גבס ובסך הון  31%עד  35%של עמידה ביחס הון  .א

 13מיליון ש"ח. ליום  16עד  35עם הלוואות בעלים, ככל שישנן( מזערי של 
סך ההון )יחד עם הלוואות בעלים, ככל שישנן( של רום גבס  3131בדצמבר 

-עלמיליון ש"ח,  333-מיליון ש"ח וסך המאזן של רום גבס הינו כ 15-הינו כ
מסך המאזן של רום גבס עולה על יחס  יחס ההון 3131 בדצמבר 13ליום  כן

)יחד  3131בדצמבר  13ליום סך ההון וההון שרום גבס התחייבה לעמוד בו 
( עולה על סך ההון המזערי שרום גבס , ככל שישנןעם הלוואות הבעלים

 .התחייבה לעמוד בו כאמור לעיל
 

 13מיליון ש"ח. ליום  11-שמירה על נזילות של רום גבס שלא תפחת מ
 13מיליון ש"ח, ועל כן ליום  83נזילות רום גבס הינה  3131בר בדצמ

עולה הנזילות של רום גבס על הנזילות שרום גבס התחייבה  3131בדצמבר 
 לעמוד בה.

 
שמירה על היקף חובותיה הכספיים של רום גבס שלא יעלה על שעור של 

 היקף חובותיה הכספיים של רום 3131בדצמבר  13מסך המאזן. ליום  11%
מיליון ש"ח  333מיליון ש"ח וסך המאזן של רום גבס הינו  4 -גבס הינו כ

עומדת רום  ולמועד אישור הדוחות הכספיים 3131בדצמבר  13על כן ליום ו
 גבס בהתחייבותה ליחס חובותיה הכספיים מסך המאזן.
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 )המשך( תלויות והתחייבויות ערבויות, התקשרויות, שעבודים -: 38 באור
 

התחייבה כלפי תאגיד בנקאי לא לדרוש פרעון הלוואות בעלים  הבני דורי .ב
שהעמידה או שתעמיד לרום גבס, אלא אם כן עומדת רום גבס בכל 

כלפי אותו תאגיד בנקאי באותו מועד, ובכלל זה  חובותיה והתחייבויותיה
שעד לאותו מועד פרעה רום גבס לאותו תאגיד בנקאי במלואם את 
התשלומים המגיעים לו מרום גבס, שנועדו להשתלם עד לאותו מועד. כל 

כי לא  דורי בניהעוד לא תעמוד רום גבס בתנאים כאמור, התחייבה 
עון הלוואות בעלים, בין תמשוך מרום גבס כספים כלשהם בין כפיר

 כתשלום דמי ניהול ובין כתשלום דיבידנדים ו/או חלוקה;
 

שוטף או קבוע על נכסיה, כולם או מקצתם, התחייבות שלא ליצור שעבוד  .ג
ולא לתת בטוחות  מראש ובכתב איהבנקלצד שלישי ללא הסכמת התאגיד 

מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים מבלי לתת לתאגיד הבנקאי את 
 רות לקבל את אותן בטוחות קודם;האפש

 
ולפרוע לבעלי מניותיה הלוואות להלוות כספים לבעלי המניות התחייבות  .ד

אך ורק בתנאי כי אין בהלוואה ו/או בפירעון  קיימות ו/או עתידיות,
 ;ההלוואה כדי לגרוע מהתחייבויותיה של רום גבס כלפי התאגיד הבנקאי

 
רווחים באופן שיש בו לגרוע מקיום התחייבות לא לחלק דיבידנדים ו/או  .ה

 התחייבויות רום גבס ללא הסכמת התאגיד הבנקאי;

 

ברום גבס לא לשנות את הרכב המניות וזהות בעלי המניות התחייבות  .ו
 לתאגיד הבנקאי;והיחס ביניהם ללא הודעה מראש ובכתב 

 
ישירה ברום גבס, אלא ובשליטה התחייבות כי לא יהיה שינוי בבעלות  .ז

 תאגיד הבנקאי בכתב ומראש;בהסכמת ה

 

התחייבות לאי ביצוע מיזוג ו/או שינוי מבני, מבלי לקבל את הסכמת  .ח
התאגיד הבנקאי לכך בכתב ומראש. לעניין זה "מיזוג", לרבות כל פעולה 
שתוצאתה רכישת עיקר נכסיה של רום גבס או שכתוצאה ממנה נרכשות 

ו כל פעולה מניות של רום גבס המקנות לרוכש שליטה ברום גבס א
 של נכסיו עיקר, בעקיפין או במישרין, גבס רום רוכשתשכתוצאה ממנה, 

 ;תאגיד באותו שליטה לה המקנות, אחר תאגיד של מניות או אחר תאגיד
  

 )רווח תפעולי בתוספת פחת( חיובי בכל שנת פעילות;  EBIDTAהצגת .ט

 

ו/או לא להחכיר ו/או לא  ו/או לא למכור להמחותשלא  התחייבות .י
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
 

כלפי  ברום גבס המניות בעלי התחייבובהמשך להתחייבויות כאמור, 
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. 
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 )המשך( ותתלוי תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -: 38באור 
 

 עומדת גבס רום, הכספיים הדוחות אישור ולמועד 3131 בדצמבר 13 ליום
 .הפיננסיות המידה אמות בכל

  
דורי אנרגיה אשר  בחברתכנגד קבלת מסגרת אשראי ערבות בנקאית פיננסית  (4

נדרשת החברה ליון ש"ח ימ 71 -ועודכנה לסך של כ 3131חודש ינואר חודשה ב
 פיננסיות, כמפורט להלן:לעמוד באמות מידה 

 

. 31% -עמידה ביחס הון עצמי של החברה מסך המאזן המאוחד שלא יפחת מ (א
יחס ההון מסך המאזן עולה על יחס ההון  3131בדצמבר,  13נכון ליום 

 העצמי שהחברה התחייבה לעמוד בו. 

ליון ש"ח. ימ 41לי )מזומן והשקעות לזמן קצר( של מינימהיקף יתרות נזילות  (ב
היתרות הנזילות עולות על היקף היתרות הנזילות  3131בדצמבר,  13ליום 

 המינימלי שהחברה התחייבה לעמוד בו. 
התחייבות של דורי אנרגיה למוסד הבנקאי, כי גזית ישראל או גזית גלוב,  (ג

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 

מירת מבנה השליטה בה באמור לעיל, דורי אנרגיה ו/או החברה יעמידו לש
קדון משועבד, אשר ישמש ליון ש"ח לחשבון פימ 35של קדון בסך סכום פ

  .כבטוחה לערבות הבנקאית

החברה ואלומיי התחייבו כלפי המוסד הבנקאי, אשר העמיד ערבות  (ד
ור לדוראד, להבטחת העברת חלקה של דורי אנרגיה מסך ההון העצמי האמ

להזרים לדורי אנרגיה כל סכום שיידרש למימון ההון העצמי האמור בהתאם 
לחלקן היחסי בהחזקותיהן בהון המונפק של דורי אנרגיה, וזאת כהשקעת 

מסכום הההון העצמי הנדרש יוזרם  41%הון ו/או כהלוואות בעלים )היינו 
 .ידי החברה(-( תוזרם על61%ידי אלומיי, והיתרה )-על

 
בכל אמות המידה  והחברה אנרגיה דורי תועומד, 3131בדצמבר  13ליום  

 .החלות עליה הפיננסיות האמורות
 

לפרטים אודות תחולת ההוראות האמורות החל מהדוחות הכספיים של החברה  
ואודות תיקון שבוצע בהן, ראה באור  3134בדצמבר  13שיפורסמו לאחר יום 

  .כא. להלן.11
 

השלימה דורי אנרגיה את התחייבותה להעמדת הון עצמי  3134 ינואר בחודש 
 והוסרה הערבות האמורה. הכחלהקמת תחנת 

 
לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות  החברה התחייבותבדבר  לפרטים (5

 .לעיל 4.ג.36 באורראה שלה  החוב )סדרה ז'(
 

לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם  בניה דורי התחייבות בדבר לפרטים (6
 .לעיל 5.ג.36 באור ראהשלה  ('אאגרות החוב )סדרה 

 
 .המונפק הונה כל את דוראד שיעבדה דוראד, של המימון הסכם במסגרת (ח

 
 התקשרויות ב.

 
 המיועדים מקרקעין לרכישת קומבינציה בעסקאות הרגיל העסקים במהלך מתקשרת החברה .3

 מסויימות תמורות למתן בתמורה או בניה רותייש למתן בתמורה פרוייקטים לבניית
 המקרקעין. על שיוקמו יםמהפרוייקט העתידיים מהתקבולים

 מיליון 318 -כ של בסך קומבינציהעסקאות  בגין התחייבות יתרת לחברה ,הדוח למועד נכון
בפרוייקט דורי , ציונה נסב דורי וילה יקטיבפרו הקרקע בעלי עם התקשרותמ נוצרה אשר ש"ח

 מהתחייבות הן מורכבת ההתחייבות .ובפרויקט דורי בסט בהוד השרון פלוס בהוד השרון
 החשבונאי הטיפול אודות לפרטים תקבולים. למתן מהתחייבות והן בניה שירותי למתן

 .לעיל .י3 באור ראה זה מסוג בעסקאות
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 )המשך( תלויות תוהתחייבויו ערבויותשעבודים, התקשרויות,  -: 38באור 
 
גזית חברה קשורה של גזית ישראל ועם לפרטים בדבר הסכם שכירות משרדים בתל אביב עם  .3

  .ד(.3.ד.31ישראל ראה באור 
 

 ערבויות ג.
 

 :להלןדכ הינן 3131 בדצמבר 13 ליום הערבויות
 

 ש"ח אלפי  
   

 181,311  דירות מכר חוק לפי בנקאיות ערבויות
 441,176  קבלניות עבודות טיבו ביצוע להבטחת בנקאיות ערבויות
 311,487  אחרות

   
 3,134,566  *( סה"כ

 לעיל. א' סעיף ראה "ל,הנ הערבויות להבטחת שניתנו בטחונות בדבר *(
 

  תביעות ובוררויות ד.
 

מיליון ש"ח  36 -נגד החברה קיימות תביעות בגין ליקויי בניה המסתכמות לתאריך המאזן בסך של כ
מיליון ש"ח. בגין התביעות הנ"ל נכללה  61 -וכן תביעות של ספקים, קבלני משנה ואחרים בסך של כ

מיליון ש"ח(, סכום שלדעת הנהלת  3.5 - 3133מיליון ש"ח ) 3.3 -בדוחות הכספיים הפרשה בסך של כ
הן החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים וניסיונה בעבר, יכסה את סכומי התביעות ב

 עלולה החברה להתחייב. להלן פרטים בדבר תביעות עיקריות:
 

הנה צד 'הדרוש לבירור התביעה' לשני הליכי ערר שהגישו דיירי פרויקט החברה בנס החברה  .3
החלטות הועדה המקומית לתכנון   ציונה, שבנייתו ושיווקו הושלמו לפני שנים אחדות, על

לחוק התכנון והבניה, לפיהן נדחו תביעות הדיירים  317ובניה נס ציונה, בתביעות לפי סעיף 
(. סכום 431תוואי "עוקף נס ציונה" )כביש  -באותו פרוייקט לפיצויים בגין הקמתו של כביש 

מיליון ש"ח בערר  3.7 -ו 3117מיליון ש"ח בערר שהוגש בשנת  8-תביעות הדיירים הינו כ
דת הערר לצרף את החברה להליך . הועדה המקומית קיבלה את אישור וע3131שהוגש בשנת 

הערר, וזאת לאור כתבי שיפוי שנתנה לועדה המקומית ולאור הצורך בנתונים עובדתיים 
לברור העררים הנמצאים בידיעתה של החברה. בתגובתה של החברה נטען בין היתר, כי 

ל בפרויקט תוך ידיעה על הכוונה להקים את הכביש, ולאחר שניתנו ע  הדיירים רכשו דירות
נדחה. נגד פסק דין זה של  3117כך מצגים בהסכם הרכישה שנחתם עמם. הערר שהוגש בשנת 

פי חוות -ועדת הערר הגישו העוררים עתירה מנהלית לבית משפט לעניינים מנהליים. על
דעתם של יועציה המשפטיים של החברה, הליך זה כשלעצמו אינו יוצר חשיפה ישירה לחברה 

 יות בגינו.ולא צפויות הוצאות מהות
 
 הגישה חברה פרטית, העוסקת בניהול חוזים בתחום הבניה והתשתית 3131 ,בפברואר 7ביום  .3

. כתב התביעה דורי קבוצה ודורי בניהיפו, כתב תביעה נגד -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל
-מיליון ש"ח בתוספת ריבית והצמדה, החזר הוצאות ושכר טרחת עורכי 31.5-נו על סך של כיה

נה לתשלום תמורה בגין ייצוג הנתבעות בהכנת יפי הנטען בכתב התביעה, התביעה ה-על דין.
דרישות תשלום לשני מזמיני עבודות בשני פרויקטים קבלניים אותם ביצעו הנתבעות וכן 

דחה בית המשפט  3131בהתמודדות עם דרישות אותם מזמינים מהנתבעות. בחודש אפריל 
רכיביה, והנתבעות לא חויבו בתשלום כלשהו לתובעת. המחוזי מרכז את התביעה על כל מ

הגישה התובעת הודעת ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. על פי  3131בחודש יוני 
הערכת יועציה המשפטיים של החברה, סיכויי הערעור להתקבל נמוכים. הוסכם בין דורי בניה 

גין כל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, תשפה את דורי בניה ב קבוצה דורי, כי קבוצה דורילבין 
  בניה בגין התביעה. דורי עלככל שתוטל 

 
תוך ניהול התביעה המשפטית הנ"ל, הוגשה נגד דורי קבוצה תובענה מאת עורך דין, שהוצג 

מיליון ש"ח לצרכי אגרה(,  31מיליון ש"ח ) 31-ידי התובעת, לתשלום סך של כ-לדורי קבוצה על
מדה, בגין הסכם שכר טרחה שנכרת לכאורה לשם מתן ייעוץ בתוספת הפרשי ריבית והצ

משפטי בשתי דרישות התשלום למזמיני העבודות והתמודדות עם דרישות אותם מזמינים 
, בשלב זה, ניתן חוות דעת יועציה המשפטייםמהנתבעות. להערכת דורי קבוצה, בהתבסס על 

 יהיה להביא לדחיית התובענה.
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 )המשך( תלויות תהתקשרויות, ערבויות והתחייבויושעבודים,  -: 38באור 
 

הודעות מהממונה על חוק המכר )דירות( )הבטחת  החברהקיבלה  3133בחודש דצמבר  .1
הממונה( על כוונה להטיל על דורי קבוצה  -להלן) 3174-השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה

חתימת דורי קבוצה על  עיצומים כספיים בקשר עם אי דיווח ואיחורים בדיווח לממונה על
הסכמי מכר. הסכום הכולל של העיצומים שהתקבלה בגינם הודעה כאמור מאת הממונה הינו 

פנתה לממונה בבקשה להפחתה מלאה של העיצומים בגין אי דיווח  החברהמיליון ש"ח.  3.3-כ
דיווחים דווחו ולכאורה לא נקלטו במערכות וה מאחר , זאתוכן ביטול רישומי ההפרה

 ים, לאורעיצומים כספיים בגין עיכוב בדיווח להטיל כן בבקשה שלאו ,וב של הממונההמחש
 כמחצית, החברה תבקש בעקבות. שכאלה למניעת הפרותידי החברה -עלנקיטת פעולות 

להטיל  ת הממונהנותרה תלויה ועומדת כוונוהחלטת הממונה  פי-בוטל על םהעיצו סכוםמ
. לדעת יועציה ידי החברה-על דווח לאי טענות בגין"ח ש 611,111 -עיצום כספי בסכום של כ

 .החשיפה המשוקללת של החברה היא בגובה מחצית הסכום הנ"ל המשפטיים של החברה,
 .ש"ח 374,731לסך של האמור סכום העיצום הכספי  ןלמועד אישור הדוחות הכספיים התעדכ

 
י ומול קבלני משנה בפרויקט לעדכון בדבר הליכים משפטיים בין החברה לקבלן ההקמה הראש .4

 להלן. .ג.11לעיל ובאור  (א.4.ג(3.31דוראד ראה באור 
 

ידי חברות ביטוח אשר ביטחו אותן מפני -החברה הינה נתבעת בתביעות המטופלות על .5
הסיכונים נשוא התביעות, למעט רכיב של השתתפות עצמית. סכום ההשתתפות העצמית 

 ותי לחברה.הכולל בגין התביעות הנ"ל אינו מה
 

-לעיתים במהלך העסקים הרגיל של החברה, מתגלעות בין הקבוצה לבין מזמיני עבודות אי .6
הסכמות אלה, ככל שקיימות, בדרך כלל -הסכמות לגבי חשבונות ביניים וחשבונות סופיים. אי

מיושבות במסגרת משא ומתן ו/או באמצעות מנגנונים הקבועים בהסכמים עם מזמיני 
הסכמות מקצועיות בפרויקטים הנמצאים בביצוע נכון למועד -להערכת החברה, איהעבודה. 

הדוח, ככל שקיימות, כולן הינן בנות פתרון במהלך העבודה השגרתי ו/או תוך דיונים בין נציגי 
 הקבוצה לנציגי מזמיני העבודה.

 
נוספות תביעות בנוסף לתביעות המתוארות לעיל הוגשו כנגד דורי בניה נכון לתאריך המאזן,  .7

אלפי ש"ח. בגין  1,141 -בגין ליקויי בניה, תביעות ספקים, קבלני משנה ועובדים בסך של כ
 אלפי ש"ח. 675 -תביעות אלו יצרה דורי בניה הפרשה בסך של כ

 
אשר התקבלה לאחר במסגרת הליך בוררות וכנגד החברה שהוגשה לפרטים בדבר תביעה  .8

 ן.. להל.י11 באורל החברה בהוד השרון ראה תאריך המאזן בקשר עם פרויקט ש
 
לעניין בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ובקשה לאישור תביעה נגזרת אשר הוגשו, בין היתר,  .1

, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 3134נגד החברה ונושאי משרה שלה, בחודשים יולי ואוגוסט 
 .הלןל .יח.11
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  הון - :31 באור
 

 הון המניות הרכב א.
  3133בדצמבר  13   3131בדצמבר  13  

  רשום  
 מונפק
  רשום  ונפרע

 מונפק
 ונפרע

 מספר המניות  מספר המניות  
         

 315,481,133  311,111,111  315,481,133  311,111,111  ש"ח ע.נ. כ"א 3מניות רגילות בנות 
 
 המניות בהון התנועה ב.
 

ידי החברה בחודש -לעניין דוח שפורסם על .שינוי בהון המניות של החברהלא היה  בתקופת הדוח
, לאחר תאריך המאזן, לשם זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לאישור 3134אוגוסט 

עסקה של החברה עם גזית ישראל לשם, בין היתר, הקצאה פרטית של מניות רגילות נוספות של 
 להלן.  .יט.11שור הגדלת ההון הרשום של החברה, ראה באור החברה לגזית ישראל, וכן לאי

 
 .13 באור ראה לעובדים, אופציות הקצאת בדבר .ג

 
 שליטה מקנות שאינן זכויות .ד

 במאזן: שליטה מקנות שאינן זכויות הרכב
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 56,513  11,186  החלק בשווי המאזני 
 311  617  מעסקאות תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדותקרן 

  14,681  56,673 

 
 פיננסיים מכשירים - :31 באור

 
 הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג א.
 

 הפיננסיים המכשירים לקבוצות במאזן הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן
 :IAS 39-ל בהתאם

 בדצמבר 13  
  3131  3133 

 ש"ח אלפי  פיננסיים נכסים
     

     הפסד: או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 38,375  15  לראשונה ההכרה בעת שיועדו פיננסיים נכסים

     
 555,681  548,348  וחייבים לקוחות

     
     פיננסיות התחייבויות

     
 547,441  561,163  ואחריות לתיקונים הפרשה,זכאים ספקים

     
 518,311  668,137  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 
  יםפיננסי סיכון גורמי .ב

 
 מחירים מדד סיכון) שוק ניסיכו כגון ,שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות

 ניהול תוכנית .נזילות סיכוןו אשראי סיכון (,חוץ מטבע וסיכון מחיר סיכון ,ריבית סיכון לצרכן,
 אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים

 חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה .הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על
 .לסיכונים מסוימות

 
 נזילות סיכון .3

 
 הקיימת הגמישות לבין מתמשך מימון קבלת בין הקיים היחס את לשמר היא הקבוצה מטרת

 חוב וערבויות שניתנו. אגרות, מבנקים הלוואות יתר, במשיכות שימוש באמצעות
 

 לצרכן מחירים מדד סיכון .3
 

 במדד לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב ואגרות בנקאיים מתאגידים הלוואות לקבוצה
 לצרכן המחירים למדד צמודה הפיננסיים המכשירים של הסכום .בישראל לצרכן המחירים
 ליום "חש מיליון 471 -כ הינו לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה לקבוצה קיימת ושבגינו

 .3133 בדצמבר 13 ליום "חש מיליון 165 -וכ 3131 בדצמבר 13
 

 אשראי סיכון .1
 

מגזר ביצוע העבודות חשוף לסיכון אשראי לקוחות, מצב בו ביצוע העבודה מקדים את 
 התקבול החוזי בגינה. הקבוצה פועלת לשיפור תנאי התשלום וצמצום ימי האשראי במגזר זה. 

 ובכל ,פרוייקט הקמת לאורך מרוכשים הכנסותיה רוב את מקבלת הקבוצהיזמות הבמגזר 
 לקוחות חובות התמורה. מלוא את קיבלה בטרם הנמכרים השטחים את מוסרת לא מקרה

 העבודה. לביצוע במקביל שוטף באופן משולמים עבודות ביצוע בגין
 ש"ח אלפי 333,638 -כ של לסך המזומנים ושווי המזומנים הסתכמו 3131 בדצמבר 13 ליום

 לסך הסתכמה לקבל והכנסות הלקוחות ויתרות אלפי ש"ח( 86,336 -3133בדצמבר  13ליום )
 .אלפי ש"ח( 544,383 -3133בדצמבר  13ליום ) ש"ח אלפי 531,457 של

 גבוה. אשראי בדירוג פיננסיים במוסדות מופקדים החברה של המזומנים ושווי המזומנים
 

 ריבית סיכון .4
 

 קצר זמןו ארוך לזמן מהלוואות הנובע השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה הקבוצה
 המימון עלויות את לנהל היא הקבוצה מדיניות משתנה. ריבית ונושאות שהתקבלו

 הלוואות בגין קבועה ריבית לבין משתנה ריבית בין בתמהיל שימוש תוך לריבית המתייחסות
 13 ליום משתנה בריבית נלקחו אשרשל הקבוצה  אותוההלו יתרת הקבוצה. של ארוך לזמן

 ,בנוסף .אלפי ש"ח( 41,413 -3133בדצמבר  13ליום ) ש"ח אלפי 86,318 הינה 3131 בדצמבר
 הינה 3131 בדצמבר 13 ליום יתרתה אשר משתנה ריבית בעלת חוב אגרות יתרת לחברה
  .אלפי ש"ח( 18,188 -3133בדצמבר  13ליום  ) ש"ח אלפי 11,148

 
 מחיר סיכון .5

 
 חוב, ואגרות מניות ערך, לניירות בבורסה סחירים פיננסיים במכשירים השקעות לקבוצה

 חשופה בגינם אשר הפסד,או  רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים כנכסים המסווגים
 בבורסה. שוק מחירי על בהתבסס הנקבע הערך נייר במחיר תנודתיות בגין לסיכון הקבוצה
ליום ) ש"ח אלפי 15 הינה אלה השקעות של 3131 בדצמבר 13 ליום הכספיים בדוחות היתרה

 ש"ח(. אלפי 38,375 -3133בדצמבר  13
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 חוץ מטבע סיכון .6
 

 מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה
 שהוכרו נכסיםמ נובע חליפין שער סיכון .הפולני לזלוטי בעיקר ,שונים למטבעות

 נטו מהשקעות וכן הפעילות מטבע שאינו חוץ במטבע הנקובים שהוכרו והתחייבויות
 כמו כן לחברה חשיפה לשער הדולר בקשר עם הסכם ביצוע עבודות הנדסיות  .חוץ בפעילויות

  .לעיל(א 4.ג(3.31 ראובב כמתוארכקבלן משנה בפרוייקט דוראד 
 ..ד(3.31 לפרטים בדבר השפעת השינוי בשער הזלוטי הפולני בתקופה ראה באור

 
 סיכון מדד תשומות הבנייה .7

 
הסכמי התקשרות במאידך וקבלני משנה עם מזמיני עבודות מחד וספקים  הקבוצההתקשרות 

(, חושפת את סעיפי הכנסות "המדד" -)להלן  מחירי תשומה בבנייה למגוריםהצמודים למדד 
שהחברה חותמת על לקבל ממזמיני עבודות והוצאות לשלם לספקים לשינויים במדד. כיוון 
 הצמדה למדד עם מזמין העבודה החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית.
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :31 באור
 

 נזילות סיכון ריכוז .ג
 

 :)כולל תשלומי ריבית( מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגה שלהלן הטבלה
 

 3131 בדצמבר 13
 

  שנהעד   
שנה ועד מ

  שנתיים

משנתיים 
 1ועד 

  שנים

שנים  1-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

 531,874  -  -  -  -  -  531,874   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 31,153  -  -  -  -  -  31,153   זכאים

 33,516  -  -  -  -  -  33,516  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
 13,711  -  -  -  -  3,114  81,851  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 661,138  314,534  311,331  76,175  81,357  344,341  355,411  אגרות חוב
               
  818,631  347,377  81,357  76,175  311,331  314,534  3,136,183 

 
 3133בדצמבר  13
 

  שנהעד   
שנה ועד מ

  שנתיים

משנתיים 
 1ועד 

  שנים

שנים  1-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

 484,161  -  -  -  -  -  484,161  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 38,671  -  -  -  -  -  38,671  זכאים 

 33,113  -  -  -  -  -  33,113  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
 55,518  -  3,183  361  343  5,874  46,153  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 544,131  87,175  47,653  51,115  333,671  313,111  315,371  אגרות חוב
               
  677,355  317,814  333,831  51,555  51,111  87,175  3,334,543 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - :31 באור
 

 הוגן שווי .ד
 

 פיננסיים, מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי הכספיים בדוחות היתרה את מפרטת שלהלן הטבלה
 ההוגן: שווים פי-על שלא הכספיים, בדוחות המוצגים

 
 הוגן שווי  יתרה  

 בדצמבר 13  בדצמבר 13  
  3131  3133  3131  3133 
 אלפי ש"ח  

         התחייבויות פיננסיות
         

 413,373  631,334  458,188  583,133  (3אגרות חוב )
         
         

 413,373  631,334  458,188  583,133  כ"סה
 
 המאזן. לתאריך (3)רמה  פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס ההוגן השווי (3)

 
 ויתרות חייבים לקוחות, קצר, לזמן השקעות מזומנים, ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 אשראי ארוך, לזמן שהתקבלו הלוואות כלולות, לחברות הלוואות סחירות, בבטוחות השקעה חובה,

והתחייבות  זכות ויתרות זכאים, שירותים ולנותני לספקים התחייבויות ואחרים, בנקאיים מתאגידים
 שלהם. ההוגן לשווי הקרוב או מתתוא בגין רכישת מקרקעין
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  13/33/3131זן הצמדה ליום מא ה.

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 מטבע אחר אירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ מדד 
תשומות 

 סך הכל לא צמוד בניה
 אלפי ש"ח 

           נכסים שוטפים

 333,638 331,133 - 363 3,181 456 - - מזומנים ושווי מזומנים
 338,614 336,711 - 3,811 - - 15 - "קלז השקעות
 531,457 41,134 434,587 - - 71,156 - - לקבל והכנסות לקוחות

 14,361 38,116 - 685 - - - 35,578 חובה ויתרות חייבים
 4,814 - - - 4,814 - - - "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

 33,111 - - - - - - 33,111 למימוש מיועד נכס
 613,145 - - - - - - 613,145 למכירה בניינים מלאי

 3,431,787 311,613 434,587 3,646 5,811 73,433 15 631,531 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים
 33,415 - - - - - - 33,415 קרקעות מלאי

 111 - - - - - - 111 לעובדים הטבות בגין נכסים
 151,317 1,487 73,341 - - 4,314 - 371,511 ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

 53,114 - - - - - - 53,114 נטו, קבוע רכוש
 38,111 - - - - - - 38,111 מוניטין

 17,854 - - - - - - 17,854 נדחים מסים
 471,373 1,487 73,341 - - 4,314 - 111,418 סה"כ נכסים לא שוטפים

          

 3,113,151 111,338 486,711 3,646 5,811 75,546 15 3,138,113 סה"כ נכסים
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  שקלי מט"ח   

 פריט לא כספי 
ניירות 

 אירו דולר ערך
מטבע 
 אחר

צמוד מדד/ 
מדד תשומות 

 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
          התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 88,367 87,436 853 - - - - - אשראי אחרים

 336,438 11,136 11,413 - - - - - חלויות שוטפות אג"ח
 ולנותני לספקים התחייבויות

 531,874 434,373 16,541 - 51 - - - שירותים
הפרשה , זכות ויתרות זכאים

להפסדים והתחייבות בגין רכישת 
 311,134 48,734 33,516 3,333 533 - - 336,113 מקרקעין
 31,411 3,381 - - - - - 33,351 ואחריות לתיקונים הפרשה

 367,188 - - - - - - 367,188 עבודות ממזמיני מקדמות
 3,316,314 584,733 331,118 3,333 564 - - 115,371 שוטפות התחייבויותסה"כ 

         ארוך לזמן התחייבויות
 ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 3,813 - - 3,813 - - - - אחרים אשראי

 451,831 66,113 184,778 - - - - - סטרייט חוב אגרות
 5,813 - - - - - - 5,813 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 451,474 66,113 184,778 3,813 - - - 5,813 ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
          

413,313  התחייבויותסה"כ   - - 564 5,151 518,336 651,741 3,655,578 

"כ סה בניכוי נכסים"כ סה
(3,417) 5,131 75,546 15 637,831 התחייבויות  (333,186)  (147,635)  347,183 
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  -: 31באור 
 
 3133/13/33זן הצמדה ליום מא ה.
 

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 מטבע אחר אירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ מדד 
תשומות 

 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
           נכסים שוטפים

 86,336 84,114 - 13 134 886 - - מזומנים ושווי מזומנים
 316,863 88,586 - - - - 38,375 - השקעות לז"ק

 544,383 46,436 416,876 - - 61,111 - - לקוחות והכנסות לקבל
 33,611 33,151 - 48 - - - 33,313 חייבים ויתרות חובה

 6,481 - - - 6,481 - - - הלוואות לחברות מוחזקות לז"ק
 31,511 - - - - - - 31,511 נכס מיועד למימוש

 561,133 - - - - - - 561,133 מלאי בניינים למכירה
 3,141,113 313,315 416,876 341 6,717 63,876 38,375 584,741 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים
 33,411 - - - - - - 33,411 מלאי קרקעות

 311 - - - - - - 311 נכסים בגין הטבות לעובדים
 313,361 43,451 - - - - - 348,731 השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות

 51,713 - - - - - - 51,713 רכוש קבוע, נטו
 38,111 - - - - - - 38,111 מוניטין

 41,364 - - - - - - 41,364 מסים נדחים
 434,656 43,451 - - - - - 183,316 סה"כ נכסים לא שוטפים

          

 3,764,658 371,745 416,876 341 6,717 63,876 38,375 166,141 סה"כ נכסים
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

  שקלי מט"ח   

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 מטבע אחר אירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
          התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
 45,431 43,643 3,771 - - - - - אחרים

 76,546 - 76,546 - - - - - חלויות שוטפות אג"ח
 484,161 183,785 313,538 - 61 - - - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 341,733 43,576 33,113 313 - - - 11,131 זכאים ויתרות זכות
 31,144 3,113 - - - - - 36,741 הפרשה לתיקונים ואחריות

 4,686 4,686 - - - - - - מיסים שוטפים לשלם
 356,818 - - - - - - 356,818 מקדמות ממזמיני עבודות

 3,111,631 473,181 311,814 313 61 - - 161,614 התחייבויות שוטפותסה"כ 

         התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 

 7,357 3,811 5,457 - - - - - אחרים

 178,877 18,188 381,481 - - - - - אגרות חוב סטרייט
 1,548 - - - - - - 1,548 מסים נדחים

 5,131 - - - - - - 5,131 התחייבות בשל הטבות לעובדים
 115,515 311,388 385,146 - - - - 1,463 התחייבויות לזמן ארוךסה"כ 

          

 3,436,334 571,377 471,781 313 61 - - 171,165 התחייבויותסה"כ 

(43,114) 8 6,717 63,876 38,375 511,884 סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות  (311,413)  118,444 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני .ו
 

  
 לשינויים רגישות מבחן

 ריבית בשיעורי
 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 ריבית עליית
  1% של

 ריבית ירידת
 3% של

 ש"ח אלפי  
     

3131  (5,553)  3,851 
     

3133  (4,386)  3,431 
 

  

 בשערי לשינויים רגישות מבחן
 ערך ניירות של הבורסה

 סחירים
 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 שערים עליית
  31% של

  ירידת
 של שערים
31% 

 ש"ח אלפי  
     

3131  31  (31) 
     

3133  3,838  (3,838) 
 

  
 לשינויים רגישות מבחן
 לצרכן המחירים במדד

 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 מדד עליית

  3.5% של
 מדד ירידת

 3.5% של
 ש"ח אלפי  
     

3131  (7,345)  7,345 
     

3133  (5,411)  5,411 
 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 בשער החליפין של הדולר
 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
של ה עליי

31%  
 שלה יריד

31% 
 אלפי ש"ח  
     

3131  7,116  (7,116) 
     

3133  8,746  (7,731) 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 
 

 העיקריות העבודה והנחות רגישות מבחני
 

 שינויים לגבי ההנהלה להערכות בהתאם נקבעו יםיהרלוונט הסיכון במשתני שנבחרו השינויים
 אלה. סיכון במשתני סבירים אפשריים

 
 תוצאות על להשפיע כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה

 השינוי ו/או ההפסד או הרווח את מציגים הרגישות מבחני המדווחים. הכספי המצב או הפעולות
 מועד לכל נכון עבורו שנבחר הרלוונטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר כל עבור מס(, )לפני בהון

  דיווח.
 

 בחברה ההון ניהול .ז
 
 הינן: שלה ההון בניהול החברה מטרות

 
 המניות, לבעלי תשואה ליצור ובכך העסק המשכיות את להבטיח הקבוצה יכולת את לשמר .3

 .אחרים עניין ובעלי משקיעים
 

 והשירותים המוצרים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג .3
 הקבוצה. של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת המותאמת

 
 ערך וייצרו העסקית בפעילות תמיכה שיבטיחו טובים הון ויחסי גבוה אשראי דירוג על לשמור .1

  המניות. לבעלי מרבי
 

 הכנסות - :33 באור
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

       ממכירת בניינים וקרקעות ומביצוע עבודות:הכנסות 
       

 34,137  311,511  334,411  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות
 3,118,113  3,561,138  3,111,111  מביצוע עבודות  הכנסות 

       
  3,561,581  3,751,838  3,133,138 

 411  388  544  הכנסות מהשכרה 
       
  3,564,334  3,761,136  3,133,738 
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  שבוצעו והעבודות ההשכרה המכירות, עלות - :33 באור

 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
   3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח   
       לפי מקורות ההכנסה א.
        
 38,718  371,171  317,154  עלות מכירת בניינים וקרקעות 
 3,335,151  3,411,413  3,181,353  עלות ביצוע עבודות 
        
   3,586,115  3,661,515  3,314,188 
 183  133  546  עלות ההשכרה  
        
   3,586,853  3,661,836  3,314,471 
        
       הוצאה מרכיבילפי  ב.
        
 31,741  46,173  63,314  קרקע 
 316,151  461,437  164,411  חומרים 
 814,165  153,466  151,131  קבלני משנה 
 71,381  331,641  335,141  שכר ונלוות 
 833  6,414  1,351  שהוון מימון 
 4,331  4,537  4,861  פחת 
 14,681  71,117  77,361  אחרות  
        
   3,586,853  3,661,836  3,314,471 

 
 ושיווק מכירה הוצאות - :31 באור

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

 3,817  3,111  3,851  שכר ונלוות
 3,171  3,836  3,113  פרסום
 385  546  531  אחרות

       
  4,113  4,465  1,173 

 
  וכלליות הנהלה הוצאות - :34 באור

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

 38,168  37,186  36,573   שכר ונלוות
 34,873  5,465  4,118  ושכר דירקטורים לבעלת שליטה דמי ניהול

 36,711  34,833  34,117  שכירות ואחזקת משרדים
 3,613  3,151  3,133  והפחתות פחת

 371  183  161  מסים וביטוח
 5,661  5,511  5,715  רותים מקצועייםיש

 3,113  3,316  3,773  אחרות
       
  55,431  56,471  61,181 
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 נטו מימון, הוצאותו הכנסות - :35 באור
 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
   3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות מימון א.

        
 -  141  488  רווח מניירות ערך סחירים, נטו 
 613  -  -  שערוך רכיב המרה של אגרות חוב להמרה 
 1,463  3,843  3,155  ריבית על פקדונות לזמן קצר 
 337  11  376  יתרות חובה ריבית בגין 
 1,771  3,361  -  בגין מכשירים נגזריםרווח  
 6,561  1,417  4,511  אחרות, נטו 
        
   6,633  7,881  34,611 

       הוצאות מימון ב.
        
 1,311  3,113  3,463  לזמן קצר אשראיהוצאות מימון בגין  
 331  -  -  סחירים, נטו הוצאות מימון בגין ניירות ערך 
 להמרה אגרות חוב הניתנותהוצאות מימון בגין  

 3,344  314  -  במניות
 -  -  3,115  בגין מכשירים נגזרים הוצאות 
 44,131  11,111  41,144  אגרות חובהוצאות מימון בגין  
 678  371  511  הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך 
 3,413  3,513  3,631  בנקעמלות והוצאות  
 3,131  114  618  , נטו אחרות 
 (35,113)  (3,658)  (1,753)  נכסים כשיריםהוצאות שנזקפו לעלות  -בניכוי  
        
   45,511  43,541  18,537 

 
 

 נטו אחרות, )הוצאות( הכנסות - :36 באור
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

 (3,556)  (3,131)  -  עסקאות שבוטלו הוצאות בגין 
 (5,571)  -  -  ימוש השקעה בחברה בשליטה משותפת הפסד ממ

 41,411  -  -  רווח מדמי ייזום 
 (3,471)  -  -  הפשרת עלויות נצברות

משערוך השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה באיחוד רווח 
 51,753  -  -  יחסי 
 (38)  (733)  (131)  קבוע ממימוש רכוש הפסד 

 -  (3,331)  -  הפחתת עסקאות מקרקעין
 -  (418)  -   הפסד בגין סיום הסכם ניהול

 -  -  34,111  (.3(ב.3.31מרכישה במחיר הזדמנותי )ראה ביאור  רווח
 -  (136)  -  הפסד ממימוש חברה מאוחדת

 (3,613)  (3,411)  (4,156)  אחרות
       
  31,333  (6,318)  16,131 
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 כנסהה על מסים - :37 באור
 

 הקבוצה חברות על החלים המס חוקי א.
 

  3185-התשמ"ה אינפלציה(, בשל )תיאומים הכנסה מס חוק
 

 לשינויים מותאמות כשהן בישראל מס לצורכי התוצאות נמדדו 3117 שנת לתום עד החוק, פי על
  לצרכן. המחירים במדד

 
-התשמ"ה אינפלציה(, בשל )תיאומים הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 3118 פברואר בחודש

 נמדדות ,3118 משנת החל ואילך. 3118 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 3185
 המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות

  .3117 בדצמבר 13 ליום שעד בתקופה לצרכן
 

 הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי .ב
 

 . 35% - 3131 -ו 3133 יםובשנ 34%היה  3133 שנתבשיעור מס החברות בישראל 
 

 -)להלן  3133-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 3133בדצמבר  5ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות. 3133היתר, החל משנת  החוק(. במסגרת החוק בוטל, בין

. לאור העלאת שיעור מס 3133החל משנת  35%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של  35% -החברות ל

 .השבח הריאלי
 

 3131-3134בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת רה אוש 3131ביולי  11ביום 
)חוק התקציב(, אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית 

 -ל 35%השינויים האמורים כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מ  .המיסים לאותן השנים
36.5%. 

 
, ביטול הורדת 36.5% -ל 35% -כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מ השינויים האמורים

( ובמקרים מסוימים 36% -ואזור שאינו פיתוח א' 1% -שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א'
בינואר  3החל מיום  31%העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

, 3131באוגוסט  3קיימים שינויים נוספים, כגון מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום . כמו כן, 3134
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות 

חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים  במסמהם "עודפים שלא חייבים 
 .פורסמו טרם כאמור תקנות, אלה כספיים דוחות פרסום למועד נכוןוץ לישראל. לחול על נכסים מח

 
 ימחושבות לפי שיעור 3131בדצמבר  13יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

ועל כן הן כוללות את השינויים  לתאריך המאזןהחדשים, שחקיקתם הושלמה למעשה נכון מס ה
  .האמורים לעיל, ככל שרלוונטיים לחברה

 
 אשר נזקף  מסים נדחים נכסי אלפי ש"ח בסעיף 3,673חל גידול בסך של בעקבות שינוי שיעורי המס,  

 .נדחיםמיסים כהכנסות מרווח או הפסד ב
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 )המשך( כנסההמסים על  -: 37באור 
 
 נדחים מסים .ג

 
 ההרכב:

 והפסד רווח על ותדוח  ניםמאז  

  בדצמבר 13  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  

           התחייבויות מסים נדחים
           

 (3,111)  (3,811)  (436)  8,444  8,871  רכוש קבוע
ן להשקעה המוצג בשווי "נדל

 (311)  (311)  (36)  3,311  3,138  הוגן
 71  (417)  3,344  3,651  435  לקוחות והכנסות לקבל

           
  33,614  33,116       

           נכסי מסים נדחים
           

 (8,511)  35,343  354  45,144  46,118  הפסדים מועברים לצורכי מס
 8,661  (8,661)  -  -  -  מלאי בניינים וקרקעות 

 3,353  7  311  1,168  1,161  הטבות לעובדים
           
  41,458  41,133       
           

 (3,673)  4,371  3,311      מסים נדחים (הוצאותהכנסות )
           

       16,636  17,854  מסים נדחים, נטו
 

 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 אלפי ש"ח  
     

 41,364  17,854  נכסים לא שוטפים
 (1,548)  -  התחייבויות לא שוטפות

     
  17,854  16,636 

 
 המס שיעורי על בהתבסס (35% - 3133) 36.5% של מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המסים

  המימוש. בעת לחול הצפויים
 
 אחרים זמניים והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים ד.
 

 מסתכמיםו הבאות לשנים המועבריםהון  והפסדי מס לצורכי עסקיים הפסדיםבניה  ולדורי לחברה
 אלה הפסדים בגין .בהתאמה"ח ש ליוןימ 63 -וכ ש"ח מיליון 381 -כ של לסך 3131 בדצמבר 13 ליום

 כתוצאה לניצולם הצפי )בשל ח"ש מיליון 46 -כ של בסך נדחים מסים נכסי הכספיים בדוחות נרשמו
  (.הקרובות השנים במהלך חייבת הכנסה של מקיומה
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 )המשך( כנסההמסים על ה -: 37באור 
 

 הפסד וא ברווח הכלולים )הטבת מס( ההכנסה על מסים ה.
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

 33,115  5,785  5,116  מסים שוטפים
 5,156  (4,371)  411  מסים נדחים

 (311)  181  3,351  מסים בגין שנים קודמות
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 

 (1,184)  -  (3,673)  בשיעור המס
       
  5,136  3,118  33,447 

 
 תיאורטי מס .ו

 
 וההפסדים הרווחים וההוצאות, ההכנסות כל אילו חל שהיה המס, סכום בין התאמה תמובא להלן

 ההכנסה על מסים סכום לבין ,הסטטוטורי המס שיעור לפי במס יםמתחייב היו הפסד וא ברווח
 :הפסד ואברווח  שנזקף

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 אלפי ש"ח  
       

 81,767  4,143  (313,155)  לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח
       

 34%  35%  35%  הסטטוטורישיעור המס 
       

 31,314  3,133  (35,534)  המס הסטטוטורימס מחושב לפי שיעור 
       

       במס בגין: עלייה )ירידה(
       

 145  3,181  668  , נטושאינן מותרות בניכוי לצרכי מס הוצאות
ת והמטופל ותחבר (רווחיהפסדי )חלק הקבוצה ב

 818  (3,183)  (63)  לפי שיטת השווי המאזני
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעור 

 (1,184)  -  (3,673)  המס
הפרשים בבסיס המס בגין בניינים מוחזקים 

 4,414  3,553  -  למכירה
 (34,141)  -  -  הכנסות פטורות

חברות מאוחדות בחו"ל החייבות בשיעור מס 
 331  351  45  מופחת

 -  -  (6,511)  במחיר הזדמנותימרכישה רווח 
 (311)  181  3,351  מסים בגין שנים קודמות

ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות בגינם 
 (351)  -  -  לא נזקפו מסים נדחים בעבר

 3,161  531  17,335  הפסדים בגינם לא נוצרו מסים נדחים 
 3,413  (133)  (334)  אחרים

       
 33,335  3,118  5,136  מסים על ההכנסה 

       
 34.5%  41.4%  (4.1%)  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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 )המשך( כנסההמסים על ה -: 37באור 
 
  סופיות מס שומות .ז
 

 עד שונות לשנים כסופיות הנחשבות שומות או סופיות שומות מסוימות מאוחדות ולחברות לחברה
 היווסדן. מאז סופיות שומות הוצאו טרם אחרות מאוחדות לחברות .3111 המס שנת וכולל

 
  חוק הריכוזיות .ח
 

 להלן. 13לפרטים בדבר השלכות חוק הריכוזיות על המסים הנדחים של החברה ראה באור 
 

 למניה)הפסד(  נקי רווח - :38 באור
 

 למניה)הפסד(  נקי הרווח בחישוב ששימשו והרווח המניות כמות פרוט
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  3131  3133 )*  3133  

  

כמות 
מניות 

  משוקללת

 הפסד
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
  החברה 

כמות 
מניות 

  משוקללת

 הפסד
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
  החברה 

כמות 
מניות 

  משוקללת

 רווח נקי
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
 החברה

 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  
             

לצורך  )הפסד( כמות המניות והרווח
 63,433  335,383  (3,443)  315,154  (66,113)  315,411  בסיסי)הפסד( חישוב רווח נקי 

             
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 

 3,451  4,313  -  -  -  -  בחברה מאוחדת מדללות
             

 63,875  331,471  (3,443)  315,154  (66,113)  315,411  מדולל)הפסד( לצורך חישוב רווח נקי 
 
ניירות ערך המירים )מניות רגילות לא נכללו  3133המדולל למניה לשנת ההפסד בחישוב  *(

כיוון שהכללתן תביא  החברה של( סדרה ב')פוטנציאליות מדללות( מסוג אגרות חוב להמרה 
 הבסיסי למניה. ההפסדלהשפעה אנטי מדללת על 

 
 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .א
 

 :ההרכב
 

 3131בדצמבר  13

  

 בעל שליטה
 )החברה
 האם(

חברות  
כלולות 

)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  
       

 331  -  -  לקוחות והכנסות לקבל
 133  315,317  841  חייבים ויתרות חובה

 314  -  -  ספקים
הגבוהה במשך  והכנסות לקבל יתרת לקוחות

 -  השנה
 
-  5,843 

 3,873  318,165  841  יתרת חייבים ויתרות חובה הגבוהה במשך השנה
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 

 
 3133בדצמבר  13

  

 בעל שליטה
 )החברה
 האם(

חברות  
כלולות 

)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  
       

 5,861  -  -  לקוחות והכנסות לקבל
 3,131  83,347  -  חייבים ויתרות חובה

 -  -  485  ויתרות זכותזכאים 
 364  -  -  ספקים

 7,833  -  -  הגבוהה במשך השנה והכנסות לקבל יתרת לקוחות
 3,156  83,347  -  יתרת חייבים ויתרות חובה הגבוהה במשך השנה

 
 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין ב.

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 ש"חאלפי   
       

 3,373  -  -  שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה

       
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או 

 3,371  3,111  884  מטעמה

       
 651  155  -  שכר דירקטורים המועסקים בחברה 

       
 33,636  3,411  3,441  דמי ניהול לחברה האם *(

       
 3,811  -  -  ושירותי מחשוב לצדדים קשורים דמי ייעוץ

       
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר 

       וההטבות
       

צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה 
 3  -  -  או מטעמה 

 1  8  6  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה**(
 3  3  -  דירקטורים המועסקים בחברה

       
אלפי ש"ח(. לפרטים  3,667 -3133אלפי ש"ח ) 3,167 -כולל שירותי מנכ"ל בסך של כ 3131בשנת  *( 

 ..ג(3.ד.31ראה באור 
מקבלים הדירקטורים  6דירקטורים, מתוכם  8דירקטוריון החברה מונה  3131בדצמבר  13ליום  **( 

 .להלן .ב(1.ד.31 באור ראהשכר. לפרטים נוספים 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 
 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ג.
 

 3131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

 בעל שליטה
 )החברה
 האם(

חברות  
כלולות 

)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  סעיף  
         

 (1,311)  -  -  (3(, ד')3ד')  הכנסות
 (31)  -  -  (3(, ד')3ד')  עלות ההכנסות

 (884)  -  (1,178)  (3(, ד')3ד')  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  4,311  -    הכנסות מימון

    (1,178)  4,311  (4,337) 
 

 3133בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

 בעל שליטה
 )החברה
 האם(

חברות  
כלולות 

)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 אלפי ש"ח  סעיף  
         

 3,351  -  -  (3(, ד')3ד')  הכנסות
 (3,468)  -  -  (3(, ד')3ד')  עלות ההכנסות

 (3,155)  -  (3,745)  (3(, ד')3ד')  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  1,417  -    הכנסות מימון

    (3,745)  1,417  (3,371) 
 

 3133בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

בעל 
 שליטה
 )החברה
 האם(

 
חברות כלולות 

)עסקאות 
  משותפות(

חברות 
  אחיות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
 אחרים

 ח"אלפי ש  סעיף  
           

 1,138  3,831  -  -  (3(, ד')3ד')  הכנסות
 (1,811)  -  -  -  (3(, ד')3ד')  עלות ההכנסות

 (4,831)  -  -  (33,663)  (3ד')  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  -  5,664  73    הכנסות מימון

           
    (33,511)  5,664  3,831  (5,635) 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 

 
 עסקאות עם צדדים קשורים ד.

 
)אשר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח הינן חברות  קבוצת אכדחברות עסקאות עם  .3

 בשליטת קבוצת גזית, מבעלי השליטה בחברה(
 

 ביןהיה בין החברה ל אשרלעת(  מעת/או חודש ו)כפי שהוארך  3113 נתמשעל פי הסכם ניהול  
דמי ניהול ידי החברה לאכד -על שולמו אכד ציוד(, –( בע"מ )להלן 3171) אכד ציוד ונכסים

בגין כאשר מדד הבסיס היה המדד )אלפי ש"ח צמוד למדד  5,636של  סךשנתיים קבועים ב
במונחי חודש )אלפי ש"ח  7,114הסתכמו בסך של  3133ואשר בגין שנת (, 3117חודש ספטמבר 

מהרווח  7.5%דמי ניהול משתנים בשיעור של  מור(. כן שולמו לפי ההסכם הא3133דצמבר 
 3.63שהרווח השנתי של החברה לפני מס יהיה לפחות  , כפוף לכךלפני מס ,השנתי של החברה

(, ואשר בגין 3117בגין חודש ספטמבר )כאשר מדד הבסיס היה המדד ליון ש"ח צמוד למדד ימ
 (.3133דצמבר  במונחי חודש)ליון ש"ח ימ 3.38-כהסתכמו בסך של  3133שנת 

 
, בינה לבין אכד ציודהאמור הודיעה החברה על סיום הסכם הניהול  3133בנובמבר  36ביום 

בהמשך ו (36תיקון מס'  –)להלן  3133-(, התשע"א36לאור הוראות חוק החברות )תיקון מס' 
 מחדש.  והחלטת דירקטוריון החברה שלא לפעול לאישורל

 
בין החברה לבין גזית ישראל  3133שנחתם בשנת הול נילמתן שירותי ם לפרטים בדבר הסכ

 . להלן (ב.3ף סעיראה 
 

 גלוב ובעל השליטה בה קבוצת גזיתעסקאות עם  .3
 
הודעה מגזית ישראל, לפיה  החברהדירקטוריון  "רליו נשלחה 3133באוקטובר  31 ביום (א

גזית ישראל מקיימת בדיקות ראשוניות שתכליתן, בין היתר, בחינת ייעול פעולתן של 
גזית ישראל ושל דורי קבוצה, לרבות בדרך של שינויים מבניים, איחוד פעילויות ו/או 
הכנסת שותפים נוספים. הובהר בהודעה, כי ההיתכנות של ביצוע פעולות כאמור 

יימותם של מרכיבים שונים, אשר בשלב זה לא התקיימו. עוד הובהר תלויה בהתק
מקיף וטרם התקבלה החלטה כלשהי בדירקטוריון גזית בהודעה, כי טרם התבצע דיון 

ישראל ו/או בדירקטוריון גזית גלוב בעניין זה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, 
 אין ודאות כי תתקבלנה החלטות כלשהן בנדון.

 
)לאחר  החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 3133 בספטמבר 33ום בי (ב

למתן  בהסכם החברה התקשרות את( החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור
לתקופה של שלוש שנים בתוקף  ,בעלת שליטה בחברה, ישראל גזית עםשירותי ניהול 

קה גזית ישראל לחברה . לפי ההסכם האמור, מעני3133 בנובמבר 36החל מיום 
יעוץ כלכלי ויעוץ אסטרטגי, מחשוב ומערכות מידע )למעט אספקת הכוללים שירותים 

חומרה, תוכנה ותחזוקתם(, יעוץ הנדסי, פיתוח עסקי ושירותים אחרים, וזאת בתמורה 
, צמוד למדד )כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש ליון ש"חמי 3בסך של שנתית 

בתוספת מע"מ. כל צד יהא רשאי לסיים את הסכם השירותים בהודעה  (3133ספטמבר 
 מוקדמת של שלושה חודשים. 

שילמה החברה לגזית ישראל בגין השירותים האמורים  3131-ו 3133, 3133בגין השנים  
 .ש"ח בהתאמה אלפי 3,138-כואלפי ש"ח  3,131, אלפי ש"ח 335 -כסך של 

 
 י כמנכ"ל החברהתנאי כהונתו של מר רונן אשכנז  (ג

 
של מר . שירותיו 3133באפריל  38מר רונן אשכנזי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 

, בחברה השליטה מבעליציוד,  אכדידי -כמנכ"ל החברה הועמדו לחברה עלאשכנזי 
הוראות לאור  3133בנובמבר  35אשר הסתיים ביום  3113במסגרת הסכם ניהול משנת 

  .3.ד.31הסכם הניהול הקודם כאמור ראה באור  . לפרטים אודות36תיקון מס' 
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  3133בספטמבר  33ביום 
למתן את התקשרות החברה בהסכם  אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(

ועם מר רונן אשכנזי, בקשר עם תנאי כהונתו של מר  גזית ישראלעם שירותי ניהול 
 רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה.



 א. דורי בע"מקבוצת 
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

81 

 
 

 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 
 

 ספקמכהן כמנכ"ל החברה ומ המנכ"ל( -)להלן  , מר רונן אשכנזיהאמור בהתאם להסכם
)ובכלל זה לדורי  שלה המוחזקות לחברות או בשליטתה ולחברות לחברה ניהול שירותי

, לתקופה 81%מקביל להיקף משרה של השירותי הניהול( בהיקף שעות  -להלן ) בניה(
החברה ו/או  .(מועד התחילה -להלן ) 3133בנובמבר  36של שלוש שנים החל מיום 

המנכ"ל ו/או גזית ישראל רשאים להביא את ההסכם האמור לידי סיום בהודעה 
 ימים בכתב ומראש. 11מוקדמת של 

 
החברה לגזית ישראל מדי חודש תמורה חודשית  משלמתבתמורה לשירותי הניהול 

מדד ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד לעליה במדד )כאשר מדד הבסיס הינו  311,111בסך של 
הסתכם הסכום  3131נכון לחודש דצמבר דמי הניהול הקבועים(.  -להלן ) (3133סט אוגו

מעביד בין החברה -הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובדש"ח. כן  313,314האמור בסך של 
וכי גזית ישראל תשלם בפועל למנכ"ל את התמורה בגין שירותיו הן  ,לבין המנכ"ל

 לגזית משלמתכמנכ"ל החברה. החברה כמנכ"ל גזית ישראל וחברות בשליטתה והן 
מדי חודש את סכום דמי הניהול כאמור לעיל בגין חלקה בתמורה האמורה,  ישראל

החזר כספים בגין השתתפותה במשלמת לגזית ישראל כנגד הצגת חשבונית, וכן 
 משתתפתהחברה  בנוסף, ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ. 5,111עד לסך של בעין הוצאות 

לא נקבעה ) 81%בשיעור של של המנכ"ל מוש בטלפון נייח ונייד בעלות החזקה ושי
  . (תקרה להוצאות האמורות

   
כיו"ר של המנכ"ל החברה לגזית ישראל מדי רבעון בגין כהונתו  כמו כן, משלמת

כסכום של הגמול השנתי ושל גמול ההשתתפות  המחושבדירקטוריון דורי בניה סכום 
בתוספת השנייה ובתוספת  םרבי, כהגדרתבהתאם לסכום המלדירקטור חיצוני 

-תש"סה)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, השלישית לתקנות החברות 
הוסכם כי במקרה בו , כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגת ההון של דורי בניה. 3111

 ה.יחדל מכל סיבה שהיא לכהן כיו"ר דירקטוריון דורי בניה, לא ישולם תשלום ז המנכ"ל
 

במקרה שהרווח  ,דמי ניהול משתנים לשלם לגזית ישראלהחברה התחייבה  ,בנוסף
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 
דמי הניהול  -להלן )( מיליון ש"ח 31הרווח( יהא שווה או גבוה מסך של עשרה )

 המשתנים(.
: הרווח כהגדרתו -מהסכום השווה ל 1.5%יחושבו כשיעור של דמי הניהול המשתנים 

הרווח המופחת(. הרווח המופחת  -להלן ( מיליון ש"ח )31לעיל בניכוי סך של עשרה )
בכל עוד נקבע כי  (.3133הינו מדד אוגוסט יהא צמוד לעליה במדד )כאשר מדד הבסיס 

השנתית של עלות הל , לא יעלה עמקרה, סכום דמי הניהול המשתנים, ככל שישולמו
כיו"ר דירקטוריון  המנכ"לדמי הניהול הקבועים, לא כולל התשלום בגין כהונתו של 

דמי  בתוספת הפרשי הצמדה(.לשנה, אלפי ש"ח  3,311דורי בניה )היינו, עד לסך של 
הניהול המשתנים משולמים אחת לשנה לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים )בגין 

 ם למועד התשלום(.השנה הקלנדרית שתקד
 

מקובל לדירקטורים כנושאי משרה, אחריות לביטוח  זכאיהמנכ"ל לפי ההסכם האמור, 
ולנושאי משרה אחרים בחברה, וכן לשיפוי ולפטור בנוסח הנהוג ליתר הדירקטורים 

 סודיות ת של המנכ"ל לשמירתיוהסכם הניהול התחייבוכן כולל ונושאי משרה בחברה. 
  תחרות.-לאיו
 

הסכם, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או החברות המוחזקות שלה לפי ה
 לבין המנכ"ל, והמנכ"ל ייחשב כעובד של גזית ישראל בלבד.

 
הסכם מתן שירותי ל בהתאםגזית ישראל ע"י החברה  חויבה 3131-ו 3133בגין השנים 

 .ש"ח בהתאמהאלפי  3,167 -כו ש"חאלפי  3,313סך של בהניהול האמור 
 

ידי גזית -על 3133-3131לפרטים בדבר החזר דמי הניהול המשתנים כאמור בגין השנים 
נוכח התיקון בדרך של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה, ראה ישראל, 

 להלן. .טו.11באור 
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 צמרת בתל אביב והסכם חלוקת הוצאות  Gבמתחםמשרדים הסכם שכירות  (ד
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  3133בספטמבר  33ביום 
יחד עם גזית ישראל את התקשרות החברה  אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה(

ן מרכזים מסחריים בע"מ )להלישראל שכירות ובהסכם חלוקת הוצאות עם ג'י בהסכם 
(, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בשליטת גזית ישראל, או ג'י ישראל המשכירה –

אביב, אשר החברה -צמרת" בתל Gבקשר למשרדים, מחסנים ושטחי חניה במתחם "
של החברה וכן אשר משמשים גם את גזית ישראל.  הבכירה ההנהלהעבור מטה שוכרת 

מ"ר )נטו(. החלק המושכר על ידי  173-מ"ר )ברוטו( ו 3,365שטח המשרדים הכולל הינו 
הנכס המושכר(. מחיר השכירות  –משטח המשרדים )להלן  35%-החברה מוערך בכ

 ש"ח. 331למ"ר )ברוטו( לפי הסכם השכירות הינו 
 תרשאי. החברה 3133בספטמבר  33החל מיום שנים  5 השכירות הינהתקופת הסכם 

כפוף למתן הודעה מוקדמת נוספים,  חודשים ישיםשבלהאריך את תקופת השכירות 
דמי השכירות בתקופת האופציה האמורה יקבעו  .שישה חודשיםבכתב ומראש של 

ביחס לתשלום דמי השכירות  5%במשא ומתן בין הצדדים בשיעור שלא יעלה על 
ככל שגזית ישראל תמשיך להיות מבעלי  בחודש האחרון לפני תחילת תקופת האופציה.

תהא, בין היתר, כפופה לתקופת האופציה כת תקופת השכירות הארהשליטה בחברה, 
ככל שיחול שינוי בשליטה  פי כל דין.-לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ועל

בחברה עובר למימוש האופציה כאמור לעיל, באופן שגזית ישראל תחדל להיות בעלת 
תהיה ניתנת  שליטה, במישרין ו/או בעקיפין, בחברה, תפקע האופציה האמורה ולא

 למימוש.
 

, המחושבים שירותי ניהול בגין הנכס המושכר מעניקה לחברהבנוסף, המשכירה 
מדי חודש על חשבון דמי הניהול החברה משלמת למשכירה . cost+15%בשיטת 

)כאשר מדד  , בתוספת הפרשי הצמדה לעליה במדדש"ח למ"ר 31סך של האמורים 
 פת מע"מ.ובתוס (3133חודש מאי הינו מדד בסיס ה

ידי -הגמר של הנכס המושכר, אשר בוצעו עלבגין עבודות למשכירה החברה כן משלמת 
החל  חודשיים תשלומים 61-אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, ב 711-המשכירה, סך של כ

ככל שלא יוארך . 7%, הנושאים ריבית שנתית בשיעור של ממועד תחילת השכירות
, תשיב כמפורט לעיל מעבר לתקופת ההסכם תוהסכם השכירות לתקופות נוספ

למשכירה  החברה אלפי ש"ח מתוך הסכום ששילמה 151המשכירה לחברה סכום של 
בגין עבודות הגמר כאמור לעיל, ככל ששולם, כשהוא צמוד למדד מיום תשלומם 

שנים, יופחת  5לתקופה נוספת שאינה עונה על  ככל שתקופת השכירות תוארך בפועל.
אלפי ש"ח בגין כל שנת שכירות נוספת שלאחר  71באופן יחסי בסך של  סכום ההחזקה

 תקופת ההסכם הנוכחית.
 

החברה והן את גזית ישראל.  הן אתהמשרדים האמורים משמשים כאמור לעיל, 
לפי הסכם חלוקת ההוצאות האמור, מחולקות בין החברה לבין גזית בהתאם לכך, 

ההוצאות  -להלן )הכוללות בנכס המושכר בגין השימוש  משותפותה  ההוצאות ישראל 
( הוצאות בגין אחזקת שטחי 1( דמי הניהול; )3( דמי השכירות; )3משותפות(: )ה

 המשרדים, ובכללן הוצאות בגין שירותי ניקיון, אבטחה, תשלומי מסים )לרבות
 ארנונה(, חשמל, מים, ביטוח והוצאות נוספות הקשורות באחזקתם של שטחי

 בשטחי משותף שימוש בגין שונות ( הוצאות4)-היינה כאלה; והמשרדים, ככל שת
 תחזוקת עבור מסמכים, תשלומים ואירוח, צילומי כיבוד המשרדים, לרבות הוצאות

 במטבח שימוש כגון משרדיים אחרים, שירותים לוגיסטיים וכן המשרדי והמכשור הציוד

 התפעול(.צוות  -להלן במשותף ) הצדדים את המשמשים התפעול ובצוות
 מספר העובדים שבין בהוצאות המשותפות בהתאם ליחס נושאתכל שוכרת 

 על המועסקים העובדים כלל לבין המשרדים בשטחי אותה שוכרת ידי על המועסקים
 אשר התפעול צוות את בחשבון להביא מבלי, המשרדים בשטחי שתי השוכרות יחד ידי

 בשטחי המשרדים.  שתי השוכרות את משרת
 חשבנ לא המחסנים עבור וכן החניה שטחי עבור התשלוםלפי הסכם חלוקת ההוצאות, 

 החניה שטחי בגין בתשלום נושאת שוכרת וכל ,המשותפות מההוצאות כחלק
 דמי השכירות, החניה דמי תשלומי העברת באמצעות וזאת, לה מוקציםש והמחסנים

 למשכירה., העניין לפי, הניהול ודמי
  ההוצאות יהא בתוקף כל אימת שהסכם השכירות יהא בתוקף.הסכם חלוקת 
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ין הסכם השכירות והסכם חלוקת גשילמה החברה למשכירה ב 3131-ו 3133 בגין השנים
 . ש"ח בהתאמהאלפי  834-כו אלפי ש"ח 311 -ההוצאות סך כולל של כ

 
 (דורי בניה )לאחר אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית שלההתקשרה  3118 בשנת (ה

 עםועם חברה פרטית בשליטתו,  ,בחברה מבעלי השליטה מר חיים כצמןעם בהסכם 
אחזקות  בנורסטאר, שהינם חלק מקבוצת השליטה אוטוסוןאריקה גב' מר דורי סגל ו

 55.4%-גלוב בע"מ, המחזיקה בעקיפין כ-הינה בעלת השליטה בגזית אינק. )נורסטאר
, אשכנזי רונן מר עם, נורסטאר( -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, להלן 

משרה בגזית גלוב ו/או בנורסטאר,  ונושאי ענין בעלי ועם כמנכ"ל החברה המכהן
ביצוע עבודות שלד להעבודה(,  מזמין -מבעלות השליטה בחברה, וקרוביהם )להלן 

להקמת בנין מגורים במרכז הארץ. התמורה בגין עבודות השלד נקבעה על בסיס סכום 
מיליון ש"ח וכן תוספות על בסיס עלות בתוספת רווח כפי שנקבע  36.4-קבוע בסך של כ

 בהסכם.
 

, 3111נחתם בין הצדדים הסכם מפורט, אשר תוקן בחודש ספטמבר  3111בחודש מאי 
שירותים כקבלן ראשי בפרויקט,  מדורי בניהזכות לקבל מזמין העבודה י לבו הוסכם, כ

 בגין עבודות נוספות שיוזמנו.  8%בתמורה שנקבעה על בסיס עלויות בתוספת 
 

הגיעו הצדדים להסכמות כי העבודות האמורות לא  העבודה, בעקבות הודעה של מזמין
 ראשי., וכי החברה לא תשמש קבלן דורי בניהידי -תבוצענה על

 
עבודות נוספות, שלא בהתאם  דורי בניהבמסגרת ביצוע עבודות השלד, ביצעה  

בגין העבודות האמורות, לתוכניות המקוריות שצורפו להסכם לביצוע עבודות השלד. 
 מיליון ש"ח. 35הכנסות בסך של  3133רשמה דורי בניה בשנת 

 
ההתחשבנות בין הושלמה  3131בשנת . הושלמו בפרויקט העבודות, הדוח למועד

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ )חלף סכום של  3.5 -ובהתאם קיבלה דורי בניה כ הצדדים,
ולרבעון  3133מיליון ש"ח אשר נרשם בדוחותיה הכספיים של דורי בניה לשנת  5.7 -כ

  כיתרת הכנסות לקבל(. 3131השלישי לשנת 

שביצעה החברה  הנפקה לציבור, השתתפה גזית ישראל ב3133בינואר  11ביום  (ו
אלפי ש"ח  4,731( של החברה, ורכשה סדרה ו')אגרות חוב במסגרתה הורחבה סדרת 

 3133בפברואר  31ביום למיטב ידיעת החברה,  .ע.נ. אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה
 מכרה גזית ישראל את אגרות החוב האמורות במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך.

 
, חברה בת של גזית התקשרה דוראד בהסכם עם ג'י ישראל 3133בנובמבר  4ביום  (ז

שנים ממועד ההפעלה  35למכירת חשמל לתקופה של ישראל, בעלת שליטה בחברה, 
 . דוראדתחנת הכוח של  של

 
 הכולל סכומם אשר, אשראי על ידי גזית ישראל לדורי בניה ויבדבר מתן קו לפרטים (ח

ראה באור  ,ש"ח מיליון 351 שלבסך סתכם תאריך המאזן, מ לאחר ,3134 לאוגוסט נכון
 .להלן .א.11
 

 (הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר) החברה דירקטוריון אישר 3133 באוגוסט 1 ביום (ט
 מבעלות ,ישראל גזית של קשורה חברה עם בהסכם קבוצה דורי התקשרות את

 תפעול שירותי תספק בולגריה גזית לפיו(, בולגריה גזית -להלן ) בחברה השליטה
( רגינה -להלן ) Regina EOOD ושל( אירנה -להלן ) Irena 2006 EOOD של לפרויקטים

 -להלן ) Madison Development EOOD ידי-על כה עד שניתנו התפעול שירותי חלף
 התפעול שירותי (.העניין לפי, התפעול שירותי-ו, תפעול שירותי למתן הסכם, מדיסון
 משרדים ,שיווק ,חשבונות הנהלת ,פרויקטים תפעול שירותי ,היתר בין ,כוללים

  .משרד ושירותי
 
 בחיפה" חורב"קניון  בפרויקט ומערכות גמר, בינוי עבודות לביצועלפרטים בדבר הסכם  (י

 . להלן.ד.11אשר נחתם בין רום גבס לבין ג'י ישראל ראה באור 
 

, לאחר תאריך המאזן, 3134לפרטים בדבר התקשרותה של החברה בחודש אוגוסט  יא(
 בעסקה עם גזית ישראל לשם חיזוק מבנה ההון של החברה ולשם חיזוק מבנה ההון 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 
 

הכללית של בעלי המניות והתזרים של דורי בניה, הכפופה, בין היתר, לאישור האסיפה  
 להלן. .יט.11באור של החברה, ראה 

 
, 3134באוגוסט  13ידי גזית ישראל ביום -לפרטים בדבר מכתב אשר נמסר לחברה על יב(

לאחר תאריך המאזן, הכולל התחייבות בלתי חוזרת להזרמת כספים לחברה, בתנאים 
 .עילל .ז.3המתוארים בו, ראה באור 

 
  - ענייןעסקאות עם בעלי  .1
 

 ביטוח אחריות נושאי משרה א(
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת  3111ביוני  7ביום 
מעת לעת החברה, ת יוהתקשרואת בגדר עסקת מסגרת,  ,ודירקטוריון החברה(

ברכישת פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה  ,3131שנת שנים מ 8ולתקופה של 
במסגרת פוליסת ביטוח גבולות אחריות הביטוח שלהרחיב את ר בחברה. כן אוש

ליון דולר ימ 31מסך של אחריות נושאי המשרה של החברה שהיתה קיימת אותה עת, 
נקבע כן לתקופת ביטוח.  ,לתביעה ובמצטבר ,ליון דולר ארה"בימ 31ארה"ב לסך של עד 

ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח -הביטוח יהיה ניתן לחידוש מעת לעת )בין עלכי 
ידי התקשרות בפוליסה אחרת(, ובלבד שועדת הביקורת ודירקטוריון -האמורה ובין על

היא עומדת בתנאי עסקת וקבעו כי החדשה החברה אישרו את חידוש פוליסת הביטוח 
  המסגרת.

 
)לאחר שהתקבל אישורה של ועדת  החברהאישר דירקטוריון  3134 מרסחודש ב

( את חידוש פוליסת ביטוח של החברה )לרבות ביושבה כועדת הביקורת( התגמול
לרבות מר דורי סגל, שהינו חלק מקבוצת , בחברהאחריות דירקטורים ונושאי משרה 

שתנאיה לתקופה נוספת של שנה אחת, , והמכהן כדירקטור בחברה השליטה בנורסטאר
 7ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום -ים שאושרו עלבתנאעומדים 

  .כאמור 3111ביוני 
 

 דירקטורים גמול  ב(
 

בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, החברה משלמת גמול 
לדירקטורים שלה, לרבות הדירקטורים החיצוניים ולמעט הדירקטורים ה"ה אריה 

ודור )יוסף( סגל, בהתאם לסכומים הקצובים המירביים האפשריים לפי  מינטקביץ
, ובהתאם 3111-תקנות החברות )כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

בדבר תשלום גמול לדרגה בה תסווג החברה לפי אותן תקנות מעת לעת. לפרטים 
 לעיל. ב.31 בבאורראה  3131ידי החברה בגין -דירקטורים שבוצע על

 
  משרה ונושאי לדירקטורים ופטור שיפוי ג(
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת  3133ביוני  36ביום 
ודירקטוריון החברה( תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה לרבות בהתייחס לשיפוי, 

ו/או יוענקו  פטור וביטוח נושאי משרה, ואישרה תיקון לכתבי השיפוי אשר הוענקו
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 

הינם ממלאים תפקיד מטעם החברה, וזאת בגין  בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה בה
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 

ה בתוספת לכתב השיפוי. לפי כתבי השיפוי המתוקנים הסכום המירבי שתשלם החבר
בגין חבות כספית שתוטל על כל הזכאים לשיפוי כאמור לטובת אדם אחר לפי פסק דין, 

לפי דוחותיה מהון העצמי של החברה  35%-במצטבר, לא תעלה על סכום השווה ל
הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי 

ח פוליסת ביטוח או בדרך אחרת )בתוספת כל סכום שיתקבל בידי נושאי המשרה מכו
שיפוי המתוקנים השיפוי  יכתב ים. כן כולל)"תקרת סכום השיפוי"( בגין אותו אירוע(

 בגין הוצאות הידיינות סבירות וכן בגין תשלום לנפגע הפרה בקשה עם הליך מנהלי 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 31באור 
 

. 3133-בהתאם לחוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א
כתבי השיפוי המתוקנים האמורים אינם גורעים מהאמור בכתבי שיפוי קודמים 

 3133בחודש נובמבר כן יצוין כי ידי החברה, ככל שניתנו. -שהוצאו לנושאי המשרה על
הינו  3131, אשר החל מחודש פברואר הוצא כתבי שיפוי כאמור גם למר דורי סגל

 מבעלי השליטה בחברה.
 

בעלי עניין בה, נושאי משרה ויוסף כי בעבר הוציאה החברה כתבי שיפוי נוספים ל
המכהנים בחברה נכון למועד נושאי משרה בהתאם להחלטות החברה מעת לעת. ל

הדוח, הוצאו כתבי שיפוי נוספים כאמור מכוח החלטת האסיפה הכללית של החברה 
)לאחר אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה(. כתב  3116מחודש ינואר 

השיפוי האמור כולל התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד בהתאם להוראותיו וכפוף לדין, 
וצאה כמפורט בכתב שיפוי שתוטל עקב פעולות או נגזרות שלהן בשל כל חבות או ה

ו/או בתאגיד מוחזק שלה בה הינם ממלאים תפקיד בתוקף היותם נושאי משרה בחברה 
, וההתחייבות לשיפוי כאמור הוגבלה בתקרת סכום השיפוי כמתואר מטעם החברה

 לעיל.
 

שור ועדת הביקורת )לאחר אי 3133מחודש יוני כן אישרה האסיפה הכללית האמורה 
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 

גין כל נזק שנגרם ו/או שייגרם עקב הפרת חובת החברה ו/או בחברה מוחזקת שלה, ב
הזהירות של נושאי המשרה כלפי החברה, בפעולותיהם בתום לב בתוקף היותם נושאי 

או בתאגיד מוחזק שלה מטעם החברה, כפוף להוראות הדין. כתבי /משרה בחברה ו
הפטור האמורים אינם גורעים מהאמור בכתבי פטור קודמים שניתנו לנושאי המשרה 

 ידי החברה, ככל שניתנו.-לע
 
 סיום כהונת יו"ר דירקטוריון החברה ד(

 
אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת  3133בספטמבר  33ביום 

את התקשרות החברה בהסכם בקשר לתנאי סיום הביקורת ודירקטוריון החברה( 
באפריל,  3יום כהונתה של גב' אריאלה זוכוביצקי כיו"ר דירקטוריון החברה )החל מ

הסכם סיום כהונה(, שאלה  -להלן ( וסיום הסכם הניהול עם חברה בשליטתה )3133
 עיקריו:

 
עם חברה בשליטתה של גב' אריאלה  3118בתנאי ההסכם מחודש אוגוסט נקבע כי 

הסכם  -להלן שירותי ניהול וייעוץ כיו"ר הדירקטוריון של החברה  לפיו נתנהזוכוביצקי 
 שינוי למעט בתנאים המפורטים להלן:כל לא יחול  הניהול(,

 
תקופת ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בהסכם הניהול תוארך משלושה  (3

באוגוסט  13ועד ליום  3133באפריל  3חודשים לחמישה חודשים, קרי, מיום 
תקופת ההודעה המוקדמת(, בגינם שולם לגב' אריאלה זוכוביצקי  -להלן ) 3133

 ת כפי שנקבע בהסכם הניהול. התמורה והחזר הוצאו
 
גב' אריאלה זוכוביצקי לרשות החברה  עמדהבתקופת ההודעה המוקדמת  (3

וממלא/י מקומה בחברה ובחברות מוחזקות של החברה לצורך העברה מסודרת 
 של התפקידים אותם מילאה.

 
פעמי בגין תרומתה לקבוצה בשלוש -מענק חד שולםגב' אריאלה זוכוביצקי ל (1

 ח.אלפי ש" 511וחצי שנות כהונתה בסך של 
 

 3133באפריל,  3מונה מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה וביום  3133במרס  35ביום 
לשמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה במקומה של גב' אריאלה מר מינטקביץ נבחר 

 זוכוביצקי. 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות  יתרות -: 31באור 
 
 נוהל זניחות (ה
 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה  3131במרס,  38ביום 
עסקת בעלי עניין(  -של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין )להלן 

( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 3()ד()1)64כעסקה זניחה כקבוע בסעיף 
 .3134מרס בחודש עסקה זניחה(. הנוהל אושר מחדש  -)להלן  3131-התש"ע

 
במהלך העסקים הרגיל שלה, החברה וחברות מאוחדות שלה, מבצעות או עשויות 

בעלי עניין, ואשר הינן עסקאות זניחות, בהתאם למבחנים, מסוגים עם לבצע עסקאות 
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 

ן. דירקטוריון החברה חברות בשליטתם ו/או שיש לבעל שליטה עניין אישי באישור
 :יםהבא םבה התנאי יתקיימוקבע, כי עסקת בעלי עניין תחשב כעסקה זניחה, אם 

 
 איננה עסקה חריגה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות(. העסקה (3
 
בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעלי  (3

עניין תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה הרלוונטית המחושבת לעסקה 
או סך ( 1.5%)אחת או יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור של פחות מחצי אחוז )

 כמפורט להלן. , הנמוך מביניהם, ש"חליון ימ 1של 
 
בכל עסקת בעלי עניין שיבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר 
מאמות המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים 

היקף הנכסים  -המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה: )א( יחס נכסים 
היקף  -נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך הנכסים; )ב( סך התחייבויות 

בויות נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ג( יחס הכנסות ההתחיי
 סך ההכנסות נשוא עסקת בעלי העניין חלקי סך ההכנסות השנתי.  -

כך, לדוגמא, עסקה למכירת שירותים תיחשב כעסקה זניחה, אם היקף ההכנסה 
, שבהםנמוך כ, ש"ח מיליון 1או סך של ( 1.5%לחברה בעסקה נמוך מחצי אחוז )

פי הדוחות הכספיים המאוחדים -מסך ההכנסות של החברה, על כמפורט להלן
 האמורים.

 

עסקת בעלי העניין הינה זניחה גם מבחינה איכותית. כך למשל, עסקה לא תוגדר  (1
כעסקה זניחה אם במסגרת אותה עסקה בעל השליטה או קרובו צפויים לקבל 

 ציבור.טובות הנאה, שיש חשיבות במסירת דיווח עליהן ב
 

עסקאות נפרדות, אשר מתקיימת ביניהן תלות, כך שבפועל הינן חלק מאותה 
על אף האמור לעיל, החברה רשאית לדווח על  התקשרות, יבחנו כעסקה אחת.

עסקאות בעלי עניין אף במקרים שאינה מחויבת לעשות כן בהתאם לאמור 
 לעיל.

 

 עסקאות זניחות הבאות: הבתקופת הדוח אושרו  (4
 

 לפיה דורי בניה תבצעבעסקה  דורי בניההחברה עם התקשרה  3118בשנת   -
 3133, 3133. בשנים החברהמעת לעת עבודות בדק בפרויקטים שונים עבור 

אלפי  561 -, כאלפי ש"ח 716 -סך של כשילמה החברה לדורי בניה  3131 -ו
  .בהתאמה ש"ח אלפי 566 -ש"ח וכ

 
דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת אישר  3133במרס,  34ביום   -

החברה וכן חברות בת דורי בניה, לפיה התקשרות החברה עם  הביקורת(
הינן מבוטחות ביחד )לרבות דורי בניה ורום גבס( וחברות קשורות שלהן 

חייבה את החברה  דורי בניהפי פוליסות ביטוח שונות. -ו/או לחוד על
אם לקריטריונים שנקבעו על ידי יועץ בחלקה היחסי בפרמיית הביטוח בהת
, 3131בגין הפרמיה בשנת  לדורי בניהחיצוני. סך ההחזר ששילמה החברה 

הופרדו הפוליסות של  3131בחודש אוגוסט  ש"ח. אלפי 33-הסתכם בכ
החברות כאמור והחברה ודורי בניה אינן קשורות עוד באותן פוליסות 

 ביטוח.
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 פעילות מגזרי - :11 באור
 

 כללי א.
 

 הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
(CODM) למטרות לזאת, בהתאם ביצועים. והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת לצורכי 

 העסקיות היחידות של והשירותים המוצרים על בהתבסס פעילות מגזרי לפי בנויה הקבוצה ניהול,
 כדלקמן: פעילות מגזרי שלושה ולה

 
 וקרקעות. בניינים מכירת - יזמות פעילות -
 בניה. עבודות ביצוע - מבצע כקבלן פעילות -
 .באמצעות חברות כלולה פעילות הקמת תחנת כוח -אנרגיה  -

 
 ישירות המיוחסים פריטים כוללות הראשי התפעוליות ההחלטות למקבל המדווחות המגזר תוצאות

 של מטה נכסי בעיקר כוללים הוקצו, שלא פריטים סביר. באופן לייחסם ניתן אשר ופריטים למגזר
 התאמת בגין לרבות מימון, והכנסות מימון עלויות )כולל מימון וכלליות, הנהלה עלויות הקבוצה,

 .ההכנסה על ומסים פיננסיים( מכשירים של הוגן שווי
 והשקעות בחברות מוחזקות. להשקעה נדל"ן, קבוע רכוש רכישות כוללות הוניות השקעות

 
 שלישיים. צדדים עם לעסקאות בדומה שוק תנאי לפי מבוצעים פעילות מגזרי בין העברה מחירי

 

 פעילות מגזרי בדבר דיווח ב.
 
 סותהכנ .3
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133   3133  
 אלפי ש"ח  

       הכנסות מחיצוניים:
       

 34,137  311,511  334,411  מכירת בניינים וקרקעות
 3,437,711  3,673,365  3,453,357  בניה ביצוע עבודות

 411  388  544  אחר
       
  3,677,313  3,873,151  3,413,336 

       :בין מגזרים הכנסות
       

 (311,418)  (333,117)  (331,167)  ביצוע עבודות
       
 3,133,738  3,761,136  3,564,334  הכל בדוחות רווח והפסדסך 
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 )המשך( מגזרי פעילות - :11באור 
 
 )הפסד( נקי לרווח והתאמה המגזר תוצאות .3
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133   3133  
 אלפי ש"ח  
       

 (36,684)  34,331  31,166  *( מכירת בניינים וקרקעות
  48,361  31,667  (331,451)  בניה ביצוע עבודות

 46,664  (3,141)  (4,631)  אנרגיה
 38  311  (613)  אחר

       
  (15,633)  46,651  68,358 
       

 (1,371)  (3,115)  37,117  התאמות
       
  (78,375)  44,135  65,188 
       

 53,831  -  31,418  , נטויוחסו אשל אחרות הכנסות
 (8,866)  (6,633)  (8,333)  הוצאות שלא הוקצו למגזרים

       
לאחר הכנסות )הוצאות(  רווח תפעולי

 311,115  17,611  (61,178)  אחרות
        

 (31,134)  (11,653)  (18,177)  הוצאות מימון, נטו
  (33,447)   (3,118)  (5,136)  מסים על הכנסה 

       
 73,664  3,144  (317,183)  רווח נקי  

 
תוצאות מגזר מכירת בניינים וקרקעות כוללות רווחי )הפסדי( חברות המטופלות  *(  

 רואה בהן חלק ממגזר זה. אשר החברהבשיטת השווי המאזני של חברות מוחזקות 
 -רווחי )הפסדי( חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני כאמור הסתכמו להפסד של כ

אלפי ש"ח  4,175 -אלפי ש"ח וכ 1,663 -ורווחים של כ 3133אלפי ש"ח בשנת  1,311
 בהתאמה.  3131 -ו 3133בשנים 

 
 המגזר את המשמשים נכסים .1
 

 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 ש"ח אלפי  
     

 867,773  173,318  בניינים וקרקעותמכירת 
 735,638  745,831  בניה ביצוע עבודות

 333,165  311,151  אנרגיה
 31,511  33,111  אחר

     

  3,864,383  3,718,165 
     

 55,611  18,778  מגזרים ל הוקצונכסים שלא 

     
 3,764,658  3,113,151  סך הכל נכסים 
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 )המשך( מגזרי פעילות - :11באור 
 

 המגזר התחייבויות .4
 בדצמבר 13  
  3131  3133 
 ש"ח אלפי  
     

 161,514  118,536  מכירת בניינים וקרקעות
 563,734  716,431  בניה ביצוע עבודות

 5,388  4,633  אחר
     
  3,311,557  117,546 

 488,668  546,133  מגזריםהתחייבויות שלא הוקצו ל
     

 3,436,334  3,655,578  סך הכל התחייבויות 
 
 השקעות הוניות .5
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133  
 אלפי ש"ח  
       

 133  111  36,611  מכירת בניינים וקרקעות
 6,171  5,113  3,151  בניה ביצוע עבודות

 -  14,758  31,161  אנרגיה
       
  43,646  41,388  6,113 

 

 והפחתות פחת .6
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133  
 אלפי ש"ח  
       

 151  454  441  מכירת בניינים וקרקעות
 5,615  6,131  6,113  בניה ביצוע עבודות

       
  6,775  6,467  5,185 

 
 גאוגרפי מידע ג.

 
 פי מיקום(:-לפי שווקים גיאוגרפיים )על )הפסד( נקירווח  .3

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133  
 אלפי ש"ח  
       

  77,361  (1,158)  (335,817)  ישראל
 (4,411)  33,113  8,836  מזרח אירופה

       
  (317,183)  3,144  73,664 
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 )המשך( פעילותמגזרי  - :11באור 
 

ערכים בדוחות הכספיים של נכסים ועלות רכישת נכסים לזמן ארוך לפי אזורים גיאוגרפיים  .3
 פי מיקום הנכסים(:-)על

 
 בדצמבר 13ליום   
  3131  3133 
 אלפי ש"ח  
     

 3,551,481  3,646,515  ישראל
 333,361  356,434  מזרח אירופה

     
  3,113,151  3,764,658 

 
 

 לעובדים אופציות - :13 באור
 
 ולנושאי החברה לעובדי אופציות לתוכנית עקרונות החברה דירקטוריון אישר 3117 באפריל 11 ביום א.

 שתיוחד המניות כמות .בהן משרה ולנושאי בה שליטה בעלות שהן חברות לעובדי וכן בה משרה
 החברה של מהונה 3.3%-כ) החברה של המונפק מהונה 3%-כ של בהיקף תהיה האופציות לתוכנית

 (.האופציות תוכנית - להלן) א(מל בדילול
 

 ללא ,מר אופיר גרינברגבחברה, הקודם  הכספים למנהל החברה הנפיקה האופציות תוכנית במסגרת
 אשר המניות כמות מלוא את המהווה כמות ,החברה למניות למימוש הניתנות אופציות ,תמורה
 .מניה לכל ש"ח 1.87 של מימוש במחיר ,האופציות לתוכנית יוחדה

  
אשר כיהן  3133בהתאם לתנאי האופציות, לאור סיום העסקתו של מר אופיר גרינברג בחודש ינואר 

באפריל,  38יום פקעו ב, כל האופציות שהוקנו לו 3133ים של החברה עד לחודש אפריל כמנהל הכספ
3133. 

 
 בניה דורי - תוכנית אופציות לעובדים ב.
 

תוכנית  דורי בניהאימצה  3131בפברואר  35מיום  דורי בניהבהתאם להחלטת דירקטוריון  .3
לניצעים שהינם עובדים, דירקטורים, דירקטורים חיצוניים, נושאי משרה, בעלי אופציות 

וחברות הבנות  החברה, דורי בניה הניצעים( של -שליטה, יועצים וכל אדם או גוף אחר )להלן 
התוכנית או תוכנית  -)להלן  3133ביוני  36, אשר תוקנה ביום ל דורי בניהת שוהקשורו

. סך האופציות המקסימאלי שיוקצו מכוח התוכנית הינו 3133ביולי  38האופציות( וביום 
אופציות לא רשומות. האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה. מחיר המימוש של  3,511,111

, כפוף לכל דין ובהתאם של דורי בניה ועצת המנהליםכל אופציה ייקבע לפי החלטת מ
, כפי שתאומצנה מעת לעת, ובלבד שלא יפחת מהערך הנקוב דורי בניה להנחיות דירקטוריון

של המניות שינבעו ממימוש האופציות. למרות האמור לעיל, דירקטוריון החברה רשאי 
חברות(, בעת המימוש לא לחוק ה 114לקבוע, כי כפוף לדין החל ובהתאם לו )לרבות סעיף 

תהפוך  דורי בניהאת סכום הערך הנקוב של מניות המימוש, אלא  לדורי בניהישלם הניצע 
, הכל בהתאם ת, או מכל מקור אחר הכלול בהונהלהון מניות חלק מרווחיה מפרמיה על מניו

ות לדין החל, כאמור לעיל, כך שהמניות שתנבענה ממימוש האופציות תהיינה מונפקות ונפרע
שנים ממועד אימוץ התוכנית. התנאים והמועדים של  31במלואן. תוקף התוכנית הינו 

התוכנית ימשיכו לחול על אופציות שהוענקו לפני פקיעת התוכנית במשך כל תקופות 
האופציות, שהוענקו כאמור. האופציות תהיינה ניתנות למימוש בהתאם לתנאים הספציפיים 

האופציות. על אף האמור לעיל, שליש מכמות האופציות  בהם יוקצו וכפוף לתנאי תוכנית
חודשים ממועד הקצאתן, שליש מכמות האופציות תהיינה  34תהיינה ניתנות למימוש בחלוף 

חודשים ממועד הקצאתן ושליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות  16ניתנות למימוש בחלוף 
ע אחרת בתנאים הספציפיים חודשים ממועד הקצאתן, אלא אם כן ייקב 48למימוש בחלוף 

 . , ואלא אם כן תקבע מועצת המנהלים אחרתבהם תוקצינה האופציות
 

( חמש שנים 3כל אופציה תפקע, במידה שלא מומשה קודם לכן, מיד עם המוקדם שבין: )
( התאריך שנקבע בהסכם 3; )החלטת מועצת המנהלים על הקצאתן של האופציותממועד 

דורי בניה או  עםשל מקבל האופציה או ההתקשרות ( תאריך סיום ההעסקה 1האופציה; )
 בתוכנית. ן, כהגדרתהחבר או חברות בנות של דורי בניה
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 )המשך( אופציות לעובדים -: 13באור 
 

 3133 בדצמבר 31 ליום עד שימש אשראון, -בר יהודה למר הוקצו 3133 בספטמבר 33 ביום .3
דורי מניות רגילות של  3,111,111-אופציות הניתנות למימוש ל 3,111,111, דורי בניהכמנכ"ל 

לפקודה  313בהתאם למסלול רווח הון שבסעיף  ,ש"ח ערך נקוב כל אחת 1.13, בנות בניה
וליתר התנאים כמפורט  של דורי בניה כמתואר לעילובהתאם לתנאי תוכנית האופציות 

  בהסכם האופציות.
 

ובהתאם  דורי בניהאון את כהונתו כמנכ"ל -מר יהודה בר סיים 3133 בדצמבר 31ביום 
, עימועובד מעביד  יחסיסיום  עם פקעואון כאמור -אשר הוענקו למר בר, האופציות הןלתנאי
 .3131 ביוני 1 ביום

 
החל מיום  דורי בניהכמנכ"ל  כיהן אשרוילנסקי, הוקצו למר אריאל  3131 באוקטובר 33 ביום .1

מניות  3,111,111, אופציות לא רשומות לרכישת 3134ביולי  35ועד יום  3133בדצמבר  31
, ללא תמורה. לפרטים נוספים בנוגע דורי בניהשל  אחתנקוב כל  ערךש"ח  1.13רגילות בנות 

 .לעיל .4.ב(31.3 באורראה האמורות לאופציות 
 

להקצות לנושאי משרה  דורי בניהאישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון  3133בחודש יוני  .4
אופציות לא רשומות,  761,111, של דורי בניה ובחברה בת בדורי בניהבכירה ולעובדים 

דורי ש"ח ערך נקוב כל אחת של  1.13מניות רגילות, בנות  761,111הניתנות למימוש לעד 
 313שלה שלהן, וזאת בהתאם למסלול רווח הון שבסעיף החל מתום תקופת ההב בניה

הפקודה( ובהתאם לתנאי תוכנית  -)להלן  3163 -לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 
תהא ניתנת למימוש למניה אחת כאמור כל אופציה  .של דורי בניה כמתואר לעיל האופציות

ד למדד המחירים לצרכן, בכפוף ש"ח צמו 6.835 -תמורת מחיר מימוש השווה ל דורי בניהשל 
 , ובהתאם לתנאי האופציות.דורי בניהלהתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 

 
תחלנה להימנות החל  ,האמורות של האופציותובהתאם מועד פקיעתן תקופות ההבשלה 

 בהתאם לתוכנית האופציות כאמור לעיל. 3133באוגוסט  7-מיום ה
 

 הריכוזיות השפעת חוק -: 13באור 
 

השליטה בחברות במבנה פירמידלי( לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, פרק ג' )הגבלת  הוראות
, לא תשלוט 3131בדצמבר  33חוק הריכוזיות( קובעות כי החל ממועד פרסום החוק,  -להלן ) 3131-התשע"ד

"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 

חוק הריכוזיות הוראת מעבר לפיה חברה שהיתה ביום פרסום החוק חברת שכבה שניה  החוק. כן כולל
אם היא שלטה בה לפני  -רשאית להמשיך ולשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום 

יום הפרסום, ואילו חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום ארבע שנים 
 אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום.  -מיום הפרסום 

 
גלוב בע"מ ושל נורסטאר -אשר הינה חברה בשליטה )בעקיפין( של גזית -במבנה הקבוצה הנוכחי, החברה 

החזקות אינק. )אשר הינן בבחינת חברות שכבה לפי הוראות חוק הריכוזיות(, הינה בבחינת חברת שכבה 
רה, הינה בבחינת חברת שכבה רביעית. לאור האמור לעיל שלישית, ואילו דורי בניה, חברה בשליטת החב

 35-, הכירה החברה בדוחות הכספיים בהתחייבות מיסים נדחים בסך של כIAS12ובהתאם להוראות תקן 
אלפי ש"ח, בגין הפרש זמני המיוחס להשקעתה בדורי בניה וזאת מאחר והיפוך ההפרש הזמני כאמור אינו 

גד הכירה החברה בנכס מס נדחה עד גובה ההתחייבות בגין יתרת בשליטתה הבלעדית של החברה. מנ
  הפסדים לצרכי מס הניתנים לניכוי.

 
על אף האמור לעיל, בשלב זה ובנסיבות הנוכחיות, ועל אף שאין וודאות בדבר המהלכים אשר יבחרו ו/או 

חוק הריכוזיות בדבר ביצועם או השלמתם, לדעת דירקטוריון החברה, האפשרות למציאת פתרון לדרישת 
בהקשר של החזקת החברה בדורי בניה, שאינה מכירת השליטה בדורי בניה, הינה סבירה יותר מאשר 

 להלן. .יט.11-.ו. ו11ראה בעניין זה גם באור מכירת השליטה בה. 
 

 להלן. .כד.11לעניין התאמת הרכב דירקטוריון החברה לדרישות של הוראות חוק הריכוזיות, ראה באור 
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 אירועים לאחר תאריך הדיווח -: 11ר באו
 
 קו אשראי מגזית ישראל לדורי בניה .א

 
, אישר דירקטוריון דורי בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של דורי 3134בחודש פברואר 

בעצמה או באמצעות חברה בת פרטית , גזית ישראלידי -בניה(, קבלת קו אשראי שהועמד לה על
דורי ולפיו תהא  ,3134בספטמבר  7מיליון ש"ח, לתקופה שתסתיים ביום  75בסך של עד בבעלותה, 

, כי לדורי בניהאישרה  ישראל גזית .להלןזכאית לקבל הלוואות, לפי דרישתה, בתנאים המפורטים  בניה
להלן בתיאור זה ( בתאגיד בנקאי ישראלי )ישראלקו האשראי של גזית  -להלן עומד לזכותה קו אשראי )

לדורי בניה לפי קו האשראי , וכי ההלוואות שיועמדו 3134בספטמבר  7מועד פירעונו הוא ( שהבנק -
"( לתנאים המסחריים )גובה ההלוואה, שיעור Back to Back)" זהים מסחריים בתנאים יהיו, כאמור

הריבית, מועד העמדה מועד תשלום הריבית ופירעון הקרן( של ההלוואות שיועמדו, מעת לעת לגזית 
 ידי הבנק. -, עלישראל

 
 .3135בפברואר  31, הוארך מועד תום תקופת הניצול עד ליום 3134 מרס בחודש

 
וההלוואות שיועמדו לפיו עד תום תקופת  לדורי בניה האמור שניתןעיקרי תנאי קו האשראי  להלן

מעל הריבית  3.55%: ההלוואות יהיו לא צמודות, בריבית שנתית ששיעורה האמורה הניצול
. לעניין זה, "ריבית האמורה הסיטונאית, שסכומן הכולל בכל נקודת זמן לא יעלה על תקרת קו האשראי

עלות המקורות לבנק, והמשמשת בסיס לקביעת ידי הבנק לפי -סיטונאית" הינה הריבית הנקבעת על
ועד למ נכוןסוג ולתקופות דומות. שיעורי הריבית להלוואות שמעמיד הבנק ללקוחות הבנק, מאותו 

 הצדדים בין הוסכם כן. 1.4%אישור הדוחות הכספיים, שיעור הריבית הכולל )כולל המרווח( הינו 
לפי קו  להההלוואות שיועמדו  תפרע את כל היתרות הבלתי מסולקות של בניה דורי כי האמורים
. פירעון הריבית יהא בתשלום אחד, אשר האמורה לא יאוחר מתום תקופת הניצול האמורהאשראי 

במועד פירעון הקרן או בתום תקופה של שלושה חודשים ממועד העמדת ההלוואה הרלוונטית,  חולי
 . מביניהםהמוקדם 

 
ועמדו לפיו הוההלוואות ש דורי בניה, קו האשראי של ישראלבשונה מתנאי קו האשראי של גזית 

לא תידרש לעמוד באמות מידה פיננסיות ו/או  ודורי בניהללא בטחונות,  דורי בניהועמדו לרשות ה
בהתחייבויות אחרות ו/או לשאת בתשלום עמלות כלשהן בגינן, למעט תשלום הריבית ופירעון 

 ההלוואות במועדן כאמור.
 

וההלוואות לפיו האמור בהעמדת קו האשראי  איןועדת הביקורת ודירקטוריון דורי בניה כי עוד אישרו 
(, עניין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברות לתקנות( 3)3 בתקנה כאמור, בניה דורי אתאלא כדי לזכות 

 3115 יוני מחודש 313-7' מס ערך ניירות רשות להנחיית ובהתייחס"(, ההקלות)"תקנות  3111-"סהתש
 )"הנחיית רשות ני"ע"(. זה בעניין

 
אזן, אישר דירקטוריון דורי לאחר תאריך המ, 3134באפריל  38ביום נוכח המצב התזרימי של דורי בניה, 

האמור הגדלה של סכום קו האשראי  בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של דורי בניה(,
תום תקופת )לרבות  אמורהמיליון ש"ח, באותם תנאים של קו האשראי  55בסך של בסכום נוסף 

ההלוואות כן הוסכם כי מיליון ש"ח.  311(, כך שקו האשראי המוגדל יעמוד על סך כולל של עד הניצול
לרבות מועד הפירעון שיועמדו מכוח קו האשראי המוגדל יהיו באותם תנאים של קו האשראי הקיים 

עוד אישרו ועדת  .תקרת סכומו של קו האשראי כאמורהגדלת , למעט 3135בפברואר  31עד ליום 
דורי קו האשראי הקיים אלא כדי לזכות את  תקרת, כי אין בהגדלת דורי בניהרת ודירקטוריון הביקו
 בעניין זה.ני"ע ובהתייחס להנחיית רשות  בתקנות ההקלות, כאמור בניה
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 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 

דה שבמועד הפירעון של קו במיקיבלה דורי בניה התחייבות מגזית ישראל כי  3134במאי  35ביום 
תפעל גזית , הרי שלבקשת דורי בניה, לפירעונוהאשראי המוגדל לא יהיו בידי דורי בניה המקורות 

במאי  13עמיד לדורי בניה קו אשראי חדש, עד ליום חלופין תאו ל כת קו האשראי המוגדלישראל להאר
של דורי בניה ולמימון פעילותה העסקית וזאת בתנאים של  , כך שישמש לצרכים התזרימיים3135

 עסקה מזכה כמשמעה בתקנות ההקלות, בכפוף להוראות כל דין.
 

ישראל כי במידה שבמועד הפירעון של  גזיתקיבלה דורי בניה התחייבות נוספת מ 3134ביוני  36ביום 
פירעונו, לבקשת דורי בניה, היא קו האשראי הנזכר בבאור האמור לא יהיו בידי דורי בניה המקורות ל

 13 ליוםעד חדש  תפעל להארכת תקופת קו האשראי האמור או לחילופין תעמיד לה קו אשראי
 .כנם על יוותרו ההאמור ההתחייבותתנאי  יתרכן נקבע כי . 3135 דצמברב

 
אישר דירקטוריון דורי בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת  3134ביוני  36כמו כן, ביום 

 13 ביום שתסתיים לתקופה, ישראלמיליון ש"ח מגזית  331קו אשראי נוסף בסך של עד  קבלתשלה(, 
 בתנאים דרישתה לפילעת,  מעת, הלוואות לקבל זכאית בניה דורי תהא במסגרתו, 3136 בדצמבר

 להלן. המפורטים
 

 תעמיד לפיו, בה השליטה בעלתגלוב,  גזית עם בהסכם התקשרה כיגזית ישראל אישרה לדורי בניה 
 בתאגיד גלוב גזית של האשראי במסגרת הקיימים המסחריים לתנאים בהתאם אשראי קו ישראל לגזית
לדורי בניה  שתועמדנה ההלוואותכי  ישראל(. עוד אישרה גזית הבנק -בתיאור זה להלן ) ישראלי בנקאי

" Back to Backמסחריים " בתנאים יהיוהאמורה על פי קו האשראי הנוסף עד תום תקופת הניצול 
-על ישראל לגזית מהבנק האשראי קושתועמדנה מעת לעת על פי  ההלוואות של המסחריים לתנאים

 (.והקרן הריבית תשלום ומועד הריבית שיעור, ההלוואה גובה) גלוב גזית ידי
 

 לא ההלוואות: הניצול תקופת תום עד לפיו וועמדהש וההלוואותהנוסף  האשראי קו תנאיעיקרי  להלן
(, להלן כהגדרתה) הסיטונאית הריבית מעל 3.35% יהא ששיעורה שנתית ריבית נושאותו, צמודות
" סיטונאית ריבית, "זה לעניין. הנוסף האשראי קו תקרת על יעלה לא זמן נקודת בכל הכולל וסכומן

 שיעורי לקביעת בסיס והמשמשת, לבנק המקורות עלות לפי"ל הנ הבנק ידי-על הנקבעת הריבית הינה
, הדוח למועד נכון. דומות ולתקופות סוג מאותו, הבנק ללקוחות הבנק שמעמיד להלוואות הריבית
 הבלתי היתרות כל את תיפרע בניה דוריכן הוסכם כי  .1.4% הינו( המרווח)כולל  הכולל הריבית שיעור

 פירעון. הניצול תקופת מתום יאוחר לא הנוסף האשראי קו במסגרת שהועמדו ההלוואות של מסולקות
 ממועד חודשים שלושה של תקופה בתום או הקרן פירעון במועד יחול אשר אחד בתשלום יהא הריבית
 . מביניהם המוקדם, הרלוונטית ההלוואה העמדת

 
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון דורי בניה, כי אין בהעמדת קו האשראי הנוסף וההלוואות לפיו  עוד

 . ני"עאלא כדי לזכות את דורי בניה, כאמור בתקנות ההקלות ובהתייחס להנחיית רשות 
 
 והתחייבויות בנקאי למימון ביחס נחות יהיה, האמוריםהאשראי  ויכי מעמד קו ישראלאישרה גזית  כן
 של אשראי במסמכי כמקובל נחיתות)בתנאי  ים שוניםלבנק בניה דורי ידי-על שניתנו שונים סוגיםמ

 (.יםבנק םאות
 

 להלן. .יט.11גם באור בעניין זה ראה 
 

-דורי בניה את מלוא קווי האשראי האמורים, בסך של כ נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ניצלה
 . מיליון ש"ח 351

 
את ההלוואה בספריה בהתאם לשוויה ההוגן ותזקוף לסעיף קרן הון בגין עסקה עם  דורי בניה תרשום

 בעל שליטה את ההטבה הגלומה בקו האשראי האמור.
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 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 
 קבלנות עבודות לביצוע קשור לא שלישי צד עם בהסכם בניה דורי התקשרה, 3134 באפריל 8 ביום .ב

 דורי הודיעה 3134 ביוני 33 ביום"מ(. מע"ח )בתוספת ש מיליון 378.5 של בהיקף, הארץ במרכז בפרויקט
 .הצדדים בין בהסכמה האמורה ההתקשרות סיום על בניה

 
 הגשת תביעה נוספת כנגד קבלן ההקמה בדוראד .ג
 

הגישו החברה ולאחר תאריך המאזן, , 3134באפריל  31ביום לעיל, (א. 4.ג(3.31בהמשך לאמור בבאור 
אביב תביעה כספית נוספת כנגד קבלן -המשפט המחוזי בתל-( בביתהתובעות -להלן ) ודורי בניה

זאת (, אחד צד)במעמד זמני  עיקול להטלתבקשה  בצירוףמיליון דולר ארה"ב,  43 -ההקמה בסך של כ
 ל דוראדהקמת תחנת הכוח שפרויקט בגין תמורה שלא שולמה להן עבור עבודות שביצעו במסגרת 

, בגין סכומים הנובעים מהתאמת המחירים לגידול בהיקף העבודות ביחס לאלה פרויקט דוראד( -)להלן 
שהוצגו בעת כריתת ההסכם וכן בגין השבת כספי העכבון המוחזקים אצל קבלן ההקמה ואשר טרם 

תן צו נמסרה לתובעות החלטת בית המשפט לפיה ני 3134באפריל  31הושבו לידי התובעות. ביום 
 ביום .בנקים לרבות, שלישיים לצדדים הומצא האמור העיקול צו .לגובה סכום התביעהעיקול זמני עד 

תאריך המאזן, לאחר הגשת עמדות הצדדים ודיון בעניין בקשה שהגיש קבלן , לאחר 3134באוגוסט  38
החלטה במסגרתה הותיר על כנו את צו העיקול תוך  המשפט ביתההקמה לביטול צו העיקול, נתן 

 מיליון ש"ח. 55צמצום הסכום המעוקל במסגרת תביעה זו לסך של 
 

 חשבון מנוהלאשר בו  בנק, החברההנהלת ידיעת  למיטב, מועד אישור הדוחות הכספייםנכון לצוין כי י
 מיליון 31.7-כ הכוללים) לרדו מיליון 37-כצווי עיקול לטובת התובעות  תחת מחזיקשל קבלן ההקמה 

ידי התובעות בחודש -שהוגשה עלבסדר דין מקוצר  בתביעהצו עיקול שניתן  במסגרתדולר המוחזקים 
 (. בבאור לעיל()הנזכרת  3131אוגוסט 

 
 רבים בכספים מחזיקה זו כי בטענה, דוראד אצל גםבקשה לאישור העיקול הגישו  תובעותכמו כן, ה
 הגישה 3134יוני  בחודש. האמורגם כלפיהם צריך לחול צו העיקול  ואשרההקמה  לקבלן המגיעים

 מקדמי דיון. אצלה עיקולים להטיל תובעותכתב הגנה מטעמה, המכחיש את זכותן של ה דוראד
  .3134 נובמבר לחודש קבוע זה הליך במסגרת

 
 3131ודש אוגוסט שהוגשה בח מיליון דולר ארה"ב 31.7-כ בסדר דין מקוצר בסך שלבהתייחס לתביעה 

קיבל בית המשפט החלטה לעכב  3134ביוני  3ידי התובעות, כמתואר בבאור האמור, יצוין כי ביום -על
את ההליכים בתביעה האמורה המתנהלת בישראל עקב קיומה של תניית בוררות בהסכם ההתקשרות 

 The-ת בוררות בעם קבלן ההקמה, לפיה לדעת בית המשפט יש לברר את המחלוקת בין הצדדים במסגר

International Chamber of Commerceה ,( מוסד לבוררות בלונדוןICC אשר בפניו כבר מתנהלים הליכים ,)
 בין הצדדים.

 
החברה לפתיחת הליך בוררות נגד  3131אשר הוגשה בחודש ספטמבר בקשת קבלן ההקמה בהתייחס ל

כמתואר בבאור מיליון דולר,  33.1לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה בסך של  ICC-ודורי בניה ב
, עדכן קבלן ההקמה את סכום תביעתו נגד דורי בניה והחברה במוסד 3134האמור, יצוין כי בחודש יולי 

להפרת ההסכם שבינו לבין דולר, בגין טענותיו האמורות  מיליון 15-כ שללבוררות האמור לסך 
 .(דרישה לתשלום הפסדים, נזקים והוצאות )כולל ריבית וכןהתובעות 

 
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 

לן ההקמה במסגרת מכתב לתובעות, הרי שיש לחברות ידי קב-דרישה דומה עלתה בעניינו בעבר על
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 

וא מבקש לתבוע ולא ניתן לאמוד את הסיכויים להשפעת כי קבלן ההקמה יזכה לאיזה מן הסעדים שה
 סעדים אלה על יתר ההליכים המשפטיים בין הצדדים.  

 



 א. דורי בע"מקבוצת 
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

311 

 
 

 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 

קבלן  נגד ICC-הגישו החברה ודורי בניה בקשה לפתיחת הליך במוסד הבוררות ה 3134באוגוסט  5ביום 
. 3133ודות בפרויקט דוראד ולאור הסכם ההתקשרות בין הצדדים משנת ההקמה, בקשר עם ביצוע עב

מיליון דולר, וכן התבקשו מספר  55.8 -במסגרת ההליך מבקשות החברות לתבוע פיצוי כספי בסך של כ
סעדים הצהרתיים בקשר עם ביטול הסכם ההתקשרות האמור בידי קבלן ההקמה ודרישתו לחלט את 

רה. במסגרת הבקשה האמורה התבקש גם איחוד הדיון בתביעת הערבות הבנקאית שהעמידה החב
 החברה ודורי בניה וקבלן ההקמה כמפורט לעיל. טרם התקבלה החלטה בבקשה זו לאיחוד ההליכים.

 
, מונו במסגרת הליך הבוררות האמור שניים מתוך שלושת אישור הדוחות הכספייםנכון למועד 

 .ICC-השלישי ממתין לאישור ה הבוררים המיועדים, כאשר מינויו של הבורר
 

מיליון ש"ח  73 -נכון למועד הדוח כוללת החברה בדוחותיה בסעיף לקוחות והכנסות לקבל סך של כ
בפרויקט דוראד. החברה יישמה באופן רישומה האמור את ידי דורי בניה -עלבגין עבודות שבוצעו 

בדבר חוזי הקמה. להערכת הנהלת החברה, בהסתמך על  33הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
יועציה המשפטיים, הסכומים אשר צפוי שתקבל בגין העבודות שבוצעו על ידי דורי בניה, כקבלן משנה 

ים אשר נכללו בדוחותיה הכספיים כאמור. יצוין כי מטעמי שלה, בפרויקט דוראד יהיו לפחות הסכומ
שמרנות נכללו בסכום כאמור רק הכנסות שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה עד לתום חודש יוני 

, המועד בו עברה המחלוקת בין הצדדים לפסים משפטיים, וכי נכון למועד הדוח לחברה יחד עם 3131
בסכומים הגבוהים ההקמה ואשר מסתכמות, נכון למועד זה,  דורי בניה תביעות כספיות כנגד קבלן

)לרבות סך ההכנסות לקבל  משמעותית מהסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה כאמור לעיל
   כאמור לעיל(.

 
מיליון ש"ח על ידי אחד מקבלני  35 -על סך של כ תייחס לתביעה נוספת אשר הוגשה נגד התובעותבה

, יצוין כי במסגרת החלטתו האמורה עילל (א.4.ג(3.31, המתוארת בבאור בפרויקט דורי בניההמשנה של 
בית המשפט, בין היתר, לקבל את עמדת הצדדים בשאלה  הורה 3134ביוני  3של בית המשפט מיום 

האם יש לעכב גם את הדיון בתביעת קבלן המשנה האמור עד לסיום ההליך המשפטי בין התובעות 
 .ם הוגשו מלוא תגובות הצדדים לעניין זהלבין קבלן ההקמה. טר

 

 ומערכות גמר, בינוי עבודות לביצוע"מ בע מסחריים מרכזים ישראל'י ג עםרום גבס  התקשרות .ד
 בחיפה" חורב"קניון  בפרויקט

 
( את שלה אישר דירקטוריון דורי בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת 3134במרס  31ביום 

 ומערכות גמר, בינוי עבודות לביצוע, ישראל'י ג עם וכן שלישי צדגבס, בהסכם עם  רוםהתקשרות 
. כמויות מדידת בשיטת"ח, ש מיליון 11-כ הינו ההסכם לפי העסקה היקף. בחיפה" חורב"קניון  בפרויקט

 .חודשים 35-כ הינו המוסכם העבודות ביצוע משך
 

ידי רשות -המדף שלה, בהתאם להיתר שניתן לה על, פרסמה החברה תיקון לתשקיף 3134במאי  4ביום  .ה
 ניירות ערך, הכולל אפשרות לפרסם מכוחו הצעות רכש לניירות ערך של דורי בניה.

 

 )אשר לא התקבלה ולא בוצעה( הצעת רכש חליפין מלאה למניות דורי בניה .ו
 

ביצוע הצעת  (, לשם3134ביוני  33, פרסמה החברה דוח הצעת רכש )כפי שתוקן ביום 3134ביוני  3 ביום
השלמתה  , אשר3.15של יחס ההחלפה רכש חליפין מלאה למניותיה הרגילות של דורי בניה, לפי 

 לשארכפוף בוהכל  - 3111-לחוק החברות, התשנ"ט 117הותנתה בהשגת שיעור ההיענות הקבוע בסעיף 
 הרכש.  הצעתנאי ההצעה כפי שפורטו בדוח ת

 
, הודיעה החברה כי בנוסף לכוונתה לבצע הצעת האמוריצוין כי בסמוך לפני פרסום דוח הצעת הרכש 

רכש למניות דורי בניה כאמור, דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לרכישה ו/או 
אגרות החוב של דורי בניה( ו/או לפעול  -להלן להחלפה של אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה )

 לניירות  מהמסחר בבורסהשל דורי בניה בדרך אחרת שתתאפשר שתביא למחיקתן של אגרות החוב 
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שהצעת שיבחנו ויקבעו, וזאת באם ובכפוף לכך  , באופן ובתנאיםהבורסה( -ערך בתל אביב בע"מ )להלן 
 .הרכש למניות של דורי בניה כאמור תתבצע ותתקבל

 
)אשר היה מועד הקיבול האחרון של הצעת הרכש(, פרסמה החברה את תוצאות  3134ביוני  31ביום 

הצעת הרכש האמורה לפיהן לא הושג שיעור ההיענות הדרוש כאמור ובהתאם הצעת הרכש לא 
 להלן. .יט.11 באור גם ראה .התקבלה ולא בוצעה

 הפעלת תחנת הכוח דוראד .ז
 

החשמל( החלטה  רשות -להלן ) חשמל - ציבוריים לשירותים הרשות קיבלה 3134 באפריל 31 ביום
 -להלן שנה ורישיון אספקה לתקופה של שנה ) 31רישיון ייצור לתקופה של  לדוראדלהעניק 

ת, האנרגיה כפופה לקבלת אישור שר התשתיות הלאומיו היתה(, אשר כניסתם לתוקף הרישיונות
(. נושא קבלת אישורו של השר לרישיונות הועבר לבחינה של משרד המשפטים השר -להלן והמים )

נוכח הליך משפטי המתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בין עובדי חברת החשמל, חברת החשמל 
גורמי המדינה  איננה צד לו(. זאת נוכח החלטת בית הדין בהליך האמור לפיה על דוראדוהמדינה )אשר 

להימנע משינוי המצב הקיים אשר משפיע או יכול להשפיע על הסמכויות של חברת החשמל, בטרם 
לבית המשפט  3134במאי  4ביום  דוראדקיום הידברות בין הצדדים להליך האמור. לאור האמור, הגישה 

על תנאי נגד, בין "צ( עתירה דחופה למתן צווים בג -להלן העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק )
היתר, רשות החשמל, היועמ"ש והשר, לשם מתן טעמים לאי החתימה על הרישיונות כאמור, חרף 

נתן בג"צ תוקף של החלטה  3134במאי  33. ביום לדוראדההתחייבויות וההבטחות השלטוניות שניתנו 
שר את הרישיונות להסדר שהושג בין הצדדים לעתירה האמורה במסגרתו, בין היתר, הוסכם כי השר יא

 33, וכן נקבעו הסכמות נוספות הרלוונטיות להליך המשפטי הנזכר לעיל. בהתאם, ביום דוראדשל 
את אישור השר לרישיונות האמורים, וכן קיבלה הודעה ממשרד התשתיות  דוראדקיבלה  3134במאי 

-ירת חשמל עלהלאומיות, האנרגיה והמים בה נמסר כי בכוונת המשרד האמור להסדיר אפשרות למכ
 המלאה , החלה הפעלתה המסחרית3134במאי  31למשך כל תקופת רישיונות הייצור. ביום  דוראדידי 

 .דוראדשל תחנת הכוח של 
 

 דירוג אגרות החוב של החברה .ח
 

החברה  שלעל הכנסת דירוג אגרות החוב מדרוג(  -)להלן הודיעה מדרוג בע"מ  3134ביולי  31 ביום
בהודעת מדרוג האמורה נאמר כי , ללא שינוי דירוג. (Credit Reviewלבחינת דירוג ) ז'(-)סדרות ה', ו' ו

-ו 37שפרסמה החברה )בעקבות דיווחיה של דורי בניה( מהימים  מידייםצעד זה הינו בהמשך לדיווחים 
, בדבר קיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, הנובע מסטייה מהותית 3134ביולי  38

דני העלויות וההכנסות הצפויות של פרוייקטים בביצועה של דורי בניה, זאת לצד פרסום כוונת באומ
מיליון ש"ח באופן אשר צפוי  311גזית ישראל להעביר לחברה סכום של  –בעלת השליטה בחברה 

 לתרום למבנה ההון ולנזילות החברה.
 

הנ"ל ישמשו את החברה למתן תמיכה  כן צוין בהודעת הדירוג האמורה, כי סביר וחלק ניכר מהסכומים
בדורי בניה, על בסיס מספר חלופות אפשרויות, וזאת בנוסף למסגרת אשראי אשר הועמדה לדורי בניה 

ידי גזית ישראל על מנת להגדיל את נזילותה ואשר מתוכה צפוי כי מחצית יהיה מומר למניות דורי -על
הקרובה היא תבחן את נזילות, מבנה ההון ויחסי בניה. עוד ציינה מדרוג בהודעתה כי במהלך התקופה 

הכיסוי הכוללים של החברה לאחר השלמת 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(.
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 דירוג אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה .ט
 

מדרוג( על הכנסת דירוג אגרות החוב )סדרה  -, הודיעה חברת מדרוג בע"מ )להלן 3134במאי  33 ביום
( עם השלכות שליליות. בהתאם Credit Reviewא'( שבמחזור אותם הנפיקה דורי בניה לבחינת דירוג )
שפרסמה דורי בניה בדבר הפסד צפוי האמור להודעת מדרוג האמורה, צעד זה הינו בהמשך לדיווח 

ובהמשך  3134המיוחס לבעלי המניות שלה שירשם בדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת 
יה לרבות, בין היתר, לקיומם של הליכים משפטיים ועיכוב בגביה במספר פרויקטים של דורי בנ

בפרויקט דוראד, וכן לאור צרכי דורי בניה בהגדלת מקורותיה התזרימיים החיצוניים באמצעות קבלת 
קו אשראי מגזית ישראל. מנגד, מדרוג ציינה לחיוב בהודעתה את התמיכה של בעלי השליטה בדורי 

 בניה באמצעות העמדת קו האשראי לטובתה. 
 

 דירוגמדורי בניה  של'( א)סדרה  החוב אגרות דירוג הורדת על"מ בע מדרוג ההודיע 3134 ביולי 31 ביום
A3 לדירוג Baa3 הותרתעל ו ( הדירוג תחת בחינהCredit Review )בהתאם  .שליליות השלכות עם

להודעה כאמור של מדרוג בע"מ, הורדת הדירוג נובעת משחיקה משמעותית בפרופיל העסקי והפיננסי 
ה האחרונה. שחיקה זו נובעת, בין היתר, משינויי אומדנים שחלו בדורי בניה בניה בתקופ דורישל 

  במהלך התקופה האחרונה.
 

 3, ביום האמורותבעקבות הורדת הדירוג כאמור, ובהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב 
החוב יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות , 3134באוקטובר 
 .שיעור הריבית החדש( -)להלן  5%-ל 4.5%-, כך שגובה הריבית השנתית יעלה מ1.5%-האמורות ב

בעקבות העלאת שיעור הריבית השנתית כאמור לעיל, שיעור הריבית לתקופת ששת החודשים שתחל 
 .3.5%, שהינה תקופת הריבית הבאה לפי תנאי אגרות החוב האמורות, הינו 3134באוקטובר  3ביום 

שיעור זה מחושב כשיעור הריבית החדש מחולק למספר תשלומי הריבית בשנה, שהינו שני תשלומים 
ועד לפירעון מלא של  3134באוקטובר  3שנתיים. השינוי בשער הריבית כאמור לעיל יחול החל מיום 

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב האמורות. במקרה בו דירוג אגרות החוב יעודכן כלפי 
בדוח הצעת  המפורטיםהמנגנון מעלה, יקטן שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, והכל בתנאים ולפי 

 34 מיום בניה דורי של המדף לתשקיף)ג(  3.35.1.4ובסעיף  3131באפריל  35מדף של דורי בניה מיום 
 .3131 באפריל 33 מיום תשקיף בתיקון שתוקן כפי, 3133 באוגוסט

 

 השרון בהוד ויקטבפר החברה כנגד תביעה .י

 

התקשרה החברה  עימוידי החברה וצד בלתי קשור )"המוכר"(, אשר -הליך בוררות שנפתח על במסגרת
יחידות דיור בהוד השרון )"הפרויקט"(,  338בעסקת "קומבינציה" הכוללת הקמתן של  3131בשנת 

 ביוםובהתאם להסדר הדיוני שנקבע במסגרת הליך הבוררות האמור בדבר סדר הגשת טענות הצדדים, 
 17-כ של בסך ויפיצ שעניינה זה פרויקט בעניין החברה כנגד תביעתו את המוכר הגיש 3134במאי  34

 להשלמת במועדים לכאורה איחורים בשל לו נגרמו המוכר לטענת אשר נזקים בגין"ח ש מיליון
 נוספים לנזקים המוכר של טענותיו נוכח, סעדים לפיצול בקשה הגשת לצד)זאת  בפרויקט העבודות

 בין, המוכרידי -על הוגשה התביעה החברה לדעת(. האמורה בתביעה נכללו לא ואשר, התגבשו שטרם
 לקראת ושינויים חריגות, נוספות עבודות לתשלום כלפיו החברה של דרישות נוכח, היתר

 אשר, האמורה בתביעתו המוכר טענות את וכל מכל דוחה החברה. בפרויקט הסופית ההתחשבנות
 לא בגינו בוררות הליך במסגרת הגשתה לנוכח ואך בסיס כל ללא כאמור בסכום הוצגה החברה לעמדת

 . אגרה תשלום נדרש
 

כתב הגנה מטעמה בהתייחס  האמור הבוררות הליך במסגרת, הגישה החברה 3134 אוגוסטבחודש 
 אי בגין, היתר בין, מיליון ש"ח 31.4-של כ בסכום המוכר נגד תביעההאמורה של המוכר, וכן  לתביעתו

 שנגרמו נזקים ובגין, שבין הצדדים להסכם בניגוד חריגות עבודות/או ו נוספות עבודות עבור תשלום
 לגידול שהביאו, המוכרידי -על בוצעו אשר הפרויקט בתכנון משינויים כתוצאה, היתר בין, לחברה
 ההסכם הפרת כדי עולים ואשר ביצועו משך ולהארכת הפרויקט להקמת שנדרשו העבודות בהיקף
 .3134לחודש אוקטובר  ישיבת בוררות מקדמית בהליך האמור נקבעה .ידו-על יסודי באופן
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 ידה-הוגשה על אשר התביעה נוכח ולרבות, המשפטיים יועציה של דעתם בסיס על, סבורה החברה
 אשר לתביעה ביחס והן האמורה המוכר לתביעת ביחס הן טובות טענות בידה יש כי, המוכר כנגד

יצוין, כי דורי בניה הינה הקבלן המבצע במסגרת הפרויקט האמור, וכי בין  .החברה ידי-הוגשה על
 החברה לבין דורי בניה קיים הסכם למתן שירותי בניה לעניין זה.

 

 ביהוד מכירת זכויות החברה במלון אוויה .יא

 

לעיל, בחודש  1 ( במקרקעין עליהן בנוי מלון אויה ביהוד כאמור בבאור51%בהתייחס לזכויות החברה )
התקשרה החברה, יחד עם שותפתה במקרקעין, בעסקה למכירת מלוא זכויותיהן לצד  3134מאי 

נכון למועד אישור הדוחות  מיליון ש״ח(. 31מיליון ש"ח )חלק החברה  41תמורת סך של  שלישי,
 שים ימים ממועד השגת מלוא האישוריםיהעסקה טרם הושלמה. מועד ההשלמה יהיה שהכספיים 

 .להעברת הזכויות במקרקעין לרוכש
 

 של בדרך, החברה של'( ז)סדרה  חוב אגרות נקוב ערך"ח ש מיליון 11 החברה הנפיקה 3134 ביוני 1 ביום .יב
למשקיע פרטי ושני משקיעים מסווגים הנמנים עם הסוג  פרטית הנפקה במסגרת רשומה סדרה הרחבת

, אשר למיטב ידיעת החברה אינם בעלי 3168-שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 38 ביום כי יצוין"ח. ש מיליון 11.315עניין בחברה ו/או נושאי משרה בכירה בה, תמורת סך כולל של 

 3A דירוג) עת אותה החברה של האמורות החוב אגרות של וגןדיר את"מ בע מדרוג אישרה 3134 במאי
 באופק יציב( גם ביחס להרחבת סדרה בהיקף האמור. 

 

-דונם, הכוללים זכויות בניה של כ 6, התקשרה החברה עם צד שלישי בעסקה למכירת 3134בחודש יוני  .יג
, "("דורי פארקבמתחם מתוך חטיבת הקרקע של החברה בקריית אריה בפתח תקווה ) ,מ"ר 34,511

השלמת העסקה כפופה להשלמת תנאים להיתר בניה וסיום ביצוע מיליון ש"ח.  38-תמורת סך של כ
למועד הדוח, נותרו  .3134עבודות חפירה נוספות בהיקף לא מהותי המתוכננות להתבצע עד סוף שנת 

 5ג' לתקופה של עד לצד  מ"ר )לפני מימוש האופציה שניתנה 33,111-לחברה זכויות בנייה בהיקף של כ
(. החברה פועלת למכירת זכויותיה דורי פארק מ"ר בבניין נוסף בשטח מתחם 1,511שנים, לרכישת 

ו/או לשיווק יתרת הזכויות במתחם בדרך של הקמת בניינים נוספים לשם השכרתם  האמורה בקרקע
 ו/או מכירתם.

 
, אם בתקופה שעד שלוש לשעברדורי בניה בהתאם לתנאי כהונתו של מר אריאל וילנסקי כמנכ"ל  .יד

שנים לאחר תום השנה בגינה חושב כל מענק שנתי ושולם לו התברר שהמענק שולם על בסיס נתונים 
(, הוא Restatementהצגה מחדש בדוחות הכספיים שלה ) דורי בניהשהתבררו כמוטעים ולגביהם ביצעה 

ק המחושב לפי הנתונים יב להחזיר את החלק העודף ששולם לו על פי ההפרש שבין המעניחו
בעקבות ההצגה מחדש המתוקנים והמענק שחושב לפני הנתונים המקוריים שפורסמו, ככל ששולם. 

, המנכ"ל הקודם לא היה זכאי 3131לדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת  3134בחודש מאי שבוצעה 
ש"ח שהוכר בדוחות  אלפי 663בסך של הכולל מענק האלפי ש"ח מתוך  343 -כלקבל כמענק סכום של 

בדרך  3131. בעקבות התיאום הנוסף של הדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת 3131הכספיים לשנת 
של הצגה מחדש, כאמור בדוח זה, המנכ"ל הקודם של דורי בניה אינו זכאי לקבל כמענק את יתרת 

אלפי ש"ח  151-של כ הסכום האמור. לאור האמור, דורי בניה זכאית לקבל מהמנכ"ל הקודם שלה, החזר
 של בפועל הקודם למתוך סכום המענק, אשר שולם לו בפועל, וביחס ליתרה )אשר לא שולמה למנכ"

 חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים בדוחותיה שהוכר האמור הסכום את תפחית בניה דורי(, בניה דורי
 . מקובלים

 
 החברה, 3134בחודש מאי שבוצעה  3131החברה לשנת  שלדוחות הכספיים הצגה מחדש של הבשל ה .טו

לגזית ישראל בגין  ששולםאלפי ש"ח  3,335ש"ח מתוך מענק בסך של  אלפי 373 -החזר של כ קיבלה
הצגה מחדש הנוספת לדוחות ה. בשל 3131 שנת בגין, החברה"ל מנכ, אשכנזי רונןכהונתו של מר 

סף בגובה יתרת המענקים החזר נו, קיבלה החברה מגזית ישראל 3131הכספיים של החברה לשנת 
 אלפי ש"ח.    3,344, היינו בסך של 3133-3131ששולמו לגזית ישראל בגין כהונתו של מר אשכנזי בשנים 

 

רשות  -חשמל )להלן  -כנגד הרשות לשירותים ציבוריים  עתרה דוראד לבג"צ 3134ביולי  1ביום  .טז
החשמל( וחברת חשמל לישראל בע"מ, וזאת לאור כוונתה של רשות החשמל לקבל החלטה, ובכלל זה 
להוציא שימוע עובר לקבלת החלטה, לחייב את יצרני החשמל הפרטיים לשלם לחברת חשמל תעריף 

 ות מערכתיות". ידי רשות החשמל "עלוי-חדש, כללי, המכונה על
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טענות דוראד שהועלו במסגרת העתירה הינן, בין היתר, כי החלטה צפויה זו מנוגדת להוראות 
ידי רשות -ביחס לאופן ודרך קביעת תעריפים על 3116-המפורשות של חוק משק החשמל, התשנ"ו

ידי רשות החשמל וכן, היא פוגעת באופן חמור -החשמל, יש בה כדי לשנות את כללי המשק שנקבעו על
בעיקרון ההסתמכות של החברה, הגופים המממנים ושל צדדים שלישיים נוספים אשר הסתמכו ביותר 

 על המידע והפעולות של רשות החשמל. 

 
במסגרת העתירה ניתנה החלטת בית המשפט העליון לפיה על רשות החשמל להגיש תגובתה עד ליום 

גיש תגובה מטעמה. . לאחר מתן ההחלטה, חברת החשמל ביקשה אף היא לה3134בספטמבר  31
המדינה והחברה לא התנגדו לבקשה זו, מבלי שהדבר יהווה הסכמה לטענות חברת חשמל ותוך שמירה 

 על מלוא טענותיהן כנגד חברת החשמל.
 

 בניה דורי"ל מנכ של כהונתו סיום עם החל לכהן מר אסף מור כמנכ"ל דורי בניה, 3134ביולי  35ביום  .יז
להלן עיקרי תנאי כהונתו של מר מור כמנכ"ל דורי בניה, כפי . מועד באותו וילנסקי אריאל מר הקודם

בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול  דורידירקטוריון ידי -על, 3134ביוני  35 ביוםשאושרו 
מר אסף מור שבו הוסכמו בין הצדדים תנאי שבין דורי בניה לבין מסמך עקרונות , על בסיס (שלה

  :הבכהונתו כמנכ"ל 
 

תנאי כהונתו של מנכ"ל דורי בניה יהיו תואמים למדיניות התגמול של נושאי המשרה של דורי  .3
, ובהתאם לתנאים המרביים שדורי בניה רשאית לתת למנכ"ל 3134בינואר  8בניה שאושרה ביום 

בהתאם למדיניות התגמול שלה ויכנסו לתוקף החל ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור. להלן 
 עיקרי התנאים:

אלפי  331דמי ניהול חודשיים שווי ערך )לא כולל מע"מ( לשכר חודשי קבוע ברוטו בסך של  .א
 ש"ח;

מענק שנתי בהתאם למנגנון הקבוע במדיניות התגמול של דורי בניה, לרבות רכיב כמותי  .ב
ורכיב איכותי כמתואר במדיניות התגמול של דורי בניה, וליתר הוראות מדיניות התגמול של 

 דורי בניה;

תנאים הנלווים בהתאם למדיניות התגמול של דורי בניה, לרבות רכב, טלפון נייד והחזר  .ג
 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  .ד
את התקשרותה של דורי בניה בהסכם  חודשים ממועד מינוי מנכ"ל דורי בניה,

העסקה/שירותים עם מנכ"ל דורי בניה שיכלול את התנאים המפורטים לעיל, וזאת בין אם 
בדרך של שינוי מדיניות התגמול של דורי בניה ובין אם לאחר הפיכת דורי בניה לחברה 

 פרטית )שאינה תאגיד מדווח(. 

דורי בניה לא יאושרו התנאים  במידה שבתוך ארבעה חודשים ממועד מינוי מנכ"ל
המפורטים לעיל, מכל סיבה שהיא, אזי יהא מנכ"ל דורי בניה רשאי להודיע על ביטול מיידי 

 פי מסמך העקרונות.-של ההתקשרות בין הצדדים על

בנוסף, הוצג בפני ועדת התגמול והדירקטוריון של דורי בניה מסמך עקרונות נוסף אשר נחתם בין  .3
אסף מור במסגרתו סוכמו תנאי כהונתו אשר יכנסו לתוקף, אם וכאשר  דורי בניה לבין מר

פי דין וזאת לאחר הפיכה דורי בניה לפרטית )שאינה תאגיד -יתקבלו לכך האישורים הנדרשים על
תנאי הכהונה העתידיים(. בהתאם,  -מדווח( או לאחר שינוי מדיניות התגמול של דורי בניה )להלן 

ועדת התגמול ודירקטוריון דורי בניה לאשר את תנאי הכהונה נכון למועד זה, לא נדרשו 
 העתידיים, ועל כן טרם אושרו תנאי הכהונה העתידיים לפי הוראות הדין. 
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 לפי מסמך העקרונות הנוסף, תנאי הכהונה העתידיים העיקריים יהיו כדלקמן:

( שנים, כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים 4תהא ארבע )תקופת הסכם ההתקשרות  .א
( חודשים מתחילת ההתקשרות, בהודעה מראש 33עשר )-את ההתקשרות, החל מחלוף שנים

 ( חודשים;6של שישה )

דמי ניהול חודשיים או שכר קבוע חודשי, שהעלות השנתית לדורי בניה בגינם תהא בסך של  .ב
 מיליון ש"ח; 3.5

מהרווח השנתי לפני מס לפי הדוחות הכספיים המאוחדים  5%-שווה ל מענק שנתי שיהא .ג
של דורי בניה. בין הצדדים יוסכמו בהמשך סכומים שבגינם לא ישולם מענק שנתי, במהלך 

ידי -השנתיים הראשונות של ההתקשרות, ובהעדר הסכמה בין הצדדים, הסכום יוחלט על
 דירקטוריון דורי בניה;

מיליון ש"ח שישולם במועד עדכון התנאים. במקרה  3(, בסך של מענק קליטה )מענק חתימה .ד
-שמנכ"ל דורי בניה יתפטר ו/או יסיים את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה ביוזמתו במהלך שנים

( החודשים הראשונים לאחר קבלת מענק החתימה, יחזיר מנכ"ל דורי בניה את כל 33עשר )
 סכום המענק לדורי בניה;

שים ממועד עדכון התנאים, מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי למענק נוסף ( חוד11לאחר שלושים ) .ה
מיליון ש"ח. תשלום מענק זה מותנה בכך שמנכ"ל דורי בניה יכהן במועד האמור  3.5בסך של 

ידי דורי בניה ו/או תסתיים כהונתו לפני המועד האמור -כמנכ"ל דורי בניה. אם יפוטר על
יה יהא זכאי לחלק היחסי של סכום המענק הנוסף ביוזמת דורי בניה, אזי מנכ"ל דורי בנ

 ( חודשים(;33עשר )-האמור, לפי התקופה שכיהן בפועל כמנכ"ל דורי בניה )בניכוי שנים

מיליון ש"ח לשנה )שיכול להינתן  3.5מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי לתגמול הוני בשווי של  .ו
, בניירות ערך של החברה, בעלת במניות, באופציות של דורי בניה, באופציות פאנטום

 השליטה בדורי בניה, הכל לפי החלטת דורי בניה וכפוף לדין(;

סמוך לאחר מועד עדכון התנאים, מנכ"ל דורי בניה יהא זכאי למענק, אשר יהא שווה  .ז
מיליון ש"ח לשנה לבין התגמול השנתי הכולל שיינתן לו עד מועד  3.5להפרש בין הסכום 

המוקדם מבין שינוי  –יחסי לתקופת כהונתו. "מועד עדכון התנאים"  עדכון התנאים, באופן
 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 
אמור כולל את התגמול ההוני המפורט מיליון ש"ח. יובהר, כי הסכום ה 7.5יעלה על סך של 

 ה. לעיל;-בס"ק ד. ו המפורטים המענקיםבס"ק ז. זה לעיל, ואינו כולל את 

במקרה של שינוי שליטה בדורי בניה במהלך ארבע השנים הראשונות של כהונת מנכ"ל דורי  .ח
בניה, תפעל דורי בניה כך שתמשיך את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה בהתאם לתנאי ההעסקה 

מפורטים בסעיף לעיל, או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דורי בניה, ישולם לו ה
במועד שינוי השליטה מחצית מהסכום שהיה זכאי לו, אילו היה ממשיך לכהן כמנכ"ל דורי 

 בניה עד לסוף מועד ההתקשרות;

המפורטים  הוסכם, כי הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם העסקה/שירותים מפורט בהתאם לעקרונות
 .העקרונותלעיל. במידה שלא ייחתם הסכם כאמור, יחייבו את הצדדים הוראות מסמך 

 

אביב -במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתלהוגשו  3134 בחודשים יולי ואוגוסט .יח
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, 

תיה ובאופן נגרר אודות תוצאותיה הכספיות של החברה, המאחדת בדוחותיה הכספיים את דוחו
 . העניין לפי -הכל הכספיים של דורי בניה, 
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, ערך ניירות דיני מכוח גילוי חובת להפרת טענות ביניהן, שונות טענות הועלו, האמורות בבקשות
 . חקוקה חובה והפרת קיפוח, רשלנות, הלב תום חובת שלו הזהירות חובת של הפרה
 הבקשות האמורות: פירוטלהלן 

 
 סכום התביעה הגורמים נגדם הוגשה הבקשה המבקש

התנועה למען איכות השלטון 
 בישראל ע"ר

דורי בניה, דירקטורים שלה ומנכ"ל שלה 
וגזית  ישראללשעבר, וכן נגד החברה, גזית 

 בע"מ גלוב

 מיליון ש"ח 31

כנטען בבקשה, בעל מניות 
 בדורי בניה

 דורי של לשעבר"ל ומנכ דירקטורים, בניה דורי
 וכן שלה המבקרים החשבון רואי משרד, בניה
 החברה נגד

 מיליון ש"ח 41

כנטען בבקשה, בעל מניות 
 בדורי בניה

 הכספים"ל סמנכ, שלה הדירקטורים, בניה דורי
 לשעבר שלה"ל ומנכ שלה

 מיליון ש"ח 5-למעלה מ

כנטען בבקשה, בעל מניות 
 בדורי בניה ובחברה

דורי בניה, דירקטורים שלה ומנכ"ל שלה 
לשעבר, נגד החברה והדירקטורים שלה, וכן 

 בע"מ גלוב וגזיתישראל נגד גזית 

 מיליון ש"ח 75-למעלה מ

, בבקשה תאגיד, אשר כנטען
דורי בניה הינו בעל מניות ב

ידי בעל מניות באותו  -ועל
 תאגיד

דורי בניה, הדירקטורים שלה, המנכ"ל ונושאי 
משרה בכירה שלה, רואי החשבון המבקרים 
שלה והמנכ"ל שלה לשעבר, וכן נגד החברה, 

 בע"מ גלוב וגזיתישראל גזית 

 מיליון ש"ח 31

כנטען בבקשה, בעל מניות 
 בחברה

החברה, הדירקטורים והמנכ"ל שלה, רואי 
 ישראלהחשבון המבקרים שלה, וכן נגד גזית 

 מיליון ש"ח 11

 

 וכל מכל דוחות, העניין לפי, בניה דורי/או ו החברה, לעיל המצוינות הבקשות לכל ביחס כי, יצוין
. לדעת הנהלת החברה, בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך את סיכויי האמורים המבקשים טענות

 הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות.
 

בתביעה )יחד עם כתב תביעה נגזרת  ביעהבקשה לאישור תהוגשה , 3134 אוגוסט חודשכי ב יוסף
 דורי בניהשל דירקטורים דורי בניה, אביב נגד -בבית המשפט המחוזי בתל הכלכליתבמחלקה  ,(נגזרת

. דורי בניהידי מבקש אשר כנטען הינו בעל מניות ב-, וזאת עלהחברהוכן נגד  ,לשעבר דורי בניהמנכ"ל ו
 31-בסך כולל של כ 3133-3131ידי דורי בניה בשנים -בבקשה נטען כי חלוקות דיבידנדים אשר בוצעו על

מיליון ש"ח, לרבות הפרשי הצמדה וריבית( הינן בגדר חלוקות אסורות. בהתאם,  31.7-מיליון ש"ח )כ
יבידנדים לטענת המבקש יש לחייב את החברה להשיב לדורי בניה את הסכומים שהיא קיבלה מתוך הד

המשרה האמורים של דורי בניה לפצות  נושאימיליון ש"ח(, ולחייב את  31.8-האמורים )המסתכמים בכ
כל אחד בהתאם למועדי הכהונה שלו, בשל טענות להפרת  –את דורי בניה בגין כל הכספים שחולקו 

 חד ולחוד.חובות הזהירות, המיומנות והאמונים. עוד מבוקש, כי האחריות על הנתבעים תחול בי
 

 גלוב גזית שדירקטוריון לחברה נמסר, 3134ביולי  37מיום  בניה דורי שלמיידי  וחיודאמור בל בהמשך .יט
 גזית את תשמש אשר, ח"ש מיליון 311 עד של בהיקף ישראל לגזית הלוואה להעמיד החליט מ"בע

 ח"ש מיליון 311-כ של בסכום הון הזרמת: כדלקמן במתווה, החברה של ההון מבנה לחיזוק ישראל
 החברה מנית של הנעילה מחיר פי על, ישראל לגזית החברה של פרטית הנפקה של בדרך שיועמדו
-כ על ישראל גזית של החזקתה שיעור יעמוד ההקצאה שלאחר באופן, 3134 ביולי 34 ביום בבורסה

 מעת, ח"ש מיליון 71 של כולל בסכום הלוואות העמדת וכן; החברה של המונפק המניות מהון 85%
 לבין החברה בין שיוסכמו כפי בתנאים, ישראל גזית של דעתה שיקול פי ועל, החברה צורכי לפי, לעת
 . ישראל גזית

 
מיליון ש"ח מסך הלוואות הבעלים שהעמידה  335, כי בכוונתה לפעול להמרת ישראלנמסר מגזית  כן
מיליון ש"ח( למניות רגילות  351גזית ישראל הינו  הודעתלמועד  נכון)אשר סכומן הכולל  בניה דוריל

, באופן שלאחר 3134ביולי  34 ביוםבבורסה  בניה דורי, בהתאם למחיר הנעילה של מנית בניה דורישל 
 האמורעוד נאמר כי . בניה דורימהון המניות המונפק של  51%-במישרין כ ישראלההמרה תחזיק גזית 

 של המניות בעלי אישור קבלת לרבות, דין פי על הנדרשים יםהאישור כל לקבלת כפוף יבוצע לעיל
 . העניין לפי(, 3111-ט"התשנ, החברות חוק לפי כנדרש מיוחד ברוב) בניה דורי/החברה

 
, בכוונתה לגבש תכנית שתכליתה חיזוק לעילהודיעה החברה כי בהמשך לאמור  3134ביולי  38 ביום

 מבנה ההון של החברה וחיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של דורי בניה. במסגרת זו החברה בוחנת 
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באופן,  - החברותאפשרויות שונות ובהן חידוש הצעת רכש החליפין למניות של דורי בניה או מיזוג בין 
, וכן הצעת רכש 3134במחיר ובתנאים שיקבעו לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 

שלהן, והכל בשים לב לעמידתן של  הפארילאגרות החוב של דורי בניה במחיר שלא יפחת מערך 
 השלמת הן כי ובהרההחברה ושל דורי בניה באמות המידה הפיננסיות שלהן ובהתחייבויותיהן. 

 ולהחלטות דין לפי הנדרשים להליכים כפופים כאמור תכנית של ביצועה והן השליטה מבעלי ההשקעה
 .להשלמתן ודאות אין זה ובשלב, החברה של המוסמכים האורגנים

 
לאחר אישור ועדת הביקורת אישר דירקטוריון החברה ), 3134באוגוסט  31 יוםהמשך לאמור לעיל, בב

בעסקה עם גזית ישראל )בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה(  את התקשרותה של החברה, שלה(
 ניירות לתקנותו 3113-לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א בהתאם

באוגוסט  33ובהתאם פורסם ביום , 3111-"סהתש(, רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית)הצעה  ערך
שם לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  זימוןדוח לפי התקנות האמורות ו 3134

 אשר עיקריה כדלקמן:, האמורה עסקהה אישור
 

 מזומןבתמורה ל ,ש"ח ערך נקוב של החברה 3מניות רגילות בנות  11,111,113 של הקצאה (3)
 הנעילה מחיר הינו אשר, למניה ח"ש 3.1311 של מחיר לפי - היינו"ח )ש מיליון 311 שלבסך 

, שהיה יום המסחר האחרון לפני מועד פרסום 3134 ביולי 34 ביום בבורסה החברה מנית של
-כ תחזיקישראל , באופן שלאחריה גזית (3134ביולי  37הדיווח המיידי של דורי בניה מיום 

בדרך של הצעה פרטית חריגה )כהגדרתה בתקנות  ,מההון המונפק של החברה 84.13%
 (; האמורות

 

הלוואות בעלים קווי אשראי ובגין  ישראלמלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית  קבלת (3)
 מיליון ש"ח( 351בסך כולל של  –לדורי בניה )למועד אישור הדוחות הכספיים שהעמידה 

שטר סכום קרן , אשר עיקרי תנאיו כדלקמן: בדרך של המחאת חוב, בתמורה לשטר הון צמית
; קרן שטר ההון תישא ריבית שנתית בעת פירוק החברהאך ורק  וייפרע צמית והינההון 

ותשולם במועד גזית ישראל תיצבר לזכות  , אשר3%בשיעור של ריבית הפריים בתוספת 
כתנאי פירעון קרן שטר ההון; על אף האמור, אם החברה תחליט על חלוקת דיבידנד, אזי 

יצבר עד אותו מועד; , תשלם החברה לגזית ישראל את הריבית שתדיבידנדחלוקת המקדמי ל
כלשהו; עד מחצית  הצמדה לבסיסלא תהיינה צמודות  ההון שטר שיישאוהריבית  הקרן

 יהא מיליון ש"ח( 335, סכום של היינו)ללא הריבית הנצברת בגינו,  ההון שטרמסכום קרן 
 לפי, ההון שטר הנפקת ממועד חודשים 6 מחלוף החלמעת לעת  לשיעורין להמרה ניתן

ישראל, למניות החברה, כפי שתהיינה קיימות במועד ההמרה, לפי  גזית של דעתה שיקול
 למניות להמרה ניתן יהא לאשטר ההון אף האמור לעיל,  עלש"ח למניה.  3.1311מחיר של 

, אם ההמרה למניות החברה תגרום לכך ששיעור החזקות הציבור לעיל כאמור החברה
או  35%-מ ובהתחשב בביצוע ההמרה יפחת לאחר( לפיו ובהנחיות הבורסה בתקנון)כהגדרתו 

 משיעור מזערי אחר כפי שיהיה באותו מועד. 

לדורי בניה כי מחצית מסכום הלוואות  להציע התחייבה החברהבמסגרת העסקה  כמו כן,
 335, בסכום של הבעלים אשר הועמדו לטובת דורי בניה )במסגרת אחד מקווי האשראי(

 3.511מחיר למניה של בלמניות של דורי בניה, אליה כאמור, יומרו  אשר יומחומיליון ש"ח, 
וזאת , 3134ביולי  34ש"ח למניה, שהינו שער הנעילה של מניית דורי בניה בבורסה ביום 

 של המוסמכים האורגנים לאישורי, היתר בין, כפוףיהא  בדרך של הצעה פרטית, אשר ביצועה
 375 בסעיף הקבוע מיוחד ברוב, בניה דורי של הכללית האסיפה אישור לרבות, בניה דורי

ההצעה ידי דורי בניה לביצוע -, כי קבלת האישורים הנדרשים עלמובהר .החברות לחוק
 יל אינו מהווה תנאי לביצוע העסקההפרטית לחברה כאמור לע
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 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 

, במסגרתו תהא החברה זכאית "חש מיליון 71 של לסךעד  ישראל מגזית אשראי קו קבלת (1)
קרן ההלוואות תישא ריבית שנתית  לקבל הלוואות, מעת לעת, בתנאים המפורטים להלן:

, אשר תשולם בכל סוף רבעון קלנדרי; הקרן והריבית של 3.5%בשיעור פריים בתוספת 
 הלוואות למשוך רשאית תהא החברהלבסיס הצמדה כלשהו; צמודות  תהיינה לאההלוואות 

 ייפרע האשראי קו חשבון על שיימשך סכום כל כאשר, בחלקים, לעת מעת, האשראי קומ
 )כפוף לזכותה  מועד לאותו עד שנצברה הריבית בתוספת 3136 בינואר 34 ביום אחד בתשלום

קו האשראי לא יגובה בביטחונות  ות כלשהן(;עמלקנס וללא  ללא מוקדם פירעוןשל החברה ל
באמות מידה פיננסיות ו/או בהתחייבויות אחרות ו/או לשאת ולא יכלול התחייבות לעמוד 

תהא רשאית לקבל  והחברהלא יהא מתחדש, האמור האשראי  קו .בתשלום עמלות כלשהן
בכל עת עד לתום התקופה האמורה בסכום שלא יעלה על קו האשראי במסגרת הלוואות 

 ידי-עלות מתוך מסגרת האשראי הלווא משיכת. עד אותו מועד קו האשראי שלא נוצלסכום 
באופן  בניה דורי של החוב לאגרותאם וככל שהחברה תשלים הצעת רכש  רק תבוצע החברה
תהיה רשאית לוותר על תנאי זה למשיכת סכומים מתוך קו האשראי  גזית ישראל .כלשהו

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ישמשוהעסקה  במסגרת בחברה שיתקבלו הכספיםסקה התחייבה החברה כי במסגרת הע (4)
 ובכללם, בניה דורי של המזומנים ותזרים הנזילות, ההון נהמב חיזוקל המכריע ברובם

של דורי בניה באופן ובמועדים שיקבעו  השוטפים לצרכיה בהתאם נזילים אמצעים העמדת
 . ידי החברה-על

 

 חלק יחד כולם הינם הבעלים הלוואות והמחאת האשראי קו קבלת, המניות הקצאת (5)
  .אחת כמקשה ויבוצעו מהעסקה

 
הון המניות הרשום של כמו כן, במסגרת האסיפה הכללית אשר זומנה כאמור יובא לאישור הגדלת 

 מניות 451,111,111-מאשר יורכב  ,"ח ערך נקובש 451,111,111-לנקוב ש"ח ערך  311,111,111-החברה מ
 .החברה שלש"ח ערך נקוב כל אחת  3בנות  רגילות

 
ביצוע העסקה האמורה כפוף לאישור בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית אשר זומנה כאמור, 

, לאישור האסיפה הכללית להגדלת ההון 3111-לחוק החברות, התשנ"ט 375ברוב מיוחד לפי סעיף 
האסיפה  .חר של המניות שיוקצו כאמורלרישום למס ההבורס ולאישור ,רגיל ברובהרשום של החברה, 
 . 3134בספטמבר  38הכללית זומנה ליום 

 
 13לעניין מכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת, שקיבלו החברה ודורי בניה מגזית ישראל ביום 

, ומכתב הכולל התחייבות בלתי חוזרת שהוציאה החברה לדורי בניה באותו יום, ראה 3134באוגוסט 
 עיל.. לז.3באור 

 
ידי -התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה, שזומנה על 3134באוגוסט  6ביום  .כ

הנאמן( לבקשת מחזיק אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה,  -( בע"מ )להלן 3175הרמטיק נאמנות )
רי בניה ידי נציגי דו-מאגרות החוב האמורות שבמחזור, שבה נמסר דיווח על 5%-המחזיק למעלה מ

בדבר הסטייה המהותית באומדנים  3134ביולי  31-ו 37בנוגע לדוחות המיידים שפרסמה בימים 
המשמשים את דורי בניה לדוחות הכספיים. כמו כן, נערך דיון בין מחזיקי אגרות החוב האמורות אשר 

פטיים בסיומו בהסכמתו של מחזיק אגרות החוב שזימן את האסיפה, הוסר נושא נקיטת הליכים מש
מסדר יומה של האסיפה. הנאמן התבקש להמשיך לעקוב אחרי פעולות דורי בניה והחברות השולטות 

לחיזוק היציבות הפיננסית של דורי בניה, ובמידת הצורך לכנס אסיפה  –במישרין ובעקיפין  –בה 
 נוספת אשר על סדר יומה יעמוד גם נושא נקיטת הליכים משפטיים.



 א. דורי בע"מקבוצת 
 המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

333 

 
 

 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 

 -, ביחס להתחייבויות החברה כלפי מוסדות פיננסיים שונים )להלןהנ"ל .ז(3.א.38בהמשך לאמור בבאור  .כא
הבנקים( לשמירה על יחס פיננסי לפיו שיעור ההון העצמי מסך המאזן של החברה, לפי הדוחות 

באוגוסט  13-ו 35ם מיאמת המידה(, בי -)להלן 35%-המאוחדים שלה, לא יפחת בכל עת מ הכספיים
, כי הנוכחיותמסגרות האשראי  כל, לבקשת החברה, אישרו בנקים אשר בהם קיימות לחברה 3134

הכספיים של החברה  מהדוחות החלרק  לעמידה באמת המידה כאמור תחול החברההתחייבות 
מהדוחות  החל האמורה תחול רקההתחייבות אחד,  לבנק ביחס) 3134בדצמבר  13שיפורסמו לאחר יום 

. מובהר, כי האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות (3135 לשנת הראשון הרבעון שלהכספיים 
כן הוסכם, כי הגדרת "הון  .כספיים של החברה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל שיהיו

מול הבנקים  החברהנים של עצמי מאוחד" הכלולה באמת המידה האמורה )לפי נוסחה בהסכמים השו
/או ו לחברה יועמדו/או ו שהועמדו בעלים הלוואות גם יכלול כאמור עצמיהאמורים( תתוקן כך שהון 

 (.subordination) נחיתות כתבי הרלוונטי הבנק כלפי יחתמו/או ו נחתמו לגביהן אשר, שלה בת לחברות
התקבל אישור נוסף לבקשת החברה, ו 3134באוגוסט  13, ביום הנ"ל  .ז(3.א.38בהמשך לאמור בבאור 

א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, המגובה -ממוסד פיננסי אשר העמיד ערבות בנקאית פיננסית ל
ת המידה והתחייבות החברה לעמידה באמבהתחייבות של החברה ושל אלומיי אנרגיה נקייה ש.מ., כי 

. כן 3134בדצמבר  13הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר יום  מהדוחות החלתחול רק בבאור כאמור 
כלול גם תתתוקן כך ש ותת המידה האמורו" הכלולה באמתואםהוסכם, כי הגדרת "הון עצמי מ

 ידי -מוסד הפיננסי עלהלוואות בעלים אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי ה
 
 

נחיתות כתבי הלוואת הבעלים,  ידי מי שהעמיד את-החברה ו/או חברות בנות שבבעלותה ועל
(subordination)" וכי הגדרת ;CAP  נטו" הכלולה באמות המידה האמורות תתוקן כך שהיא תתייחס

 .צמי לפי כללים חשבונאיים מקובליםלהון עצמי מתואם )בנוסחו המתוקן לעיל( ולא להון ע
 

הבנקים(, אשר בהם  - )להלןגדולים התקשרה החברה עם שלושה בנקים  3134 באוגוסט 35 ביום .כב
אשראי קיים(, בהסכמים לקבלת  - קיימות לחברה מסגרות אשראי ו/או הלוואות מתחדשות )להלן

מסגרות  -סכום המסגרות הכולל ו - מיליון ש"ח )להלן 331מסגרות אשראי נוספות, בסכום כולל של עד 
האשראי, בהתאמה(, במסגרתן תהא החברה רשאית לקבל אשראי ו/או הלוואות לזמן קצר, שיישאו 

מסגרות האשראי ניתנו לתקופה שתסתיים  .3.6%ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת מרווח של 
ש מיליון ש"ח )בדרך של הנפקת הון, מימו 311מספר ימים לאחר מועד הזרמת הון לחברה בסך של 

)ביחס  3134בדצמבר  13זכויות, הלוואות בעלים או בכל אופן דומה( מבעלי השליטה בחברה או ביום 
)ביחס למסגרת אשראי  3135בפברואר  38מיליון ש"ח( או ביום  71למסגרות אשראי בסכום כולל של 

וטפים מיליון ש"ח(, לפי המוקדם מביניהם. מסגרות האשראי ניתנות לשימוש לצרכיה הש 41בסך של 
גם  –וביחס לאחד הבנקים של החברה ו/או כאשראי גישור לצורך העמדת הלוואות בעלים לדורי בניה, 

לפי העניין. העמדת האשראי בפועל  -לשם רכישות של אגרות חוב של החברה ו/או של דורי בניה 
 מתוך מסגרות האשראי מותנית בהתקיימותם של תנאים המקובלים בבנקים במועד המשיכה. 

 
מסגרות האשראי הועמדו ללא בטוחות נוספות מעבר לבטוחות שניתנו לאותם הבנקים בגין האשראי 

האשראי הקיים יחולו גם על מסגרות  מסמכישל החברה כלפי הבנקים מכוח  התחייבויותיההקיים. 
 cross)הכוללות בחלק מהבנקים גם עילה של הפרה צולבת ) מיידילפירעון  העילותהאשראי, לרבות 

default ))לעיל(..כא11)ראה בעניין זה גם באור  פיננסיים יחסים על לשמירה החברה והתחייבות . 
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 )המשך( תאריך הדיווחאירועים לאחר  -: 11באור 
 

כלפי  בניה דורי להתחייבויות ביחס לדוחות הכספיים השנתיים (3.ז(3.א.38בהמשך לאמור בבאור  .כג
, 3134באוגוסט  38( ביום 3)מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על יחסים פיננסיים, לבקשת דורי בניה 

כלפיה דורי בניה כי התחייבותה של  ,1, אשר העמידה מסגרת ערבויות לדורי בניהאישרה חברת ביטוח
בדצמבר  13ום לידורי בניה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, תחול רק החל מהדוחות הכספיים של 

לתקופות  דורי בניהל לרבות בקשר עם דוחות כספיים של והאמור לעיל יחואילך. כן הובהר, כי  3134
 דורי בניהמרבית הגופים הפיננסיים שבהם קיימות ל( 3; )קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל שיהיו

נזילות; יחס הון עצמי לסך כלפיהם לשמירה על  דורי בניהכי התחייבויותיה של  אישרו מסגרות אשראי
מאזן; הון עצמי מינימלי; יחס חוב כספי להון עצמי; יחס חוב כספי למאזן; וכן יחס חוב פיננסי 

על ידי הגופים הפיננסיים האמורים,  דורי בניהבתוספת הסכום הכולל של הערבויות, אשר הועמדו ל
וביחס לגוף  ,ואילך 3134בדצמבר  13ליום  דורי בניהלפי העניין, תחול רק החל מהדוחות הכספיים של 

 3135ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת  - אחדפיננסי 
 לתקופות בניה דורי של כספיים דוחות עםואילך. כן הובהר, כי האמור לעיל יחול לרבות בקשר 

 .שיהיו ככל, מחדש הצגה תיעשה בהם קודמות

 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויה של גב' רות  3134באוגוסט  34ביום  .כד
דהן פורטנוי כדירקטורית חיצונית נוספת בחברה. בנוסף, במועד האמור הסתיימה כהונתו של מר יעקב 

ובהתאם לזאת עומדת החברה נכון למועד המינוי האמור אלינב כדירקטור בלתי תלוי בחברה, 
 שלה הדירקטוריון הרכב לעניין 3131-לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד חוקהבדרישות 

 ".שכבה"חברת כ
 

של דורי בניה על סטיה  העל דיווחי בהסתמךהחליט דירקטוריון החברה,  3134בספטמבר  31 ביום .כה
על  באומדניםבאומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה, ולאור השפעת הסטייה 

שהתברר לחברה בדיעבד, ומבלי  כפיהדוחות הכספיים של דורי בניה, לרבות ביחס לתקופות קודמות, 
 להשיב לדורי בניה, באופן מיידי, את -שיש בכך כדי להוות הודאה בכל טענה או ויתור על כל זכות 

בצירוף ריבית  ,3131-ו 3133בגין השנים  ידי דורי בניה-שחולקו ושולמו לחברה על יםסכומי הדיבידנד
אחר שלפי מ ,זאת .מיליון ש"ח 33-כסכום כולל של  -מקורות המימון הבנקאיים של דורי בניה, היינו 

בעקבות ייחוס הסטייה באומדנים גם התברר לחברה ש ,ה כאמור לעילודוחותיה של דורי בני דיווחיה
)ובהתייחס  3131ולשנת  3133ת לתקופות קודמות, רשמה דורי בניה הפסד בדוחותיה הכספיים לשנ

אינה עומדת ב"מבחן הרווח" הקבוע אף כפי שדיווחה דורי בניה, היא , 3131לחלוקות שבוצעו בגין שנת 
כאמור לעיל הינה (. דירקטוריון החברה בדעה כי החלטתו 3111-לחוק החברות, התשנ"ט 113בסעיף 

יה זו על יאומדנים ולאור השפעתה של סטה ביונכונה בנסיבות העניין, זאת לאור הסטי ההחלטה ראוי
 .הכספיים של דורי בניה לתקופות קודמות דוחותיה

                                                           
שלמות התמונה יצוין כי מסגרת הערבויות האמורה הועמדה גם לרום גבס, וכי רום גבס התחייבה כלפי חברת הביטוח לעמוד באמות  למען  1

 באמות עומדת גבס רום וכי גבס רום על חל אינו לעיל כאמור הביטוח חברתידי -על שניתן האישור כי מובהרהמידה הפיננסיות כאמור. 
 .הדוח למועד האמורות הפיננסיות המידה
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 הצגה מחדש -: 14באור 

בדצמבר,  13 לימים( את דוחותיה הכספיים Restatementתיאמה בדרך של הצגה מחדש ) החברהלעיל, . ג.3בבאור כאמור 
באומדן וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות  ,כיםתארי םבאות ושהסתיימ ולשנים 3133 -ו 3131

בניה  בדוריבקשר עם סכומים שהתגלו  בניה דורישל בביצוע פרויקטים  והרווח הנגזר מהן במספרהעלויות הצפויות 
ואשר היו צריכים לקבל ביטוי באומדני החברה בתקופות הדיווח השונות שהמוקדמת ביותר מהן  3134במהלך שנת 

 .3133הינה הרבעון הרביעי של שנת 

 השפעות השינוי על הדוחות הכספיים:להלן 
 

 על המצב הכספיהמאוחדים בדוחות  
 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

        3131בדצמבר,  13ליום 
       

       נכסים שוטפים
 531,457  (343,511)  673,157  לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות והכנסות

 14,361  4,111  11,311  חייבים ויתרות חובה
 613,145  (33,463)  633,517  מלאי בניינים ודירות למכירה

 3,431,787  (341,113)  3,571,731  סה"כ נכסים שוטפים
       

 3,113,151  (341,113)  3,153,813  סך מאזן
       

       התחייבויות שוטפות
 531,874  511  531,143  ספקים ונותני שירותים

 31,153  (3,817)  13,848  זכאים ויתרות זכות
 33,515  33,515  -  הפרשה להפסד

 -  (3,371)  3,371  מסים לשלם
 31,411  (813)  34,134  הפרשות

 367,188  8,313  358,886  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
 3,316,314  34,371  3,373,813  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות לא שוטפות

 -  (8,113)  8,113  מסים נדחים
 451,474  (8,113)  467,866  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
       הון המיוחס לבעלי המניות

 (11,773)  (333,433)  73,653  יתרת רווח )הפסד( 
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן 

 5,437  34,118  (8,583)  מקנות שליטה
       

 333,618  (17,434)  131,333  סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות
       

 14,681  (68,111)  311,183  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 347,183  (365,831)  431,314  סה"כ הון
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 )המשך( הצגה מחדש -: 14באור 
 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו

 אלפי אירו  

       3133בדצמבר,  13ליום 
       

       נכסים שוטפים
 544,383  (37,547)  573,831  לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 561,133  (48)  561,151  מלאי בניינים ודירות למכירה

 3,141,113  (37,515)  3,167,517  סה"כ נכסים שוטפים

       
 3,764,658  (37,515)  3,713,351  סך מאזן

       
       התחייבויות שוטפות

 484,161  1,168  481,115  ספקים ונותני שירותים

 38,671  (3,786)  11,456  ויתרות זכות זכאים

 31,118  31,118  -  הפרשה להפסד
 4,686  (5,166)  31,153  מסים לשלם

 31,144  (353)  31,316  הפרשות

 3,111,631  1,313  3,133,537  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       התחייבויות לא שוטפות

 1,548  (5,167)  8,135  מסים נדחים

 115,515  (5,167)  411,163  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
       הון המיוחס לבעלי המניות

 36,731  (33,173)  48,615  יתרת רווח

       
 383,771  (33,173)  111,745  סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות

       
 56,673  (1,158)  66,131  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 118,444  (13,111)  161,774  סה"כ הון
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 )המשך( הצגה מחדש -: 14באור 

 
 
 או הפסד על הרווחהמאוחדים בדוחות   

 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
        3131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 

       
הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע 

 3,564,334  (333,531)  3,685,617  עבודות ומשכירות

       
עלות מכירת בניינים, קרקעות, העבודות 

 3,586,853  37,673  3,561,381  שבוצעו והשכירות
       

 (33,737)  (311,384)  336,457  רווח )הפסד( גולמי
       

 (55,431)  3,676  (57,111)  הוצאות הנהלה וכלליות 

       
לפני הכנסות )הוצאות( רווח )הפסד( תפעולי 

 (81,311)  (317,518)  54,311  אחרות

       
רווח )הפסד( תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( 

 (61,178)  (317,518)  74,411  אחרות

       
 (313,155)  (317,518)  15,451  רווח )הפסד( לפני מס

       

 5,136  (1,135)  8,153  מסים על הכנסה 

       

 (317,183)  (314,481)  37,413  רווח נקי )הפסד(

       
       סה"כ רווח נקי )הפסד( מיוחס ל:

       
 (66,113)  (81,451)  33,531  בעלי מניות של החברה

 (41,351)  (45,111)  4,881  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
רווח נקי )הפסד( למניה המיוחס לבעלי המניות 

       של החברה )בש"ח(
       

 (1.414)  (1.66)  1.366  רווח נקי )הפסד( בסיסי ומדולל
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 )המשך( הצגה מחדש -: 14באור 
 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
        3133בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

       
הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע 

 3,761,136  31,174  3,741,143  עבודות ומשכירות

       
עלות מכירת בניינים, קרקעות, העבודות 

 3,661,836  54,318  3,611,578  שבוצעו והשכירות
       

 16,311  (41,364)  311,464  רווח גולמי
       

 (56,471)  3,311  (57,671)  הוצאות הנהלה וכלליות 

       
 41,813  (43,164)  85,865  לפני הכנסות )הוצאות( אחרות רווח תפעולי

       
 17,611  (43,164)  71,757  רווח תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרות

       
 4,143  (43,164)  46,316  רווח לפני מס

       

 3,118  (31,711)  33,713  מסים על הכנסה

       

 3,144  (13,113)  11,175  רווח נקי

       
       מיוחס ל: )הפסד( סה"כ רווח נקי

       
 (3,443)  (33,173)  31,513  בעלי מניות של החברה

 1,485  (1,151)  33,844  שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
רווח נקי )הפסד( למניה המיוחס לבעלי המניות 

       של החברה )בש"ח(
       

 (1.133)  (1.361)  1.353  רווח נקי )הפסד( בסיסי ומדולל
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 )המשך( הצגה מחדש -: 14באור 
 

 הכולל)ההפסד(  הרווח על המאוחדים בדוחות
 

  

 שדווח כפי
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

        3131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
       

 (317,183)  (314,481)  37,413  רווח נקי )הפסד(

       
 (334,475)  (314,481)  31,118  סה"כ רווח כולל )הפסד(

       
       רווח )הפסד( כולל מיוחס ל: סה"כ

       
 (74,513)  (81,451)  34,148  בעלי מניות החברה

 (11,171)  (45,111)  5,161  זכויות שאינן מקנות שליטה
 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
        3133בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 

       
 3,144  (13,113)  11,175  רווח נקי

       
 34,134  (13,113)  45,655  סה"כ רווח כולל

       
       סה"כ רווח כולל מיוחס ל:

       
 31,675  (33,173)  13,647  בעלי מניות החברה

 1,641  (1,151)  31,118  זכויות שאינן מקנות שליטה
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 )המשך( הצגה מחדש -: 14באור 
 

 מזומנים תזרימי על המאוחדים בדוחות
 

  

 כפי שדווח
 בעבר

 

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  

 אלפי ש"ח  
       

        3131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
       

       שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 
       

 (317,183)  (313,781)  34,713  רווח נקי )הפסד(
 5,136  (1,135)  8,153  מסים על ההכנסה 

 33,343  334,151  (311,833)  בלקוחות והכנסות לקבל)עליה( ירידה 
 (5,313)  (4,111)  (3,313)  עליה חייבים ויתרות חובה

במלאי מקרקעין, דירות ובניינים למכירה,  עלייה
 (66,331)  33,434  (77,611)  נטו

 36,533  (3,815)  31,146  עליה בספקים ונותני שירותים
, מיסים לשלם, עליה בזכאים ויתרות זכות
 71,683  1,814  61,877  הפרשות והפרשה להפסד

 31,351  8,313  3,148  עליה במקדמות מלקוחות
 (84,315)  -  (84,315)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

       
       

 
 

       3133בדצמבר,  13לשנה שנסתיימה ביום 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 3,144  (13,113)  11,175  רווח נקי
 3,118  (31,711)  33,713  מסים על ההכנסה

 (63,171)  37,547  (88,631)  בלקוחות והכנסות לקבלעליה 
במלאי מקרקעין, דירות ובניינים למכירה,  ירידה
 31,185  48  31,117  נטו
 58,813  1,168  55,411  בספקים ונותני שירותים עלייה

ויתרות זכות, מיסים עליה )ירידה( בזכאים 
 3,581  31,131  (8,137)  לשלם, הפרשות והפרשה להפסד

 3,838  -  3,838  פעילות שוטפתמ שנבעומזומנים נטו 
 
 
 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 דוחות כספיים
 לשנה שהסתיימה

 3131בדצמבר  13ביום 
 



 

 

 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 3131בדצמבר  13ליום דוחות כספיים 

 

 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד
 
 

 3 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 4 דוחות על המצב הכספי
 

 5 הכולל )ההפסד( דוחות על הרווח
 

 6 דוחות על השינויים בהון
 

 7 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 8-34 ביאורים לדוחות הכספיים
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 קדרון ושות' רואי חשבון 
 

 
 9רחוב המסגר  30-0808333 טלפון כתובת המשרד כתובת למשלוח דואר

 07770אביב -תל    
 30-0073030        טלפון 30-0808000 פקסימיליה KPMGהמילניום מגדל  039תא דואר 

 30-0073033פקסימיליה      07רח' הארבעה  00330אביב -תל
    00709אביב -תל 

 
 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
 דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל

 
 33"החברה"( לימים  –ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל )להלן 

הכולל, הדוחות על השינויים בהון ותזרימי המזומנים )ההפסד( , ואת הדוחות על הרווח 3133 -ו 3133בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה 3133בדצמבר  33של החברה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

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 

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 3773 -פעולתו של רואה חשבון( התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו"חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 

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 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת

 
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לדעתנו, 

לותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת וואת תוצאות פע 3133 -ו 3133בדצמבר  33לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  3133בר בדצמ 33משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 

(IFRS)   3131 –והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע. 

 

 

 
 קדרון ושות'        סומך חייקין
 רואי חשבון     רואי חשבון

 

 3134 ץ,במר 33
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 13דוחות על המצב הכספי ליום 

 
 
 

   3131 3133 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
       נכסים  

       
 7,117  99344 4  מזומנים ושווי מזומנים

 36,438  139234 5  חייבים ויתרות חובה
 365,575  739317 6  פיקדונות משועבדים

 37,131  29313 7  נכס בגין התקשרות איתנה
 338,143  3399933   סה"כ נכסים שוטפים

       
 )*( 38,476  219332 5.א.34  הוצאות מראש

 3,815,774  194149397 8   קבוע רכוש
 371,773  239473 7  לספקים  מקדמות

 3,637  79327   רכוש בלתי מוחשי
       

 3,137,161  991299997   סה"כ  נכסים שאינם שוטפים
       

 3,347,313  993739431   סה"כ נכסים

       
 -  3929433 31  מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות 
 357,151  3319131 33  ספקים, זכאים ויתרות זכות
 36,357  79349 7  מכשירים פיננסיים נגזרים

 373,317  3779311   סה"כ התחייבויות שוטפות
       

 3,376,844  394339274 31  מתאגידים בנקאייםהלוואות 
 487,733  1349333 33  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים

 64  27   התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
 3,684,643  193379393   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

       
     34  התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות

       
     35  ון ה
       

 6  33   הון מניות
 373,733  3939344   פרמיה על מניות

 3,748  19793   קרן הון בגין פעולות עם בעלי שליטה
 (8,333) (139133)   הפסדיתרת 

 367,353  3319413   המיוחס לבעלים של החברה סה"כ הון
       

 3,347,313  993739431   סה"כ התחייבויות והון

 
 '.ה 3ראה ביאור  -סווג מחדש  *

 
 3134במרץ,  33      

 דוד ביטון,
 מנהל הכספים

 

 אלי אסולין, 
 מנכ"ל

 

 יוסי פלד, 
 יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 13על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום דוח 

 
 

 
  3131 3133 3133 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

 
 - 31,571  79331  36 אחרות הוצאות

 - 31,571  79331   תפעוליהפסד 
         

 7,531  -  -   הכנסות מימון
 5,331  343  329331   הוצאות מימון

מימון9 נטו)הוצאות( הכנסות    (329331)  (343)  3,411 
         

(319341)  לשנה  )הפסד( כולל רווח   (31,733)  3,411 
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 13שנסתיימה ביום דוח על השינויים בהון לשנה 

 
 

 
   קרן הון   
   בגין פעולות   
  יתרת רווח עם בעלי  פרמיה על   
 סה"כ )הפסד(   שליטה מניות הון מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 367,353 (8,333) 3,748 373,733 6 3131בינואר  3יתרה ליום 

      
 (33,673) (33,673) - - - הפסד לתקופה

      
 368,473 - - 368,468 5 הנפקת מניות

      
 633,733 (33,136) 3,748 643,377 33 3131בדצמבר  13יתרה ליום 

 
 

 313,373 3,411 3,748  376,143 3 3133בינואר  3יתרה ליום 
      

 (31,733) (31,733) -  - - הפסד לתקופה
      

 377,673 - -  377,671 3 הנפקת מניות
      

 367,353 (8,333) 3,748  373,733 6 3133בדצמבר  13יתרה ליום 

 
 

 3,747  -  3,748  -  3  3133בינואר  3ליום יתרה 
      

 3,411  3,411  -  -  -  רווח לתקופה
      

 376,143  -  -  376,143  3  הנפקת מניות
      

 313,373  3,411  3,748  376,143  3  3133בדצמבר  13ליום יתרה 
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 13דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
 

  3131 3133 3133 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  

 
         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 3,411  (31,733) (319341)  לשנה)הפסד( רווח 
         התאמות: 

 -  31,333  -   הפסד מירידת ערך מקדמה לספק
 -  358  -   הפסד מגריעת רכוש קבוע

 -  -  79331   פיצוי לקוחות
 (3,411) 343  329331    מימון, נטו (הכנסותהוצאות )

   319341  31,733 (3,411) 
         

 - - -   מזומנים נטו  ששימשו לפעילות שוטפת 
         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (387,513) - -   מקדמות לספקים

 (3,861) 47,643  (319943)  נגזרים פיננסייםמכשירים בגין סילוק  (תשלוםתקבול )
 (385,343) 331,317  349331   משועבדים תבפיקדונו (השקעהפירעון )

 - (33,336) (339341)  הוצאות מראש לזמן ארוך
 (537,388) (3,518,737) (7339227)  השקעה ברכוש קבוע

 - (3,637) (99133)  בלתי מוחשיהשקעה ברכוש 
         

 (3,336,774) (3,368,144) (7439943)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 384,133  366,313  3319313  קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 836,383  3,316,733  3739333  קבלת הלוואות לזמן ארוך
         

 3,331,414  3,373,733  7379333  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
         

 3,631  4,877  (99331)  נטו במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )
         

 531  4,331  49114  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
         

 4,331  7,117  99344  )*( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

         
         
 
 

 

 

 

 

 מוצגת נטו ממשיכת יתר בנק הנפרעת לפי דרישה. 3133בדצמבר  33)*( יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 

 
 

  
הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 כללי  - 3ביאור 
 

 הישות המדווחת א.
 

במטרה לעסוק בייצור חשמל ובהקמת התשתית  3113בנובמבר  35אנרגיה בע"מ )להלן "החברה"( התאגדה ביום  דוראד
 הנדרשת לפעילות זו.

 החברה מוחזקת על ידי:

  37.5% -"א " (שתאאשקלון בע"מ ) להלן "  -רותי תשתיות אילתיש
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S " 35% -"( זורלו)חברה זרה( )להלן 

  38.75% -א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן "א.דורי"( 
  38.75% -"אדלקום"(להלןאדלקום בע"מ )

 רישיונות ומסגרת חוקתית ב.
 

השנים שקדמו לו. החוק העביר את משק  71 -נחקק חוק משק החשמל, אשר החליף את זיכיון חברת החשמל ל 3776בשנת 
 לפעילות לפי רישיונות.החשמל 

לאחר חקיקת חוק משק החשמל, קיבלה הממשלה מספר החלטות בנושא ייצור החשמל הפרטי, הכל במטרה לאפשר 
 ליזמים בשוק החופשי להשקיע בהקמה ותפעול של תחנות כוח.

הייצור במשק מתוך מטרה לעודד הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם לעקרונות מזעור עלויות 
ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים לצרכנים, התקין שר התשתיות הלאומיות את תקנות משק החשמל )יצרן פרטי 

 .3114-(, התשס"הקונבנציונאלי

ע"י  3765-לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 3פרויקט הקמת תחנת הכוח הוכרז כפרויקט "תשתית לאומית" כמשמעו בסעיף 
 תשתיות של ולבנייה לתכנון הארצית הוועדה של הרישוי רשות אישרה 3117 ביוליהאוצר ושר הפנים. ראש הממשלה, שר 

 (.3-13-3118 מספר בנייה)רישיון  הכוח תחנת להקמת הבנייה היתר את לאומיות
 

חברה רישיון מותנה חדש, כמשמעו בתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי( הקיבלה  3131בפברואר 
 761-851)להלן: הרישיון המותנה"( להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון בהספק חשמלי מותקן של  3115תשס"ה ה

מגה וואט, אשר תוסק בגז טבעי ודלק חליפי לגיבוי. הרישיון המותנה קובע מספר תנאים אשר בהתקיימם יהיה רשאי בעל 
ודשים ממועד אישורו ע"י השר לתשתיות לאומיות בכפוף ח 54הרישיון המותנה לייצר חשמל. הרישיון יהא תקף למשך 

מונה ומועד תפעולה( ובהוראות הרישיון המותנה. במידה יבעיקר להקמת תחנת הכוח, מ ותאבני דרך )המתייחסבלעמידה 
 שהחברה תעמוד בכל התנאים המפורטים ברישיון המותנה, יוענק לה רישיון ייצור קבוע.

 
הקבוע, שהינו  הרשיוןשנים ממועד קבלת  31מרשות החשמל אישור תעריפי התקף למשך  דוראדקיבלה  3133 בינואר

מסמך מטעם הרשות לשירותים ציבוריים חשמל כולל תעריפים הנובעים מההסדרים התעריפים באמות המידה, כוח עליון 
מינות ואנרגיה, אשר אינו וביטוח, חשבון ייעודי, אחריות, דלק חלופי ומתעריפים ליצרן בגין רכישת חשמל, רכישת ז

 מתעדכן לאורך תקופת הרישיון אלא לפי מנגנוני עדכון הקבועים בו.
 

להשלמת ההיתרים הנדרשים  וכן פועלתקבלה של בדיקות  , החברה נמצאת בשלבים מתקדמים3133בדצמבר  33נכון ליום 
 .3134דש מרץ, החברה צופה כי ההפעלה המסחרית תחל בחו רישיון ייצור קבוע.לה לצורך קבלת 

 
בשנים האחרונות חלו שינויים רבים ברגולציה ובחקיקה החלות על השחקנים השונים במשק החשמל. לאחרונה הודיעה 
רשות החשמל על כוונתה להשית על יצרני חשמל פרטיים תעריפים מערכתיים לצורך קביעת אחידות תעריפית ביניהם לבין 

אות לגבי העלויות שיוכרו, ככל שיוכרו, במסגרת אותם תעריפים ולהערכת חברת החשמל לישראל בע"מ. קיים חוסר ווד
 החברה להשתת תעריפים וגובהם עלולה להיות השפעה על רווחיות החברה ואיתנותה.

 
 הגדרות ג.

 
 -בדוחות כספיים אלה  

 
 דוראד אנרגיה בע"מ. - החברה (3)

 
 בדבר צדדים קשורים. 34 (3117) בתקן חשבונאות בינלאומי וכמשמעות - צד קשור (3)
 
לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  3( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 3כמשמעותם בפסקה ) - בעל עניין (3)

3768. 
 

  שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.כפי מדד המחירים לצרכן  -  מדד (4)
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 בסיס עריכת הדוחות כספיים - 3ביאור 
 

 יםדיווח כספי בינלאומיהצהרה על עמידה בתקני  א.
 

 "(. IFRSהדוחות הכספיים הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן "
 .3131 -"עהתשכספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  דוחות

 .3134 במרץ,  33הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 

 פעילות ומטבע הצגהמטבע  ב.
 

שקל  הינו המטבע שמייצג ההדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 
 את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 
 בסיס מדידה ג.
 

 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים:
  אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; נגזריםמכשירים פיננסיים 
  בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית; 3התקשרות איתנה, הנמדדת כמפורט בביאור 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ד
 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות  ועל סכומים של החשבונאיתאשר משפיעים על יישום המדיניות 

 בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.  
 

החברה להניח  הנהלתדוחות הכספיים של החברה, נדרשה בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת ה
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.
סיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו בוההנחות שב האומדנים

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 

 סיכון שקיים לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידע
 :הבא בביאור נכלל השנה במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי

 
 לצורך( forwardהחברה מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסוג אקדמה ) – נגזרים פיננסיים מכשירים

 מחיר בין ההפרש היוון בסיס על נאמד האקדמה חוזי של ההוגן השווי. ההוגן שוויים לפי הנמדדים חוץ מטבע סיכוני גידור
שימוש בעקומי  תוך ,לפדיון עד החוזה של התקופה יתרת בגין הנוכחיForward -ה מחיר לבין בחוזה הנקובForward -ה

בטווח הארוך.  IRSבטווח קצר ועסקאות  Liborריבית מתאימים המשמשים לתמחור נגזרים והמתבססים על ריביות 
שויים להביא לשינויים מהותיים בשווי ההוגן של המכשירים . ראה גם שינויים בהנחות כלכליות ובטכניקות הערכה ע

 .7ביאור 
ה מפעילה שיקול דעת לצורך הקביעה האם נדרש להפריד נגזר משובץ מחוזה מארח. חברה - הפרדת נגזרים משובצים

פיננסי בשווי הוגן נדרש להפריד את הנגזר המשובץ, אזי נמדד רכיב זה בנפרד מהחוזה המארח כמכשיר  במידה ונמצא כי
 נמדד המכשיר בכללותו, בהתאם להוראות המדידה החלות עליו. הפרדה של נגזרים משובצים -והפסד, אחרת דרך רווח

 ה.חברשל ה כאמור ומדידתם בשווי הוגן דרך רווח והפסד עשויה להשפיע באופן מהותי על המצב הכספי ותוצאות הפעילות

 סיווג מחדש .ה

 .ההוצאות הנדחות בקבוצת הנכסים הלא שוטפים לסעיף הוצאות מראש באותה קבוצת נכסיםהחברה סיווגה את 

 לסיווג האמור לא הייתה השפעה על סך המאזן.
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 
 .המוצגות בדוחות אלה על ידי החברהכללי המדיניות החשבונאית המפורטים להלן, יושמו בעקביות לכל התקופות 

 
 עסקאות במטבע חוץ א.

 
לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות.  למטבע הפעילות הרלוונטי של החברהעסקאות במטבע חוץ מתורגמות 

מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין  נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח,
ינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת ה ספייםשבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכ

האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי  השנה, כשהוא מתואם לריבית
ים שער  החליפין לסוף השנה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמ

פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ  למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. 
    והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 
 מכשירים פיננסים  .ב
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   (3)
 

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים  ובפיקדונותהחברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים 

(, לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה regular way purchaseבדרך הרגילה )
( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו trade dateד קשירת העסקה )במוע

 התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. 
 

 גריעת נכסים פיננסיים
המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,  נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי

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 

 נפרד כנכס או התחייבות.או נשמרה על ידי החברה מוכרת ב
(, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה )

 משמע, במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס. 
 .להלן( 3) סעיף ראה, פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים קיזוז לעניין

 
 הלוואות וחייבים 

ושווי מזומנים, פיקדונות משועבדים וחייבים אחרים. הלוואות וחייבים הינם  מזומניםוואות וחייבים כוללים הל
ביעה  שאינם נסחרים בשוק פעיל. נכסים קנכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים ל

חוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות  ליי
 וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים לירידת ערך.

ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים  מזומנים
חודשים( ברמת  3עד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד כוללים השקעות לזמן קצר )כאשר משך הזמן ממו

נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של 
שינויים בשווי. משיכת יתר מתאגידים בנקאיים, אשר עומדת לפירעון לפי דרישה והמהווה חלק בלתי נפרד מניהול 

 ומנים של החברה, נכללת כמרכיב של המזומנים ושווי המזומנים לצרכי הדוח על תזרימי מזומנים בלבד.המז
  

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (3)
 

 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה
 ומנותני בנקאיים מתאגידים ואשראי הלוואות, מבנקים יתר משיכות: כוללות נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות

 .אחרים וזכאים ספקים, אחרים אשראי
החברה מכירה לראשונה במכשירי  חוב שהונפקו במועד היווצרותם.  יתר  ההתחייבויות  הפיננסיות מוכרות 

 ( בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateלראשונה במועד קשירת העסקה )
לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה  מוכרותהתחייבויות פיננסיות 

 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת
 ולקה או בוטלה.התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא ס

 
 פיננסיים מכשירים קיזוז

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת 
( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס currentlyבאופן מיידי )

 זמנית.-ממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בווההתחייבות על בסיס נטו או ל
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 

 )המשך(מכשירים פיננסים  .ב
 

 וגידור חשבונאות לרבות9 נגזרים פיננסיים מכשירים (1)
 

 .חוץ מטבע סיכוני גידור לצרכי נגזרים פיננסיים מכשירים מחזיקה החברה
 

 גידור חשבונאות
.  מטבע לסיכוני החשיפה את לצמצם מנת על הוגן שווי גידור מבצעת החברה, 3133 שנת של רביעי מרבעון החל

 והפריט המגדר המכשיר בין הגידור יחסי את פורמאלי באופן מתעדת החברה החשבונאי הגידור תחילת במועד
 את תעריך הקבוצה בו האופן וכן הגידור לביצוע הקבוצה של והאסטרטגיה הסיכונים ניהול מטרת לרבות, המגודר

 .הגידור יחסי אפקטיביות
 Highly) גבוהה אפקטיביות בעל להיות חזוי הגידור האם, עוקבות ובתקופות הגידור יצירת בעת, מעריכה החברה

effective  )הגידור מיועד אליה התקופה במשך המגודר לסיכון לייחס שניתן הוגן בשווי  מקזזים שינויים בהשגת ,
 .אחוזים 81-335 של בטווח נמצאות הגידור של בפועל התוצאות האם וכן

 לאחר. התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות לייחוס הניתנות עסקה עלויות. הוגן בשווי לראשונה מוכרים נגזרים
. והפסד רווח לדוח נזקפים הוגן שווי לגידור המשמש נגזר פיננסי מכשיר של ההוגן בשווי שינויים, הראשונה ההכרה

 גם נזקפים, המגודרים לסיכונים בהתייחס(, איתנה)התקשרות  המגודר הפריט בגין ההוגן בשווי שינויים, כן כמו
 .המגודר הפריט של בספרים בערך התאמה עם והפסד רווח לדוח מקביל באופן הם
 אזי, ממומש או מבוטל, נמכר, פוקע שהוא או, חשבונאי לגידור לקריטריונים עוד עונה אינו המגדר המכשיר אם

 .7 ביאור גם ראה. גידור חשבונאות לפי הטיפול נפסק

 כלכלי גידור
 פיננסיים והתחייבויות נכסים של כלכלי לגידור המשמשים נגזרים מכשירים לגבי מיושמת אינה גידור חשבונאות
 .מימון הוצאות או כהכנסות, והפסד לרווח נזקפים אלה נגזרים של ההוגן בשווי השינויים. חוץ במטבע הנקובים

 
  הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי והתחייבויות נכסים (9)
 

מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן,  משוערך בכל   תקופה בהתאם  צמודישל נכסים והתחייבויות פיננסיים  ערכם
 לשיעור עליית/ירידת המדד בפועל.

 

 מניותהון  (2)
 

 מניות רגילות
 רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות, מניות
 כהפחתה מההון.  תמוצגו

 
 רכוש קבוע . ג

 הכרה ומדידה  (3)
 

 .ערך מירידת מצטברים והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי
, שכר עבודה ישיר וכן, כל עלות נוספת במישרין לייחוס הניתנות אותיצי כוללת עצמי באופן המוקמים נכסים עלות

שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, וכן 
קות כשירות בתקופת ההרצה החברה מהוונת עלויות והכנסות המתהוות כתוצאה מבדיעלויות אשראי שהוונו. 
 המיוחסות לתחנת הכח.

, IAS 16 -בהתאם ל עומדים בהגדרת רכוש קבוע םחלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר ה
 אחרת הם מסווגים כמלאי.

החברה זוקפת לרכוש קבוע את כל העלויות כולל עלויות יעוץ, הנהלה, מימון ואחרות המתייחסות להקמת תחנת 
 חשבונאי גידור כעסקאות המטופלות אקדמה עסקאות של ההוגן בשווי לשינויים פרטעד למועד ההפעלה,  הכח

 בניכוי שינויים בשווי ההוגן של התקשרות איתנה.
 

שונה, הם  חיים משמעותיות( יש אורך תקופתיות בדיקות של עלויות משמעותיים )לרבות קבוע רכוש לחלקי כאשר
 קבוע רכוש פריט מגריעת הפסד או רווח .הקבוע הרכוש משמעותיים( של )רכיביםנפרדים  כפריטים מטופלים
הוצאות  או אחרות הכנסות נטו בסעיף בספרים, ומוכרים כולער הנכס מגריעת נטו התמורה השוואת לפי נקבעים

 .והפסד רווח אחרות , לפי העניין, בדוח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 
 )המשך( קבוערכוש  . ג
 
 עלויות עוקבות (3)

 
 אם קבוע רכוש של בספרים מהערך עוקבות אחרות מוכרות כחלק ועלויות קבוע רכוש מפריט חלק החלפת עלות
 מהימן. הערך באופן למדידה ניתנת עלותו אםו החברה אל תזרום הןב הגלומה הכלכלית העתידית הטבהה כי צפוי

 התהוותן. עם והפסד לרווח נזקפות שוטפות תחזוקה נגרע. עלויות רכוש קבוע שהוחלף מפריטחלק  של בספרים
 

 פחת (1)
 

 מנת על הדרוש למצב שהגיעו דהיינו, לשימוש הזמינים קבוע רכוש נכסי קיימים לא לחברה, הדיווח למועד נכון
 .ההנהלה שהתכוונה באופן לפעול שיוכלו

 
 מוחשיים בלתי נכסים . ד
 

 שלהעיקריים  מוחשיים הבלתי הנכסים. פיזית מהות חסרי לזיהוי ניתנים כספיים לא נכסים הם מוחשיים בלתי נכסים
, מערכת חיזוי בילינגהחברה הם עלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו לצרכי החברה. בין היתר, מדובר במערכת 

 והם מוגדר חיים אורך בעלי הינם החברה ידי על שנרכשו מוחשיים הבלתי הנכסים. ERPצריכת לקוחות ומערכת 
. נכון למועד הדיווח, לחברה לא קיימים נכסים בלתי שנצברו ערך מירידת והפסדים הפחתות בניכוי עלות לפי נמדדים

 מוחשיים הזמינים לשימוש, דהיינו שהגיעו למצב הדרוש על מנת שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
 

 עוקבות עלויות
 בנכס הגלומה העתידית הכלכלית ההטבה את מגדילות הן כאשר ורק אך מוחשי בלתי כנכס כרותמו עוקבות עלויות
 רווח לדוח נזקפות, עצמי באופן שפותחו למותגים או למוניטין הקשורות עלויות לרבות, העלויות יתר. הוצאו הן בגינו

 .התהוותן עם והפסד
 
 ערך ירידת .ה
 
  נגזרים שאינם פיננסיים נכסים (3)

 
 לכך אובייקטיבית ראייה קיימת כאשר נבחנת והפסד רווח דרך הוגן בשווי מוצג שאינו פיננסי נכס של ערך ירידת

 אומדן על שלילי באופן השפיע זה הפסד ואירוע בנכס לראשונה ההכרה מועד לאחר התרחש הפסד שאירוע
 .מהימנה לאמידה הניתן הנכס של העתידיים המזומנים תזרימי

 
 
 פיננסיים שאינם נכסים (3)

 
 ערך ירידת בחינת עיתוי
ה, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים חברבספרים של הנכסים הלא פיננסיים של ה הערך

 המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 
 הקבוצה מבצעת, לשימוש זמינים שאינםנכסים  או מזומנים מניבת יחידה כל עבור, קבוע בתאריך לשנה אחת

 .ערך לירידת סימנים קיימים אם יותר תכוף באופן או, ההשבה בר הסכום של הערכה
 

 מזומנים מניבות יחידות קביעת
בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה  למטרת

אחרים ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים 
 אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"(. נכסים ובקבוצות 

 
 השבה בר סכום מדידת
ל נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי בר ההשבה ש הסכום
 שיעור לפי החזויים העתידיים המזומנים תזרימי את הקבוצה מהוונת, השימוש שווי בקביעת. מימוש עלויות
הספציפיים השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים משתתפי , המשקף את הערכות מסים לפני היוון

, בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע או ליחידה מניבת המזומנים המתייחסים לנכס
 .או מהיחידה מניבת המזומנים מהנכס
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 
 היוון עלויות אשראי .ו
 

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 

שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך 
שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ,  הפרשיהעלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי. 

 מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 
 הפרשות  . ז
 

מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת הפרשה 
לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. ההפרשות נקבעות על ידי 

השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף  היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות
ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן 

 ומוכר כהוצאות מימון.
 
 לעובדים הטבות .ח
 

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 

התחשב במספר שנות העבודה שלו. החברה לא ביצעה אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן ב
 חישוב אקטוארי בשל חוסר מהותיות הסכומים.   

 
 חכורים נכסים .ט

 
באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בעת ההכרה ה חברהבהן נושאת  חכירות

השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי  לראשונה נמדדים הנכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום
  החכירה המינימאליים העתידיים.

 

 ה. חברהחכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של ה יתר
 

 הכספי המצב על בדוח מוצגים תפעוליות כחכירות המסווגות קרקעות של חכירות בגין מראש ששולמו חכירה דמי
החכירה מביאה בחשבון אופציה  תקופת. החכירה תקופת לאורך והפסד רווח לדוח ייזקפוו, לזמן ארוך מראש כהוצאות

 להארכת תקופת החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה תמומש. 
 

 
 והוצאות מימון  הכנסות .י
 

 שווי ההוגן ממכשירים מגדרים לפי גידור שווי הוגן המוכרים ברווח והפסד.בשינויים כוללות  והוצאות מימון הכנסות
 

 שליטה בעלי עם עסקאות .יא
 

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. בשל העובדה כי 
 את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת החברה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 
 
 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .בי
 

את הדרישות  מחליףתקן זה  ."התקן"( -)להלן  פיננסיים מכשיריםIFRS 9 9( 3131דיווח כספי  בינלאומי ) תקן
 ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.  IAS 39 -המופיעות ב

 לגבי סיווגה בסיס .הוגן ושווי מופחתת עלות: פיננסיים נכסים מדידת של עיקריות קטגוריות שתי ישנן, לתקן בהתאם
 של החוזיים המזומנים תזרימי מאפייני ועל פיננסיים נכסים לניהול הישות של העסקי המודל על מתבסס חוב מכשירי
תימדד לפי שווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח  הוניים. כמו כן, השקעה במכשירים הפיננסי הנכס

והפסד. יחד עם זאת, התקן מאפשר בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, לבחור להציג שינויים 
ולל האחר כאשר הסכומים שיזקפו לרווח הכולל האחר לא יסווגו בשווי ההוגן של המכשיר ההוני במסגרת הרווח הכ

 לעולם לרווח והפסד. 
 שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות, כפי שהופיעו  התקן

חייבויות דורש ככלל כי סכום השינוי בשווי ההוגן של הת IAS 39 ( ,3131 )IFRS 9 -. עם זאת, בשונה מ IAS 39 -ב
פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית, המיוחס לשינויים 

 את בוחנת החברה   בסיכון האשראי של ההתחייבות יוכרו ברווח כולל אחר, כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד.
 .מוקדם ליישום כוונה ללא הכספיים הדוחות על התקן אימוץ השלכות

 
 .IAS 14 -ו 4IFRS 97IFRS( 3131)-9 מכשירים פיננסיים תיקונים ל4IFRS (3131תקן דיווח כספי בינלאומי )

 
כללי. תחת התקן, אסטרטגיות גידור  -בנושא חשבונאות גידור  IAS 39 -ו  IFRS 9 (2010) ,IFRS 7מתקן את  התקן

נוספות אשר נעשה בהן שימוש לצורכי ניהול סיכונים עשויות להיות כשירות לחשבונאות גידור )כגון מרכיבי סיכון של 
חי הנוכ 81% - 335% -פריטים לא פיננסיים או קבוצות פריטים המהוות פוזיציות נטו(. התקן מחליף את מבחן ה

לקביעת אפקטיביות הגידור, בדרישה לקשר כלכלי בין המכשיר המגודר לבין המכשיר המגדר, מבלי לקבוע סף כמותי. 
בנוסף, התקן מציג מודלים חדשים המהווים חלופות לחשבונאות גידור בהתייחס לחשיפות אשראי ולחוזים מסוימים 

במכשירים מגדרים, כגון הרחבת המקרים בהם מכשירי אשר אינם בתחולת התקן. התקן קובע עקרונות חדשים לטיפול 
מזומן יכולים לשמש כפריטים מגדרים והוספת האפשרות לדחות או להפחית את "עלות הגידור" )כגון ערך הזמן של 

 אופציה שנרכשה(. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות.
 בכפוף לתנאים המנויים בתקן.יישום מוקדם מותר מועד התחילה המנדטורי של התקן טרם נקבע. 
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 מזומנים ושווי מזומנים - 9 ביאור
 

 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 "חש אלפי ש"ח אלפי   

 
 7  7   יתרות בבנקים

 7,111  99343   פיקדונות לפי דרישה
     

   99344  7,117 

 
 

 חייבים ויתרות חובה  - 2ביאור 
 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 31,434  339111   מוסדות ממשלתיים

 6,114  329344   חייבים אחרים
     
   139234  36,438 
 

 משועבדים  פיקדונות - 3ביאור 
 

, התחייבו בעלי המניות להעמיד לרשות החברה הון עצמי 3א'34החתימה על הסכמי המימון כמפורט בביאור  במסגרת
. לאחר החתימה על הסכם המימון נדרשו בעלי המניות להעמיד בטחונות בגין הכחמעלות הקמת תחנת  31%בשיעור של 

לזמן קצר  ןוצגת בדוחות הכספיים כפיקדוהעבירו לחברה את יתרת ההתחייבות אשר מ ואדלקום זורלוהתחייבות זו. 
אלפי  365,575משועבד לזמן קצר בסכום של  כפיקדון - 3133בדצמבר  33ש"ח )ליום  אלפי 78,637בסכום של המשועבד 

 .להתחייבותם בהתאם בנקאיות ערבויות העמידו המניות בעלי שארש"ח(. 
 

 איתנה והתקשרות נגזרים פיננסיים מכשירים - 7ביאור 
 

חושפת את  3א'34בביאור  כמפורטWood Group Gas Turbines Ltd .  ההקמה קבלן עם בהסכם החברה התקשרות
על מנת לצמצם את חשיפת החברה לשינויים בשער הדולר/שקל, החברה התקשרה החל  .מטבע הדולרשינויים בהחברה ל

 .שקל כנגד דולר לרכישת( forwardבעסקאות אקדמה ) 3133מחודש ינואר 
( אשר Forward) האקדמה עסקאות", ומדידה הכרה: פיננסיים"מכשירים  37 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

)להלן "מועד תחילת הגידור"(, דהיינו, לא  3133בדצמבר  7ביצעה החברה , מטופלות כעסקאות גידור כלכלי עד ליום 
ו נזקפו לרווח והפסד כהכנסות או הוצאות מימון בכל יושמה חשבונאות גידור והשינויים בשווי ההוגן של נגזרים אל

 תקופת דיווח. 
)להלן "מועד תחילת הגידור"(, החליטה החברה לייעד את עסקאות האקדמה המפורטות לעיל,  3133בדצמבר  7 מיום

כון שער גידור חשיפת החברה לשינוי בשווי הוגן שניתן לייחס לסי -כעסקאות גידור חשבונאי מסוג גידור שווי הוגן 
. בדיקות EPC -שקל/דולר בגין מחויבות חוזית לתשלומים עתידיים במטבע הדולר בגין הסכם ה  Spotהחליפין 

מצביעות על כך כי הגידור עומד  3133בדצמבר  33אפקטיביות הגידור שבוצעו החל ממועד תחילת הגידור ועד ליום 
 . IAS39 -בדרישות האפקטיביות בהתאם ל

 -קשרות איתנה מייצגת את שוויה ההוגן של המחויבות החוזית לתשלומים עתידיים בגין הסכם הבגין הת התחייבות
EPC ההוגן של  בשוויה. החל ממועד תחילת הגידור, מייעדת החברה את ההתקשרות האיתנה כפריט מגודר. השינוי

לר, הוכר כהכנסות מימון שקל/דו  Spotההתקשרות האיתנה במהלך תקופת הדוח, שניתן לייחס לסיכון שער חליפין 
ששימשו לגידור נזקפו אף  Forward)אלפי ש"ח. שינויים בתקופת הדוח בשווי ההוגן של עסקאות אקדמה ) 37,353בסך 

 אלפי ש"ח.  55,333הם כהוצאות מימון בסך 
ההוגן של ההתקשרות האיתנה נזקף לערך בספרים של הרכוש  בשוויהיישוב ההתקשרות, השינוי המצטבר  במועד
 הקבוע.
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 המשך – איתנה והתקשרות נגזרים פיננסיים מכשירים - 7ביאור 
 

 להלן פירוט הסכומים שהוכרו במאזן החברה בגין חשבונאות הגידור שיושמה:
 

 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 (36,357) (79349)   שוטף - נגזרים פיננסיים מכשירים

     
 37,131 29313   שוטף - איתנה התקשרות בגין נכס

 
 רכוש קבוע - 3יאור ב

 הרכב: א.
 

    הוצאות שהוונו בגין 

 סה"כ עלות שיפורים במושכר ריהוט וציוד הקמת תחנת כח 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 673,315 353 548 671,615 3133בינואר  3יתרה ליום 

     
 3,334,667 433 341 3,333,716 3133שנת תוספות במשך 

     
 3,815,774 575 888 3,814,533 3133בדצמבר  13יתרה ליום 

     
 393119371 92 327 393139473 תוספות במשך השנה

     
 194149397 331 39292 194179933 3131בדצמבר  13יתרה ליום 

 
 .טרם החלה ההפחתה של הרכוש הקבוע

 
 :כוח תחנת הקמת בגין שהוונו הוצאות הרכב ב.
 

  תוספות במהלך    

 עלויות מצטברות השנה שהסתיימה   

 בדצמבר 13ליום  בדצמבר 13ביום    

   3131 3131 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 3,333,135 3939313   כוח תחנת הקמת בגין ועלויות ציוד
 78,811 -   ייזום דמי
 5,633 39119   ואחזקה"ד שכ

 347,333 949131   מקצועיים שירותים
 3,376 311   "ללחו נסיעות

 538,633 3349413   עלויות אשראי
 33,715 49133   אחרות וכלליות הנהלה

   393139473 3,737,483 

 
  בטחונות ג.
 
 )ג( בדבר שעבוד נכסי החברה להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות. 34אה ביאור ר

 
 באשראי קבוע רכוש רכישת .ד
 

: 3133"ח )ש אלפי  38,337 של בסך באשראי קבוע רכוש החברה רכשה, 3133 בדצמבר 33 ביום שהסתיימה השנה במהלך
מתוך הרכוש שנרכש אלפי ש"ח  36,384ם סך של שול, הדיווח למועד"ח(. ש אלפי 6,417: 3133"ח, ש אלפי 318,811
  .באשראי
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 מקדמות לספקים - 4יאור ב
 

 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
Wood Group Gas Turbine Service Ltd   239473 371,773 

     
 

 בנקאיים מתאגידים הלוואות - 31 ביאור
 

 מידע. מופחתת בעלות הנמדדים, החברה של ריבית נושאי ואשראי הלוואות של החוזיים התנאים בדבר מידע מספק זה ביאור
 .פיננסיים מכשירים בדבר, 37 בביאור ניתן, ונזילות ריבית לסיכוני החברה של החשיפה בדבר נוסף

 
 )*( פרטים בדבר ריבית והצמדה -ואשראי  הלוואות

 
 3131בדצמבר  13ליום   

 ערך בספרים יתרת קרן ריבית אפקטיבית  מטבע ובסיס 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % הצמדה 

 

     
 3,164,515 3,737,786 5.77%-5.58% שקלי צמוד מדד הלוואות מתאגידים בנקאיים

 (345,736) (57,834)   בניכוי חלויות שוטפות
     
    3,663,373 3,738,577 

  
 

 3133 בדצמבר 13 ליום  

 בספרים ערך יתרת קרן אפקטיבית  ריבית ובסיס מטבע 

 "חש אלפי "חש אלפי % הצמדה 

 

     
 3,376,844 3,143,314 5.71%-5.53% שקלי צמוד מדד הלוואות מתאגידים בנקאיים

 
 בדבר תנאי האשראי ואמות מידה  פיננסיות. 3א'  34ראה גם ביאור  )*(

 
 ספקים9 זכאים ויתרות זכות - 33ביאור 

 
 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 

 334,538 3139131   ספקים במטבע חוץ
 38,114 339333   )*( ספקים במטבע ישראלי

 3,786 319734   הוצאות לשלם
 533 134   זכאים ויתרות זכות

     
   3319131 357,151 

     
 3,771 99311   ובעלי ענייןמתוכם ספקים המהווים צדדים קשורים  )*(

 
 .עניין ובעלי קשורים צדדים בדבר, 38למידע נוסף בדבר ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור 
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 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים - 33ביאור 
 בדצמבר 13 בדצמבר 13   

   3131 3133 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
     (:3)בעלי מניות 

 331,633  3149313   אשקלון בע"מ-שירותי תשתיות אילת
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S (3)   3329217  373,516 

 61,317  299913   א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ
 333,365  349332   (3) אדלקום בע"מ

   1339341  486,733 
     

 3,133  39133   אחרים:
     
   1349333  487,733 

 
ואילך  3131בנובמבר  37 החל מיום ,3131בנובמבר  37ע"פ הסכם הלוואות הבעלים הנחותות שנחתם ביום  (3)

 שנת במהלך להון ומרה הבעלים הלוואות של חלקןוצמודות מדד.  31%ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 
 .3136 שנתמ החל להיפרע צפויות ויתרתן 3133

 
 .6ראה גם באור  ,משועבדים פיקדונות כנגד מראש שניתנה הון הזרמת כוללות היתרות (3)

 
 
 

 מסים על ההכנסה - 31ביאור 
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה .א
 

 :3133-3133 בשנים לחברה הרלוונטיים המס שיעורי להלן (3)
3133 – 34% 
3133 – 35% 
3133 – 35% 

 
עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  3133באוגוסט  5 ביום

 החל, החברות מס שיעור העלאת, היתר בין, קבע אשר, 3133-"גהתשע(, 3134 -ו 3133התקציב לשנים 
 .36.5% על שיעמוד כך 3.5% של בשיעור ואילך 3134 משנת

 
 לתקופות המדווחות.לחברה טרם התהוו מיסים שוטפים 

  
 3763 -"א התשכלפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(  374פורסם ברשומות תיקון  3131בפברואר  4 ביום (3)

 37א לפקודה הקובע הוראת שעה שלפיה, תקן חשבונאות מס' 87)להלן: "הפקודה"( במסגרתו הוסף סעיף 
 יחול לא בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד שפרסם(" IFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) -

 הכספיים בדוחות הוחל זה תקן אם אף, 3117 -ו 3118, 3117 המס שנות לגבי החייבת ההכנסה בקביעת
 הוראת תוקנה במסגרתו אשר, לפקודה 388 תיקון פורסם 3133 בינואר 33 ביום"(. השעה)להלן: "הוראת 

 .3133 -ו 3131 המס בשנות החייבת ההכנסה בקביעת גם יחול לא 37 שתקן כך, השעה
 

 מס שומות ב.
 

 .3117 צמברדל 33 -לחברה שומות מס סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב 
 
 הבאות לשנים להעברה מס לצרכי הפסדים .ג
 

אלפי  31,333-וכ אלפי ש"ח 38,145 -כהינה  3133 -ו 3133בדצמבר  33יתרת ההפסדים להעברה של החברה ליום 
 מה. החברה לא זקפה מסים נדחים בגין הפסדים אלה., בהתאש"ח
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 התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות  - 39ביאור 
 

 התקשרויות  א.
 
 מימון הסכמי (3)

 
"(, חתמה החברה על הסכם מימון ומספר הסכמים מועד הסגירה הפיננסית)להלן: " 3131בנובמבר  37ביום 

החוב, כלל אשראי ומימון בע"מ מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ נלווים עם בנק הפועלים בע"מ כמארגן 
"( להעמדת מימון גופי המימוןכמארגן קונסורציום המוסדיים וקונסורציום של בנקים וגופים מוסדיים )להלן: "

מעלויות הקמת תחנת הכח לייצור חשמל  81% -אך לא יותר מצמוד למדד ש"ח  3,551,111,111בסך של עד 
"(. כמו כן, יועמדו הסכמי המימוןוף לתנאי הוראות הסכם המימון וההסכמים הנלווים )להלן: באשקלון, בכפ

ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם למסמכי הפרויקט. הסכם המימון כולל מצגים והתחייבויות ביחס 
ו להפרת לחברה ולפרויקט אשר הפרתם עשויה, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים לפירעון מיידי ו/א

 התחייבויותיה של החברה ו/או לביטול הרישיון.  
 
 של כיסוי ויחס, עוקבות חישוב תקופות שתי פני על 3.31:3 של חוב כיסוי יחס על לשמור החברה על .3

 .חישוב תקופת כל פני על 3.15:3
 . 3.31:3החברה לשמור על יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של  על . 3
 

 ל.תזרימי המזומנים של החברה, החברה עומדת ביחסי הכיסוי לעיבהתאם לתחזיות 
 

 הסכמי המימון, נחתמו בין היתר, ההסכמים הנלווים להסכם המימון, כמפורט להלן:חתימת במסגרת 
 

 הסכם הזרמת הון והסכם הלוואה נחותה א.
 

ברה וכלפי גופי המימון, להזרים, בנפרד וכל חההסכמים אלו כוללים את התחייבות בעלי המניות כלפי 
 31%-אחד על פי חלקו היחסי, מפעם לפעם ובמקביל לכל בקשת משיכה ממסגרות המימון, סך של עד כ

מזומן )להלן: "השקעת הבעלים"(, וזאת בין כנגד הקצאת הון מניות ובין בדרך של הלוואות בעלים, אשר 
בויות החברה כלפי גופי המימון, בהתאם לתנאי ההסכמים. בכל מקרה יהיו נחותים ומשועבדים להתחיי

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 

וזרם לחברה קודם למועד זה. הסכם הזרמת ההון כולל מצגים השקעת הבעלים; זאת, בניכוי הון אשר ה
והתחייבויות ביחס לבעלי המניות ולפרויקט אשר הפרתם עשויה בין היתר לגרום להעמדת האשראים 

. בהתאם להסכם ההלוואה הנחותה, לפירעון מיידי ו/או להפרת התחייבויות החברה ו/או לביטול הרישיון
כל סכום שיועמד כהלוואה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא החל ממועד הסגירה הפיננסית, 

 . 31%ריבית שנתית בסך של 
 

 הסכם חשבונות  .ב
 

ההסכם קובע את פתיחתם של חשבונות הפרויקט ומסדיר את חלוקת תזרים המזומנים בין החשבונות. 
את סך היתרות כמו כן, ההסכם מסדיר תנאים ונהלים לביצוע הפקדה ומשיכה מכל חשבון, קובע 

מקרנות הרזרבה, מסדיר את סדר העדיפות לתשלומים בין החשבונות ותנאים  תהמינימאליות בכל אח
 אחרים בקשר עם ניהול החשבונות, לרבות לעניין העברות בין חשבונות.

 
 התחייבות בעלי מניות  ג.

 
ון, בהתאם לחלקם במסגרת הסכמי המימון התחייבו בעלי המניות, כלפי החברה והנאמן לגופי המימ

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 

, 3133מבר , ספטמבר ודצאפרילינואר,  יםבאחריות קבלן ההקמה כמפורט בכתב ההתחייבות. בחודש
 הלוואות המרתמניות נוספות לבעלי המניות על פי חלקם היחסי כנגד  4,448הקצתה החברה סך כולל של  

מניות כנגד  3,744הקצתה החברה סך כולל של  3133ש"ח )בשנת  אלפי 368,473בסכום כולל של  בעלים
נעשתה לצורך  הבעלים הלוואות המרת"ח(. ש לפיא 377,673בעלים בסכום כולל של  הלוואותהמרת 

שינוי באחזקתם היחסית  חל"ח לא הדו תקופת במהלךעמידה בדרישות ההון העצמי על פי תנאי הרישיון. 
החברה שועבד לטובת פועלים  ל. במסגרת הסכם המימון, כל הון המניות המונפק שהמניותשל בעלי 

  שירותי נאמנות בע"מ, כנאמן  לגופי המימון.
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  התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות - 39ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.
 
 )המשך( הסכמי מימון (3)

 ניצול מסגרת האשראי .ד

 אלפי 3,737,786ארוך בסך של ממסגרת ההלוואה לזמן  ות, ביצעה החברה משיכ3133 בדצמבר 33 ליום עד
נצברת עם אשר אלפי ש"ח  344,537ש"ח. נכון לאותו מועד נצברה ריבית בגין הלוואות שנמשכו בסך של 

יתרת מסגרת האשראי שטרם נוצלה  3133בדצמבר  33ליום  .קרן ההלוואה ומהוונת לעלות תחנת הכוח
 מליון ש"ח. 811 -הינה בסך של כ

 
 בחכירה תפעולית רת קרקעחכיהתקשרות ל (3)
 

לצורך הקמת תחנת הכח דונם  74.5בשטח של קרקע לפיו תוחכר  נחתם הסכם בין החברה לשתא"א  3118 שנתב
באותה שנה ובמסגרת ההסכם שילמה החברה  חודשים ממועד ההפעלה המסחרית. 33-שנים ו 34לתקופה של 

מקרקעי אלפי ש"ח בעבור חלקה בדמי החכירה אשר שולמו על ידי שתא"א למנהל  3,147לשתא"א סך של 
 ישראל.

ישולם  ימוש במקרקעין המיועדים לפרויקט, תמורת שלפיולהסכם חתמה החברה על תוספת  3131מהלך שנת ב
ממועד ההפעלה  שנה 35למשך תקופה של  אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן 3,715תשלום שנתי של 

  .המסחרית
 

 EPC-הסכם ה (1)
 

)להלן: קבלן ההקמה( לתכנון, רכש והקמה  .Wood Group Gas Turbines Services Ltdהסכם בין החברה לבין
 של סך שולם, 3133בדצמבר  33ליום  עדאלפי דולר,  877,351של תחנת הכח במחיר קבוע וידוע מראש, על סך 

ד המסירה , במועחברהתחייב לתכנן ולהקים את התחנה ולמסור אותה להאלפי דולר. קבלן ההקמה   766,647
בהסכם, כשהיא פועלת וכשהביצועים שלה עומדים בתנאים מינימאליים הקבועים בהסכם. כתנאי הקבוע 

למסירת התחנה קבלן ההקמה יבצע מבחנים אשר מטרתם להוכיח את ביצועיה. בהסכם נקבעה רמת ביצועים 
מת )ר חברהלה התחייב קבלן ההקמה )הרמה המובטחת(, ורמת ביצועים מינימאלית לצורך מסירת התחנה ל

 .חודשים 36 -, הוערך בנחתם במועד הסגירה הפיננסיתשכפי שמוגדר בהסכם  ,(. משך הקמת התחנההמינימום
 .כתוצאה מעיכובים שונים שאינם בשליטת החברה נדחה מועד השלמת הקמת התחנה בתקופה של כחודשיים

מספר הוראות שינוי קיבלה החברה הודעה מקבלן ההקמה בקשר להערכת עלויות של  3133בדצמבר,  6ביום 
ידו. יצוין כי -בפרויקט אשר נגרמו, לטענתו, כתוצאה מדרישת החברה לשינויים בתכנון הפרויקט ואשר בוצעו על

  טענות הקבלן אינן מקובלות ע"י החברה והיא דוחה אותן מכל וכל.

 אקדמה לעסקאות 3133 ינואר מחודש החל נכנסה החברה/שקל, דולר החליפין בשער החשיפה את לגדר מנת על
(Forward )7 ביאור גם ראה, שקל כנגד דולר לרכישת. 

 
 O&M -הסכם ה (9)

 
א"א )"קבלן התחזוקה"( לתפעול ותחזוקת כשת -הסכם בין החברה לבין חברת שירותי תחנות כח אילת אשקלון 

בתשלום חודשי ידוע מראש כפי שמוגדר בהסכם. קבלן התחזוקה יסב חלק מעבודות התחזוקה  תחנת הכח
( תחת הסכם נפרד, אולם יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל O&M זורלוהגדולות לקבלן משנה )

עיל ויתחזק התחייבויותיו תחת ההסכם. החברה וקבלן התחזוקה הסכימו על תוכנית תחזוקה מתוכננת לפיה יפ
קבלן התחזוקה את התחנה. במידה וקבלן התחזוקה לא יעמוד בתוכנית וכתוצאה מכך ייגרמו לחברה קנסות 
תחת אמות המידה, קבלן התחזוקה ישפה את החברה בגינם עד לתקרה שנקבעה בהסכם. קבלן התחזוקה יטפל 

מוגדר בהסכם. תוקפו של ההסכם גם במקרים הדורשים תיקון וטיפול שלא במסגרת התוכנית המאושרת, כפי ש
חודשים מרגע קבלת רישיון ייצור ע"י החברה. ההסכם נחתם במועד הסגירה  33-שנים ו 34יהיה למשך 

בהסכם לקבלנות משנה עם חברת איזום בע"מ, חברה קבלן התחזוקה  התקשר 3133 במהלך שנת הפיננסית.
קבלן  ות התפעול והאחזקה השוטפים בתחנת הכוח., לפיו יוסבו אליה עבודחברות קשורותקשורה המוחזקת ע"י 

 יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו תחת ההסכם.התחזוקה 
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  התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות - 39ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.

 גז הולכת הסכם (2)

הסכם סטנדרטי המאושר על ידי רשות הגז לפיו תחבר החברה , חתמה החברה 3131בנובמבר  35ביום 
לשלם  החברה התחייבה ,ההסכם במסגרתהטבעי. הממשלתית נתג"ז את תחנת הכוח למערכת ההולכה של הגז 

"ח ש מיליון 47 -כהדוח סך של  למועדשילמה דוראד . בפועל מיליון ש"ח 45 -כולל משוער של כ דמי חיבור בסכום
בהתאם להסכם מחויבת דוראד , בנוסף. ההפעלה תקופת לאורך ויופחתו ארוך לזמן מראש כהוצאות הוכרו אשר

תשלום ואת החיבור  להקיםלשלם לנתג"ז תשלום בגין הקיבולת בצינור וזאת החל מהמועד בו תסיים נתג"ז 
 משתנה בגין גז שיוזרם בצינור. 

 
 התקשרות לרכישת גז טבעי   (3)

(  EMG –)להלן   East Mediterranean Gas Companyהחברה על הסכם עם חברתחתמה  3117בדצמבר   .א
, חתמה החברה על 3131ובנובמבר  3131, באוגוסט 3131, במרס 3117לרכישת גז טבעי ממצרים. ביולי 

 . EMGתיקונים להסכם  לרכישת גז טבעי מחברת 
 Egyptian Natural Gas Holding, לפיה EMGהודעה מאת  החברהקיבלה  3133באפריל  33ביום 

Company ו-Egyptian General Petroleum Corporation (הודיעו ל - להלן )"חברות הגז המצריות"- 
EMG ביטול ההסכם להספקה ולרכישה של גז טבעי שבין חברות הגז המצריות לבין  עלEMG בהודעת .
EMG עוד, כי  צויןEMG ככזו שניתנה שלא בתום לב  את הודעת הביטול האמורה כבלתי חוקית, רואה

הודעה  החברהקיבלה  3133ביוני  33וכי דרשה מחברות הגז המצריות לחזור בהן מהודעתן. בנוסף, ביום 
 , שלהלן עיקריה:EMGנוספת מאת 

, כי אין בכוונתן EMG -המוזכרת לעיל, הבהירו חברות הגז המצריות ל EMGאף עמדתה של -על .3
את התחייבויותיהן  ולמלא EMGעל ביטול ההסכם בינן לבין לשקול מחדש את תקפות הודעתן 

 פיו. -על
, ביניהן הסכם של בקיומו המצריות הגז חברות של כפירתן את לקבל אלא נותר לא EMG -ל .3

 (. Termination at common law) ביטולו שתוצאתה
3. EMG סירובן בעקבות אחר טבעי גז ספק למציאת האפשרות ואת המצב את ותבחן תמשיך 

 .התחייבויותיהן את למלא המצריות הגז חברות של המוחלט
 EMGכי על סמך הודעותיה של  EMG -הודיעה החברה בכתב ל 3133באוגוסט  6האמור לעיל, ביום  לאור

, מחברות הגז EMGתוכל לספק לה גז טבעי בהתאם לתנאי הסכם  EMG -ובהיעדר ראיה לכך ש חברהל
המצריות או מכל ספק גז אחר, ובהסתמך על כישלונן המתמשך של חברות הגז המצריות להבטיח את 

אינה יכולה ולא  EMG -, הרי שEMG -פעילות צינור הגז, כפי שצוין בהודעתן של חברות הגז המצריות ל
, המקנה EMGכם , ויש בכך משום הפרה יסודית וצפויה של הסEMGתוכל לקיים את הוראות הסכם 

 עלEMG  הסכםעל ביטול  EMG -. לפיכך, הודיעה החברה לEMGאת הזכות לבטל את הסכם  חברהל
מיליון  3בסך של  EMG -ידה ל-על ולמו, להשיב את המקדמות ששEMG -מ החברה דרשה, וכן תיקוניו

  . EMGעל נזקיה כתוצאה מההפרה של  החברהדולר ארה"ב, בתוספת ריבית וכן לפצות את 
ידי -והאמור לעיל, ביצעה החברה הפרשה בגובה מלוא המקדמות ששולמו על EMGמצבה של  לאור

מיליון ש"ח אשר נזקפה כהפסד במסגרת סעיף הוצאות אחרות בדוח על  31 -של כ בסך  EMG -החברה ל
 גז ספק עם התקשרות בדבר להלן' ב סעיף ראה. 3133בדצמבר  33לשנה שהסתיימה ביום הרווח והפסד 

 .נוסף
 

 כפוףב"(, לפיו, תמר)" תמר בחזקת השותפים עם בהסכם החברה התקשרה 3133 באוקטובר 35 ביום .ב
 הכוח תחנת הפעלת לשם טבעי גז מתמר החברה תרכוש, בהסכם הקבועים מתלים תנאים להתקיימות

 :להלן כמפורט שעיקריהם, התנאים פי-, עלבאשקלון ידה-על המוקמת
 

 מיליארד) BCM  33.3 -כ עד של כולל בהיקף טבעי גז לחברה לספק תמר התחייבה ההסכם פי-על .3
 .בהסכם המפורטים לתנאים בהתאם"(, הכוללת החוזית הכמות( )"מעוקב מטר

 ממועד שנים(  36)  עשרה-כשש בתום ותסתיים ההסכם על החתימה במועד תחל ההסכם תקופת .3
 החוזית הכמות מלוא את תצרוך החברה בו במועד או החברה של הכוח לתחנת גז הזרמת תחילת
 ההסכם תקופת את להאריך זכות קיימת מהצדדים אחד לכל) מביניהם המוקדם לפי, הכוללת
 מלוא את תצרוך שהחברה עד או, בהסכם המפורטים תנאים בהתקיים נוספת שנה עד של לתקופה
 "(.ההסכם תקופת" - להלן( )מביניהם המוקדם לפי, טבעי גז של הכוללת החוזית הכמות

 בהיקף גז של מינימלית שנתית כמות בעבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה החברה .3
 .5.ב.6'.א בסעיף כהגדרתה הביניים בתקופת למעט, בהסכם שנקבעו למנגנון ובהתאם
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  התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות - 39ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.
 

 )המשך(התקשרות לרכישת גז טבעי   (3)
 

 )המשך( ב.
 
 51% על תעלה לא שזו כך, המינימלית השנתית הכמות את להפחית אופציה לחברה ניתנה בהסכם .4

 מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש בפועל שתצרוך הממוצעת השנתית הגז מכמות
 יופחתו המינימלית השנתית הכמות שתוקטן ככל. בהסכם שנקבעו להתאמות כפוף, האופציה
 התקופה במהלך למימוש ניתנת האופציה. בהסכם שנקבעו החוזיות הכמויות יתר בהתאם
 3138 בינואר 3 ביום או ההסכם פי-על הגז הזרמת תחילת לאחר החמישית מהשנה החל שתתחיל

 ההסכם פי-על הגז הזרמת תחילת לאחר השביעית השנה בתום ותסתיים( מביניהם המאוחר לפי)
 האופציה מימוש על החברה והודיעה היה(. מביניהם המאוחר לפי) 3131 בדצמבר 33 ביום או

 .ההסכם תקופת לתום ועד ההודעה מתן ממועד שנה בתום לעיל כאמור הכמות תופחת, כאמור
 
"(, אספקת הביניים תקופת)" בהסכם המפורטים תנאים בהתקיים שתחל, ביניים תקופת במשך .5

 גז אספקת, לאחר עת באותה לתמר זמינות שתהיינה, הטבעי הגז לכמויות בכפוף תהא לחברה הגז
 גז לאספקת הסכמים נחתמו עימם תמר של אחרים וללקוחות תטיס ים פרויקט של ללקוחות טבעי
 ככל) תשלים שתמר לאחר תסתיים הביניים תקופת. החברה עם ההסכם על לחתימה קודם טבעי

 ממאגר טבעי גז של וההולכה הטיפול מערכת של האספקה קיבולת להרחבת פרויקט( שתשלים
 בהסכם המפורטים מתלים תנאים בהתקיים ,3136 ינואר חודש עד להסתיים שעתיד, תמר

 שלא או, ההרחבה פרויקט לביצוע המתלים התנאים התקיימו שלא ככל"(. ההרחבה פרויקט)"
 לידי ההסכם את להביא רשאית החברה תהא, בהסכם המפורטים במועדים ההרחבה הושלמה

 הכמות ותוגדל בהסכם שנקבעה המינימלית הקיבולת תוגדל, ההרחבה פרויקט השלמת עם. ביטול
 (.מעוקב מטר)מיליארד  BCM 33.3 -לכ עד בהתאמה הכוללת החוזית

 
ידי  -על לעת מעת שיקבע כפי, החשמל ייצור לתעריף יוצמד האספקה בהסכם שנקבע הגז מחיר .6

 ".רצפה מחיר" הכולל, חשמל-ציבוריים לשירותים הרשות
 

, כפוף בהסכם שנקבעו בסכומים בטוחות או ערבות תמר לטובת להעמיד להידרש עשויה החברה .7
 .בהסכם המפורטים תנאים להתקיימות

 
 של במקרה פיצוי מנגנוני כגון זה מסוג בהסכמים המקובלות נוספות הסכמות כולל ההסכם .8

 .ועוד אחריות תקרת, הגז איכות, בחסר אספקה
 
חשמל,  – ציבוריים לשירותים הרשות אישור קבלת שעיקרם מתלים תנאים מספר כולל ההסכם .7

 של המממנים הגורמים של אישורם וקבלת( שיידרש ככל) העסקיים ההגבלים רשות אישור
 .החברה

 
 3133בדצמבר  33החברה מחויבת לרכוש גז החל ממועד זרימת הגז כפי שמוגדר בהסכם. נכון ליום 

יחד עם זאת, בהתאם להסכם, במידה  אלפי ש"ח. 73,111 -ההיקף הכספי של מחויבות זו נאמד בכ
והחברה לא צרכה בפועל את כמות הגז המינימלית אליה התחייבה, היא תהא זכאית לצרוך כמות זאת, 

להערכת . עוקבותהשנים ה 3ה, במהלך שננוסף לכמות הגז המינימלית אליה מחויבת החברה מדי ב
השנים, בהתאם לא הוכרה  3הנהלת החברה, החברה צפויה לצרוך את מלוא הכמות האמורה במהלך 

 התחייבות בספרי החברה.
 .האנרגיה ומשרד הגז רשות של רגולטוריים להסדרים בכפוף הינו זה בסעיף האמור

 
 התקשרות למכירת חשמל (7)

 
כמו כן, . ואחרים, משרד הביטחון, מקורות, קצא"א ביניהם אשרהחברה חתומה על הסכמים למכירת חשמל 

שירותי קבלת ת יכולת  זמינה ואנרגיה ומכירעם חברת החשמל לישראל בע"מ ל 3131אוגוסט מ הסכםלחברה  
מכושר הייצור של תחנת הכוח.  71% -ועד הדוח לחברה התקשרויות למכירת חשמל בהיקף של כלמ תשתית.

, בתעריף שיהא מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא ברובםהסכמי אספקת החשמל הינם, 
  נקבע על ידי הרשות.
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  התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות - 39ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.
 
 )המשך( התקשרות למכירת חשמל (7)

 
במסגרת הסכמים למכירת חשמל למשרד הביטחון ומקורות )"הלקוחות"( התחייבה החברה להגיע להפעלה 

וכן, התחייבה החברה לפצות את הלקוחות בגין איחור בהפעלה  3133מסחרית במהלך הרבעון השני לשנת 
 המסחרית.

יכום עם משרד הביטחון לפיו, בין היתר, הפיצוי בגין האיחור יינתן בצורה במהלך תקופת הדוח הגיעה החברה לס
 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 

ת בדוח על הרווח במזומן. בהתאם לכך, ביצעה החברה הפרשה בדוחות הכספיים אשר נזקפה כהוצאה אחר
 וזאת בגין איחור בתקופה שעד למועד הדוח. ,אלפי ש"ח 7,833והפסד לתקופה בסך 

 
 ם אחסון סולרהסכ (3)

 
"( לאחסון התקשרה החברה בהסכם עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ )להלן: "קצא"א 3133ביוני  37ביום 

סולר במתקניה. לפי ההסכם, החברה תאחסן סולר בכמויות הדרושות לה הן לצרכי גיבוי של דלק חליפי 
מטר מעוקב  34,111 -כמתחייב מתוקף תקנות משק החשמל והן לצרכים שוטפים בכמות כוללת המוערכת בכ
ברת שירותי תשתיות בהתאם לתנאים ולתקופות המפורטים בהסכם. חברת קצא"א הינה בעלת השליטה בח

 אילת אשקלון בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה.
 

 תביעה בין קבלן ההקמה וקבלן משנה (4)
 

הגישה קבוצת א. דורי בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה בעקיפין ביחד עם חברת א. דורי  3133באוגוסט  3ביום 
דוראד באשקלון, בקשר לדרישת חוב של בניה בע"מ )"התובעות"(, תביעה כנגד קבלן ההקמה הראשי בפרויקט 

מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם להסכם בין הצדדים ואשר  33.8 -התובעות בסך של כ
לטענת התובעות תמורתן לא שולמה. במסגרת התביעה התקבל אצל החברה צו עיקול זמני של כספים המוחזקים 

 ות משולמים לקבלן בהתאם להסכם ההקמה. בידי החברה כצד שלישי והצפויים להי
קיבלה החברה הודעה מבית המשפט לפיה קבלן ההקמה הפקיד את סכום התביעה  3133בספטמבר  31ביום 

 בפיקדון מעוקל ולפיכך צו העיקול שהתקבל אצל החברה מבוטל.
 .לכתוצאה מהאמור לעי להערכת החברה, היא אינה צופה השפעה מהותית על התקדמות הפרויקט

 
 ערבויות בנקאיות ב. 
 

 בדצמבר 33העמידה ערבויות בנקאיות לטובת נתג"ז, משרד הביטחון וחברת המים "מקורות" אשר יתרתן ליום  החברה
  "ח. כנגד ערבויות אלו, נתנו בעלי המניות ערבויות על פי החזקתם בחברה.ש מיליון  33 -כ 3133

 
 שעבודים .ג
 

, שעבדה החברה את נכסיה, כמפורט  לגופי המימון התחייבויות החברה ובעלי המניות, להבטחת 3133בחודש ינואר 
 להלן:

 
 שעבוד קבוע  .א

( על כל 3שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של כל הנכסים והזכויות, כמפורט להלן: )
, לרבות הזכות לקבלת כספים ההסכמים והזכויות של המשעבד בקשר עם תחנת הכח באשקלון )"הפרויקט"(

( כל זכויות המשעבד בחשבונות הפרויקט )למעט חשבון החלוקה כהגדרתו בשטר 3מכל מקור ומכל סוג שהוא, )
המשכון וכל  הכספים שיהיו. מעת לעת, בחשבון החלוקה(, כל הכספים, הפיקדונות וזכויות המשעבד בחשבונות 

מסמכים ונכסים אחרים שנמסרו ו/או יימסרו למלווה על ידי  הפרויקט וכן כל השטרות, ני"ע, שטרי המטען,
( מקרקעי הפרויקט באשקלון, כל הבנוי והמצוי בהם לרבות היתרים וכל זכויות המשעבד, קיימות 3המשעבד, )

( כל זכויות המשעבד בקניין הרוחני, 5( כל זכות לפטור, הקלה ו/או הנחה ממס )4ועתידיות, ללא יוצא מן הכלל. )
( זכויות 7( זכויות עפ"י פוליסות ביטוח, )8( מוניטין המשעבד, )7ון המניות הבלתי נפרע של המשעבד, )( ה6)

( זכויות לכספים ו/או לפיצוי על פי ההסדרים התעריפיים, אמות המידה ועפ"י 31ברישיונות ובאישורי הפרויקט )
 הדין, והכול כמפורט בשטר המשכון על נספחיו.
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  התחייבויות תלויות9 התקשרויות וערבויות - 39ביאור 
 

 )המשך( שעבודים .ג
 
  שעבוד צף ב.

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 )לרבות מבלי לגרוע כל הרכבים והציוד של המשעבד וכל נכס נייד 

יון אחר שיונפק למשעבד בקשר עם אחר, הנמצא ו/או אשר יהיה בבעלות המשעבד, הרישיונות ו/או כל ריש
הפרויקט ו/או בקשר עם הוצאת הפרויקט אל הפועל(, ועל כל הרכוש השוטף ופירותיו ללא יוצא מהכלל שיש 
למשעבד כעת ושיהיה לו בעתיד בזמן כלשהו, בכל אופן ודרך, כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג 

ש למשעבד כעת ושיהיה לו בעתיד, בכל אופן ודרך, לרבות מקרקעין, שהוא,  ועל כל הרכוש הקבוע ופירותיו שי
מבנים וציוד קבוע, אך למעט חשבון החלוקה )כהגדרתו באגרת החוב( וכל הכספים שיהיו, מעת לעת בחשבון 

 החלוקה. 
 
 שעבוד חשבון ערבויות לצדדים שלישיים ג. 

דרגה שנייה על כל הנכסים והזכויות בקשר עם שעבוד קבוע, משכון והמחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה וב
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.
 
 שעבוד מקרקעי הפרויקט ד. 

דרך השעבוד על כל זכויותיו, קיימות ועתידיות, של הממשכן ללא שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על 
 יוצא מן הכלל על פי הסכם פיתוח שנחתם בין הממשכן לבין מנהלי מקרקעי ישראל )"ממ"י"( ביחס למקרקעין.
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 הון מניות - 32ביאור 
 

 להלן הרכב הון המניות של החברה בערכים נומינליים :
 

 
 בדצמבר 13לימים   

 מונפק ונפרע ונפרע מונפק   

 3133 3131 רשום  

 
     ש"ח ע.נ. כ"א 3מניות רגילות בנות 

   511,111  319391  6,373 
 

 .להון הלוואות המרת כנגד מניות להנפקת בקשר)ג(  (3))א( 34 ביאור ראה
 
 
 

 אחרות הוצאות - 33ביאור 
 בדצמבר 13 ביום שהסתיימה לשנה  

  3131 3133 3133 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   

 
     

 - - 79331  פיצוי לקוחות בגין איחור בהפעלה המסחרית

 - 31,333 -  )*( לספק שניתנה מקדמה בגין ערך מירידת הפסד
 - 358 -  קבוע רכוש מגריעת הפסד

     
  79331 31,571 - 

 ( א'6א' ) 34ראה ביאור  )*( 
 

 פיננסיים  מכשירים - 37יאור ב
 

  כללי א.
 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:
 בדצמבר 13 ליום 

 3131 3133 

 "חש אלפי "חש אלפי 

 
     התחייבויות שוטפותנגזרים המוצגים במסגרת 

 (36,357) (79349) חוזי אקדמה על שער חליפין המשמשים לגידור
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 37יאור ב
 

 המסגרת לניהול סיכונים ב.
 

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון 
שוטף לדירקטוריון על הקים ועדה פיננסית, האחראית על התווית מדיניות ניהול הסיכונים. הועדה מדווחת באופן 

 פעולותיה.
 
 סיכון אשראי ג.
 

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם הצד שכנגד למכשיר הפיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו 
 החוזיות.

 
 מזומנים

 
בדצמבר  33 ש"ח )ליום אלפי  4,377לסך של הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים של החברה  3133בדצמבר  33נכון ליום 

. המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים במוסד פיננסי בדירוג אשראי גבוה (אלפי ש"ח 7,117לסך של  - 3133
 )סקלת דירוג בינלאומית(.

 
 פיקדונות משועבדים

 
 365,575  - 3133)ליום בדצמבר  ש"ח אלפי 78,637החברה יתרת הפיקדונות המשועבדים של  3133בדצמבר  33נכון ליום 
 .6, ראה גם ביאור (אלפי ש"ח

 
 גופים שהעמידו מימון להקמת הפרויקט

 
. 3א34גופים שהעמידו לחברה מימון להקמת הפרויקט בקשר עם הסכמי המימון כמפורט בביאור אשראי של סיכון 

 לגופים אלו קיים דירוג אשראי גבוה.
 

 סיכון נזילות ד.
 

לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה תתקשה 
מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר. גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת 

תי רצויים הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בל
 או פגיעה במוניטין.

 
הולכת גז. למידע נוסף, והסכם   O&M -, הסכם הEPC -הסכם ה ,לחברה קיימות מחויבויות חוזיות בגין הסכמי מימון

 א.34ראה ביאור 
 

וזאת בהתבסס על השערים העתידיים  להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים
 החזויים למועד הדיווח, כולל אומדן תשלומי ריבית.

 
 3131בדצמבר  13ליום  

 מעל     תזרים  

 חמש 3-2 3-3 3-33  3עד  מזומנים הערך 

 שנים שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        התחייבויות פיננסיות שאינן 

        נגזרים 

 - - - - 333,338 333,338 333,338 ספקים, זכאים ויתרות זכות 
 3,647,178 875,318 373,767 345,736 - 4,761,183 3,164,515 מתאגידים בנקאייםהלוואות 
 - 537,717 - - - 537,717 367,333 ואחרים קשורים  מצדדים   הלוואות

 
       

 
3,556,835 5,633,718 333,338 345,736 373,767 3,415,137 3,647,178 

        - התחייבויות פיננסיות
        מכשירים נגזרים

        חוזי אקדמה על שערי חליפין

 - - - - 7,874 7,874 7,874 המשמשים לגידור
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 37יאור ב

 
 נזילות )המשך(סיכון  ד.
 

 3133בדצמבר  13ליום  

 מעל     תזרים  

 חמש 3-2 3-3 3-33  3עד  מזומנים הערך 

 שנים שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        התחייבויות פיננסיות שאינן 

        נגזרים 

 
       

 - - - 51,335 316,678 356,733 356,733 ספקים, זכאים ויתרות זכות 
 3,748,737 634,331 333,441 - - 3,574,477 3,376,844 מתאגידים בנקאייםהלוואות 

        הלוואות מצדדים קשורים 
 - 378,886 - - - 378,886 487,733 )*(ואחרים  

 
       

 
3,843,471 4,351,378 316,678 51,335 333,441 3,133,316 3,748,737 

 
         -התחייבויות פיננסיות 

        מכשירים נגזרים

        חוזי אקדמה על שערי חליפין

 - - - 7,631 38,637 36,357 36,357 המשמשים לגידור

 .3133ומר להון במהלך שנת האלפי ש"ח  346,568)*(    סך של 
 

 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.

 
ת ייצור החשמל טרם הושלמה הקמת תחנת הכח, וכפועל יוצא מכך טרם החלה פעילו 3133בדצמבר  33נכון ליום 

ברגולציה החלה על תחום  שינוי :פעילות, הסיכונים העיקריים להערכת ההנהלה הינםהומכירתו ללקוחות. בעת שתחל 
הפעילות כפי שאושר על ידי רשות החשמל, שינוי בעלויות רכישת הגז ושינויים אחרים במצב שוק החשמל והגז, אירועים 

 מדיניים וביטחוניים.
 
 מטבע חוץמדד וסיכון  (3)

 
 

פה החברה לשינויים בשער , חשו3א34כתוצאה מהתקשרות החברה בהסכם עם קבלן הבניה כמפורט בביאור  
  ( לרכישת דולר כנגד שקל, ראה גם Forwardעל מנת לצמצם חשיפה זו נקשרה החברה בעסקאות אקדמה ) .שקל/הדולר

 .7אור יב
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 37יאור ב
 

 )המשך( שוקסיכוני  ה.
 
 )המשך( מטבע חוץמדד וסיכון  (3)

 
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ א()
 

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
 

 3131בדצמבר  13ליום   
   צמוד     
   למדד   פריט  
   המחירים  לא  

 סה"כ דולר לצרכן לא צמוד פיננסי  באלפי ש"ח

 
      והתחייבויות  פיננסיות:נכסים פיננסיים   

       
       נכסים שוטפים:

 99344 317 - 3,773 -  מזומנים  מזומנים ושווי

 139234 - - 35,174 3,435  חייבים ויתרות חובה

 739317 - - 78,637 -  פיקדונות משועבדים 

 29313 5,313 - - -  נכס בגין התקשרות איתנה

       
       שוטפים:נכסים שאינם 
 219332 - - - 51,365  הוצאות מראש

 194149397 - - - 3,737,647  רכוש קבוע
 239473 - - - 56,778  מקדמות לספקים
 79327 - - - 7,657  רכוש בלתי מוחשי

       
       התחייבויות שוטפות:

 (3929433) - (345,736) - - חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 (3319131) (313,183) - (33,135) (375)  ספקים, זכאים ויתרות זכות 

 (79349) (7,874) - - -  נגזרים  מכשירים פיננסיים

 
       התחייבויות שאינן שוטפות: 
 (394339274) - (3,738,577) - -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (1349333) - (367,333) - -   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים 
 (27) - - - (57)  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 

       
      סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין  
 3319413 (313,667) (3,433,737) 75,688 4,155,631  והתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 37יאור ב
 

 סיכוני שוק )המשך( ה.
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ )המשך( (3)
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ )א(
 

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
 

 3133בדצמבר  13ליום   
   צמוד     
   למדד   פריט  
   המחירים  לא  

 סה"כ דולר לצרכן לא צמוד פיננסי  באלפי ש"ח

 
      והתחייבויות  פיננסיות:נכסים פיננסיים   

       
       נכסים שוטפים:

 49114 3,173 - 5,737 -  מזומנים ושווי מזומנים

 339933 - - 33,333 5,315  חייבים ויתרות חובה

 3329272 - - 365,575 -  פיקדונות משועבדים 

 379111 37,131 - - -  נכס בגין התקשרות איתנה

       
       נכסים שאינם שוטפים:

 139973 - - - 38,476  )*( הוצאות מראש
 393129479 - - - 3,815,774  רכוש קבוע

 3719473 - - - 371,773  מקדמות לספקים
 19314 - - - 3,637  רכוש בלתי מוחשי

       
       התחייבויות שוטפות:

 (3279121) (335,543) - (43,371) (337)  ספקים, זכאים ויתרות זכות 

 (139324) (36,357) - - -  נגזרים  מכשירים פיננסיים

 
       התחייבויות שאינן שוטפות: 
 (393439399) - (3,376,844) - -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (9379711) - (487,733) - - הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים 
 (39) - - - (64)  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 

       
      סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין  
 1349323 (333,681) (3,684,577) 353,345 3,134,364  והתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים 

       
 
 
ה'. 3ראה ביאור  –סווג מחדש  )*(
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 37יאור ב
 

 סיכוני שוק )המשך( ה.
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ )המשך( (3)
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ )המשך( )א(
 

 כדלקמן:מטבע חוץ הינה מדד ה לסיכון חברחשיפת ה
 

3131בדצמבר  13ליום    
   ערך נקוב מטבע/הצמדה  מטבע/הצמדה  
דולר ליונייבמ לשלם לקבל   שווי הוגן מועד פקיעה 
 אלפי ש"ח     

 
      :לגידור המשמשים מכשירים

    37.3.3134-  
(79349) 35.3.3134 317 שקל דולר חליפין חוזי אקדמה על שערי  

 
 

3133בדצמבר  13ליום    
   ערך נקוב מטבע/הצמדה  מטבע/הצמדה  
דולר ליונייבמ לשלם לקבל   שווי הוגן מועד פקיעה 
 אלפי ש"ח     

 
      :לגידור המשמשים מכשירים

    - 35.3.3133   
(139324) 36.33.3133 364 שקל  דולר חליפין חוזי אקדמה על שערי  

 
 ומדד המחירים לצרכן: להלן נתונים בדבר שערי החליפין המשמעותיים

 
 

 בדצמבר 13 ביום שהסתיימה לשנה 

 3131 3133 

 שער השינוי % שער השינוי % 

 
 3.733 (3.31) 3.473 (7.13) דולר ארה"ב 3

     מדד המחירים לצרכן
 315.7 3.63 317.6 3.81 בגין   -בנקודות  

     מדד המחירים לצרכן
 315.5 3.44 317.5 3.71 ידוע -בנקודות  
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 37יאור ב
 

 סיכוני שוק )המשך( ה.
 
 סיכוני מדד ומטבע חוץ )המשך( (3)
 

 ניתוח רגישות )ב(
 

בדצמבר ושינוי  33, כאמור להלן, לתאריך שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח
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 

זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח 
 הריבית, נשארו קבועים. 

 
3131בדצמבר  13ליום     
 ירידה עליה  
 הון רווח והפסד הון רווח והפסד   
"חש אלפי הערה   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
      שינוי בשער החליפין של:

(3) 5% -דולר ארה"ב ב  399 399 (399)  (399)  
(3) 31% -ב"ב ארה דולר  334 334 (334)  (334)  

(3) שינוי במדד המחירים לצרכן   -  - - - 
 
 

3133בדצמבר  13ליום     
 ירידה עליה  
 הון רווח והפסד הון רווח והפסד   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח הערה 

 
      שינוי בשער החליפין של:

(3) 5% -דולר ארה"ב ב  3,675 3,675 (3,675)  (3,675)  
(3) 31% -דולר ארה"ב ב  3,353 3,353 (3,353)  (3,353)  

(3) שינוי במדד המחירים לצרכן   - - - - 
 

 ותספקים הנקובנגזרים והתקשרות איתנה. שערוך יתרות מיתרות  בעיקרה נובעת הרגישות (3)
 ויתרת מזומן מהוונות לעלות הקמת תחנת הכוח. במטבע חוץ

החברה מהוונת עלויות אשראי לעלות הקמת תחנת הכוח ולכן לא צפויה השפעה בגין שינוי בשיעור  (3)
 הפסד או ההון העצמי. המדד על הרווח 

 
 סיכון שיעורי ריבית (3)

 
חשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים בעקום הריבית, בשל החזקה בנגזרים  החברה 3133החל משנת 

החברה לא הציגה ניתוח  מכשירי החוב של החברה נושאים ריבית בשיעור קבוע. בשווי הוגן. פיננסיים הנמדדים
 רגישות בגין שינוים בעקום הריבית בשל השפעה שאינה מהותית.
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 37יאור ב
 

 שווי הוגן .ו
 
 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים (3)
 

 חייבים, מזומנים ושווי מזומנים לרבות מסוימים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של בספרים הערך
 לזמן הלוואות, זכות ויתרות זכאים, ספקים, נגזרים פיננסיים מכשירים, משועבדים פיקדונות, חובה ויתרות
 .שלהם ההוגן לשווי קרוב או תואםואחרים  קשורים מצדדים ארוך

 
 :כדלקמן הינם, הכספי המצב על בדוח המוצגים בספרים והערכים הפיננסיות ההתחייבויות של ההוגן השווי

 
בדצמבר 13ליום     

  3131 3133 

 שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     :שוטפות שאינן התחייבויות

3,376,844  191419494 191399212 )*( ארוך לזמן מבנקים הלוואות   3,377,333  
     

 
 כולל חלויות שוטפות. )*(
 
 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן (3)

 
שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים, היכן שמתייחס, מבוססים על עקומת 

מרווח אשראי קבוע מתאים, , בתוספת בהיררכיית השווי ההוגן( 3)רמה  התשואה הממשלתית למועד הדיווח
 והיו כדלקמן:

 
 בדצמבר 13ליום  

 3131 3133 

 באחוזים 

 
 3.31% 3.13% הלוואות מבנקים לזמן ארוך

 
 היררכיית שווי הוגן (1)

 
 הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה.

 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
 : מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.3רמה  ●
 לעיל. 3: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 3רמה  ●
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה  ●

 
3131בדצמבר  13ליום     

3רמה    3רמה   1רמה    סה"כ 
ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח    אלפי ש"ח 

 
     נגזרים המשמשים לגידור:

(79349) - חוזי אקדמה על שער החליפין  - (79349)  
 

3133בדצמבר  13ליום     

3רמה    3רמה   1רמה    סה"כ 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     נגזרים המשמשים לגידור:

(36,357) - חוזי אקדמה על שער החליפין  - (36,357)  
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 33ביאור 

  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .א
   (:אחרת נאמר אם למעט9 שוק בתנאי הינן )כל העסקאות עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאותלהלן פרטים בדבר 

  לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 13ליום  בדצמבר 13  

 3133 3131 3133 3133 3131  באלפי ש"ח

   היתרה בדוח על המצב הכספי סכומי העסקאות  העסקה מהות  צד קשור/בעל עניין
בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

ולקבלת שירותי  הסכם עם אדלקום בע"מ, להשכרת משרדי החברה חברהל
עם העתקת  3133בסוף חודש פברואר . הסכם זה הגיע לסיומו הנהלת חשבונות

 - - 437 348 - משרדי החברה ממשרדי אדלקום בע"מ.
       

בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

לצורך בע"מ,  חברת שירותי תחנות כוח אילת אשקלוןעם הסכם  חברהל
התשלומים . 3133היערכותה לתפעול ואחזקת תחנת הכוח החל מחודש נובמבר 

 3,771 39332 - 4,736 129331 ((4א)34)ראה גם ביאור  , לאורך תקופת ההסכם.חודשייתבצעו על בסיס 
       

בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

לצורך היערכותה לתחזוקת תחנת הכוח , O&Mחברת זורלו עם הסכם  חברהל
)ראה גם ביאור  .התמורה שולמה בשני תשלומים. 3133החל מחודש ינואר 

 - - - - 29333 ((4א)34
       

בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

לצורך קבלת שירותי בע"מ,  חברת קו צינור אילת אשקלוןעם הסכם  חברהל
, לאורך רבעוניהתשלומים יתבצעו על בסיס . 3133אחסנת סולר החל מחודש יולי 

 - 333 - - 373 ((8א)34)ראה גם ביאור  תקופת ההסכם.
       

 -  3,783 3,854 39392 למנכ"ל החברההטבות  אנשי מפתח ניהוליים
       

       

 

 
 ג. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין

 . ג.3א. 34ראה ביאור  -החברה בקשר להתחייבות בעלי המניות להעמדת מימון בהתאם לחלקם היחסי במניות  (3

.3.א. 34ראה ביאור  -בקשר להתקשרות החברה עם בעל עניין להשכרת קרקע  (3

 תנאי ההלוואה התחייבות החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין ב.
 

   בדצמבר 13יתרה ליום 
 

 באלפי ש"ח
    

 
 ערך נקוב

תנאי 
 פרעון

% 
 ריבית

בסיס 
 הצמדה

 
3131 3133     

               

     486,733 1339341  מדד 31 )*( 368,371   הלוואה לזמן ארוך
               

       .33הלוואות, ראה גם ביאור נצברות בקרן ה)*( הוצאות המימון בגין הלוואות צדדים קשורים 
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 ישראליים חשבונאות לכללי התאמות - 34 ביאור
 

 המאזן א.
 3131בדצמבר  13ליום   

 כללי חשבונאות השפעת המעבר   

  IFRS המקובלים בישראל לתקינה ישראלית 

 אלפי ש"ח "חש אלפי אלפי ש"ח  

 
    רכוש שוטף

 99344 - 99344 מזומנים ושווי מזומנים
 139234 - 139234 חייבים ויתרות חובה

 739317 - 739317 קדונות משועבדיםיפ
 - (29313) 29313 נכס בגין התקשרות איתנה

 3399933 (29313) 3349132 
    

    השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
 219332 - 219332 מראש הוצאות

 239473 - 239473 מקדמות לספקים
 194219977 319311 194149397 רכוש קבוע

 79327 - 79327 מוחשי בלתי רכוש
 991299997 319311 991329377 
    

 993399393 29734 993739431 סה"כ נכסים

    
    התחייבויות שוטפות

 3929433  3929433 עלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
 3319131 - 3319131 ספקים, זכאים ויתרות זכות
 32 (79334) 79349 מכשירים פיננסיים נגזרים

 3779311 (79334) 3349339 
    

    התחייבויות לזמן ארוך
 394339274 - 394339274 תאגידים בנקאייםמ לוואותה

 1349333 - 1349333 הלוואות מצדדים קשורים 
 27 - 27 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 193379393 - 193379393 
    

 3379211 319243 3319413 הון עצמי
    

 993399393 29734 993739431 התחייבויות והון עצמיסה"כ 

 
 והפסד רווח דוח .ב

 3131בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום   

 כללי חשבונאות השפעת המעבר   

  IFRS המקובלים בישראל לתקינה ישראלית 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 (79331) - (79331) אחרותהוצאות 

    
    

 333 339133 (329331) , נטומימון  וצאות( ההכנסות )
    

 (79332) 339133 (319341) לתקופה  הפסד

 
( לרכישת דולר כנגד שקל, על מנת לצמצם Forward, החברה התקשרה בעסקאות אקדמה )7כאמור בביאור  ג.

המוחזקים להגנה על חשיפה לסיכוני מטבע. בהתאם לתקינה הישראלית, תוצאות מכשירים פיננסיים נגזרים 
( נדחות עד אשר Anticipated Transactions( ועל עסקאות חזויות )Firm Commitmentהתקשרויות איתנות )

מכשירים  העסקה הבסיסית תוכר בספרים, ובמועד זה התוצאות שנדחו נזקפות לעלות העסקה הבסיסית.
הוגן. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לסעיף יננסיים נגזרים שלא יועדו להגנה מוצגים במאזן על פי שווים הפ

 המימון בדוח רווח והפסד בתקופה בה אירעו.
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To our shareholders 
 
 
The year 2013 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 and with another year of relatively stagnant growth in 
Europe, the Polish economy continued to generate growth and general stability. In 2013, the Polish economy grew by 
approximately 1.6%, while unemployment stayed at approximately 13%, with many of the larger Polish cities 
maintaining rates around 5%. According to many economists, the Polish economy is expected to grow by another 2.5% 
to 3.5% in 2014. 
 
During 2013, the residential market in Poland showed signs of growth on the demand side and equilibrium between 
supply and demand. In 2013, construction commenced on 127,000 new residential units in Poland, which is a decrease 
of over 10% compared to 2012. The total number of building permits granted during 2013 amounted to 139,000, which 
was 16% lower than the year before. Decreasing supply started to become visible in a number of major Polish 
metropolitan areas since the third quarter 2012, when the overall number of apartments available for purchase 
decreased compared to the second quarter 2012. The increase in demand and not sufficient supply started to reverse the 
previous years’ - trend of lower real estate prices. However, due to new restrictive regulations and banking policies 
only the most credible developers were able to secure financing for new projects and were able to increase supply. 
 
The Company’s highlights for 2013 include: 
 
- pre-sale of 572 units which exceeded the Company’s plans for 2013 and represented the highest yearly output in 

Ronson’s history; 
- delivery of 474 units to our customers, which was also the best annual result in Ronson’s history;  
- completion of construction works on 4 projects (Sakura II, Chilli II, Verdis II and Naturalis III), resulting in receipt 

of permits for occupancy for  294 units; 
- commencement of construction of 6 projects (Espresso II, Verdis III, Sakura III, Chilli III, Impressio II and 

Tamka), representing a total of  688 units (another record for the Company); 
- a further strengthening of Ronson’s brand name, and 
- adapting the Company operations to comply with the new Polish Developers’ Law.  
 
During 2013, in an environment of still high competition, the Company sold 572 units with a total value of PLN 221.8 
million while in 2012 the Company sold 380 units with the total value of PLN 153.0 million. Net profit for 2013 
amounted to PLN 19.0 million while in 2012 it amounted to PLN 31.7 million.  
 
We continue to believe that in the medium and long term, the residential Polish market holds great promise. Studies 
continue to suggest that 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 on-going 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. 
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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 

We are pleased to present the Financial Statements of Ronson Europe N.V. for the financial year 2013, 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 116 to allocate the net profit for the year 2013 
amounting to PLN 19,026 thousand to Retained earnings.  

 

Supervision 

During 2013, 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; 
• new dividend policy; 
• the strengthening of the Company’s financial position; 
• potential sources of long term capital, including issuance of long-term bonds and new shares; 
• 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; 
• group restructuring anticipating Polish tax regulations;  
• evaluation and re-appointment of the Company’s auditors; and 
• financial results and other related issues. 

The Supervisory Board (including its committees) met eleven 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 2013 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 twice 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 2013. These financial 
statements were discussed at a Supervisory Board meeting attended by the auditors.  

 

Composition of the Supervisory Board 

On 25 November 2013, Mr Frank Roseen resigned as Supervisory Director of the Company. 

 

Composition of the Management Board 

During the Annual General Meeting of Shareholders held on 27 June 2013, Mr Pierre Decla was appointed member of 
the Management Board and managing director B for a term of four years. On 25 November 2013, Mr Decla resigned 
from his position.  

During the upcoming General Meeting of Shareholders, it will be proposed to appoint Mr Peter Dudolenski as a new 
member of the Management Board of the Company. On the same date, Mr Israel Greidinger will step down as a 
member of the Management Board of the Company. The Board of the Supervisory Directors would like to express its 
gratitude to Mr Greidinger for his many years of contribution to the development and growth of the Company. 

 

 

 

 

 

 

 

5 March 2014 
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 2013. 

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 page 13. 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. Israel Theaters Ltd. 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 2013, 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) Israel Theaters Ltd. 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 51, US citizen, male), Chairman   

Mr Mark Segall was appointed as a member of the Supervisory Board of the Company on 28 September 2007 and re-
appointed 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 on the board of directors of ATMI, Inc., Bel Fuse Inc., Integrated Asset 
Management plc., Temco Services Industries Inc. and Infinity Cross Border Acquisition Corp. 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 71, 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: Gazit Globe Israel (Development) Ltd. (since 
2006), U. Dori Group Ltd. (since 2012), Elron Electronic Industries Ltd. (since 2007) and Rafael Development 
Corporation Ltd. (since 2007) and a director in Nulens Ltd. (since 2010). From May 2006 to January 2014 Mr 
Mientkavich served as Vice-Chairman of IDB Holding Corporation Ltd. and from July 2007 to February 2014, director 
in Given Imagining Ltd. Previously (1997 to 2006), Mr Mientkavich was Chairman of the Board of Israel Discount 
Bank Ltd. He served as Active Chairman of the Israel Securities Authority, (1987 to 1997) and concurrently he was a 
member of the License Committee as well as of the Advisory Committee of the Bank of Israel. His current term as 
Supervisory Board Director expires in June 2015. There is no conflict of interest between Ronson and other business 
activities of Mr Mientkavich. 

Przemyslaw Kowalczyk (age 44, 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 76, 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. and since 2006 also a Chairman of Millenium Pension Savings 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 55, 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. (previously known as Cinema City International N.V.). 
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. 



Ronson Europe N.V. 
Corporate Governance 
 

 
 

 9

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 62, 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 37, 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 (ECM) 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 44, 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.  

Israel Greidinger (age 52, Israeli citizen, male)  

On 30 June 2011, Mr Israel Greidinger was appointed as managing director B and member of the Management Board of 
the Company, for a term of four years. Mr Greidinger is the Chief Operating Officer and member of the Executive 
Board of Cineworld Group plc. Currently, Mr Greidinger is also a Non-Executive Director of Global City Holdings 
N.V. (previously known as Cinema City International N.V.), a company of which he was Chief Financial Officer since 
1995 until 28 February 2014. He is also a director of Israel Theatres Ltd. since 1994. From 1985 to 1992, Mr Greidinger 
served as Managing Director of C.A.T.S. Ltd. (Computerised Automatic Ticket Sales), a London based company, and 
from 1992 to 1994, he was President and Chief Executive Officer of Pacer Cats Inc. His current term as Managing 
Director expires in June 2015. There is no conflict of interest between the Company and other business activities of Mr 
Greidinger. 

Ronen Ashkenazi (age 52, 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 
and CEO and indirect co-owner of U. Dori Group Ltd. Moreover, Mr Ashkenazi is the Chairman of the board of U.Dori 
Construction LTD, a director on the board of Dori Energy, a director on the board of Citycon Oyj, a property 
investment company specialized in retail premises in Finland, Sweden and the Baltic countries. His current term as 
Managing Director 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 issued 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 Israel Theaters 
Ltd.), U Dori Group Ltd. (indirectly), Amplico 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.,  
Israel Theaters Ltd., 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.  

 

Israel Greidinger  

Mr Israel Greidinger 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.  

 

Pierre Decla 

Mr Pierre Decla, previous member of the Management Board, was not entitled to any remuneration from Ronson 
Europe nor from any of the Company’s subsidiaries.  

 

Remuneration of the Management Board in 2013 

Total compensation of the Members of the Management Board – not including any benefits from the employee stock 
incentive plan (share based payments) and the company car – amounted to PLN 3,302 thousand, of which the 
compensation of: 

 
- Mr Shraga Weisman amounted to PLN 2,116 thousand, 
- Mr Tomasz Łapiński amounted to PLN 653 thousand, 
- Mr Andrzej Gutowski amounted to PLN 533 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); 
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Long-term incentive plan linked to the share price performance of Ronson Europe N.V. (cont’d) 

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.  

 

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. Two Supervisory Board members, notably Mr Arie Mientkavich and Mr Frank Roseen (member of the 
Supervisory Board until 25 November 2013), have waived their remuneration from the Company. The remuneration 
paid (or accrued) to the Supervisory Board members includes only the remuneration for the remaining members: Mr 
Mark Segall, Mr Yair Shilhav, Mr Przemyslaw Kowalczyk and Mr Reuven Sharoni. The total Supervisory Board 
remuneration during 2013 amounted to PLN 281 thousand (EUR 67 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. 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.  

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. 

 
For addition informational on financial instruments risks see Note 39 of the Consolidated Financial Statements. 
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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 100 units for each stage of completion). The Company’s plans for 2014 assume the 
possibility of commencing the construction of four new projects and six further stages of projects that are currently 
under construction comprising some 570 and 650 units respectively, which means that the average scale of each new 
project, i.e. stage of completion, will be around 120 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 2013, 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 39 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 
2013, 39.8% of the outstanding shares are held indirectly by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect subsidiary of Israel 
Theaters Ltd. (‘ITR 2012’)  and 39.8% of the outstanding shares are held indirectly by U. Dori Group Ltd., whereas the 
remaining 20.4% of the outstanding shares are reportedly held by other investors including Amplico Otwarty Fundusz 
Emerytalny and ING Otwarty Fundusz Emerytalny with each party holding an interest of between 5% and 10% of the 
outstanding shares. On 5 March 2014, the market price was PLN 1.85 per share giving the Company a market 
capitalization of PLN 503.9 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 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, (iii) considering various other geographical 
locations to commence development, and (iv) maintaining its conservative financial policy compared to other regional 
residential developers.  

As at 31 December 2013, the Group has 809 units available for sale in eleven locations, of which seven are ongoing 
projects, comprising a total of 1,046 units, with a total area of 56,800 m2. The construction of 396 units, with a total 
area of 20,300 m2, is expected to be completed during 2014. In addition, the Group has a pipeline of 20 projects in 
different stages of preparation, representing approximately 4,900 residential units with a total area of approximately 
320,500 m2 for future development in Warsaw, Poznań, Wrocław and Szczecin. The Group is considering 
commencement of another six stages of the currently running projects comprising 638 units with a total area of 
35,800 m2, and four new projects comprising 573 units with a total area of 34,500 m2 (in total 1,211 units with a total 
area of 70,300 m2), during 2014.  

During the financial year ended 31 December 2013, the Company realized sales of 572 units with the total value 
PLN 221.8 million, which compares favorably to sales of 380 units with a total value of PLN 153.0 million during the 
year ended 31 December 2012. These results appear to reflect an improving market position of the Company in 
comparison to other developers listed on the WSE, as while they reported increased sales, they were at a slower rate 
than our reported increase during the same period. 
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Company overview (cont’d) 

During June and July 2013, the Company issued bonds with an aggregate nominal value and issue price of PLN 116.3 
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 June 2016 (PLN 23.5 million), July 2016 (PLN 9.3 million) and June 2017 
(PLN 83.5 million), with full payment due on the maturity date. The bonds have been issued in order to enable the 
Company to refinance the PLN 66.8 million in bonds issued by the Company in April 2011. Moreover, in October 
2013, the Company repaid all of its outstanding series B bonds in the nominal value of PLN 15.7 million utilizing its 
option of earlier repurchase. Furthermore, the proceeds from the bonds provide the Company with additional capital 
required to purchase land for new projects as well as to commence construction 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. On 27 June 2013, the Annual General Meeting of 
Shareholders approved the proposal to declare a dividend for the financial year 2012 in the amount of PLN 8,170,800 in 
total or PLN 0.03 per ordinary share in cash. This is equal to 26% of the net profit attributable to the equity holders of 
the parent company in 2012.  

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. 

 

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 six years. Management believes the Company is 
well positioned to adapt to changing market conditions. The Company’s sales results during 2010 through 2013 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 further 10%. Simultaneously, demand in 
2013 increased in comparison to 2012 and the increase in demand was even faster than in the supply. It is also 
important to highlight that due to new regulations and banking restrictions only the most reputable developers (such as 
the Company) were able to secure financing for new investments and were able to increase their offer substantially. 
Simultaneously, competition among real estate developers increased, which has, in turn, led to increased customer 
demands and expectations relating to quality, a more advanced stage of construction and higher expectations for lower 
priced apartments. Moreover, an increasing number of customers have indicated interest in more “economical-sized” 
apartments, i.e. the same number of rooms in a smaller area.  



Ronson Europe N.V. 
Directors’ Report 
 

 
 

 19 

Market overview (cont’d) 

Another unique factor affecting the Polish residential market is related to the governmental plans supporting and 
subsidizing young couples purchasing their first apartments. The previous program called “Rodzina na Swoim” 
(“Family on its own”) expired at the end of 2012, whereas the new governmental program came into effect in the 
beginning of 2014.  

Moreover, in the last few quarters, the National Bank of Poland has kept interest rates at record low levels (only 2.5% 
since July 2013). Sharp decreases in interest rates in 2013 have positively impacted the residential market, as on the one 
hand mortgage loans became more affordable to the potential clients and on the other hand more customers purchase 
apartments for cash, as they consider this real estate investment as an attractive alternative to the very low interest 
earned on banking deposits. To that end (according to the estimates of real estate brokers), the number of clients 
purchasing apartments for cash doubled in comparison to the trends observed for similar periods in 2012. 

Taking into consideration all these circumstances, the demand increase noticed in 2013 caught up with supply and more 
recently, it appears demand has even begun to exceed supply, suggesting the possibility of potential increases in 
apartment prices, which would benefit the Company. The number of total new apartments sold in Warsaw during 2013 
amounted to 14.6 thousand and this number was 19% higher than in 2012. Number of new apartments sold in eight 
major Polish metropolitan areas (other than Warsaw) increased in the same period by 13%. 

Management believes that all the above factors, and especially the significantly improved sales results during 2013, 
particularly in the second half of 2013 for both the Company and the market as a whole throughout the country, may 
indicate on-going improvement in the Polish residential market in the coming quarters. 

Meanwhile, on the construction side, arranging the financing of construction sites has become more challenging for 
developers due to implementation of a new law that entered into force in Poland in April 2012, which requires 
construction processes to be financed from debt as well as equity or, alternatively, to be secured by additional bank 
guarantees increasing security of customers’ deposits, if such deposits are being used for financing the construction. 
Management believes that the Company is in a relatively strong financial position and should not face difficulties in 
arranging debt financing for its projects. Accordingly, when planning its newest projects, the Company has prepared 
itself for more demanding debt facility structures that are being imposed by the lending banks especially anticipating the 
requirements under the new developers’ law. 
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Business highlights during the year ended 31 December 2013 
 
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 2013: 

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Sakura II (*) Warsaw 136 8,300 

Chilli II (*) Poznań 20 1,600 

Naturalis III (*) Warsaw 60 3,400 

Verdis II (*) Warsaw 78 4,900 

Total   294 18,200 

 

 (*)  For additional information see section ‘B. Results breakdown by projects’ below. 

 

B. Results breakdown by project 

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 2013 
amounted to PLN 207.0 million, whereas cost of sales amounted to PLN 164.4 million, which resulted in a gross profit 
amounting to PLN 42.6 million with a gross margin of 20.6%.  

The following table specifies revenue, cost of sales and gross profit in 2013 on a project by project basis:  

 
 

 
Information on the 

delivered units 
 Revenue (*)  Cost of sales (**)   

Gross  
profit 

 
Gross 

margin 

Project name  
Number 
of units  

Area of 
units (m2)  

PLN 
(thousand)  %  

PLN 
(thousand)  %  

PLN 
(thousand)  % 

Gemini II  73  5,627  45,395  21.9%  27,618  16.8%  17,777  39.2% 

Verdis I & II  82  5,935  40,481  19.6%  28,343  17.2%  12,138  30.0% 

Sakura I & II  148  9,087  62,410  30.1%  53,006  32.2%  9,404  15.1% 

Impressio I  23  1,526  8,809  4.3%  9,011  5.5%  (202)  -2.3% 

Constans  10  2,688  9,974  4.8%  10,320  6.3%  (346)  -3.5% 

Naturalis I, II & III  62  3,349  17,759  8.6%  15,555  9.5%  2,204  12.4% 

Panoramika I  46  2,648  11,996  5.8%  11,354  6.9%  642  5.4% 

Chilli I & II  30  2,221  9,276  4.5%  8,785  5.3%  491  5.3% 

Other  N.A  N.A  925  0.4%  468  0.3%  457  49.4% 

Total / Average  474  33,081  207,025  100.0%  164,460  100.0%  42,565  20.6% 
 
 
(*)  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 2013 (cont’d) 
 

B. Results breakdown by project (cont’d) 

 

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 4,703 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. 

 

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 part of a land strip of 16,300 m2 located in the 
Wola district in Warsaw (Sowińskiego Street). The Verdis I and Verdis II projects comprise 3 seven, eight and ten-
storey, multi-family 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. 

 

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 part of a land strip of 21,000 m2 located in the Mokotów district in 
Warsaw (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 14,500 m2 located in the Grabiszyn district in Wrocław. The Impressio I project comprises 3 four-
storey, multi-family residential buildings with a total of 70 apartments and an aggregate floor space of 4,500 m2. 

 

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 part of a land strip of 31,800 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. 
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Business highlights during the year ended 31 December 2013 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

 

Panoramika I  

The construction of the Panoramika I project was completed in October 2012. The Panoramika I project was developed 
on a part of a land strip of 30,300 m2 located in Szczecin at Duńska Street. The Panoramika I project comprises 2 four 
and five-storey, multi-family residential buildings with a total of 90 apartments and an aggregate floor space of 
5,300 m2. 

 

Chilli I & II 

The construction of the Chilli I and II projects was completed in July 2012 and July 2013, respectively. The Chilli I and 
II projects were developed on a part of a land strip of 39,604 m2 located in Tulce near Poznań. The Chilli I and II 
projects comprises 30 units with an aggregate floor space of 2,100 m2 and 20 units with an aggregate floor space of 
1,600 m2, respectively. 

 

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. 
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Business highlights during the year ended 31 December 2013 (cont’d) 
 
C. Units sold during the year  

The table below presents information on the total 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 2013:  

 

Project name Location  
Units sold until  

31 December 2012 

Units sold during  
the year ended  

31 December 2013 
Units for sale as at  
31 December 2013 Total 

Constans  (*) Warsaw 21 11 2 34 

Gemini II (*) Warsaw 166 14 2 182 

Verdis I & II (*) Warsaw 124 79 14 217 

Verdis III (**)  Warsaw - 21 125 146 

Sakura I & II (*) Warsaw 141 104 11 256 

Sakura III (**)  Warsaw - 29 116 145 

Naturalis I, II & III (*)  Warsaw 61 45 66 172 

Impressio I (*)  Wrocław 48 19 3 70 

Impressio II (*) Wrocław - 1 141 142 

Chilli I & II (*)  Poznań 21 26 3 50 

Chilli III (**)  Poznań - 2 36 38 

Panoramika  I (*) Szczecin  33 47 10 90 

Espresso I (**)  Warsaw 96 91 23 210 

Espresso II (**)  Warsaw - 29 123 152 

Młody Grunwald I (**)  Poznań 25 44 79 148 

Tamka (**)  Warsaw - 10 55 65 

Total   736 572 809 2,117 
 

(*) For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2013 – B. Results breakdown by 
project” (pages 20 to 22). 

(**) For information on current projects under construction, see “Outlook for 2014– B. Current projects under construction” (pages 32 to34). 

 
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 2013:   

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Sakura III (*)  Warsaw 145 7,300 

Verdis III (*) Warsaw 146 7,700 

Espresso II (*) Warsaw 152 7,600 

Impressio II (*) Wrocław 142 8,400 

Chilli III (*) Poznań 38 2,300 

Tamka (*) Warsaw 65 5,500 

Total   688 38,800 
 

(*) For additional information see section “Outlook for 2014 – B. Current projects under construction” (pages 32 to 34).  

 
 
E. Land purchase 

During financial year ended 31 December 2013, the Group did not purchase any land. 
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Overview of results 
 

The net profit attributable to the equity holders of the parent company for the year ended 31 December 2013 was 
PLN 19,026 thousand and can be summarized as follows: 

 
 For year ended 
 31 December 
 2013  2012 
 PLN 
 (thousands, except per share data) 
      
Revenue 207,025  198,759 
Cost of sales (164,460)  (148,352) 

Gross profit 42,565  50,407 
    
Changes in the value of investment property 774  (970) 
Selling and marketing expenses (6,821)  (6,200) 
Administrative expenses (15,905)  (15,972) 
Other expense (2,608)  (1,953) 
Other income 731  967 

Result from operating activities 18,736  26,279 
    
Finance income 1,876  3,433 
Finance expense (3,371)  (1,441) 

Net finance income/(expense) (1,495)  1,992 
    
Profit before taxation 17,241  28,271 
    
Income tax benefit 1,181  3,040 
Net profit for the period before non-controlling interests 18,422  31,311 
Non-controlling interests 604  344 
    
Net profit for the period attributable to  
the equity holders of the parent 19,026  31,655 
    
Net earnings per share attributable to  
the equity holders of the parent (basic and diluted) 0.070  0.116 
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Overview of results (cont’d) 
 

Revenue 

Total revenue increased by PLN 8.3 million (4.2%) from PLN 198.7 million during the year ended 31 December 2012 
to PLN 207.0 million during the year ended 31 December 2013, which increase is primarily explained by an increase in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2). The increase is offset in part by a decrease in the 
average selling price per m2.  

Cost of sales 

Cost of sales increased by PLN 16.1 million (10.9%) from PLN 148.4 million during the year ended 31 December 2012 
to PLN 164.5 million during the year ended 31 December 2013, which is primarily explained by the increase in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2), which is partly offset by a slight decrease in the 
average cost of sales per m2. During the year ended 31 December 2012, Cost of sales was furthermore impacted by the 
write-down adjustment on the Constans project. 

Gross margin 

The gross margin during the year ended 31 December 2013 was 20.6% compared to the gross margin during the year 
ended 31 December 2012 of 25.4%. The decrease in gross margin is primarily explained by the increase of number of 
units delivered in less profitable projects.  

Selling and marketing expenses 

Selling and marketing expenses increased by PLN 0.6 million (10.0%) from PLN 6.2 million for the year ended 
31 December 2012 to PLN 6.8 million for the year ended 31 December 2013. 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 
50.5% (from 380 units during the year ended 31 December 2012 to 572 units during the corresponding period in 2013).  

Administrative expenses 

Administrative expenses decreased by PLN 0.1 million (0.4%) from PLN 16.0 million for the year ended 31 December 
2012 to PLN 15.9 million for the year ended 31 December 2013. The decrease is primarily explained by a decrease in 
the Management Board bonus which is calculated in proportion to the profit before tax. The decrease is offset in part by 
an increase in the sales department bonus due to the increase in sales.  

Other expenses 

Other expenses increased by PLN 0.6 million (33.5%) from PLN 2.0 million for the year ended 31 December 2012 to 
PLN 2.6 million for the year ended 31 December 2013, which is primarily explained by an increase in maintenance 
expense of unsold units.  

Other income 

Other income decreased by PLN 0.3 million (24.4%) from PLN 1.0 million for the year ended 31 December 2012 to 
PLN 0.7 million for the year ended 31 December 2013, which is primarily explained by a decrease in rental income 
from inventory. 

Result from operating activities  

As a result of the factors described above, the Company’s operating result decreased by PLN 7.6 million, from an 
operating profit of PLN 26.3 million for the year ended 31 December 2012 to an operating profit of PLN 18.7 million 
for the year ended 31 December 2013. 
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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 2013 
  PLN (thousands) 

  
Total  

amount   
Amount 

capitalized   
Recognized as 

profit or loss  
       
Finance income  2,012  (136)  1,876 
Finance expense  (17,250)  13,879  (3,371) 

Net finance (expense)/income  (15,238)  13,743  (1,495) 

 

 
 
 For the year ended 31 December 2012 

  PLN (thousands) 

  
Total  

amount   
Amount 

capitalized   
Recognized as 

profit or loss  
       
Finance income  3,626  (193)  3,433 
Finance expense  (19,971)  18,530  (1,441) 

Net finance (expense)/income  (16,345)  18,337  1,992 

 

Net finance expenses before capitalization decreased by PLN 1.2 million (6.8%) from PLN 16.4 million during the year 
ended 31 December 2012 to PLN 15.2 million during the year ended 31 December 2013, that is primarily explained by 
a decrease in the reference rates (WIBOR). The decrease is offset in part by an increase in the average net debt position 
during the period from PLN 138.7 million during the financial year ended 31 December 2012 to PLN 150.5 million 
during the financial year ended 31 December 2013, as well as a result of accelerated recognition of the one-time costs 
related to the bonds issued in 2011, which were repurchased before maturity. 

Due to the increased proportion of the finished goods in the Company’s inventory (finished apartments), the amount of 
financial expense capitalized decreased. 

 
Income tax benefit/(expense) 

During the year ended 31 December 2013 the Group realized a tax benefit of PLN 1.2 million, in comparison to a tax 
benefit of PLN 3.0 million for the year ended 31 December 2012. The tax benefit during the financial years ended 31 
December 2013 and 31 December 2012 is 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 604 thousand (positive) for the year 
ended 31 December 2013 as compared to PLN 344 thousand (positive) for the year ended 31 December 2012.  
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Selected financial data 
 
 Exchange rate of Euro versus the Polish Zloty 
     
 Average Minimum Maximum Year end 
PLN/EUR exchange rate exchange rate exchange rate exchange rate 
     
2013 (12 months) 4.198 4.067 4.343 4.147 
2012 (12 months) 4.185 4.047 4.514 4.088 
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  
 2013  2012  2013  2012 
        
Revenues  49,315  47,493  207,025  198,759 
        
Gross profit 10,139  12,045  42,565  50,407 
        
Profit before taxation 4,107  6,755  17,241  28,271 
        
Net profit for the year attributable to 
the equity holders of the parent 4,532  7,564  19,026  31,655 
        
Cash flows from/(used in) operating activities 12,804  (8,657)  53,753  (36,231) 
        
Cash flows from/(used in) investing activities 267  (1,872)  1,119  (7,833) 
        
Cash flows from/(used in) financing activities (11,338)  (1,345)  (47,596)  (5,630) 
        
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents 1,733  (11,874)  7,276  (49,694) 
        
Inventory 149,585  163,425  620,330  668,080 
        
Total assets 181,928  192,397  754,456  786,519 
        
Advances received 17,016  16,754  70,565  68,492 
        
Long term liabilities 39,505  37,409  163,827  152,927 
        
Short term liabilities (including advances received) 29,795  42,521  123,560  173,824 
        
Equity attributable to the equity holders of the parent 112,174  111,511  465,186  455,858 
        
Share capital 5,054  5,054  20,762  20,762 
        
Average number of equivalent shares (basic) 272,360,000  272,360,000  272,360,000  272,360,000 
        
Net earnings per share (basic and diluted) 0.017  0.028  0.070  0.116 
 
* 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 2013 comparing to 2012, 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. 
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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  

31 December 
2013 

 As at  
31 December 

2012    
  PLN (thousands) 
     
Inventory   620,330  668,080 

     
Advances received  70,565  68,492 

     
Loans and borrowings   172,536  207,557 

 
 

Inventory 

The balance of inventory is PLN 620.3 million as of 31 December 2013 compared to PLN 668.1 million as of 
31 December 2012. The decrease in inventory is primarily explained by cost of sales recognized for a total amount of 
PLN 163.9 million. The decrease is offset in part by the Group’s investments associated with direct construction costs 
for a total amount of PLN 90.2 million and a net finance expense capitalized for a total amount of PLN 13.7 million.  

 

Advances received  

The balance of advances received is PLN 70.6 million as of 31 December 2013 compared to PLN 68.5 million as of 
31 December 2012. The increase is a result of advances received from clients regarding sales of residential units for a 
total amount PLN 209.1 million and is offset in part by revenues recognized from the sale of residential units for a total 
amount of PLN 207.0 million.  

 
Loans and borrowings 

The total of short-term and long-term loans and borrowings is PLN 172.5 million as of 31 December 2013 compared to 
PLN 207.6 million as of 31 December 2012. The decrease in loans and borrowings is primarily explained by repayment 
of bonds loans (Series A and B) for the total amount PLN 82.5 million, as well as repayment of bank loans for the total 
amount PLN 90.6 million. The decrease is offset in part by the effect of issuance of new bond loans (Series C, D and E) 
for the total amount PLN 113.3 million (net of issue costs), as well as proceeds from bank loans net of bank charges for 
a total amount of PLN 26.4 million. Of the mentioned PLN 172.5 million, an amount of PLN 20.1 million comprises 
facilities maturing no later than 31 December 2014.  

The maturity structure of the loans and borrowings reflects the Company’s recent activities related to bonds issued in 
April 2011, June 2013 and in July 2013. Simultaneously, the banking loans that were obtained by the Company in the 
past 5 to 6 years to partially refinance some of its land acquisitions with short-term and medium-term banking facilities 
are gradually converted into construction loans (when the Company commences construction in a particular project) and 
repaid by the Company after construction is completed and the apartments are sold to the customers. In addition, for the 
majority of projects where construction works have already commenced, the Company also entered into new loan 
agreements regarding the financing of construction costs. 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 loans and borrowings may be split into four categories: 1) floating rate bond loans, 2) banking loans related to 
residential projects which are completed or under construction, 3) banking 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 2013 amounted to PLN 119.4 million comprising a loan principal amount of 
PLN 121.3 million plus accrued interest of PLN 0.7 million minus one-time costs directly attributed to the bond 
issuances which are amortized based on the effective interest method (PLN 2.6 million). For additional information see 
Notes 28 and 29 of the Consolidated Financial Statements.  

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 2013, loans in this category amounted to PLN 17.4 million. 

The bank loans granted to finance the land purchases as at 31 December 2013 amounted to PLN 24.5 million in total.  

Loans from third parties as at 31 December 2013 amounted to PLN 11.2 million. 
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Overview of cash flow results 
 
Debt and net debt position 

As of 31 December 2013, the Company’s total debt to banks, bonds and third parties amounted to PLN 172.5 million 
(31 December 2012: PLN 207.6 million). Taking into account the Company’s available cash position at 31 December 
2013 amounting to PLN 52.2 million (31 December 2012: PLN 44.9 million), the net debt position of the Company 
amounted to PLN 120.3 million as at 31 December 2013 (31 December 2012: PLN 162.6 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.  

 
Cash flow from/(used in) operating activities 

The Company’s net cash inflow from operating activities for the year ended 31 December 2013 amounted to PLN 53.8 
million which compares to a net cash outflow used in operating activities during the year ended 31 December 2012 of 
PLN 36.2 million. The increase in cash inflow is principally explained by: 

- a net cash inflow from inventory amounting to PLN 59.7 million during year ended 31 December 2013 as 
compared to a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 23.7 million during the year ended 31 
December 2012. The main reason for increasing cash inflow from inventory was an increase in the cost of sales 
recognized. 

 
Cash flow from/(used in) investing activities 

The Company’s net cash inflow from investing activities amounting to PLN 1.1 million during the year ended 31 
December 2013 compared to a net cash outflow used in investing activities totaling PLN 7.9 million during the year 
ended 31 December 2012. The increase is primarily explained by: 

- a net cash outflow used for granting of loans to related parties amounting to PLN 0.2 million during the year ended 
31 December 2013 compared to PLN 7.5 million during the year ended 31 December 2012. 
 

Cash flow from/(used in) financing activities 

The Company’s net cash outflow used in financing activities totalled PLN 47.6 million during the year ended 
31 December 2013 compared to a net cash outflow totalling PLN 5.6 million in the year ended 31 December 2012. The 
decrease is primarily due to: 

- a repayment of bonds loans (issued in April 2011) for the total amount of PLN 82.5 million during the year ended 
31 December 2013 compared to PLN nil during the year ended 31 December 2012; 

- a repayment of secured bank loans amounting to PLN 90.6 million during the year ended 31 December 2013 
compared to a repayment of secured bank loans amounting to PLN 48.5 million during the year ended 31 
December 2012; 

- a payment of announced dividend amounting to PLN 8.2 million during the year ended 31 December 2013 
compared to PLN nil during the year ended 31 December 2012. 

The decrease is partly offset by 

- proceeds from issuance of newly issued bond loans for a total amount of PLN 113.3 million (net of issue costs) 
during the year ended 31 December 2013 compared to PLN nil during the year ended 31 December 2012. 
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Employees  
The average number of personnel employed by the Company and its subsidiaries – on a fulltime equivalent basis – 
increased from 60 in 2012 to 66 in 2013. 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 2014  
 

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 (*)  
Number of residential units expected to 

be delivered (*) 

Total 
project 

Until 31 
December 

2012 

During the 
period ended 
31 December 

2013 

Total 
units 

delivered   

Sold until 
31  

December 
2013 

Not sold as 
at 31  

December 
2013 

Total units 
expected  

to be 
delivered 

Constans (**)  Warsaw 19 10 29  3 2 5 34 

Gemini II (**)  Warsaw 106 73 179  1 2 3 182 

Verdis I & II (**)  Warsaw 67 82 149  54 14 68 217 

Naturalis I,II & III (**)  Warsaw 33 62 95  11 66 77 172 

Sakura I & II (**)  Warsaw 86 148 234  11 11 22 256 

Impressio I (**)  Wrocław 43 23 66  1 3 4 70 

Chilli I & II (**)  Poznań 14 30 44  3 3 6 50 

Panoramika  I (**)  Szczecin  23 46 69  11 10 21 90 

Total   
                  

391               474  
            

865                 95       111        206     1,071  
 

 (*)  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 2013 – B. Results breakdown by 
project” (pages 20 to 22). 

 

B. Current projects under construction  

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in 2014 and 2015. The Company 
has obtained construction permits for all projects/stages and has commenced construction.  

 

Project name Location 
Total area of 

units (m2) 
Total 
units 

Units sold until 
31 December 2013 

Expected 
completion of 
construction 

Espresso I  Warsaw 9,500 210 187 2014 

Młody Grunwald I Poznań 8,500 148 69 2014 

Chilli III Poznań 2,300 38 2 2014 

Sakura III Warsaw 7,300 145 29 2015 

Verdis III Warsaw 7,700 146 21 2015 

Espresso II Warsaw 7,600 152 29 2015 

Impressio II Wrocław 8,400 142 1 2015 

Tamka Warsaw 5,500 65 10 2015 

Total                56,800  
          

1,046              348    
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Outlook for 2014 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction (cont’d)  
 

Espresso I and II  

Description of project 

The first and the second phase of the Espresso project are being developed on a part of a land strip of 16,192 m2 located 
in Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street. The first and the second phase of this project will comprise 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 and 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, respectively. 

Stage of development 

The construction of the Espresso I project commenced in March 2012, while completion is expected in the first quarter 
of 2014. The construction of the Espresso II project commenced in August 2013, while completion is expected in the 
second quarter of 2015. 

 

Młody Grunwald I  

Description of project 

The first phase of the Młody Grunwald project is being developed on a part of a land strip of 15,449 m2 located in 
Grunwald district in Poznań at Jeleniogórska Street. The first phase of this project will comprise 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. 

Stage of development 

The construction of the Młody Grunwald I project commenced in September 2012, while completion is expected in the 
second quarter of 2014. 

 

Chilli III 

Description of project 

The third phase of the Chilli project is being developed on a part of a land strip of 39,604 m2 located in Tulce near 
Poznań, and is a continuation of Chilli I and Chilli II, which were completed during 2012 and 2013. The third phase of 
this project will comprise 38 units with an aggregate floor space of 2,300 m2.  

Stage of development 

The construction of the Chilli III project commenced in September 2013, while completion is expected in the fourth 
quarter of 2014. 

 

Sakura III 

Description of project 

The third phase of the Sakura project is being developed on a part of a land strip of 21,000 m2 located in the Mokotów 
district in Warsaw at Kłobucka Street and is a continuation of Sakura I and Sakura II, which were completed during 
2012 and 2013. The third 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.  

Stage of development 

The construction of the Sakura III project commenced in October 2013, while completion is expected in the first quarter 
of 2015. 
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Outlook for 2014 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)  
 

Verdis III 

Description of project 

The third phase of the Verdis project is being developed on a part of a land strip of 16,300 m2 located in the Wola 
district in Warsaw at Sowińskiego Street and is a continuation of Verdis I and Verdis II, which were completed during 
2012 and 2013. The third phase of this project will comprise 2 seven-and-eleven-storey, multi-family residential 
buildings with a total of 140 apartments and 6 commercial units and an aggregate floor space of 7,700 m2.  

Stage of development 

The construction of the Verdis III project commenced in October 2013, while completion is expected in the second 
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 14,500 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 
142 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. 

 

Tamka 

Description of project 

The Tamka project is being developed on a land strip of 2,515 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. 
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Outlook for 2014 (cont’d) 
 

C. Projects for which construction work is planned to commence during 2014  

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 2014, the 
Company is considering the commencement of development of another six stages of currently running projects and four 
new projects, 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 

Moko  

The Moko project will be developed on a land strip of 12,150 m2 located in the Mokotów district in Warsaw at 
Magazynowa Street. The project will comprise 398 units with an aggregate floor space of 23,600 m2 and will be divided 
into 2 or more phases. The first stage is to comprise 190 units with an aggregate floor space of 11,200 m2. The 
Company is considering commencing construction of the first phase of this project during 2014. 

Copernicus 

The Copernicus project will be developed on a land strip of 5,605 m2 located in the JeŜyce district in Poznań at 
Kościelna Street. The project will comprise 307 units with an aggregate floor space of 15,200 m2. The first stage is to 
comprise 149 units with an aggregate floor space of 7,800 m2. The Company is considering commencing construction 
of the first phase of this project during 2014. 

Jasminowa 

The Jasminowa project will be developed on a land strip of 118,437 m2 located in the Mokotów district in Warsaw at 
Jasminowa Street. The project will comprise 656 units with an aggregate floor space of 49,200 m2. The first stage is to 
comprise 101 units with an aggregate floor space of 9,400 m2. The Company is considering commencing construction 
of the first phase of this project during 2014. 

Skierniewicka 

The Skierniewicka 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 458 units with an aggregate floor space of 23,900 m2. The first stage is 
to comprise 133 units with an aggregate floor space of 6,100 m2. The Company is considering commencing 
construction of the first phase of this project during 2014. 

 

b) New stages of running projects  

Panoramika II 

The Panoramika II project is a continuation of Panoramika I. The project will comprise 105 units with an aggregate 
floor space of 5,600 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the remainder of 
2014. 

Sakura IV 

The Sakura IV project is the last stage of the Sakura project and is a continuation of Sakura I, II and III projects. The 
project will comprise 114 units with an aggregate floor space of 6,600 m2. The Company is considering commencing 
construction of this project during 2014. 
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Outlook for 2014 (cont’d) 
 

C. Projects for which construction work is planned to commence during 2014 (cont’d)  

b) New stages of running projects (cont’d) 

Verdis IV 

The Verdis IV project is the last stage of the Verdis project and is a continuation of Verdis I, II and III projects. The 
project will comprise 78 units with an aggregate floor space of 4,000 m2. The Company is considering commencing 
construction of this project during 2014. 

Espresso III 

The Espresso III project is continuation of Espresso I and II projects. The project will comprise 166 units with an 
aggregate floor space of 9,100 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2014. 

 

Młody Grunwald II  

The Młody Grunwald II project is a continuation of Młody Grunwald I project. The project will comprise 137 units with 
an aggregate floor space of 8,200 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 
2014. 

Chilli  IV 

The Chilli IV project is a continuation of Chilli I, II and III projects. The project will comprise 38 units with an 
aggregate floor space of 2,300 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2014. 
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Outlook for 2014 (cont’d) 
 

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 2013 

 

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” above on page 32). 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 712 Completed 

Verdis I & II (*) Warsaw 21,675 Completed 

Sakura I & II (*)  Warsaw 6,618 Completed 

Naturalis I, III & III (*) Warsaw 3,394 Completed 

Panoramika I (*)  Szczecin  2,835 Completed 

Constans (*) Warsaw 3,107 Completed 

Impressio I (*)  Wrocław 429 Completed 

Chilli I & II (*)  Poznań 625 Completed 

Subtotal completed projects               39,395    
Espresso I (**)  Warsaw 53,778 2014 

Młody Grunwald I (**)  Poznań 17,711 2014 

Chilli III (**)  Poznań 433 2014 

Sakura III (**)  Warsaw 9,313 2015 

Espresso II (**)  Warsaw 8,652 2015 

Verdis III (**)  Warsaw 7,776 2015 

Impressio II (**)  Wrocław 418 2015 

Tamka (**)  Warsaw 10,503 2015 

Subtotal projects under construction              108,584    

Total              147,979    
 
 (*)  For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2013 – B. Results breakdown by 

project” (pages 20 to 22). 
(**)  For information on current projects under construction, see “Outlook for 2014 – B. Current projects under construction” (pages 32 to 34). 

 

E.  Main risks and uncertainties during 2014 

While the improving market in 2013, that appeared to accelerate in the second half of the year, potentially bodes well 
for the Company in 2014 and 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 2014 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 2014.  
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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 (5 March 2014), the 
following shareholders are entitled to exercise over 5% of the voting rights at the General Meeting of Shareholders in 
the Company:  

 

As of  
5 March 2014 

Number of shares /  
% of shares  

Change in 
number of 

shares  

As of  
31 December 2013 
Number of shares / 

% of shares  

Change in 
number  
of shares  

As of  
31 December 2012 
Number of shares /  

% of shares 
          
Shares issued 272,360,000  -  272,360,000  -  272,360,000 
          
Major shareholders:          

I.T.R. 2012 B.V. (*) 
87,449,187    87,449,187   -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

I.T.R. Dori B.V. (*) 
87,449,187    87,449,187  -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

GE Real Estate CE 
Residential B.V. (**)  

41,800,000    41,800,000  -  41,800,000 

15.3%    15.3%    15.3% 

Amplico Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Between 5%-10%.    Between 5%-10%.    Between 5%-10%. 

ING Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Between 5%-10%.    Between 5%-10%.    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 Israel Theaters Ltd. and I.T.R. Dori B.V. is a subsidiary of U. Dori Group Ltd. 
 (**) 

On 14 November 2013, , the shares in 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 Israel Theaters Ltd. indirectly controls 39.78% of the Company’s shares and U. Dori 
Group Ltd. indirectly controls 39.78% of the Company’s shares. 

 
 
Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the year ended 
31 December 2013 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 2013 and as at the day of publishing this report indirectly held 5.1% 
interest in the Company.  

- Mr Israel Greidinger, as at 31 December 2013 and as at the day of publishing this report, indirectly held 8.03% of 
the shares and 8.63% of the voting rights 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 2013 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 2013 and as at the day of publishing this report indirectly held 0.007% 
interest in the Company.  

 

Changes in the Management Board in the year ended 31 December 2013 and until the date of publication 
of the report 

Mr Pierre Decla was appointed on 27 June 2013. He resigned on 25 November 2013, in connection with the sale of the 
shares in RN Development Holding B.V. (holding 100% of the shares in GE Real Estate CE Residential B.V.) by 
General Electric Capital Corporation (“GE”), as a result of which GE does no longer own (directly or indirectly) any 
shares in the Company. Mr Decla represented GE on the Management Board. 

 

Changes in the Supervisory Board in the year ended 31 December 2013 and until the date of publication 
of the report 

Mr Frank Roseen resigned on 25 November 2013, in connection with to the sale of the shares in RN Development 
Holding B.V. (holding 100% of the shares in GE Real Estate CE Residential B.V.) by General Electric Capital 
Corporation (“GE”), as a result of which GE does no longer own (directly or indirectly) any shares in the Company. Mr 
Roseen represented GE on the Supervisory Board. 

 

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 2013  

The Company’s net income for the three months ended 31 December 2013 was PLN 1,192 thousand and can be 
summarized as follows: 

      

 For the three months ended 31 December   2013  
(Unaudited) 

 2012  
(Unaudited) 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

      
 Revenue  39,060  125,319 
 Cost of sales   (33,005)  (86,854) 
 Gross profit  6,055  38,465 
      

 Changes in the value of investment property  774  (970) 

 Selling and marketing expenses  (1,686)  (1,758) 

 Administrative expenses  (3,954)  (5,305) 

 Other expenses  (669)  (1,021) 

 Other income  251  38 
 Result from operating activities   771  29,449 
      

 Finance income  447  594 

 Finance expense  (708)  (543) 
 Net finance income/(expense)   (261)  51 

      
 Profit before taxation  510  29,500 
      
 Income tax benefit   432  1,781 
 Profit for the period before non-controlling interests  942  31,281 
      
 Non-controlling interests  250  75 

 
Net profit for the period attributable to  
the equity holders of the parent   1,192 

 
31,356 

 
 
Other 

As of 31 December 2013, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to 
a total of PLN 34,753 thousand.  

 

As of 31 December 2013, the Group had no litigation claims or liabilities that in total exceed 10% of the Group’s 
equity. 

The following net movements in the Group’s main provisions took place during the year ended 31 December 2013: 

• a decrease in the provision for deferred tax liabilities of PLN 576 thousand (an increase of PLN 5,221 thousand 
during the year ended 31 December 2012). 
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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 2013, 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 2014. 

 

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 2013 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 2013 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 25 July 
2013. 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 39 of the Consolidated Financial 
Statements.  
 
The Management Board 
 
 
     
_______________   _________________  ____________________ 
Shraga Weisman    Tomasz Łapiński  Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer  Chief Financial Officer  Sales and Marketing Director 
   
 
 
__________________  _________________   
Ronen Ashkenazi     Israel Greidinger 
 
Rotterdam, 5 March 2014
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To: The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V.  

Independent auditor’s report 

Report on the financial statements 

We have audited the accompanying financial statements 2013 of Ronson Europe N.V., Rotterdam, as set out on pages 
45 to 115. The financial statements consist of consolidated financial statements and the company financial statements. 
The consolidated financial statements comprise the consolidated statements of financial position as per 31 December 
2013, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes  
in equity and consolidated statements of cash flows of the year then ended and notes, comprising a summary of the 
significant accounting policies and other explanatory information. The company financial statements comprise the 
company statement of financial position as at 31 December 2013, the company statement of profit or loss for the year 
then ended, the company statement of changes in equity and company statement of cash flows for the year then ended 
and notes, comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information. 

 

Management's responsibility  

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch 
Civil Code, and for the preparation of the Director’s board report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch 
Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary to enable the 
preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's responsibility  

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing and International Standards on Auditing. This 
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair 
presentation of the financial statements 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 entity's internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion. 

Opinion with respect to the consolidated 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 2013 and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with 
International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch 
Civil Code. 
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Opinion with respect to the company financial statements 

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of Ronson Europe 
N.V. as at 31 December 2013 and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with Part 9 of 
Book 2 of the Dutch Civil Code. 

Report on other legal and regulatory requirements  

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code,  
we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the Director’s report, to the extent we can 
assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the information as required 
under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the management board report, to the extent 
we can assess, is consistent with the financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code. 

 

Amsterdam, 5 March 2014 

 

 
Ernst & Young Accountants LLP 

Signed by J.H. de Prie 
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Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
 
For the year ended 31 December   2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

    

    

Revenue 6 207,025 198,759 
Cost of sales 7 (164,460) (148,352) 
Gross profit  42,565 50,407 
    
Changes in the value of investment property 16 774 (970) 
Selling and marketing expenses 8 (6,821) (6,200) 
Administrative expenses 9 (15,905) (15,972) 
Other expenses 11 (2,608) (1,953) 
Other income 12 731 967 
Result from operating activities   18,736 26,279 
    
Finance income 13 1,876 3,433 
Finance expense 13 (3,371) (1,441) 
Net finance income   (1,495) 1,992 
    
Profit before taxation  17,241 28,271 
    
Income tax benefit  14 1,181 3,040 
Profit for the year   18,422 31,311 
    
Other comprehensive income   - - 

Total comprehensive income for the year, net of tax    18,422 31,311 
    
Total comprehensive income attributable to:    
equity holders of the parent  19,026 31,655 
non-controlling interests   (604) (344) 
Total comprehensive income for the year, net of tax   18,422 31,311 

    
Weighted average number of ordinary shares (basic and diluted)  27 272,360,000 272,360,000 

    
In Polish Zlotys (PLN)    
Net earnings per share attributable to  
the equity holders of the parent (basic and diluted) 27                  0.070           0.116  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 50 to 105 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position 
 
As at 31 December  2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

    

Assets     

Non-current assets    

Property and equipment  15 9,270        8,660  
Investment property 16 9,840        8,279  
Loans granted to third parties 17 629        1,043  
Loans granted to related parties 18 8,536        7,704  
Deferred tax assets 19 12,470       11,798  
Total non-current assets   40,745       37,484  
    
Current assets    
Inventory 20 620,330      668,080  
Trade and other receivables and prepayments 21 38,027       30,661  
Income tax receivable  524        2,422  
Short-term bank deposits – collateralized 22 1,268        2,944  
Loans granted to third parties 17 843 - 
Other current financial assets 23 515 - 
Cash and cash equivalents 24 52,204       44,928  
Total current assets   713,711     749,035  
    
Total assets   754,456     786,519  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 50 to 105 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position (cont’d) 
 
As at 31 December  2013 2012 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

    

Equity and liabilities    
Equity    
Shareholders’ equity    
Share capital  20,762       20,762  
Share premium   282,873      282,873  
Retained earnings  161,551      152,223  
Equity attributable to equity holders of the parent 25 465,186     455,858  
Non-controlling interests 26 1,883        3,910  
Total equity   467,069     459,768  
    
Liabilities    
Non-current liabilities    
Floating rate bond loans 28, 29 113,759       86,756  
Secured bank loans 28, 30 27,528       39,893  
Loans from third parties 28, 31 11,192       13,932  
Other payables  394          816  
Deferred tax liability 19 10,954       11,530  
Total non-current liabilities   163,827     152,927  
    
Current liabilities    
Trade and other payables and accrued expenses 32 32,728       38,090  
Floating rate bond loans 28, 29 5,607        1,657  
Secured bank loans 28, 30 14,450       65,319  
Advances received 33 70,565       68,492  
Income tax payable  9           35  
Provisions 34 201          231  
Total current liabilities   123,560     173,824  
Total liabilities   287,387     326,751  
      
Total equity and liabilities   754,456 786,519 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 50 to 105 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 2013 and 31 December 2012:  
 
 

 

Attributable to the  
Equity holders of parent 

   

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Share  
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

Non-
controlling 

interests 

Total 
equity 

       
Balance at 1 January 2012 20,762 282,873 120,568 424,203 4,254 428,457 
       

Comprehensive income:       

Profit for the year ended 31 December 2012 - - 31,655 31,655 (344) 31,311 

Other comprehensive income - - - - - - 

Total comprehensive income - - 31,655 31,655 (344) 31,311 
       

Balance at 31 December 2012 20,762 282,873 152,223 455,858 3,910 459,768 
       

Comprehensive income:       

Profit for the year ended 31 December 2013 - - 19,026 19,026 (604) 18,422 

Other comprehensive income - - - - - - 

Total comprehensive income - - 19,026 19,026 (604) 18,422 
       
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) 
       

Balance at 31 December 2013 20,762 282,873 161,551 465,186 1,883 467,069 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 50 to 105 are an integral part of these consolidated financial statements 
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Consolidated Statement of Cash Flows 
 
For the year ended 31 December  2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 
    
Cash flows from/(used in) operating activities    

Profit for the period  18,422 31,311 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in operating activities:    

Depreciation 9, 15 627 745 

Decrease/(increase) in the value of investment property 16 (774) 970 

Finance expense 13 3,371 1,441 

Finance income 13 (1,876) (3,433) 

Profit on sale of property and equipment 12 (152) (177) 

Write-down of inventory 20 - 4,957 

Income tax benefit 14 (1,181) (3,040) 

Subtotal  18,437 32,774 
    
Decrease/(increase) in inventory 41 59,676 (23,749) 

Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments  (7,366) (18,307) 

Decrease/(increase) in other current financial assets  (515) - 

Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses  (5,784) 6,690 

Increase/(decrease) in provisions 34 (30) (30) 

Increase/(decrease) in advances received  2,073 (18,899) 

Subtotal  66,491 (21,521) 
    
Interest paid  (15,796) (18,068) 

Interest received  1,253 3,295 

Income tax received  1,805 63 

Net cash from/(used in) operating activities  53,753 (36,231) 
    
Cash flows from/(used in) investing activities    

Acquisition of property and equipment 15 (713) (692) 

Loans granted to third parties 17 (327) - 

Loans granted to related parties 18 (175) (7,488) 

Short-term bank deposits – collateralized  1,676 (432) 

Proceeds from sale of property and equipment  658 779 

Net cash from/(used in) investing activities  1,119 (7,833) 

    
Cash flows from/(used in) financing activities    

Proceeds from bank loans, net of bank charges 30 26,438 35,324 

Repayment of bank loans 30 (90,589) (48,442) 

Proceeds from bond loans, net of issue costs 29 113,322 - 

Repayment of bond loans 29 (82,500) - 

Acquisition of Non-controlling interest 26 (2,950) - 

Dividends paid to equity holders of the parent 25 (8,171) - 

Loans received from third parties 31 1,193 7,488 

Repayment of loans received from third parties 31 (4,339) - 

Net cash from/(used in) financing activities  (47,596) (5,630) 

      

Net change in cash and cash equivalents  7,276 (49,694) 
Cash and cash equivalents at beginning of the year  44,928 94,622 

Cash and cash equivalents at end of the year 24 52,204 44,928 

 
The notes on pages 50 to 105 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 2013, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect 
subsidiary of Israel Theaters Ltd. (‘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 Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny and ING 
Otwarty Fundusz Emerytalny each 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 2013, 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 
 2013 

31 December  
2012 

 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. (1) 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. 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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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 

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 2013 31 December 2012 

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% 68.4% 

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 IS sp. z o.o. (2)  2010 50.0% 50.0% 

66. Ronson Development Sp. z o.o. - Naturalis Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 

67. Ronson Development Sp. z o.o. - Impressio Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 

68. Ronson Development Sp. z o.o. - Continental 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 

69. Ronson Development Sp. z o.o. - Providence 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 

70. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. – Capital 2011 Sp. k 2011 100.0% 100.0% 

71. Ronson Development Sp. z o.o. - Architecture 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 

72. Ronson IS sp. z o.o. Sp.k. (2) 2012 50.0% 50.0% 

73. Ronson Development Sp. z o.o. - City 1 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 

74. Ronson Development Sp. z o.o. - City 2 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 

75. Ronson Development Sp. z o.o. - City 3 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 

     

     
(2) The Group accounts for the investments in Ronson IS Sp. z o.o. and in Ronson IS Sp. z o.o. Sp.k. as an investment in a jointly controlled entity in 

accordance with IAS 31, i.e. the proportionate consolidation method is applied. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
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 2013, in light of the 
current process of IFRS endorsement in the European Union and the nature of the Group’s activities, there is no 
difference between the IFRSs applied by the Group and the IFRSs endorsed by the European Union. 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 

5 March 2014. 
 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 35. 

  
(c) 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.  

  
(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 21 – trade and other receivables and prepayments 
� Note 34 – provisions  
� Note 37 – 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 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 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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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
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 

 Subsidiaries are entities controlled by the Company. 

 Control exists when the Company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as 
to obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that presently are exercisable 
are taken into account. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial 
statements from the date that control commences until the date that control ceases.  

 Intra-group balances and transactions, and any unrealized gains and losses arising from intra-group transactions, 
are eliminated during consolidation. Jointly controlled entities are those enterprises over whose activities the 
Company has joint control, established by contractual agreements. The Consolidated Financial Statements 
include the Company’s proportionate share of the enterprises’ assets, liabilities, revenues and expenses with 
items of similar nature on a line-by-line basis, from the date that joint control commences until the date that joint 
control ceases.  

 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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
2. Basis of preparation and measurement (cont’d) 
 
(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. The Group has adopted the following amendments to IFRS 
and IFRIC interpretations applicable to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2013:  

• Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Presentation of Items of Other 
Comprehensive Income 

• Amendments to IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards – Government 
Loans 

• Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Offsetting Financial Assets and Financial 
Liabilities- Amendments to IFRS 7 

• Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets 

• IFRS 13 Fair Value Measurement 

• Amendments to IAS 19 Employee Benefits 

• IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

• Improvements to IFRSs (issued in May 2012): 

- IAS 1 – Clarification of the requirement for comparative information 

- IAS 16 – Classification of servicing equipment 

- IAS 32 – Tax effects of distributions to holders of equity instruments 

- IAS 34 – Interim financial reporting and segment information for total assets and liabilities 
 

 Adoption of the above new standards and amendments to standards did not have impact on the financial position 
or performance of the Group.  

 

 The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that was issued but is not yet 
effective. The Adoption of: IFRS 10 Consolidated Financial Statements, restated IAS 27 Separate Financial 
Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, restated IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures and 
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities was delayed as allowed till 2014. Based on the preliminary 
analyses performed, IFRS 10, IFRS 12, restated IAS 27 and restated IAS 28 are not expected to have any impact 
on the currently held investments of the Group.  

 The application of IFRS 11 will impact the financial position of the Group by eliminating proportionate 
consolidation of the joint venture 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 will be accounted for using the equity method of accounting. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 

3. 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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
  
 (c) Financial instruments (cont’d) 
  

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. 
 
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 

  Loans granted to related parties  Amortized costs 

  Trade and other receivables   Amortized costs 

Other financial liabilities  Floating rate bonds  Amortized costs 

  Loans from others  Amortized costs 

  Trade and other payables and accrued expenses  Amortized costs 

  Secured bank loans  Amortized costs 

 
  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.  
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
  
 (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 self-
constructed 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. 

  
 (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 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.  
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
 
 (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. 

 
 (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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
 
 (h) Trade and other receivables and prepayment 

Trade and other receivables are stated at amortized cost less impairment losses. 
 
 (i) Equity  
 (i) 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) Impairment 
 (i) 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.  

 
 (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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
 
 (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, moreover the borrowing costs associated with the bonds issued by the Company are 
capitalized indirectly to the Company’s inventory. All other borrowing costs are expensed in the period in 
which they occur. Borrowing costs consist of interest calculated using the effective interest method that 
an entity incurs in connection with the borrowing of funds.  
 
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. 
 
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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
  
 (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) 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.   

 
 (r) Jointly controlled entities  

The Group has an interest in a joint venture which is a jointly controlled entity, whereby the venturers 
have a contractual arrangement that establishes joint control over the economic activities of the entity. 
The Group recognizes its interest in the joint venture using the proportionate consolidation method. The 
Group combines its proportionate share of each of the assets, liabilities, income and expenses of the joint 
venture with similar items, line by line, in its consolidated financial statements. The financial statements 
of the joint venture are prepared for the same reporting period as the parent company. Adjustments are 
made where necessary to bring the accounting policies in line with those of the Group. 
Adjustments are made in the Group’s consolidated financial statements to eliminate the Group’s share of 
intragroup balances, income and expenses and unrealized gains and losses on transactions between the 
Group and its jointly controlled entity. Losses on transactions are recognized immediately if the loss 
provides evidence of a reduction in the net realizable value of current assets or an impairment loss. The 
joint venture is proportionately consolidated until the date on which the Group ceases to have joint 
control over the joint venture. 
Upon loss of joint control and provided the former joint control entity does not become a subsidiary or 
associate, the Group measures and recognizes its remaining investment at its fair value. Any difference 
between the carrying amount of the former joint controlled entity upon loss of joint control and the fair 
value of the remaining investment and proceeds from disposal are recognized in profit or loss. When the 
remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
 
 (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 35 and Note 36.  
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. 
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. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
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 2013, and have not been applied in preparing these 
consolidated financial statements:  

•••• The first phase of IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement and subsequent 
amendments – effective date postponed by IASB without proposing potential deadline for endorsement, 

•••• IFRS 10 Consolidated Financial Statements – effective for financial years beginning on or after 1 January 
2013, – in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 2014. Entity 
decided to apply IFRS for the periods beginning on 1 January 2014, 

•••• IFRS 11 Joint Arrangements – effective for financial years beginning on or after 1 January 2013 – in EU 
effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 2014. Entity decided to apply 
IFRS for the periods beginning on 1 January 2014, 

•••• IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – effective for financial years beginning on or after 
1 January 2013 – in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 2014,. 
Entity decided to apply IFRS for the periods beginning on 1 January 2014, 

•••• Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12 Transition Guidance - effective for financial years 
beginning on or after 1 January 2013 in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 
1 January 2014, 

•••• IAS 27 Separate Financial Statements – effective for financial years beginning on or after 1 January 2013 
– in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 2014. Entity decided to 
apply IAS for the periods beginning on 1 January 2014, 

•••• IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – effective for financial years beginning on or after 
1 January 2013 – in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 2014. 
Entity decided to apply IAS for the periods beginning on 1 January 2014, 

•••• Amendments to IAS 32 Financial Instruments – Presentation: Offsetting Financial Assets and Financial 
Liabilities- effective for financial years beginning on or after 1 January 2014, 

•••• Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 Investment Entities (issued on 31 October 2012) – 
effective for financial years beginning on or after 1 January 2014. 

•••• IFRIC 21 Levies – effective for financial years beginning on or after 1 January 2014 – not endorsed by 
EU till the date of approval of these financial statements, 

•••• Amendments to IAS 36 Recoverable Amounts Disclosures for Non-Financial Assets (issued on 29 May 
2013) – effective for financial years beginning on or after 1 January 2014, 

•••• Amendments to IAS 39 Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (issued on 27 
June 2013) – effective for financial years beginning on or after 1 January 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 – not yet endorsed by EU till the date of 
approval of these financial statements, 

•••• Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 – 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 – 
not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements, 

•••• Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 – effective for financial years beginning on or after 1 July 
2014 – not yet endorsed by EU till the date of approval of these financial statements, 

•••• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts – 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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Notes to the Consolidated Financial Statements 

5. 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 2013 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental   Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               
Segment 
assets 375,915 40,161 9,840  133,607 -  75,327 2,585  60,301 7,688 - 705,424 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 49,032 49,032 
Total 
assets 375,915 40,161 9,840   133,607 -   75,327 2,585   60,301 7,688 49,032 754,456 

               

               
Segment 
liabilities 117,041 9,774 -  24,737 -  588 -  1,279 - - 153,419 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 133,968 133,968 
Total 
liabilities 117,041 9,774 -   24,737 -   588 -   1,279 - 133,968 287,387 

  

  

In thousands of Polish Zlotys (PLN) As at 31 December 2012 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental   Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               
Segment 
assets 420,313 48,260 8,279  102,388 -  82,118 2,520  70,380 7,659 - 741,917 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 44,602 44,602 
Total 
assets 420,313 48,260 8,279   102,388 -   82,118 2,520   70,380 7,659 44,602 786,519 

               

               
Segment 
liabilities 181,446 11,451 -  17,514 -  821 1  10,716 - - 221,949 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 104,802 104,802 
Total 
liabilities 181,446 11,451 -   17,514 -   821 1   10,716 - 104,802 326,751 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
5. Segment reporting (cont’d) 
 

 
 
 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the year ended 31 December 2013 
 Warsaw  Poznań   Wrocław   Szczecin   Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses   Apartments Houses  Apartments Houses    

                

Revenue  166,153 9,974 772  9,321 -  8,809 -  11,996 -  - 207,025 

                
Segment 
result 35,809 (828) 1,203  (900) -  (575) (4)  301 (4)  - 35,002 
Unallocated 
result - - -   - -   - -   - -   (16,266) (16,266) 
Result from 
operating 
activities 35,809 (828) 1,203  (900) -  (575) (4)  301 (4)  (16,266) 18,736 

                
Net finance 
income (533) (22) -   108 -   32 -   12 -   (1,092) (1,495) 
Profit 
before tax 35,276 (850) 1,203  (792) -  (543) (4)  313 (4)  (17,358) 17,241 
Income tax 
benefit               1,181 
Profit for 
the year               18,422 

                
Capital 
expenditure - - -  - -  - -  - -  713 713 

                

                

                

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the year ended 31 December 2012 
 Warsaw  Poznań   Wrocław   Szczecin   Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses   Apartments Houses  Apartments Houses    

                

Revenue  159,132 9,863 583  5,117 -  17,689 -  6,375 -  - 198,759 

                
Segment 
result 48,281 (4,697) (697)  (796) -  763 (4)  56 (4)  - 42,902 
Unallocated 
result - - -  - -  - -   - -   (16,623) (16,623) 
Result from 
operating 
activities 48,281 (4,697) (697)  (796) -   763 (4)  56 (4)  (16,623) 26,279 

                
Net finance 
income 199 (1) -  42 -  33 (1)   5 -   1,715 1,992 
Profit 
before tax 48,480 (4,698) (697)  (754) -   796 (5)  61 (4)  (14,908) 28,271 
Income tax 
benefit               3,040 
Profit for 
the year               31,311 

                
Capital 
expenditure - - -  - -  - -  - -  692 692 
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6. Revenue 
    
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Gemini II  45,395 68,655 
 Verdis I+II  40,481 29,166 
 Sakura I+II  62,410 42,853 
 Impressio I  8,809 17,689 
 Constans  9,974 8,106 
 Naturalis I+II+III  17,759 9,165 
 Imaginarium II+III  47 8,162 
 Panoramika I  11,996 6,375 
 Chilli I+II  9,276 4,221 
 Nautica I+II  60 1,662 
 Galileo  45 896 
 Gardenia  - 683 
 Other   773 1,126 
 Total revenue   207,025 198,759 

 
 
7. Cost of sales 
     
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Gemini II  27,618 40,155 
 Verdis I+II  28,343 18,707 
 Sakura I+II  53,006 32,725 
 Impressio I  9,011 16,739 
 Constans  10,320 8,106 
 Naturalis I+II+III  15,555 7,870 
 Imaginarium II+III  37 6,089 
 Panoramika I  11,354 6,124 
 Chilli I+II  8,785 3,871 
 Nautica I+II  60 1,448 
 Galileo  29 591 
 Gardenia  - 680 
 Write-down of inventory  - 4,957 
 Other   342 290 
 Total cost of sales   164,460 148,352 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
8. Selling and marketing expenses 
     
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)    
     
 Advertising  5,308 5,265 
 Brokerage fees  1,100 417 
 Other  413 518 
 Total selling and marketing expenses   6,821 6,200 
 
 
 
9. Administrative expenses 

   
 For the year ended 31 December   2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note  
  

   

 Personnel expenses  10 11,152 11,053 
 External services  2,632 2,610 

 Materials and energy  674 612 
 Depreciation  627 745 
 Taxes and charges  176 178 
 Other  644 774 

 Total administrative expenses   15,905 15,972 
 
 
 
10. Personnel expenses 
   
 For the year ended 31 December   2013  2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
     
 Wages and salaries  9,590 9,687 
 Social security and other benefits  1,562 1,366 

 Total personal expenses   11,152 11,053 
     
 Average number of personnel employed (*)   66 60 

(*) All employees are employed in the territory of Poland. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 

11. Other expenses 
   
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Maintenance expense of unsold units  1,621 702 
 Cost of repairs and defects  314 623 
 Expense for contractual penalties and compensation  68 223 
 Group restructuring expense  100 109 
 Impairment of trade receivables (1)  36 10 
 Cost of research and due diligence of new projects  56 138 
 Other expense  413 148 
 Total other expense   2,608 1,953 

 

(1) For additional information see Note 21. 

 
12. Other income 
    
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Revenues from contractual penalties and compensation  159 179 
 Rental income from inventory  192 554 
 Net profit on sale of property and equipment   152 177 
 Other income  228 57 
 Total other income   731 967 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 

13. Finance income and expense  
    
 For the year ended 31 December 2013  

Total  
amount 

Amount 
capitalized  

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
      
 Interest on granted loans  759 - 759 
 Interest income on bank deposits  1,247 136 1,111 
 Other finance income  6 - 6 
 Finance income   2,012 136 1,876 
      
 Interest expense on financial liabilities   (13,935) (11,831) (2,104) 
 Foreign exchange loss  (6) - (6) 
 Commissions and fees  (3,264) (2,048) (1,216) 
 Other finance expense  (45) - (45) 
 Finance expense   (17,250) (13,879) (3,371) 
      

Net finance expense   (15,238) (13,743) (1,495) 

 
 
    
 For the year ended 31 December 2012  

Total  
amount 

Amount 
capitalized  

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
      
 Interest on granted loans  331 - 331 
 Interest income on bank deposits  3,013 193 2,820 
 Foreign exchange gain  1 - 1 
 Other finance income  281 - 281 
 Finance income   3,626 193 3,433 
      
 Interest expense on financial liabilities   (18,070) (16,994) (1,076) 
 Foreign exchange loss  (12) - (12) 
 Commissions and fees  (1,785) (1,536) (249) 
 Other finance expense  (104) - (104) 
 Finance expense   (19,971) (18,530) (1,441) 
      

Net finance income/(expense)   (16,345) (18,337) 1,992 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 

14. Income tax  
     
 For the year ended 31 December 

 
2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Current tax     

 Current period  72 63 
 Taxation in respect of previous periods  (5) (2,369) 
 Total current tax (benefit)/expense   67 (2,306) 
     
 Deferred tax     
 Origination and reversal of temporary differences  (8,118) 5,825 
 Tax losses utilized/(recognized)  6,870 (6,559) 
 Total deferred tax benefit   (1,248) (734) 
     

 Total income tax benefit   (1,181) (3,040) 
 
 
 
     

 Reconciliation of effective tax rate    

     
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Profit for the year  18,422 31,311 
 Total income tax benefit  (1,181) (3,040) 
 Profit before income tax   17,241 28,271 
     

 Expected income tax using the Polish tax rate (19%) 

 

3,276 5,371 
     
 Tax effect of:    
 Taxes in respect of previous periods  (5) (2,369) 
 Non-deductible expenses, net  67 29 
 Movement in unrecognized deferred tax assets in Poland  (1,910) 8,223 

 
Tax benefit in connection with the organizational restructuring of the 
Group 

 

(3,017) (14,655) 
 Other differences  408 361 

 Tax benefit for the period   (1,181) (3,040) 
     
 Effective tax rate   - 6.85% -10.75% 
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15. Property and equipment  
    
 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   1,108 1,703 8,551 11,362 
 Additions  405 43 265 713 
 Transferred from inventory  - - 1,030 1,030 
 Disposals  (215) (132) (1,201) (1,548) 
 Closing balance    1,298 1,614 8,645 11,557 
       
 Depreciation and impairment losses      
 Balance at 1 January   811 735 1,156 2,702 
 Depreciation for the period  87 228 312 627 
 Disposals  (200) (74) (768) (1,042) 
 Closing balance   698 889 700 2,287 
       
 Carrying amounts      
 At 1 January   297 968 7,395 8,660 
 Closing balance   600 725 7,945 9,270 
 
 
    
 For the year ended 31 December 2012  Vehicles Equipment Building Total 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

       
 Cost or deemed cost      
 Balance at 1 January   1,097 1,767 8,575 11,439 
 Additions  94 429 169 692 
 Transferred from inventory  - - 366 366 
 Disposals  (83) (493) (559) (1,135) 
 Closing balance    1,108 1,703 8,551 11,362 
       
 Depreciation and impairment losses      
 Balance at 1 January   733 783 974 2,490 
 Depreciation for the period  161 364 220 745 
 Disposals  (83) (412) (38) (533) 
 Closing balance   811 735 1,156 2,702 
       
 Carrying amounts      
 At 1 January   364 984 7,601 8,949 
 Closing balance   297 968 7,395 8,660 
 

Impairment loss  
In the years ended 31 December 2013 and 31 December 2012, 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  2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
     

 Balance at 1 January  8,279 9,249 

 Transferred from inventory  787 - 

 Change in fair value during the year  774 (970) 

 

Balance as at 31 December, including:   9,840 8,279 

    

Cost  4,434 3,647 

Fair value adjustments   5,406 4,632 

 
As at 31 December 2013, 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)  two commercial (office) units located at 57, KEN Avenue (in the Gemini I project), with a total aggregate 
usable floor space of 178 m2 leased to third parties with an indefinite term (“Ursynów IP”).   

Investment property is valued at fair value determined as at 31 December 2013 and as at 31 December 2012 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 2012 included: an annual 
discount rate of 9.0%, a capitalization exit yield of 7.0%, a monthly rent of PLN 38/ m2 and a long term vacancy 
rate of 10%.  

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 2013, had been 100 basis points 
higher than was the case at that time, the value of the investments would have been 13% lower (31 December 
2012: 12% lower). In this situation, the Company’s shareholders’ equity would have been PLN 1.3 million 
lower (31 December 2012: PLN 1.0 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 2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

  
 Opening balance 1,043 928
 Loans granted 627 -
 Loans repaid (300) -
 Accrued interest/(interest repayment), net 102 115
 Total closing balance  1,472 1,043
       
 Closing balance includes:   

 Current assets 843 -
 Non-current assets 629 1,043

 Total closing balance 1,472 1,043

 
The loans are granted to one of the shareholders of Ronson Espresso Sp. z o.o. As at 31 December 2012 and as 
at 31 December 2013 the loans bear a fixed interest rate of 15% and a variable rate of 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. Loans granted to related parties 
 

The table below presents the movement in Loans granted to related parties: 
     
 For the year ended 31 December 2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

  
 Opening balance 7,704 -
 Loans granted 250 7,488
 Loans repaid (75) -
 Accrued interest/(interest repayment), net 657 216
 Total closing balance  8,536 7,704
       
 Closing balance includes:   

 Current assets - -
 Non-current assets 8,536 7,704

 Total closing balance 8,536 7,704
 

These loans are granted to the joint venture (Ronson IS sp. z o.o. Sp.k., that was established during 2012). The 
loans mature in 2017. As at 31 December 2012 and as at 31 December 2013 the loans bear a variable rate of 
9.2% and a variable rate of 8.6% (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 

2013 

Recognized in 
the statement of 
comprehensive 

income 

Closing 
balance 31 
December 

2013 

  
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 Deferred tax assets    
 Tax loss carry forward 21,613 (6,870) 14,743 
 Accrued interest  2,881 2,145 5,026 
 Accrued expense 225 (46) 179 
 Other 454 - 454 
 Total deferred tax assets 25,173 (4,771) 20,402 
     
 Deferred tax liabilities    
 Difference between tax base and carrying value of inventory   22,797 (6,433) 16,364 
 Accrued interest 640 243 883 
 Fair value gain on investment property 880 147 1,027 
 Other 588 24 612 
 Total deferred tax liabilities 24,905 (6,019) 18,886 
 

Total deferred tax benefit (see Note 14)   (1,248)    

     
 Deferred tax assets 25,173  20,402 
 Deferred tax liabilities 24,905  18,886 
 

Offset of deferred tax assets and liabilities for individual companies (13,375)   (7,932) 
 Deferred tax assets reported in the  

statement of financial position 11,798   12,470 
 Deferred tax liabilities reported in the  

statement of financial position 11,530  10,954 
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19. Deferred tax assets and liabilities (cont’d) 

  Opening 
balance 1 
January 

2012 

Recognized in 
the statement of 
comprehensive 

income 

Closing 
balance 31 
December 

2012 

  
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 Deferred tax assets    
 Tax loss carry forward 15,054 6,559 21,613 
 Accrued interest  740 2,141 2,881 
 Accrued expense 280 (55) 225 
 Other 454 - 454 
 Total deferred tax assets 16,528 8,645 25,173 
     
 Deferred tax liabilities    
 Difference between tax base and carrying value of inventory   15,045 7,752 22,797 
 Accrued interest 300 340 640 
 Fair value gain on investment property 1,064 (184) 880 
 Other 585 3 588 
 Total deferred tax liabilities 16,994 7,911 24,905 
 

Total deferred tax benefit (see Note 14)   (734)    

     
 Deferred tax assets 16,528  25,173 
 Deferred tax liabilities 16,994  24,905 
 

Offset of deferred tax assets and liabilities for individual companies (10,685)   (13,375) 
 Deferred tax assets reported in the  

statement of financial position 5,843   11,798 
 Deferred tax liabilities reported in the  

statement of financial position 6,309   11,530 

 

 The tax losses carried forward expire in the following years: 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
As at 31 

December 2013 

   
 2014 1,766 
 2015 5,400 
 2016 4,541 
 2017 2,482 
 2018 554 
 After 2018 - 

 Total deferred tax asset in respect of tax losses carried forward 14,743 

 
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.  
The Company did not recognize entire deferred tax asset on consolidation level resulting from contributions as 
the recoverability of such assets is uncertain.  
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19. Deferred tax assets and liabilities (cont’d) 
    

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 107,379 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 

 

 

Balance 
01 

January 
2012 

 Tax 
losses 

expired  
Additions/ 

(Realizations) 

Balance 31 
December 

2012 

 Tax 
losses 

expired  
 Additions/ 

(Realizations)  

Balance 31 
December 

2013  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Tax losses 2,363 (3,083) 8,223 7,503 (355) (1,910) 5,238 
 Total 2,363 (3,083) 8,223 7,503 (355) (1,910) 5,238 

 
 
 
Tax losses carry forward 
 

 
As at 31 December  2013  2012 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
Recognized 

tax losses 
Unrecognized 

tax losses 
Total tax 

losses  
Recognized 

tax losses 
Unrecognized 

tax losses 
Total tax 

losses 
 

Tax loss 2008 carried forward - - -  14,563 388 14,951 
 

Tax loss 2009 carried forward 5,690 5,799 11,489  11,715 11,605 23,320 
 

Tax loss 2010 carried forward 25,361 11,475 36,836  37,129 16,538 53,667 
 

Tax loss 2011 carried forward 24,228 7,746 31,974  32,450 8,030 40,480 
 

Tax loss 2012 carried forward 16,482 2,147 18,629  17,893 2,930 20,823 
 

Tax loss 2013 carried forward 5,834 404 6,238  - - - 
 

Total tax losses carried forward 77,595 27,571 105,166   113,750 39,491 153,241 

 
 
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 2013 are estimated to be EUR 
1,509 thousand (2012: EUR 1,851 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 2013: 

Opening 
balance 01 

January 2013 
  

Transferred to 
finished units Additions 

Closing 
balance 31 
December 

2013  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 369,211   (21,377) 3,411 351,245 
 

Construction costs  64,598   (67,883) 90,226 86,941 
 

Planning and permits 20,300   (3,095) 7,238 24,443 
 

Borrowing costs (1) 69,839   (5,835) 13,743 77,747 
 

Other 3,144   (1,406) 2,302 4,040 
 

Work in progress 527,092   (99,596) 116,920 544,416 
 

 

Opening 
balance 01 

January 2013 

Transferred to 
property and 

equipment 

Transferred 
to investment 

property 

Transferred 
from work in 

progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Closing 
balance 31 
December 

2013  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 142,557 (1,030) (787) 99,596 (163,897) 76,439 
 

 

Opening 
balance 01 

January 2013 
  

Revaluation write down recognized 
in statement of comprehensive 

income 
Closing 

balance 31 
December 

2013 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (1,569)     - 1,044 (525) 
 

 
Total inventories at the lower 
of cost or net realizable value 668,080         620,330 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 8.6% average effective capitalization interest rate. 
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20. Inventory (cont’d) 
 

For the year ended 31 December 2012:  
 

 Opening 
balance 01 

January 2012 

Transferred to 
property and 

equipment 
Transferred to 
finished goods Additions 

Closing 
balance 31 
December 

2012 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

       
 Land and related expense 399,143 (84) (51,210) 21,362 369,211 
 Construction costs  104,839 (246) (175,180) 135,185 64,598 
 Planning and permits 21,872 (10) (7,454) 5,892 20,300 
 Borrowing costs (1) 61,438 (22) (9,914) 18,337 69,839 
 Other 3,627 (4) (4,360) 3,881 3,144 
 Work in progress 590,919 (366) (248,118) 184,657 527,092 
       
  

Opening 
balance 01 

January 2012  
Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Closing 
balance 31 
December 

2012 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 

Finished goods 40,497   248,118 (146,058) 142,557 
       
 

 Opening 
balance 01 

January 2012  

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing 
balance 31 
December 

2012 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization 
 

Write-down (99)   (4,957) 3,487 (1,569) 
       
 Total inventories at the lower of 

cost or net realizable value 631,317       668,080 

 
(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 9.2% average effective capitalization interest rate. 

 

Write-down revaluating the inventory: 
The company assessed internally the net realizable value of the inventory and decreased the value when the net 
realizable value was lower than the cost. In view of the market situation in the property market in which the 
Group operates, during the year ended 31 December 2013 and 2012 the Group took a particularly conservative 
approach to the inventory review with regard to its valuation to net realizable value. As a result, during the years 
ended 31 December 2013 and 31 December 2012, the Group made a write-down adjustment of nil and a write-
down adjustment in the total amount of PLN 4,957 thousand, respectively, which amount is included as part of 
cost of sales in the Consolidated Statement of Comprehensive Income. Management examined possible 
impairment on inventory for each project separately, according to the projection of revenues net from 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: 
 As at 31 December  2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
         
 Valued at cost  615,255 652,768 
 Valued at net realizable value   5,075 15,312 

 Total inventory   620,330 668,080 
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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 37. 
For information about the balance sheet value of inventory used to secure banks loans and floating rate bonds 
series C, see Note 28. 
 
 

21. Trade and other receivables and prepayments 
     
 As at 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Value added tax (VAT) receivables  4,361 4,774 
 Trade and other receivables  3,393 2,884 
 Prepayments  1,334 1,464 
 Advances for land purchase  28,939 21,539 

 Total trade and other receivables and prepayments   38,027 30,661 

As at 31 December 2013 and 31 December 2012, the Group had no allowance for doubtful debts.  
During the year ended 31 December 2013 and 31 December 2012, the Group wrote down an amount of PLN 36 
thousand and PLN 10 thousand, respectively as irrecoverable debts included in trade and other receivables.  
 

 
 
22. Short-term bank deposits – collateralized 
    
 As at 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  

     
 Deposits collateralized for securing the repayment of interest related to the 

credit facilities provided to the Group  768 2,097 
 Other deposits collateralized   500 847 
 Total short-term bank deposits – collateralized  1,268 2,944 
 

The interest rates earned on these deposits vary from 2% to 2.5% on an annual basis. 

For information about the fair value of short-term bank deposits - collateralized see Note 35. 

For information about the pledge over short term bank deposits 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 
2013, the Company operates three projects (Chilli III, Impressio II and Tamka) under the new regulation (as at 31 
December 2012 the Company did not operate any project under 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   2013  2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Cash at bank and in hand  24,211 16,429 
 Short-term deposit   27,993 28,499 
 Total cash and cash equivalents   52,204 44,928 
  

Cash at bank earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. As at 31 December 2013 and 31 
December 2012 the Group held overnight deposits and in saving accounts amounting to PLN 17,990 thousand 
and PLN 12,588 thousand, respectively. As at 31 December 2013 and 31 December 2012 the overnight deposits 
and in saving accounts that earn interest rates varying between 2% - 2.8% and 2% - 4.3%, 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 2013 and 31 December 2012, they earn interest at the 
respective short-term deposit rates varying between 2% - 2.8% and 4% - 4.4%, respectively. 
 
For information about the fair value of cash and cash equivalents see Note 35.  
 
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 2013 and as at 31 December 2012 
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 according to 
Dutch GAAP.  
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25. Shareholders’ equity (cont’d) 
 

2) Dividend 
 
On 27 June 2013, the General Meeting of Shareholders approved the distribution of a dividend for the financial 
year 2012 amounting to PLN 8,170,800 in total or PLN 0.03 per ordinary share. The dividend day was 
determined as 1 August 2013, and the dividend was paid on 20 August 2013. 

 
26. Non-controlling interests 
 

Movements in non-controlling interests during the year ended 31 December 2013 and 31 December 2012 are as 
follows: 

 
 As at 31 December  2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Opening balance   3,910 4,254 
 Acquisition of additional stake in consolidated subsidiary (1)  (1,423) - 
 Comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests   (604) (344) 
 Closing balance    1,883 3,910 
 

(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. 

 
27. Net earnings per share 
 

Basic and diluted earnings per share  
 
Basic earnings per share amounts are calculated by dividing net profit 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 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. 
 

 
Weighted average number of ordinary shares (basic): 

     
 For the year ended 31 December   2013  2012 
    

     

 
Net profit attributable to equity holders of the parent company 
(PLN thousands)   19,026 31,655 

     
 Balance at beginning of the period  272,360,000 272,360,000 
 Weighted average number of ordinary shares (basic)   272,360,000 272,360,000 
     

 Basic earnings per share   0.070 0.116 
 

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   2013  2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 
     

 Floating rate bonds 29 119,366 88,413 
 Secured bank loans 30 41,978 105,212 
 Loans from third parties 31 11,192 13,932 

 Total loans and borrowings   172,536 207,557 
 
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 and foreign currency risk, see 
Note 39. 

 
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 

 Floating rate bonds series A PLN 
Wibor 6M + 

4.25% 2014 5,000 70 (65) 5,005 

 Floating rate bonds series C PLN 
Wibor 6M + 

3.75% 2017 83,500 221 (1,944) 81,777 

 Floating rate bonds series D PLN 
Wibor 6M + 

4.55% 2016 23,550 70 (519) 23,101 

 Floating rate bonds series E PLN 
Wibor 6M + 

4.55% 2016 9,250 311 (78) 9,483 

 Subtotal (floating rate bonds)       121,300 672 (2,606) 119,366 

         

 Bank Loans 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 

 Subtotal (Bank )       42,903 - (925) 41,978 

         

 
Loans from partner in jointly 
controlled entity PLN 8.6%(1) 2017 7,663 872 - 8,535 

 

Loans from non-controlling 
interest granted to consolidated 
subsidiary PLN 7.2%(2) 2016 1,924 733 - 2,657 

 Subtotal (third parties)       9,587 1,605 - 11,192 

         

 Total       173,790 2,277 (3,531) 172,536 
 

(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 calendar year. 

(2) 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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28. Loans and borrowings (cont’d) 
 

Loans as at 31 December 2012: 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Currency 
Nominal 

interest rate 
Year of 

maturity Capital 
Accrued 
interest 

Charges 
and fees 

Carrying 
value 

 Floating rate bonds series A PLN 
Wibor 6M + 

4.25% 2014 51,340 942 (437) 51,845 

 Floating rate bonds series B PLN 
Wibor 6M + 

4.95% 2014 36,160 715 (307) 36,568 

 Subtotal (floating rate bonds)    87,500 1,657 (744) 88,413 

         

 Bank Loans PLN 
Wibor 1M + 

Bank’s margin 2013 10,001 - (64) 9,937 

 Bank Loans PLN 

Wibor 3M + 
Bank’s margin 2013 55,515 134 (270) 55,379 

 Bank Loans PLN 

Wibor 1M + 
Bank’s margin 2014 12,698 3 (252) 12,449 

 Bank Loans PLN 

Wibor 3M + 
Bank’s margin 2014 10,021 - (33) 9,988 

 Bank Loans PLN 

Wibor 1M + 
Bank’s margin 2015 5,572 - (217) 5,355 

 Bank Loans PLN 

Wibor 3M + 
Bank’s margin 2015 12,257 - (153) 12,104 

 Subtotal (bank )       106,064 137 (989) 105,212 

         

 
Loans from partner in jointly 
controlled entity PLN 9.2%(1) 2017 7,488 216 - 7,704 

 

Loans from non-controlling 
interest granted to consolidated 
subsidiary PLN 9.3%(2) 2016 5,245 983 - 6,228 

 Subtotal (third parties)       12,733 1,199 - 13,932 

         

 Total       206,297 2,993 (1,733) 207,557 
 

(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 calendar year. 

(2) 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: 
 
As at 31 December 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

Inventory 350,925 338,837 
Other 16,306 - 
Balance sheet value of pledged assets   367,231 338,837 

Amount of loans and borrowings   123,755 105,212 
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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 2013 2012 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
  
 Opening balance 88,413 87,847 
 Repayment of bond loans (series A and B) (82,500) - 
 Proceeds from bond loans (series C, D and E) 116,300 - 
 Issue cost (2,978) - 
 Issue cost amortization 1,116 576 
 Accrued interest 8,352 8,262 
 Interest repayment (9,337) (8,272) 
 Total closing balance  119,366 88,413 
      
 Closing balance includes:  

 Current liabilities 5,607 1,657 
 Non-current liabilities 113,759 86,756 

 Total closing balance 119,366 88,413 
 

As at 31 December 2013 and as at 31 December 2012 all covenants on floating rate bonds are met. 
 
Series A and B: 

The 5,134 series A bonds and 3,616 series B bonds, each with a nominal value of PLN 10 thousand per bond, 
were issued in April 2011. On 14 June 2013, the Company purchased 4,634 series A bonds and 2,050 series B 
bonds, thus redeeming an aggregate amount of PLN 66,840 thousand. On 18 October 2013, the Company 
repurchased all remaining outstanding 1,566 series B bonds, utilizing its right of earlier repurchase.   
The maturity dates of the remaining 500 series A floating rate bonds loans is 18 April 2014. The bonds carry an 
interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin of 4.25%. . 
 
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 semi-
annually 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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29. 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.  
 

Financial ratio covenants for 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%. 
 
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 31 December 

2013  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 Net debt 119,064 
 Equity 463,670 
  
 Net Indebtedness Ratio 25.7% 
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30. Secured bank loans 
 
The table below presents the movement in Secured bank loans: 

     
 For the year ended 31 December 2013 2012 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
  
 Opening balance 105,212 117,711
 New bank loan drawdown 27,428 36,750
 Bank loans repayments (90,589) (48,442)
 Bank charges  (990) (1,426)
 Bank charges amortization 1,054 778
 Accrued interest/(interest repayment) on bank loans, net (137) (159)
 Total closing balance  41,978 105,212
      
 Closing balance includes:   

 Current liabilities 14,450 65,319
 Non-current liabilities 27,528 39,893

 Total closing balance 41,978 105,212

 
For information related to unutilized bank loan facilities see Note 37. 
 
Covenants on secured bank loans: 

As at 31 December 2013 and 2012, 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 (of real estate units), see Note 28.  
• 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 9,953 thousand and PLN 10,147 
thousand as at 31 December 2013 and 31 December 2012, respectively. 

• Deposits guarantee for interests on credits, 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 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Opening balance 13,932 5,726 
Proceeds 1,193 7,488 
Repayments (4,339) - 
Interest repayment (589) - 
Accrued interest 995 718 

Total closing balance  11,192 13,932 
      

Closing balance includes: 
Current liabilities - - 
Non-current liabilities 11,192 13,932 

Total Closing balance 11,192 13,932 
 
For additional information, see Note 28. 

 

 

32. Trade and other payables and accrued expenses 
 
As at 31 December  2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

    
Trade payables  19,212 18,305 
Guarantees for construction work (1)  4,694 4,603 
Accrued expenses  6,180 12,222 
Value added tax (VAT) and other tax payables  807 1,503 
Non-trade payables  1,835 1,457 

Total trade and other payables and accrued expenses   32,728 38,090 
 
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  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

 Gemini II  112 27,401 
 Verdis I+II  10,832 15,379 
 Verdis III  1,636 - 
 Sakura I+II  1,715 9,874 
 Sakura III  1,773 - 
 Espresso I  40,477 9,081 
 Espresso II  1,715 - 
 Naturalis I+II+III  1,016 4,211 
 Panoramika I  777 1,000 
 Młody Grunwald I  7,109 550 
 Constans  2,138 203 
 Impressio I  94 101 
 Impressio II  67 - 
 Chilli II  85 593 
 Tamka  861 - 
 Other  158 99 

 Total   70,565 68,492 

For information about contingent receivables from signed contracts with clients, see Note 37. 

 
 

34. Provisions  
 
     
 For the year ended 31 December   2013  2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance at the beginning of the year  231 261 
 Increase/(decrease)  (30) (30) 

 Balance at the end of the year   201 231 
   
As at 31 December 2013, the provision included expected necessary costs of guarantees for construction works 
amounting to PLN 201 thousand, whereas as at 31 December 2012, the provision included expected necessary 
costs of guarantees for construction works amounting to PLN 231 thousand.  
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35. 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 2013 

    Carrying amount Fair value 
 Assets:     

 Trade and other receivables  Loans and receivables  21 32,332 32,332 

 Short-term bank deposits – collateralized Loans and receivables 22 1,268 1,261 

 Loans granted to third parties Loans and receivables 17 1,472 1,216 

 Loans granted to related parties Loans and receivables 18 8,536 8,128 

 Other current financial assets Loans and receivables 23 515 515 

 Cash and cash equivalents Held for trading 24 52,204 52,204 
 Liabilities:     

 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 11,192 10,503 

 Trade and other payables and accrued expenses Other financial liabilities 32 31,921 31,921 

 Unrecognized gain       88 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Category Note 
As at  

31 December 2012 

    Carrying amount Fair value 
 Assets:     

 Trade and other receivables  Loans and receivables  21 24,423 24,423 

 Short-term bank deposits – collateralized Loans and receivables 22 2,944 2,928 

 Loans granted to third parties Loans and receivables 17 1,043 1,072 

 Loans granted to related parties Loans and receivables 18 7,704 7,364 

 Cash and cash equivalents Held for trading 24 44,928 44,928 
 Liabilities:     

 Floating rate bonds Other financial liabilities 28 88,413 89,177 

 Secured bank loans Other financial liabilities 28 105,212 105,051 

 Loans from third parties Other financial liabilities 28 13,932 13,152 

 Trade and other payables and accrued expenses Other financial liabilities 32 36,587 36,587 

 Unrecognized gain       (150) 

 
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 December 31, 2013 was assessed as insignificant. 
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35. 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 2013 and 31 December 2012 and are as follows: 

 As at 31 December    2013 2012 

     

 Loans and borrowings  5.6%-7.3% 7.0%-9.0% 

 Short-term bank deposits – collateralized  2.7% 4.1% 

 
 

36. 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 2013: 
 
 

 Fair value measurement using: 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
Date of 

valuation 

Quoted prices in 
active markets  

Significant 
observable inputs 

Significant 
unobservable inputs 

(Level 1) (Level 2) (Level 3) 
 

 Assets measured at fair value: 
 Investment property  31-Dec-13 - - 9,840 
 

 Assets for which fair values are disclosed: 
 Loans granted to third parties 31-Dec-13 - 1,216 - 
 Loans granted to related parties 31-Dec-13 - 8,128 - 
 Short-term bank deposits – collateralized 31-Dec-13 - 1,261 - 
 

 Liabilities for which fair values are disclosed: 
 Floating rate bonds 31-Dec-13 - 119,274 - 
 Secured bank loans 31-Dec-13 - 42,000 - 
 Loans from third parties 31-Dec-13 - 10,503 - 

 
 

During 2013, there have been no transfers between Level 1 and Level 2.  
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37. 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:  

 For the year ended 31 December 
 

2013 

 

2012 

 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

 Chilli III  4,471 - 
 Espresso I  1,941 25,514 
 Espresso II  25,047 - 
 Młody Grunwald I  1,811 24,995 
 Sakura III  19,515 - 
 Tamka  26,837 - 
 Verdis III  23,219 - 
 Chilli II  - 2,201 
 Naturalis III  - 2,972 
 Sakura II  - 4,206 
 Gemini II  - 1,916 
 Verdis I  - 1,668 
 Panoramika I  - 1,388 
 Naturalis I  - 491 
 Verdis II  - 13,889 
 Total   102,841 79,240 
 

 
 
Contingent liabilities:  

As at 31 December 2013, the Group did not have any contingents liabilities. 
 
 

Investment commitments -land purchase: 
In June 2012, the Group entered into preliminary purchase agreements with private individuals for plots of land 
with an area of 118,400 m2 located in Warsaw, district Mokotów at Jaśminowa Street. Conclusion of the final 
purchase agreements and transferring of the ownership of the properties is expected to be finalized during the 
first half of 2014. The final payment will amount to PLN 62 million. 
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37. 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 2013 after deduction of payments received at reporting date (such payments being 
presented in the Consolidated Statement of Financial Position as Advances received): 

 
 For the year ended 31 December 

 
2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
 Chilli I & II  568 1,430 
 Chilli III  413 - 
 Constans  969 1,831 
 Espresso I  13,316 16,950 
 Espresso II  6,937 - 
 Gemini II  640 8,663 
 Impressio I  335 1,458 
 Impressio II  358 - 
 Młody Grunwald I  10,629 5,868 
 Naturalis I, II & III  2,378 3,257 
 Panoramika I  2,058 1,864 
 Sakura I & II  4,902 12,002 
 Sakura III  7,546 - 
 Tamka  9,672 - 
 Verdis I & II  10,844 11,643 
 Verdis III  6,155 - 
 Total   77,720 64,966 

 
 
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: 

 
For the year ended 31 December 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Espresso I  4,491 31,509 
Espresso II  35,000 - 
Sakura II  - 13,515 
Sakura III  33,103 - 
Sakura IV  28,025 - 
Tamka  33,186 - 
Impressio II  34,750 - 
Moko 57,450 - 
Młody Grunwald  - 17,752 

Total   226,005 62,776 
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38. 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) Israel Theaters Ltd. 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 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 2013. For a list of subsidiaries 
reference is made to Note 1(b). 
 
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 2013 and as at 31 December 2012 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 2013, key management personnel of the Company include: 

Shraga Weisman  -  President of the Management Board, Chief Executive Officer  
Tomasz Łapiński  -  Member of the Management Board, Chief Financial Officer  
Andrzej Gutowski  -  Member of the Management Board, Sales and Marketing Director  
Israel Greidinger  -  Member of the Management Board 
Ronen Ashkenazi  -  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 in the periods ended 31 December 2013 and 31 December 2012. Key 
management personnel compensation can be presented as follows: 

 As at 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Salary and other short term employee benefits  1,534 1,562 
 Management bonus  582 935 

 Subtotal - Mr Shraga Weisman   2,116 2,497 
     
 Salary and other short term employee benefits  522 522 
 Management bonus  131 211 

 Subtotal - Mr Tomasz Łapiński   653 733 
     
 Salary and other short term employee benefits  311 311 
 Management bonus  222 144 

 Subtotal - Mr Andrzej Gutowski   533 455 
     

 Total   3,302 3,685 
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38. Related parties (cont’d) 

Loans to directors 
As at 31 December 2013 and 31 December 2012, 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 major part of the year, the Supervisory Board 
consisted of 6 member; as at 31 December 2013 the Board consists of 5 members. Two Supervisory Board 
members have waived their remuneration and thus did not receive any payment from the Company. The total 
amount due in respect of Supervisory Board fees during 2013 is PLN 281 thousand (EUR 67 thousand; 2012: 
PLN 242 thousand (EUR 58 thousand)).  
 
Residential units purchased by key management  
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 related-
party transactions. During the year ended 31 December 2012, similar transactions did not occur. 
 
Loans granted to related parties 
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 additional audit review started as of the third 
quarter ended 30 September 2012. The reimbursement of audit review costs is disclosed in Note 15 to the 
Company Financial Statements.  
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39. 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 programme 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 2013 
and 2012, 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 and bonds. 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:    
 

   As at 31 December 
2013 

As at 31 December 
2012  In thousands of Polish Zloty (PLN)   

 Trade and other receivables  4,727 4,348 
 Short-term bank deposits – collateralized  1,268 2,944 
 Cash and cash equivalents  52,204 44,928 
 Total  58,199 52,220 

 
 
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 
2013 

As at 31 December 
2012 

 In thousands of Polish Zloty (PLN)  

 Rating   
 AAA  16 13 
 A  40,261 26,076 
 BBB  11,927 17,521 
 No available information  - 1,318 

 Total cash at banks and short-term bank deposits  52,204 44,928 
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39. 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 2013 and 2012, 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 2013 and 2012. 
(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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39. 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 2013 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Note 
Average effective 

interest rate 

 
 

Total 

 
6 months  

 or less 

 
6-12  

months 

 
1-2  

years 

 
2-5  

years 

More  
than  

5 years 
Fixed rate instruments         

Cash and cash equivalents 24 0.05%-0.2% 5,236 5,236 - - - - 

Short-term bank deposits - 
collateralized 22 1.5%-2.5% 1,268 1,268 - - - - 
Variable rate instruments         
Loans granted to third parties 17 12.2%(1) 1,472 843 - - 629 - 
Loans granted to related parties 18 8.6%(2) 8,536 - - - 8,536 - 

Cash and cash equivalents 24 
Wibor + 0.1%-

0.5% 46,968 46,968 - - - - 

Secured bank loans 28 
Wibor + Bank's 

margin 41,978 157 14,293 27,528 - - 

Loans from others 28 7.2%-8.6%(3) 11,192 - - - 11,192 - 

Floating rate bonds 28 
Wibor 6M + 
3.75%-4.95% 119,366 5,005 - - 114,361 - 

 

(1) 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 calendar year.   
(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 2%, and updated at the beginning of every calendar year /quarter.   

 

 
  

As at 31 December 2012 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Note 
Average effective 

interest rate 

 
 

Total 

 
6 months  

 or less 

 
6-12  

months 

 
1-2  

years 

 
2-5  

years 

More  
than  

5 years 
Fixed rate instruments         

Cash and cash equivalents 24 0.05%-0.3% 3,841 3,841 - - - - 

Loans granted to third parties 17 13.50% 1,043 - - 1,043 - - 

Short-term bank deposits - 
collateralized 22 2.5%-4.5% 2,944 2,944 - - - - 
Variable rate instruments         
Loans granted to related parties 18 9.2%(1) 7,704 - - - 7,704 - 

Cash and cash equivalents 24 
Wibor + 0.1%-

0.5% 41,087 41,087 - - - - 

Secured bank loans 28 
Wibor + Bank's 

margin 105,212 137 65,182 22,434 17,459 - 

Loans from others 28 9.3%(2) 13,932 - - - 13,932 - 

Floating rate bonds 28 
Wibor 6M + 
4.25%-4.95% 88,413 1,657 - 86,756 - - 

 
(1) 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 calendar year.   
(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 calendar year /quarter.   
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39. 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 2013  
As at  

31 December 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
Increase 

by 1% 
Decrease 

by 1%  
Increase 

by 1% 
Decrease 

by 1% 
   
 Statement of comprehensive income  

 Variable interest rate assets  190 (190)  162 (162) 
 Variable interest rate liabilities *  (575) 575  (688) 688 
 Total   (385) 385   (526) 526 
 

    
 Net assets     

 Variable interest rate assets  190 (190)  162 (162) 
 Variable interest rate liabilities *  (575) 575  (688) 688 
 Total   (385) 385   (526) 526 

* 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 2013 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Less than  

1 year 

Between  

1 and 2 years 

Between  

2 and 5 years 

Over  

5 years 

      
 Loans and borrowings 30,044 36,148 138,839 - 
 Trade and other payables 31,921 - - - 
 Total 61,965 36,148 138,839 - 

 
   As at 31 December 2012 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Less than  

1 year 

Between  

1 and 2 years 

Between  

2 and 5 years 

Over  

5 years 

      
 Loans and borrowings 80,354 114,945 36,568 - 
 Trade and other payables 36,587 - - - 
 Total 116,941 114,945 36,568 - 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
39. 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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40. 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 2013 and 31 December 2012 were as follows: 

     
 As at 31 December   2013  2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Loan and borrowings, including current portion  172,536 207,557 

 Less: cash and cash equivalents  (52,204) (44,928) 
 Net debt   120,332 162,629 
  

 
  

 Total equity 467,069 459,768 

 Total capital employed   587,401 622,397 
     
 Gearing ratio  25.8% 35.4% 
 Leverage   20.5% 26.1% 
 

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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41. Cash flow reconciliation  
 

Inventory 
     
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance sheet change in inventory  47,750 (36,763) 
 Finance expense, net capitalized into inventories  13,743 18,337 
 Write-down of inventory  - (4,957) 
 Inventory transferred into investment property  (787) - 
 Inventory transferred into fixed assets  (1,030) (366) 
 Change in inventory in the consolidated statement of cash flows   59,676 (23,749) 

 
  
42. Events during the financial year  
 

Dividend 

On 27 June 2013, the General Meeting of Shareholders approved the distribution of a dividend for the financial 
year 2012 amounting to PLN 8,170,800 in total or PLN 0.03 per ordinary share. The dividend day was 
determined as 1 August 2013, and the dividend was paid on 20 August 2013. 

 
Land purchase 

During the year ended 31 December 2013, the Company purchased no land. 

 

Bank loans 

Between June and December 2013, the Company entered into annexes to loan facilities with Bank BZWBK S.A. 
with an aggregate initial value of PLN 39.7 million, which were granted in the past to refinance the costs of the 
land purchase in a few projects in Warsaw, Wrocław, Poznań and in Szczecin. In July and December, the 
Company repaid PLN 11.4 million and PLN 2.0 million respectively, reducing its total indebtedness related to 
these loans to the aggregated amount of PLN 26.3 million and releasing mortgage in two projects. Based on the 
final annexes signed in December 2013,the repayment date of the loan of PLN 18.3 million has been extended to 
January 2015 and the repayment date of the loan (dedicated to project Tamka) of PLN 8.0 million has been 
extended to March 2014. 

In August 2013, the Company entered into an annex to the loan facility with Bank Millennium with an aggregate 
value of PLN 8.8 million. Based on the signed annex, a part of the loan equal to PLN 2.4 million has been repaid 
and the repayment date of the remaining loan balance (PLN 6.4 million) has been extended until July 2014.  

In August 2013, the Company executed loan agreements with Alior Bank S.A. related to the housing 
development project at Magazynowa Street in Warsaw. Under these loan agreements Alior Bank S.A. is to 
provide financing to cover the costs of construction and to partially refinance costs of land acquisition up to the 
total amount of PLN 57.5 million. Under the loan agreements the final repayment date of the loan facilities is 
established for 31 May 2016. 
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42. Events during the financial year (cont’d) 

 
Bank loans (cont’d) 

In November 2013, the Company executed a loan agreement with Bank BZWBK S.A. related to the housing 
development project Tamka in Warsaw. Under the loan agreement BZWBK S.A. is to provide financing to 
refinance the previously granted loan to refinance the costs of the land purchase (in the amount of PLN 8.0 
million) as well as to cover the costs of construction up to the total amount of PLN 41.2 million (including 
refinancing PLN 8.0 million). Under the loan agreement the final repayment date of the loan facilities is 
established for 19 February 2017. 

In December 2013, the Company entered into an annex to the land loan facility with the Bank BZWBK S.A. 
related to refinancing of the purchase costs of land in project Młody Grunwald in Poznan. Based on this annex 
the loan was prepaid in the amount of PLN 2.1 million and the repayment date of the outstanding amount of 
PLN 10.0 million was extended until January 2015. At the same time the Company and the Bank BZWBK S.A. 
decided to cancel the construction loan which was dedicated to secure financing of the construction costs of the 
first. 

In December 2013, the Company executed a loan agreement related to the Company’s performance of the next 
stages of the housing development project named Sakura at Kłobucka Street in Warsaw. Under the loan 
agreement the Bank PEKAO S.A. is to provide financing to cover the costs of construction and development of 
the project up to the total amount of PLN 61.13 million. The final date of repayment of the loan facility was 
established for 30 September 2016. 

In December 2013, the Company executed loan agreements with Alior Bank S.A. related to the housing 
development project named Impressio II in Wrocław. Under these loan agreements Alior Bank S.A. is to 
provide financing to cover the costs of construction up to the total amount of PLN 34.75 million. Under the loan 
agreements the final repayment date of the loan facilities is established for 19 December 2016. 

 

Bond loans 

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, and purchased 4,634 series A bonds with nominal value of 
PLN 10 thousand each, and 2,050 series B bonds together with an aggregate amount of PLN 66,840 thousand. 
Reference is made to Note 29. 

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. 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.  

On 18 October 2013, the Company repurchased all outstanding 1,566 series B bonds, utilizing its right of earlier 
repurchase. 
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42. Events during the financial year (cont’d) 

Completions of projects  

In May 2013, the Group completed the construction of the Sakura II project comprising 136 units with a total 
area of 8,300 m2.  

In July 2013, the Group completed the construction of the Chilli II project comprising 20 units with a total area 
of 1,600 m2.  

In August 2013, the Group completed the construction of the Naturalis III project comprising 60 units with a 
total area of 3,400 m2.  

In December 2013, the Group completed the construction of the Verdis II project comprising 72 apartments and 
6 commercial units and an aggregate area of 4,900 m2. 

 

Commencements of new projects  

In June 2013, the Company commenced the sales of units of the Sakura III project, with the construction work 
commenced in October 2013. The Sakura III project will comprise 145 units with an aggregate floor space of 
7,300 m2. 

In June 2013, the Company commenced the sales of units of the Verdis III project, with the construction works 
commenced in October 2013. The Verdis III project will comprise 146 units with an aggregate floor space of 
7,700 m2. 

In June 2013, the Company commenced the sales of units of the Espresso II project, with the construction work 
commenced in August 2013. The Espresso II project will comprise 152 units with an aggregate floor space of 
7,600 m2. 

In September 2013, the Company commenced the construction and the sales of units of the Chilli III project. The 
Chilli III project will comprise 38 units with an aggregate floor space of 2,300 m2. 

In September 2013, the Company commenced the sales of units of the Impressio II project, with the construction 
works commenced November 2013. The Impressio II project will comprise 142 units with an aggregate floor 
space of 8,400 m2. 

In November 2013, the Company commenced the construction and the sales of units of the Tamka project. 
Tamka project will comprise 65 units with an aggregate floor space of 5,500 m2. 

 
43. Subsequent events 

 

Incentive plan 

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 of the Remuneration Committee; 
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43. Subsequent events (cont’d) 

 

Incentive plan (cont’d) 

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.  
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Company Statement of Profit or Loss 
 
 
 For the year ended 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note     
     
 Revenues from consulting services  5,402 3,729 
 General and administrative expense 3 (3,395) (3,942) 
 Operating profit/(loss)  2,007 (213) 
     
     
 Finance income 5 9,656  9,945 
 Finance expense 5 (10,226) (8,867) 

 Net finance income/(expense)  (570) 1,078 
     
     
 Profit before taxation  1,437  865 
     
 Income tax 6 -   - 

 Profit before result from subsidiaries  1,437  865 
     
 Result from subsidiaries after taxation 8 17,589  30,790 
 Profit for the year  19,026  31,655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 110 to 115 are an integral part of these Company financial statements. 
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Company Statement of Financial Position 
After profit appropriation  
 
 
 As at 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note     

     

 Assets    

 Investment in subsidiaries 8 455,258  439,196 
 Loan granted to subsidiaries 9 105,054  97,170  

 Total non-current assets  560,312  536,366  
     
 Trade and other receivables and prepayments   475  456  
 Receivable from subsidiaries  4,558  1,127  
 Loan granted to subsidiaries 9 21,574  9,862  
 Cash and cash equivalents  1,403  1,293  

 Total current assets  28,010  12,738  
 Total assets  588,322  549,104  

     

 Equity    
 Shareholders’ equity 10   
 Share capital  20,762  20,762 
 Share premium reserve  282,873  282,873 
 Revaluation reserve  4,096  3,474 
 Retained earnings  157,455  148,749 

 Total shareholders’ equity  465,186  455,858 
     
     
 Liabilities    
 Long-term liabilities    
 Floating rate bond loans 11 113,759  86,756 

 Total long-term liabilities  113,759  86,756 
     
 Current liabilities    
 Floating rate bond loans 11 5,607  1,657 
 Accrued interest on loans from subsidiaries  3,310  3,310 
 Trade and other payables and accrued expenses   460  1,523 

 Total current liabilities  9,377  6,490 
 Total liabilities  123,136 93,246 
 Total shareholders’ equity and liabilities  588,322  549,104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 110 to 115 are an integral part of these Company financial statements.



Ronson Europe N.V. 
Company Financial Statements for the year ended 31 December 2013 

 

 
 

 108

Company Statement of Changes in Equity 
 
For the years ended 31 December 2013 and 31 December 2012:  

 
       
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Share  
capital 

Share 
premium 

Revaluation 
reserve 

Retained 
earnings 

Total 
equity 

       
 Balance at 1 January 2012 20,762 282,873 4,173 116,395 424,203 
       
 Net profit for the year ended 31 December 2012 -   -   (699) 32,354 31,655 
       
 Balance at 31 December 2012 20,762 282,873 3,474 148,749 455,858 
       
 Payment of dividends (see Note 10) - - - (8,171) (8,171) 
 

Net profit for the year ended 31 December 2013 
                    

-   
                   

-   
                

622  
                  

18,404  
           

19,026  
 Acquisition of non-controlling interest (see 

Note 26 to the Consolidated Financial 
Statements) 

                    
-   

                   
-                      -   

                  
(1,527) 

            
(1,527) 

       
 Balance at 31 December 2013 20,762 282,873 4,096 157,455 465,186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The notes on pages 110 to 115 are an integral part of these Company financial statements. 
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Company Statement of Cash Flows  
 

 

 For the year ended 31 December  2013 2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

 
    

 Cash flows from operating activities    

 Profit for the year  19,026 31,655 

     
 Adjustments to reconcile profit for the period    

 to net cash (used in)/from operating activities:    

 Net finance income/(expense), net 5 570 (1,078) 

 Net results subsidiaries during the year 8 (17,589) (30,790) 

 Subtotal  2,007 (213) 

 
Decrease/(increase) in trade and other receivables  
and prepayments  (19) (187) 

 Decrease/(increase) in receivable from subsidiaries  (3,431) 2,867 

 
Increase/(decrease) in trade and other payable  
and accrued expense  (1,063) 838 

 Subtotal  (2,506) 3,305 

 Interest paid, net  (3,747) (8,203) 

 Net cash used in operating activities  (6,253) (4,898) 

     

 Cash flows from investing activities    

 Loans granted to subsidiaries, net of issue cost  (18,788) - 

 Repayment of loans granted to subsidiaries  2,500 5,990 

 Dividend from subsidiary 8 - 6,100 

 Investment in subsidiaries 8 - (11,003) 

 Net cash used in investing activities  (16,288) 1,087 

     

 Cash flows from financing activities    

 Dividend payment  (8,171) - 

 Proceeds from bond loans, net of issue costs  113,322 - 

 Repayment of bond loans  (82,500) - 

 Net cash from financing activities   22,651 - 

     

 Net change in cash and cash equivalents  110 (3,811) 

 Cash and cash equivalents at 1 January  1,293 5,104 

 Cash and cash equivalents at 31 December 
 

1,403 1,293 
 

 
 
 
 
 
 
 

The notes on pages 110 to 115 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 2013, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V. , which is an indirect 
subsidiary of Israel Theaters Ltd. (‘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) 75 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   2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)       
     

 External services  793 909 
 Remuneration fees   2,499 2,869 
 Other  103 164 
 Total   3,395 3,942 

 
 
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 
2013 and 31 December 2012. Key Management Board personnel compensation, payable by the Group, can be 
presented as follows: 

     
 As at 31 December  2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
     

 Salary and other short term employee benefits  1,534 1,562 
 Management bonus  582 935 

 Subtotal - Mr Shraga Weisman   2,116 2,497 
     

 Salary and other short term employee benefits  522 522 
 Management bonus  131 211 

 Subtotal - Mr Tomasz Łapiński   653 733 
     

 Salary and other short term employee benefits  311 311 
 Management bonus  222 144 

 Subtotal - Mr Andrzej Gutowski   533 455 
     

 Total   3,302 3,685 
 
 
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 major part of the year, the Supervisory Board 
consisted of 6 member; as at 31 December 2013 the Board consists of 5 members. Two Supervisory Board 
members (Mr Arie Mientkavich and Mr Frank Roseen) have waived their remuneration and thus did not receive 
any payment from the Company. The total amount due in respect of Supervisory Board fees during 2013 is 
PLN 281 thousand (EUR 67 thousand; 2012: PLN 242 thousand (EUR 58 thousand)) and can be presented as 
follows: 

As at 31 December 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
   

Mr Mark Segall 72 65 
Mr Yair Shilhav 81 65 
Mr Reuven Sharoni 78 65 
Mr Przemyslaw Kowalczyk 50 47 
  

Total   281 242 

(*) The amounts above were translated from EUR into Polish Zlotys (PLN) using the average exchange rate Published by the NBP. 
 
 
 

5. Net finance income and expense 
    

 For the year ended 31 December   2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)      
     
 Interests and fees on granted loans to subsidiaries  9,402 9,847 
 Interest income on bank deposits  254 98 
 Finance income  9,656 9,945 
     
 Interest expense on bonds measured at amortized cost  (8,352) (8,262) 
 Foreign exchange loss  - (9) 
 Commissions and fees  (1,874) (596) 
 Finance expense  (10,226) (8,867) 
     

Net finance income/(expense)  (570) 1,078 

 
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 2013 are estimated to be EUR 
1,509 thousand (2012: EUR 1,851 thousand). 



Ronson Europe N.V. 
Company Financial Statements for the year ended 31 December 2013 

 

 
 

 113

Notes to the Company Financial Statements 

7. Personnel 

The Company did not employ any personnel during the financial years ended 31 December 2013 and 
31 December 2012. The new law crisis levy that was introduced in the Netherlands during 2012 have no impact 
on the company. 

 
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   2013 2012 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)       
     
 Balance at beginning of the year  439,196 403,503 
 Investments in subsidiaries  - 11,003 
 Net result subsidiaries during the year  17,589 30,790 
 Dividends received during the year  - (6,100) 
 Acquisition of non-controlling interest  (1,527) - 
 Balance at end of the year   455,258 439,196 

 
 

The Company holds and owns (directly and indirectly) 75 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 2013:      

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Currency 
Nominal 

interest rate 
Year of 

maturity Capital 
Accrued 
interest 

Charge
s and 

fees 
Carrying 

value 

         

 Ronson Development Finco PLN 6% (*) 2014 7,360 2,944 - 10,304 

 Ronson Development Finco PLN 
Wibor 6M + 

4.75% 2014 2,500 4,814 - 7,314 

 Ronson Development Finco 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 

 Total loans granted to subsidiaries       113,215 15,211 (1,798) 126,628 
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9. Loan granted to subsidiaries (cont’d) 

 

 Loans as at 31 December 2012:      

 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% (*) 2013 7,360 2,502 - 9,862 

 Ronson Development Finco PLN 
Wibor 6M + 

4.75% 2014 51,340 5,970 (465) 56,845 

 Ronson Development Finco PLN 
Wibor 6M + 

5.45% 2014 36,160 4,510 (345) 40,325 

 Total loans granted to subsidiaries       94,860 12,982 (810) 107,032 

(*) The borrower may redeem the loan at any time starting one year from the loan agreement date.  

 
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 2013 amounted to 272,360,000 (as at 
31 December 2012: 272,360,000 shares).  
According to Dutch Law, the Company has an amount (net of tax) of PLN 4,096 thousand (2012: PLN 3,474 
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. 
On 27 June 2013, the General Meeting of Shareholders approved the distribution of a dividend for the financial 
year 2012 amounting to PLN 8,170,800 in total or PLN 0.03 per ordinary share. The dividend day was 
determined as 1 August 2013, and the dividend was paid on 20 August 2013. 

 

11. Floating rate bond loans 

As at 31 December 2013, the floating rate bonds loan comprise a loan principal amount of PLN 121,300 
thousand plus accrued interest of PLN 672 thousand minus costs directly attributed to the bond issuance (which 
are amortized based on the effective interest method) amounting to PLN 2,606 thousand. As 31 December 2013 
all covenants were meet. 
For additional information see Notes 28 and 29 to the Consolidated Financial Statements.  

12. Commitments and contingencies 

As at 31 December 2013, the Company had no commitments and contingencies. 
 

13. Related party transactions 

During the financial years ended 31 December 2013 and 31 December 2012, 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.   

 
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 39 to the Consolidated Financial Statements. 
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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   2013  2012 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Audit remuneration (1)  630 562 
 Reimbursed audit review costs (2)  (192) (101) 
 Total audit remuneration for the expense of the Company   438 461 

(1)  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 195 thousand (EUR 47 thousand) for 2013 and PLN 170 thousand (EUR 41 thousand) for 
2012.  

(2)  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 38 to the Consolidated Financial Statements 
(under ‘Other’).  

 
16. Subsequent events  

 
For a description of the Company’s subsequent events, reference is made to Note 43 to the Consolidated 
Financial Statements. 
 
 
 
Rotterdam, 
5 March 2014 
 
The Management Board 
 

 
 
_______________  _________________  ____________________ 
Shraga Weisman   Tomasz Łapiński  Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer Chief Financial Officer  Sales and Marketing Director 
 
 
 
_________________  _________________   
Ronen Ashkenazi   Israel Greidinger   
 
 
The Supervisory Board 
 
 
________________  _________________  _____________________ 
Mark Segall   Arie Mientkavich  Przemyslaw Kowalczyk  
 
 
________________  _________________  
Reuven Sharoni  Yair Shilhav 
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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 2013, as at the date of this report, Management proposes to allocate the net 
profit for the year 2013 amounting to PLN 19,026 thousand to Retained earnings. This proposal has been 
reflected in the Company's Statement of Financial Position per 31 December 2013. However, in line with the 
prevailing dividend policy, management and the Board of Supervisory Directors will be evaluating the 
possibility of declaring a dividend for financial year 2013 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. This evaluation may or may not 
result in changing the proposed profit appropriation for financial year 2013. The boards intend to take a final 
decision ultimately before the date of the publication of the agenda for the Annual General Meeting of 
Shareholders to be held before the end of June 2014. Such agenda will reflect the final proposal for profit 
appropriation. 

Subsequent events – other information 
Refer to Note 43 of the Consolidated Financial Statements (pages 104 and 105). 

Auditor’s report  

The auditor’s report is set up on pages 43 and 44. 
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 לכבוד
 קבוצת א.דורי בע"מבעלי המניות של 

 
 א.ג.נ.,

 
 המבקר  דוח מיוחד של רואה החשבון  הנדון:

 3991-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 

-ומיידיים(, התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  3133 -, ו3131בדצמבר  13החברה( לימים  -של קבוצת א.דורי בע"מ )להלן  3991

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה 3131בדצמבר  13שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
 ד בהתבסס על ביקורתנו.של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפר

 
לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

, 3133 -, ו3131בדצמבר  13לימים  31,931 -אלפי ש"ח, ו 23,313התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 
אלפי  131( אלפי ש"ח, 598רות הנ"ל הסתכם לסך של )בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי )בהפסדי( החב

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 3133-ו 3133, 3131בדצמבר  13אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  3,118-ש"ח ו
אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת 

 אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.לסכומים שנכללו בגין 
 

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. 

של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 
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. 

 ו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.אנ
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות 
 .3991-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל:

במידע הכספי הנפרד בדבר מצבה הכספי של החברה  .3א.אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .3
מיליון ש"ח לשנה  19-דורי בניה(. לחברה הפסד בסך של כ -וחברה מוחזקת שלה א. דורי בניה בע"מ )להלן

ברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה נשען על . יכולתה של הח3131בדצמבר,  13שהסתיימה ביום 
גזית פיתוח(, מבעלות השליטה בדורי קבוצה,  -התחייבויותיה של גזית גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ )להלן

מיליון ש"ח, בכל אופן שיראה לה לנכון, בהתאם לצרכי החברה ובכפוף להתחייבותה  311להעברת סך של 
ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים  של החברה לכך, שהכספים שיוזרמו ישמשו

מיליון ש"ח נוספים בכל אופן  91המזומנים של דורי בניה. כמו כן, התחייבה גזית פיתוח להעביר לחברה 
שיראה לה לנכון בכפוף ולאחר השלמת רכישת אגרות החוב של דורי בניה. יצוין כי החברה התחייבה לכך 

ן ש"ח, שיוזרמו אליה מגזית פיתוח כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מיליו 311שהכספים, בסך של 
 מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה.

במידע הכספי הנפרד, בדבר התאמה בדרך של הצגה . 3א.אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .3
ולשנים שהסתיימו  3133 -ו 3131 בדצמבר 13( של הדוחות הכספיים הנפרדים לימים Restatementמחדש )

באותם תאריכים, על מנת לשקף בהם למפרע את תיקון הטעות באומדני ההכנסות והעלויות הצפויות, 
במספר פרויקטים בביצוע, בהכנסות ובעלות המכר של אותם פרויקטים אשר נגזרים מטעות האומדן 

טופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני כאמור של החברה המוחזקת, א. דורי בניה בע"מ, שהינה חברה המ
 .במידע הכספי הנפרד

במידע הכספי הנפרד בדבר התחייבויות תלויות . 3.יבנוסף, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .1
 .שהוגשו, בין היתר, כנגד החברה

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  3132, בספטמבר 31
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 ג'9תקנה דוח מיוחד לפי 
 
 המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 3131בדצמבר,  13
 .3991-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 'ג9
 

 לדוחות המאוחדים. 3עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 בדוחות המאוחדים. 'ב3חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
 
 
 
 



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 ים המיוחסים לחברההמאוחדהמאזנים נתונים כספיים מתוך 
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 בדצמבר 13ליום     
    3131)*  3133)* 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       נכסים שוטפים

       
 33,151  35,213  ב  מזומנים ושווי מזומנים

 318,889  319,993  ד  השקעות לזמן קצר
 91,938  92,151  ד  והכנסות לקבל  לקוחות

 5,139  33,132  ד  חייבים ויתרות חובה
 13,359  12,113  3ו  הלוואות לחברות מוחזקות

 259,815  211,533    למכירהודירות מלאי בניינים 
 31,811  33,911    מוחזקים למכירהנכסים 

       
    935,111  918,932 
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 139,131  311,158    בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו  נכסים
 55,111  312,329  3ו  הלוואות לחברות מוחזקות

 319  111    נכסים בשל הטבות לעובדים
 33,211  33,218    יהלבנמלאי קרקעות 

 3,919  3,115     רכוש קבוע
 15,181  18,581  ה  מסים נדחים

       
    282,111  211,982 

       
    3,353,111  3,313,115 
 
 .3א.סעיף הוצג מחדש, ראה  *(
 
 
 
 
 

 הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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 בדצמבר 13ליום     
    3131)*  3133)* 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 38,131  81,183  ה  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 91,821  332,521  ה  אגרות חוב שוטפות שלחלויות 
 19,895  99,111  ה  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 9,221  31,311  ה  זכאים ויתרות זכות
 313,132  312,113    התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 329,331  319,121    מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
 1,599  535  3ו  יתרות שוטפות עם חברות מוחזקות

       
    111,389  811,913 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 8,289  -   ד  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 3,189  -   3ו  הלוואה מחברה מוחזקת

 195,599  119,511  ד  אגרות חוב

       
    119,511  151,991 

       
       הון 

       
 385,959  385,959    הון מניות 

  313,211   313,211    פרמיה על מניות
 3,585  3,585    קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה

 -   8,239    קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 31,931  (19,993)    )הפסד( יתרת רווח

 (15,111)  (21,115)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
       

 353,991  333,195    סה"כ הון 
       
    3,353,111  3,313,115 

 
 .3הוצג מחדש, ראה סעיף א. *(
 
 
 

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

       3132, בספטמבר 31
 תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 אריה מינטקביץ

  דירקטוריוןהיו"ר 
 רונן אשכנזי

  מנכ"ל
 שניר שרון 

 כספים סמנכ"ל



  בע"מ קבוצת א. דורי
 

 המיוחסים לחברהעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

1 

 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

    3131)*  3133)*  3133 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

         הכנסות
         

מביצוע עבודות ת ממכירת בניינים, קרקעות, הכנסו
 51,181  231,919  351,392    ושכירות

         
         עלות ההכנסות

         
 38,198  91,313  93,151    מביצוע עבודות ושכירות ,עלות מכירת בניינים, קרקעות

 82,195  111,551  321,958  3ו  ה מחברה מוחזקתעלות מתן שירותי בני
         
    311,193  199,139  99,991 
         

 351  11,191  21,111    רווח גולמי
         

 -   331  (111)    ערך נדל"ן להשקעה )ירידת( עליית
 (3,119)  (3,911)  (3,152)    הוצאות מכירה ושיווק

 (39,928)  (38,931)  (31,939)    כלליותוהוצאות הנהלה 
 2,211  2,211  919  3ו  מוחזקתדמי ניהול בגין חברה הכנסות 

  31,183   9,311  (91,218)    מוחזקותחברות  )הפסדי( ברווחי חלק החברה
         

 (33,381)  13,591  (89,115)    תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות (הפסדרווח )
         

  99,153  (1,251)  31,215    , נטוהכנסות )הוצאות( אחרות
         

 58,513  35,219  (18,911)    תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרות (הפסדרווח )
         

 2,819  1,238  3,211    הכנסות מימון
  (11,359)  (15,118)  (18,591)    הוצאות מימון

 9,333  8,223  1,989  1ו  מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות הכנסות
         

 13,233  (3,213)  (11,139)    לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
 -   21  1,133  ד  מסים על ההכנסה

         
 13,233  (3,223)  (11,913)    המיוחס לחברה  )הפסד( נקירווח 

         
 )לאחר השפעת הכולל אחר המיוחס לחבר )הפסד( רווח

         המס(:
         

שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד סכומים 
         בהתקיים תנאים ספציפיים:

 (1,312)  33,919  (5,115)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
         

         סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת בחברה  )הפסד( רווח

 ( 935)   219  219    מוחזקת
         

 82,211  31,198  (92,813)    כולל המיוחס לחברה סה"כ רווח
 .3הוצג מחדש, ראה סעיף א. *(

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



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

9 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  3131)*  3133)*  3133 

 אלפי ש"ח  

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       

  13,233   (3,223)  (11,913)  המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי
       

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       : החברה

       
       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

       
 111  239  221  פחת והפחתות

 32,219  39,515  39,939  הוצאות מימון, נטו
 332  (93)  (92)  לעובדים, נטו שינוי בנכסים בשל הטבות

רווח מירידה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת בגין הקצאת מניות 
 (89,983)  -   -   לצד ג'

 1,121  -   -   ממימוש השקעה בחברה מוחזקתהפסד 
 -   21  1,133    מסים על ההכנסה

 -   (331)  111  נכסים מוחזקים למכירהבשווי ההוגן של עלייה )ירידה( 
 3,238  -   -   הפחתת הוצאות נצברות על השקעה בחברה מוחזקת

 -   -   (32,911)  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
  (31,183)  ( 9,311)  91,218  חברות מוחזקות (רווחיבהפסדי ) חלק החברה

       
  99,258  31,198  (19,191) 
       

       החברה: שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של
       

 (39,951)  (35,893)  3,913  והכנסות לקבל בלקוחות )עלייה(ירידה 
 1,392  1,811  2,153  ירידה בחייבים ויתרות חובה

 (331,992)  31,852  35,931  נטו ,בניינים למכירהמקרקעין, דירות ובמלאי יה( יעלירידה )
 31,833  23,911  33,158  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה

 (35,991)  (9,922)  5,191  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 8,539  (3,211)  (1,991)  שינוי ביתרות שוטפות עם חברות מוחזקות, נטו

 398,159  (39,353)  (33,151)  מקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירותעלייה )ירידה( ב
       
  35,588  31,993  81,153 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
       

 (21,119)  (11,853)  (12,182)  ריבית ששולמה
 3,933  3,292  3,313  ריבית שהתקבלה

 9,592  5,821  2,912  דיבידנד שהתקבל 
 -   -   (228)  מיסים ששולמו

       
  (35,111)  (38,823)  (39,892) 

 28,519  9,812  11,991  שוטפת של החברה שנבעו מפעילות נטומזומנים 
 
 .3הוצג מחדש, ראה סעיף א. *(
 

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



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

5 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 

       
 (133)  (119)  (392)   רכישת רכוש קבוע

תמורה ממימוש )השקעה( בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 -   (39,915)  35,321  , נטואו הפסדרווח 

 21,351  (19,892)  (19,911)  )מתן( הלוואות לחברות מוחזקות  ןפרעו
 -   -   (1,313)  מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה

 -   -   (31,311)  ות מוחזקותהשקעה בחבר
 (11,998)  31,195  (33,389)  גביית )הפקדת( פקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של 

 33,599  (19,321)  (91,813)  החברה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
       

 -   333,811  311,135  בניכוי הוצאות הנפקה אגרות חובהנפקת 
 (31,135)  (31,331)  -   להמרה אגרות חוב ןפרעו
 (13,119)  (98,581)  (51,198)  אגרות חוב ןפרעו

 -   39,312  -   תמורה מהנפקת מניות בדרך של זכויות
 (1,929)  (3,331)  (3,955)  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך ןפרעו

 128  (25,318)  32,128  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
       

מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של מזומנים נטו שנבעו 
 (52,959)  (8,113)  21,311  החברה

       
 (39,191)  (19,121)  1,138  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

       
 91,299  29,231  33,151  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       
 29,231  33,151  35,213  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       
       

       פעילות מהותית שלא במזומן בחברה
       

 5,993  -   -  דיבידנד מחברה מוחזקת שלא במזומן
       
 
 
 

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



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף

9 

 
 

 כללי א.
 

דוחות לתקנות ניירות ערך ) ג'9מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  .3
 .3991 -כספיים ומיידיים(, התש"ל 

מיליון ש"ח שנבע, בין  19 -ירה החברה בהפסד בסך של כהכ 3131בדצמבר  13בשנה שהסתיימה ביום  .3
מיליון  51 -דורי בניה(, בסך של כ -היתר, מחלק החברה בהפסדיה של חברה מוחזקת, א. דורי בניה )להלן

 ש"ח.
 

 בפרוייקטיםהצפויות  וההכנסות העלויות באומדני תומהותי ותסטי, שנבעה ממחדש ההצגהבדבר  לפרטים
 ותזרים הנזילות, ההון מבנה לחיזוק, ישראל גזית עם בעסקה החברה התקשרות, ובדבר בדורי בניה

 .המאוחדים לדוחות הכספיים .ג. וביאור ט' להלן3ראה ביאור  ,בניה דורי של המזומנים
 
 

  יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה .ב
 

  
במטבע חוץ או 

   ללא   בהצמדה לו

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         
         3131בדצמבר,  13
         

 3,991  112  918  313  מזומנים
 31,113  31,113  -   -   שווי מזומנים

         
  313  918  39,398  35,213 

 
 

  
במטבע חוץ או 

   ללא   בהצמדה לו

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         
         3133בדצמבר,  13
         

 3,113  113  399  191  מזומנים
 33,158  33,158  -  -  שווי מזומנים

         
  191  399  33,239  33,151 

  



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף
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 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ג
 

 :לחברההמיוחסים   IAS 39-אם להנכסים הפיננסיים בהת פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות .3
 

 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 אלפי ש"ח  

     
     בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:הנמדדים נכסים פיננסיים 

 35,339  98  נאמנות קרנות 
     

 393,281  398,135  משועבדים תופקדונו לקוחות, חייבים
     
  398,931  359,891 

 
 -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .3

IAS 39  לחברההמיוחסים: 
 

 בשנה העוקבת ממועד הדוח. להפרעהנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה עתידים  כל
 

 IAS 39 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .1
 :לחברההמיוחסים 

 
 3131בדצמבר,  13

 
 צמוד  ללא   
 לדולר  הצמדה  

     
 -  98  רווח או הפסד בשווי הוגן דרךהנמדדים נכסים פיננסיים 

 -  319,199  פקדונות משועבדים
 93,339  3,981  לקוחות והכנסות לקבל

 -  33,515  חייבים ויתרות חובה

     
  332,851  93,339 

 
 3133בדצמבר,  13

 
 צמוד  ללא   
 לדולר  הצמדה  

     
 -  35,339  רווח או הפסד בשווי הוגן דרךהנמדדים נכסים פיננסיים 

 -  59,221  פקדונות משועבדים
 13,998  32,981  לקוחות והכנסות לקבל

 -  9,355  חייבים ויתרות חובה
     
  339,998  13,998 

 
 

  



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף
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 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  .ד

 
 לחברהזכאים ויתרות זכות המיוחסים  .3

 
 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 אלפי ש"ח   

     
 531  935  מוסדות ועובדים בגין שכר

 31  3,893  ממשלתיים מוסדות
 9,313  1,138  )בעיקר ריבית בגין אגרות חוב( הוצאות לשלם

 999  999  הפרשה לגמר עבודות והפרשות להפסד
 258  -   בעלי עניין וצדדים קשורים
 35    -   זכאים ויתרות זכות אחרים

     
  31,311  9,221 

 
  הסיכון נזילות המיוחס לחבר .3
 

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

 
 3131בדצמבר,  13

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 8עד 

 8מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 88,323  -  -  -  -  -  88,323  ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 99,111  -  -  -  -  -  99,111  שירותים

 31,311  -  -  -  -  -  31,311  זכאים
התחייבות בגין רכישת 

 33,811  -  -  -  -  -  33,811  מקרקעין
 813,913  312,832  89,129  13,139  18,551  339,289  321,199  אגרות חוב

               
  119,821  339,289  18,551  13,139  89,129  312,832  939,191 

 
 3133בדצמבר,  13

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים  1-מ
  שנים 2עד 

שנים  2-מ
  שנים 8עד 

 8מעל 
 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 12,521  -  -  -  -  5,211  31,219  ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 19,895  -  -  -  -  -  19,895  שירותים

 9,221  -  -  -  -  -  9,221  זכאים
התחייבות בגין רכישת 

 33,993  -  -  -  -  -  33,993  מקרקעין
 822,131  59,198  29,183  81,198  333,199  313,911  318,399  אגרות חוב

               
  331,913  321,111  333,199  81,198  29,183  59,198  119,518 

 

  



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף
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 )המשך( )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  .ד

 
לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  לחברהתנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות  .1

 IAS 39 -בהתאם ל
 

 3131בדצמבר,  13
 

  

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
       

 81,183  83,513  583  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 99,111  99,111  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 31,311  31,311  -  זכאים
 33,811  33,811  -  התחייבות בגין רכישות מקרקעין

 252,183  99,125  158,112  אגרות חוב

       
  151,288  312,383  181,111 

 
 3133בדצמבר,  13

 

  

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
       

 11,991  35,533  3,925  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 19,895  19,895  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 9,221  9,221  -  זכאים
 33,993  33,993  -  התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 288,231  95,155  189,118  אגרות חוב

       
  185,951  331,338  898,315 

 
 

  



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף

31 

 
 
)ללא סכומים בגין  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה

)ללא סכומים בגין  לחברהחברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 חברות מוחזקות(

 
 לחברהמסים על ההכנסה המיוחסים 

 
 החברהחוקי המס החלים על  .3

 
 3958-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  3119פי החוק, עד לתום שנת -על

 במדד המחירים לצרכן. 
 

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 3115בחודש פברואר 
, נמדדות 3115ואילך. החל משנת  3115המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  3958

בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים התוצאות לצורכי מס 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 3119בדצמבר,  13לצרכן בתקופה שעד ליום 

נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את 
ניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו ביטול תיאום התוספת וה

 .3115( החל משנת 3119לאחר שנת המס 
 

 החברהשיעורי המס החלים על  .3
 

 . 38% - 3131 -ו 3133ובשנת  32%היה  3133 שנתבשיעור מס החברות בישראל 
 

 -)להלן  3133-)תיקוני חקיקה(, התשע"בהתקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  3133בדצמבר,  8ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות. 3133החוק(. במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 
. לאור העלאת שיעור מס 3133החל משנת  38%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 

ווח הון ריאלי ושיעור המס של כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על ר 38% -החברות ל
 .השבח הריאלי

 
 3131-3132בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  3131ביולי,  11ביום 

)חוק התקציב(, אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית 
 -ל 38% -בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מהשינויים האמורים כוללים,  .המיסים לאותן השנים

31.8%. 
 

 ימחושבות לפי שיעור 3131בדצמבר,  13יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
ועל כן הן כוללות את השינויים  לתאריך המאזןהחדשים, שחקיקתם הושלמה למעשה נכון מס ה

 .האמורים לעיל, ככל שרלוונטיים לחברה
 

 3131ש"ח בסעיף מסים נדחים. כמו כן, בשנת  מליון 3בעקבות שינוי שיעורי המס, חל גידול בסך של 
  .לסעיף מיסים על הכנסה מליון ש"ח כהכנסה 3נזקפו לרווח או הפסד סך 

 
 לחברהשומות מס המיוחסות  .1

 
 שומות מס סופיות

 
  .3119וכולל שנת המס עד או שומות הנחשבות כסופיות שומות סופיות  לחברה
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)ללא סכומים בגין לחברה גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים שמיוחסות  .ה
)ללא סכומים בגין  לחברהחברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 

 )המשך( חברות מוחזקות(
 

  הוהפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברהפסדים מועברים לצורכי מס  .2
 

 13ליום מסתכמים והמועברים לשנים הבאות  והפסדי הון לצורכי מסעסקיים הפסדים לחברה 
אלה  חלק מהפסדים . בגיןמליון ש"ח בהתאמה 13 -וכ ש"ח מליון 381 -לסך של כ 3131בדצמבר, 

)בשל הצפי לניצולם כתוצאה  ח"ש מליון 15 -נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ
  מקיומה של הכנסה חייבת בעתיד שכנגדה ינוצלו נכסי המסים הנדחים(.

 
  המסים נדחים המיוחסים לחבר .8

 
 ההרכב

 
 הכוללרווח על הדוחות   מאזנים  

  בדצמבר 13  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  3131  3133  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

           התחייבויות מסים נדחים
           

 (311)  -   -   -   -   נכסים קבועים בני פחת
 11  (311)  (31)  3,391  3,139  ן להשקעה המוצג בשווי הוגן"נדל

 -   (31)  (35)  83  51  הפרש עיתוי בגין הכרה בהכנסה

           
  3,199  3,128       

           
           מסים נדחיםנכסי 

           
 (5,811)  9,998  (3,295)  21,899  15,199  הפסדים מועברים לצורכי מס

 (23)  33  39  333  381  הטבות לעובדים
 5,119  (5,119)  -   -   -   מלאי בניינים וקרקעות

           
  15,329  21,195       

           
 -   993  (3,811)      הכנסות מסים נדחים

           
       15,181  18,581  נכסי מסים נדחים, נטו

 
 

( בהתבסס על שיעורי המס 38% - 3133) 31.8% המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של
 הצפויים לחול בעת המימוש. 
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)ללא סכומים בגין לחברה גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים שמיוחסות  .ה
)ללא סכומים בגין  לחברהחברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 

 )המשך( חברות מוחזקות(
 
 רווח או הפסדבהכלולים  המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר .1

  
 נה שהסתיימה ביוםלש

 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
 2,183  (993)  2,813  מסים נדחים

התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 
 (2,183)  -   (3,139)  בשיעורי המס

 -   3,113  519  מסים שנים קודמות

       
  1,133  21   - 

 
 והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקותהלוואות, יתרות  .ו

 
 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות

 

 יתרות עם חברות מוחזקות .3
 
 ההרכב א(
 

 בדצמבר 13  

  3131  3133 

 אלפי ש"ח  

     
 331,188  315,251   לחברות מוחזקותהלוואות 

 (3,189)   -  הלוואה מחברה מוחזקת
 (1,599)  (535)  זכאים
הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך יתרת 

 331,188  319,113  השנה
 
הכספיים  לדוחות .ב(8.ב(3.31 באורראה  ,לחברות מוחזקות בקשר עם מתן ערבויות ב(

 המאוחדים.
 

 עסקאות עם חברות מוחזקות .3
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
 82,195  111,551  321,958  שירותי בניה מחברה מוחזקת עלות מתן

       
 .א.2.ו)ראה סעיף  דמי ניהול בגין חברה מוחזקת

 להלן(
 

(919)  (2,211)  (2,211) 
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 

 תהכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקו .1
 

 שהסתיימה ביוםלשנה   
 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
 9,333  8,223  1,989  הכנסות מימון

 
 התקשרויות .2

 
 -)בבאור זה  בהסכם למתן שירותים דורי בניהעם  החברההתקשרה  3115בינואר  3ביום  (א

פי ההסכם על -. על3131בפברואר  38וביום  3115בינואר  35, אשר תוקן ביום "הסכם הניהול"(
שירותי ניהול )מתוך משאבים וכוח אדם העומדים  החברה לדורי בניהתיקוניו, סיפקה 

לרשותה של החברה(, ובכלל זה שירותי ניהול וייעוץ הכוללים תיאום פעולות וייעוץ להנהלת 
ניהול הקשרים ושיווק, פרסום, פיתוח עסקי ושימור מוניטין ; סיוע בניהול פעולות דורי בניה

 עם יועצים חיצוניים.
 

חברה דורי בניה לכי בגין שירותי הניהול והייעוץ תשלם בין היתר, נקבע, הניהול בהסכם 
כן נקבע אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין )"דמי הניהול"(.  119תשלום חודשי קבוע בסכום של 

, בין רבעוני ובין שנתי, כי דורי בניהוח כספי )מאוחד( כלשהו של פי ד-היה ויתברר עלכי 
מיליון ש"ח  38( רבעונים חולפים, במצטבר, הינו סך של 2בגין ארבעה ) ההרווח התפעולי של

או פחות, אזי ממועד פרסום הדוח הכספי הרלוונטי ואילך יוקפא תשלום דמי הניהול, וזאת 
פי דוח כספי -מי הניהול הצבורים. היה ויתברר עלמבלי לגרוע מזכאות החברה לקבל את ד

, בין רבעוני ובין שנתי, בעת כלשהי לאחר שהוקפא תשלום דמי דורי בניה)מאוחד( כלשהו של 
( רבעונים חולפים, 2בגין ארבעה ) דורי בניההניהול כאמור לעיל, כי הרווח התפעולי של 

סום הדוח הכספי הרלוונטי יחודש מיליון ש"ח, אזי ממועד פר 38במצטבר, עולה על סך של 
ו כאמור לחברה יבוצע דמי ניהול שהוקפאתשלום . לחברה התשלום השוטף של דמי הניהול

בגין ארבעה רבעונים  דורי בניהבבת אחת או בחלקים, ברבעונים בהם הרווח התפעולי של 
מיליון ש"ח, בתוספת דמי הניהול השוטפים בגין אותה תקופה,  38חולפים )במצטבר( יעלה על 

שתשלומם הוקפא. דמי הניהול שתשלומם הוקפא לא יישאו הפרשי ריבית ו/או הצמדה, 
דורי וישולמו לחברה נומינלית. על אף האמור לעיל, היה והחברה תחדל להיות בעלת שליטה ב

, מכל סיבה שהיא, תהא החברה זכאית לתשלום מיידי של דמי הניהול שתשלומם בניה
מיליון ש"ח, תשלם  11יעלה על סך של  דורי בניההוקפא. במידה שהרווח התפעולי השנתי של 

 דורי בניהמההפרש בין הרווח התפעולי בפועל של  9.8%לחברה מענק בשיעור של  דורי בניה
 דורי בניהבנוסף לדמי הניהול, תשלם כן קבע הסכם הניהול כי ח. מיליון ש" 11לבין סך של 

. עוד הוסכם, דורי בניהלחברה החזר הוצאות שיהיו למנהלים מטעמה בגין מתן שירותיהם ל
יהיו בבחינת עובדיה של  דורי בניהכי המנהלים ו/או העובדים שתעמיד החברה לרשות 

-לו שכרם מהחברה, ולא יתקיימו יחסי עובד, ויקב)לפי העניין( החברה ו/או בעלת שליטה בה
 לבין אותם מנהלים ו/או עובדים. דורי בניהמעביד בין 

 
הוראות חוק החברות , בשל 3131תוקפו של הסכם הניהול האמור הסתיים בחודש פברואר 

 911 -לחברה סך של כ דורי בניהשילמה  3131בשנת בהתאם, . 3133-(, התשע"א31)תיקון מס' 
 .הסכם הניהול עד למועד סיומופי -על אשר ניתנוין השירותים אלפי ש"ח בג

 
בכפוף לקבלת אישורי  הניהול ו/או עדכונו לחידוש הסכם פועלים הצדדיםנכון למועד הדוח 

 האורגנים המוסמכים על פי דין. 
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו
 

יצוין כי על אף האמור לעיל, החברה ממשיכה להעניק שירותי ניהול כאמור לדורי בניה, אולם 
, טרם הוסדר התשלום אושר חידושו של הסכם הניהול ע"י האורגנים המוסמכיםכיוון שטרם 

 ידי דורי בניה לחברה. -בגין שירותי הניהול האמורים על
תזקוף החברה בדוחותיה הכספיים  אזי ,ככל שיאושר על פי דין ההסכם באופן רטרואקטיבי

 הכוללת את ההשפעה המצטברת של קבלת דמי הניהול ממועד תחולתם. הכנסה
 
בשמה ובשם תאגידים שבשליטתה, דורי בניה, עם התקשרה החברה  3131פברואר בחודש  (ב

לתיחום פעילות לפיו החל ממועד פרסום תשקיף הנפקה לראשונה של מניותיה של  בהסכם
 הצדדים כדלקמן: , בין היתר,המועד הקובע( ינהגו - בסעיף זהלהלן ) בניהדורי 

 

דורי במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות בניה מהסוג בהן פעילה  ,לא תעסוק החברה (3
כיום, ולא תהא בעלת שליטה בתאגיד אחר העוסק בעבודות בניה, למעט עבודות  בניה

מבצעת או תבצע עבור עצמה כיזמית ו/או עבור תאגידים בשליטתה ו/או  החברהבניה ש
, כפי שיהיו הו/או עבור תאגידים בשליטת בעלי שליטה בחבר העבור בעלי שליטה בחבר

 מעת לעת, אשר פועלים או שיפעלו כיזמים.
 

לא תעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות יזמית, ולא תהא בעלת שליטה  דורי בניה (3
 .העוסק בפעילות יזמית, למעט בכל אחד מהמקרים המפורטים בהסכם גיד אחרבתא

 

ו/או תאגיד אחר בשליטתה החלו בביצוען או  החברהההסכם לא יחול על עבודות בניה ש (1
החלה לעסוק בה  שדורי בניההתחייבו לבצען לפני המועד הקובע ועל פעילות יזמית, 

 לפני המועד הקובע.
 

 בנושאים הקשורים במכרזים הוראות גם כלל הפעילות תיחום הסכםלעיל,  לאמור בנוסף

 אלו תאגידים בשליטתה. הוראות או/ו החברה עבור פרויקטים ולביצוע בניה עבודות לביצוע

 .3131 פברואר בחודש -2011 א"התשע(, 31חוק החברות )תיקון מס'  להוראות בהתאם הסתיימו
 

 מהצדדים, אחד כל רשאי פיו בהסכם עם דורי בניה, עלהתקשרה החברה  2010 פברואר בחודש (ג
 .השני הצד אצל כספים הדדית, להפקיד מעת לעת, ובהסכמה

  ההסכם האמור. מכוח כספים הפקדות קיימות לא הדוח ולמועד 2012 בדצמבר 31 ליום נכון
 בפברואר  24ביום הסתיים 3133 - א"התשע(, 31חוק החברות )תיקון מס'  להוראות בהתאם

 .לחדשו הצדדים ואין בכוונת ההסכם, 2013
 
להקמת בנין משרדים  ורום גבס דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  3133פברואר  בחודש (ד

. התמורה הכוללת בגין החברהבמרכז הארץ )עד גמר ברמת מעטפת( בפרויקט בייזום של 
 ליון ש"ח. ימ 21 -הפרויקט הינה בסך של כ

 31-כ שלבתמורה לסך כמו כן, התקשרה החברה עם רום גבס לביצוע עבודות גמר בפרויקט  
 .3133ברבעון הראשון לשנת נמסר הסתיים ו הפרויקטליון ש"ח. ימ

 
)לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת(  החברהאישר דירקטוריון  3131 במרס 31 ביום (ה

בהסכם להקמת קוטג'ים ובנייני מגורים  בניה דורי חברת א.עם  החברהאת התקשרות 
 העבודות היקף. 3131במרכז הארץ אשר בנייתו החלה בחודש פברואר נוספים בפרויקט 

אישר  3131 במאי 31(. ביום פאושלי"ח )ש מיליון 333 -כ הינו זה הסכםהמשוער לפי 
עם  החברה)לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת( את התקשרות  החברהדירקטוריון 

קומות מעל קומת חניון תת  8בהסכם להקמת בניין מגורים נוסף בפרויקט, בן  בניה דורי
מיליון ש"ח  33.1 -הינו כ זה הסכםהמשוער לפי  העבודות היקףיח"ד.  35קרקעי, הכולל 

חודשי  3חודשים מצו התחלת עבודה בתוספת  32)פאושלי(. משך העבודות המוסכם הינו 
 גרייס.  
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ו

 
 בנתניה ספורט ןאצטדיולהקמת  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  3131 אוגוסט בחודש (ו

לצד שלישי וכן תשלום של עמלה לחברה בגין העברת ביצוע הפרויקט לדורי בניה מהחברה, 
 בהסכם שנקבע)כפי  ועו הפרויקט האמורהתמורה שתתקבל מביצמהיקף  3% ששיעורה יהא

 של הקמה עבודות השלמתבמסגרת הפרויקט בוצעה  (.' לעילב בסעיף כאמור הפעילות תיחום
 . הושלמה הקמת האצטדיוןלמועד אישור הדוחות הכספיים . נתניה במזרח כדורגל אצטדיון

העמלה שקיבלה החברה עד מועד הדוח טרם בוצעה התחשבנות סופית עם מזמין העבודה. 
 אלף ש"ח. 519 -הסתכמה בכ

שני מגדלי מגורים בני להקמת  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  3133פברואר  בחודש (ז
בייזום  יחידות דיור כל אחד, מעל קומת מרתף משותפת במרכז הארץ 12קומות הכוללים  38

למועד אישור  נכון .מיליון ש"ח 52-כהדוח הינו המעודכן למועד  העבודות היקף. החברהשל 
  .סופיים בניה בשלבינמצא  הפרויקטהדוחות הכספיים 

לביצוע עבודות הנדסה אזרחית  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  3133 אוגוסט בחודש ( ח
הסכם  -במסגרת פרויקט להקמת תחנת כוח באזור אשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ )להלן 

דוראד, בהתאמה( כקבלן משנה של החברה, באופן שכל ההתחייבויות של  -קבלנות המשנה ו
של תחנת הכוח של קבלן ההקמה  - .GTS POWER SOLUTIONS LTDהחברה כלפי חברת

(, ההסכם הראשי -)להלן 3133בפברואר,  32ם מיום י הסכפל ( עקבלן ההקמה -)להלן  דוראד
  מכוח הסכם קבלנות המשנה. דורי בניה( על BACK TO BACKיחולו "גב אל גב" )

 
 .המאוחדיםלדוחות הכספיים  (ב2.ג(3.31לפרטים נוספים ראה באור 

 
להקמת שלושה מגדלי מגורים,  דורי בניההחברה בהסכם עם התקשרה  3133 אוקטובר בחודש (ט

בהתאמה בצפון  ,1,9,5יח"ד במגרשים  83 -יח"ד ו 25"ד, יח 22ד סה"כ, הכוללים יח" 322בני 
למועד אישור הדוחות  נכון(. פאושליש"ח ) ליוןמ 91 -העבודות המשוער הינו כ יקףהארץ. ה

  .והבניין האחרון נמצא בשלבי בניה מתקדמים בניינים שני של בנייתם הושלמההכספיים 
 
אישר דירקטוריון החברה )לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת(  3131 במאי 31ביום  י(

קומות  3קומות מעל  35בהסכם להקמת בניין מגורים בן  בניה דוריאת התקשרות החברה עם 
 -הינו כ זה הסכםהעבודות המשוער לפי  היקףיח"ד במרכז הארץ.  18חניון תת קרקעי, הכולל 

התחלת עבודה  מצו חודשים 31העבודות המוסכם הינו . משך (פאושלי)מיליון ש"ח  81.8
 חודשי גרייס. 3בתוספת 

 
לדוחות  .ב(8.ב(3.31באור ולרום גבס על ידי החברה, ראה  לדורי בניהלגבי ערבויות שהועמדו  (אי

 .הכספיים המאוחדים

 צד שלישי עםההסכם(  -)להלן  3115בינואר,  31מיום ורום גבס הסכם שכירות  דורי בניהחברה, ל (בי
חודשים  25פי ההסכם, תקופת השכירות של המשרדים הינה בת -עללשכירת משרדים ברעננה. 

שהוקנתה להם ורום גבס מימשו אופציה החברה, דור בניה  3133בשנת  .3115ביוני,  3החל מיום 
מסרה החברה לדורי  3133בחודש אוקטובר חודשים נוספים.  25 -בהסכם להארכת השכירות ב

טחי משרדים ששימשו אותה. דמי השכירות החודשיים של החברה לאחר מימוש האופציה בניה ש
. (המחירים לצרכן )כולל הצמדה למדדאלפי ש"ח  39-כשל ומסירת השטחים לדורי בניה הינם בסך 

ורום גבס  דורי בניהבין החברה, בנוסף, משלמת החברה דמי ניהול בגין ניהול הבניין והחניון. 
 הוסכם כי כל צד יהא אחראי על חלקו בגין הסכם השכירות, בהתאם לחלקו במושכר, וכי היה וצד

 ישא בהוצאות בגין חלקו של הצד האחר, יהא זכאי לשיפוי מהצד האחראי. יכלשהו 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. .ה(1.ד.39לפרטים בדבר עסקאות זניחות עם דורי בניה ראה באור  (גי
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 הלוואות .ז

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 31ראה באור 

 
 דיבידנד .ח

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 אלפי ש"ח  

       
 5,993  -   -   א.דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ

 9,598  5,821  2,912  א.דורי בניה בע"מ

       
 31,119  5,821  2,912  סה"כ

 
אישור הדוחות הכספיים  נכון למועד 3131 -ו 3133בעקבות הצגה מחדש של נתוניה של דורי בניה לשנים 

-ו 3133ורי בניה בגין השנים ידי ד-השבת דיבידנדים ששולמו לחברה עלעל דירקטוריון החברה, החליט 
 .לדוחות הכספיים המאוחדים.כה. 11ראה באור לפרטים נוספים  .3131
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 מחדש הצגה .ט

 
 3133 -ו 3131בדצמבר,  13 לימים( את דוחותיה הכספיים Restatement) מחדש הצגה של בדרך תיאמה החברה

 באומדן הטעות תיקון השפעת את למפרע בהםוזאת על מנת לשקף  כיםתארי םבאות ולשנים שהסתיימו
בקשר עם סכומים שהתגלו  בניה דורי של בביצוע פרויקטים במספרהנגזר מהן  והרווח הצפויות העלויות

 מהן ביותר שהמוקדמת השונות בתקופות החברה באומדני ביטוי לקבלואשר היו צריכים  3132במהלך שנת 
  .המאוחדים הכספיים לדוחות.ג. 3 ביאור ראה לפרטים, 3133 שנת של הרביעי הרבעון הינה

 :הכספיים הדוחות על השינוי השפעות

 לחברה המיוחסיםהמאוחדים  בדוחות
 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       3313, דצמברב 13ליום 
       

       לא שוטפיםנכסים 
       

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 139,131  (31,393)  121,355  מוחזקות, נטו

 211,982  (31,393)  291,331  נכסים לא שוטפים"כ סה
       

 3,313,115  (31,393)  3,338,521  סך מאזן
       
       

       התחייבויות שוטפות
       

 9,221  (3,311)  31,121  זכאים ויתרות זכות
 811,913  (3,311)  818,313  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       הון
       

 31,931  (33,993)  25,198  יתרת רווח
       

 353,991  (33,993)  111,928  הון"כ סה
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 )המשך( מחדש הצגה .ט
 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

        3131, דצמברב 13ליום 
       

       נכסים שוטפים
       

 33,132  521  33,293  חייבים ויתרות חובה
 935,111  521  939,991  נכסים שוטפים"כ סה
       

       לא שוטפיםנכסים 
       

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 311,158  (99,885)  111,321  מוחזקות, נטו

 282,111  (99,885)  881,855  נכסים לא שוטפים"כ סה
       

 3,353,111  (95,938)  3,353,195  סך מאזן
       
       

       התחייבויות שוטפות
       

 31,311  (3,113)  33,212  זכאים ויתרות זכות
 111,389  (3,113)  113,211  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       הון
       

קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן 
 8,239  32,115  (5,853)  מקנות שליטה

 (19,993)  (333,233)  93,183  יתרת רווח )הפסד(
       

 333,195  (99,232)  131,333  הון"כ סה
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 )המשך( מחדש הצגה .ט
 

 המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה בדוחות
 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       3313, דצמברב 13יום שנה שהסתיימה בל

       
 (38,931)  3,311  (31,931)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 9,311  (31,393)  13,215  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

       
 13,591  (33,993)  81,513  רווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות

       
 35,219  (33,993)  81,199  רווח תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרות

       
 (3,213)  (33,993)  31,893  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה

       

 (3,223)  (33,993)  31,813  )הפסד( המיוחס לחברהנקי רווח 

       
 31,198  (33,993)  13,129  המיוחס לחברה סה"כ רווח כולל

 
 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

 אלו
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
        3131, דצמברב 13יום שנה שהסתיימה בל

       
 (31,939)  922  (32,591)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (91,218)  (91,192)  (33)  פסדי חברות מוחזקות בהחלק החברה 

       
רווח )הפסד( תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( 

 (89,115)  (59,281)  11,323  אחרות
       

רווח )הפסד( תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( 
 (18,911)  (59,281)  81,881  אחרות

       
 (11,139)  (59,281)  38,513  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה

       

 (11,913)  (59,281)  33,839  )הפסד( המיוחס לחברה נקי רווח

       
 (92,813)  (59,281)  32,925  סה"כ רווח )הפסד( כולל המיוחס לחברה

  



 קבוצת א. דורי בע"מ
 

 מידע נוסף

31 

 
 
 )המשך( מחדש הצגה .ט
 

 דוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהב

 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       3313בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
       

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
       

 (3,223)  (33,993)  31,813  המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי
 (9,311)  31,393  (13,215)  מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות 

 (9,922)  (3,311)  (5,922)  ירידה ביתרות זכאים
 9,812  -  9,812  פעילות שוטפתמ שנבעומזומנים נטו 

       
 

 

  

 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
הצגה 
 מחדש

 

 
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

        3131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
       

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
       

 (11,913)  (59,281)  33,839  המיוחס לחברה )הפסד( נקי רווח
 91,218  91,192  33  חלק החברה בהפסדי מוחזקות 

 5,191  (922)  9,139  ביתרות זכאיםעלייה 
 11,991  -  11,991  פעילות שוטפתמ שנבעומזומנים נטו 
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 הדיווחאירועים לאחר תאריך  .י

   

 התקשרות החברה עם החברה הבת .3
 

את  )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת(אישר דירקטוריון החברה , 3132באפריל  1ביום  .א
 35בני  במרכז הארץ, להקמת שני מגדלי מגורים עם דורי בניההתקשרות החברה בהסכם בניה 

יחידות דיור. היקף  331קומות, הכוללים סה"כ  3קומות כל אחד מעל חניון משותף תת קרקעי בן 
מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(, פאושלי. משך ביצוע העבודות המוסכם  95-העסקה לפי ההסכם הינו כ

 חודשי גרייס. 3חודשים מצו התחלת עבודה בתוספת  38הינו 

 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת( את 3132באפריל  1ביום  .ב
קומות  35התקשרות החברה בהסכם בניה עם דורי בניה, להקמת מגדל מגורים במרכז הארץ בן 

יחידות דיור. היקף העסקה לפי ההסכם  315קומות, הכולל סה"כ  1מגורים מעל חניון תת קרקעי בן 
חודשים מצו  11ספת מע"מ(, פאושלי. משך ביצוע העבודות המוסכם הינו מיליון ש"ח )בתו 58הינו 

 חודשי גרייס. 3התחלת עבודה בתוספת 
 

 .המאוחדים הכספיים לדוחות .יח.11בדבר תביעות שהוגשו לאחר תקופת הדיווח ראה ביאור  לפרטים .3
 

  
 
 
 

 - - - - - - - - 
 
 



- 1 - 

 

 

 

 

 פרטים נוספים על החברה -פרק ד' 

הנובעים מתיאום המהותיים המידע והפרטים התאמות של בפרק ד' זה לדוח התקופתי המתוקן נעשו רק 

 לפרטים. (Restatement)מחדש  ההצגבדרך של  1031בדצמבר  13הדוחות הכספיים של החברה ליום 

מיידי שפרסמה  דיווחם של החברה, ראה ההצגה מחדש והשפעת ההצגה מחדש על הדוחות הכספיי אודות

לדוחות  12 -ו 3ים ( וכן באור1032-03-1032-03-325840' מס)אסמכתא  1032 בספטמבר 3החברה ביום 

 .זה' א חלקהלן בל כהגדרתם, החברה שלהכספיים 

 , למעטמידע ו/או עדכון שינויכל לא ערכה החברה  המתוקן לדוח התקופתיזה בחלק ד' הפרטים בכל יתר 

, הדוח קריאת בהירות לצרכי שנדרשו טכני אופי בעליולמעט התאמות ושינויים  אם צוין מפורשות אחרת

 35)אשר פורסם ביום  הדוח התקופתי המקוריפרסום והמידע המובא בחלק זה להלן הינו נכון למועד 

רת חלק ד' זה לשם הנוחות, פרטים ו/או נתונים שעודכנו במסג .( )"הדוח התקופתי המקורי"(1032במרס 

 .")*(" -לדוח סומנו ב

 ביטויים של נגזרת כל או" הדוח פרסום, "למועד "למועד הדוח"זה בהתאם, בכל מקום בו צוין בפרק ד' 

, אלא אם נאמר או מועד סמוך לו )לפי העניין( למועד פרסום הדוח התקופתי המקוריהינה הכוונה  ,כאמור

 אחרת.

 קבוצת א. דורי בע"מ   שם החברה:

 או "החברה"( "קבוצה דורי)"    

  663300553 מס' חברה ברשם החברות:

 56010אביב -, תל13ים אלוני סני     כתובת:

 Ilana@dorigroup.co.il   דואר אלקטרוני:

   30-1118111    טלפון:

 30-6065516   פקסימיליה: 

 

 6310בדצמבר  01 הדוח על המצב הכספי: תאריך

 )*( 6315 מרסב 11 :יהתקופתי המקור תאריך הדוח

 6310בדצמבר  01עד  6310בינואר  1   תקופת הדוח:
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 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון :ד9תקנה 

 בדרך של הפניה.בזאת , המובא (165ת) 6315מרס ב 18ם ביו דורי קבוצהראה דוח מיידי שפרסמה 

 פי התשקיף-על שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה :ג30 תקנה

למשקיעים סך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה דורי קבוצה בעד הקצאת אגרות חוב )סדרה ו'(  .1

בדרך של , 6331-מסווגים )כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

 60ביום ה דורי קבוצפי דוח הצעת מדף שפרסמה -על, 6310בפברואר  11ביום  הרחבת סדרה רשומה

-כ"(, הסתכמה בסך של תשקיף המדף)" 6311בנובמבר  60מכוח תשקיף מדף שלה מיום  6316בינואר 

 דורי קבוצה של והשקעותיה העסקית פעילותה למימון משמשת ההנפקה תמורתאלפי ש"ח.  65,055

של  בדרךבזאת . פרטים נוספים מובאים לעת מעת שיהיו כפישלה  דירקטוריוןה החלטות פי-על או

 :)אסמכתא מספר 6316בינואר  16הפניה לדוח הצעת מדף שפרסמה דורי קבוצה ביום 

 (.6310-31-306355)אסמכתא מספר:  6310בפברואר  5וכן דוח הנפקה פרטית מיום  (6311-31-365505

פי דוח -ה עלאגרות חוב )סדרה ז'( שלבעד הקצאת  קבוצה דוריסך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה  .6

, כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום מדףהמכוח תשקיף  6310באוקטובר  60ף שפרסמה ביום הצעת מד

פי דוח הצעת המדף -תמורת ההנפקה על. ש"ח אלפי 11,010-כסך של הסתכמה ב, 6310באוקטובר  15

 דירקטוריוןהפי החלטות -או על דורי קבוצההשקעותיה של /או למימון פעילותה העסקית ו תשמשמ

בדרך בזאת כאמור לעיל מובאים ההנפקה פרטים נוספים אודות תמורת  .יו מעת לעתכפי שיה ,שלה

 6310באוקטובר  65דורי קבוצה ביום  תוצאות של הצעת המדף האמורה שפרסמהשל הפניה לדוח 

 (.6310-31-116308 :)אסמכתא מספר

ח, טרם הוצעו תשקיף מדף. נכון למועד הדו דורי קבוצהפרסמה  6310בנובמבר  10ביום יצוין כי  .0

 ניירות ערך מכוחו.
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  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי :33תקנה 

  :6310בדצמבר  01, נכון ליום קבוצה דורישל  1עיקריותת ובחברות קשורות נוההשקעות בחברות בירוט פלהלן 

 שם החברה

שיעור ההחזקה 
 דורי קבוצהשל 

בהון המניות 
 ,פקהמונ

 בכוח ההצבעה
בסמכות למנות ו

 דירקטורים

סוג 
 המניה

בהון מספר המניות 
או המונפק והנפרע 
ניירות הערך 

 ההמירים

שוויים הנקוב 
של המניות או 
ניירות הערך 

 ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי הנפרד 

 קבוצה דורישל 
 )אלפי ש"ח(

 הלוואות
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  13ליום 
1031 

 יתרה
)אלפי 
 ש"ח(

מועד 
 פדיון

הצמדה 
 קרן

הצמדה 
 ריבית

 בסיס
 ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  13

1031 

 - - - - - - )*( 60,353 ש"ח 3.31 63,185,653 רגילה 60.1% א. דורי בניה בע"מ
1118066; 

 אג'  )*(2555.6

א. דורי תשתיות 
 אנרגיה בע"מ

 "(דורי אנרגיה)"
טרם  16,150 51,631 "חש 3.31 15,551 רגילה 53%3

 נקבע
 - - - 8.6% צמוד

4
Ronson 

Europe N.v 
 "(רונסון)"

 56,060 630,053 אירו 3.36 138,063,333 רגילה 00.8%
טרם 
 נקבע

 - - - 6% שקל

                                                 
 .ליון ש"חימ 1 -גבוה מ 6310בדצמבר  01לתקופה שהסתיימה ביום  בדוח הכספי הנפרד של דורי קבוצה ןאשר ערכ בת וקשורותשל דורי קבוצה בחברות נכללות השקעות בטבלה זו   1
 0בבורסה, והשער של מניית א. דורי בניה בע"מ ליום דורי בניה בע"מ  מניית א.שער של , חלה התדרדרות בלדוחות הכספיים 1באור אירועים לאחר תאריך המאזן המתוארים בהלאור        2

 )*( .למניה אג' 131.5הינו  6315בספטמבר 
. היחסים בין בעלי המניות בדורי אנרגיה מוסדרים בהסכם "(אלומיי)" ידי אלומיי אנרגיה נקייה, שותפות מוגבלת-מוחזקת עלדורי אנרגיה של  ורי קבוצה, יתרת הון המניותלמיטב ידיעת ד  3

כן הוקנו בהסכם בעלי המניות לבעלי המניות זכות סירוב -דורי אנרגיה. כמו בעלי המניות הכולל, בין היתר, מגבלות על העברת מניות בדורי אנרגיה ומגבלות על שעבוד או משכון ניירות ערך של
ה נקבע, כי (. נוסף על כך נקבעו בהסכם בעלי המניות הסדרים בנוגע למינוי דירקטורים בדורי אנרגיה ולאופן פעולת דירקטוריון דורי אנרגיה, ובכלל זtag-alongראשון וזכות הצטרפות )

קות בין בעלי יה יכהנו ארבעה דירקטורים, כאשר דורי קבוצה תהא רשאית למנות שני דירקטורים, ואלומיי תהא רשאית למנות שני דירקטורים. היה ויחס ההחזבדירקטוריון דורי אנרג
סכם בעלי המניות נקבעו גם מנגנוני היפרדות, . בההוראות ההסכםבהתאם לדירקטורים המניות בדורי אנרגיה ישתנה, יותאם מספר הדירקטורים שכל אחד מבעלי המניות יהא זכאי למנות 

 ומדיניות חלוקת רווחים. אנרגיה בע"מ הוראות בעניין רכישת מניות נוספות בדוראד 
לפרטים ראה סעיף ותית נוספת. אין בחברות אלו פעילות מה ,השקעה ברונסוןהמלבד  ..RN Development Holding B.V-ו .I.T.R Dori B.Vהשקעת החברה ברונסון מתבצעת דרך החברות        4

 לחלק א' לדוח התקופתי. 11.16.1
 לעיל(. 0)ראה גם הערה  מחזיקה החברה ברונסון באמצעותה , בין היתר,אשר .I.T.R Dori B.Vת לעיל הינה הלוואה לחברת נזכרההלוואה ה        5
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 שם החברה

שיעור ההחזקה 
 דורי קבוצהשל 

בהון המניות 
 ,פקהמונ

 בכוח ההצבעה
בסמכות למנות ו

 דירקטורים

סוג 
 המניה

בהון מספר המניות 
או המונפק והנפרע 
ניירות הערך 

 ההמירים

שוויים הנקוב 
של המניות או 
ניירות הערך 

 ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי הנפרד 

 קבוצה דורישל 
 )אלפי ש"ח(

 הלוואות
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  13ליום 
1031 

 יתרה
)אלפי 
 ש"ח(

מועד 
 פדיון

הצמדה 
 קרן

הצמדה 
 ריבית

 בסיס
 ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  13

1031 

Irena 2006 Eood 63%6 133 63 רגילה leva (0,150) 16,086 
טרם 
 נקבע

 -  - 8% אירו

Regina 2006 

Eood 
 leva (6,606) 5,135 133 1338 רגילה 63%7

טרם 
 - - - 8% אירו נקבע

Brande 

Enterprises 

Company Ltd. 
טרם  16,510 (16,115) אירו 1 1,113 רגילה 63%9

 נקבע
 - - - 8% דולר

טרם  11,658 (6,365) ש"ח 3.331 1,333 רגילה 133% דורי ייזום בע"מ א.
 נקבע

- 5.1% - - - 

Episanio 

Enterprises 

Limited 
טרם  CY£ 1,166 6,351 1 1,333 רגילה 133%

 נקבע
 - - - - דולר

Elagador 

Management 

Company 

Limited 

 56,850 (10,066) אירו 1.11 1,333 רגילה 133%
טרם 
 - - - 8% יורו נקבע

                                                 
, היתר בין, שקבע, מניות בעלי בהסכםהוסדרו  דנירקו ושל קבוצה דורי של יחסיהןידי דנירקו בע"מ )בפירוק(. -על מוחזקת Irena 2006 Eoodלמיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של   6

 נחתם שבעקבותיהם, שונים בהליכים החברה נקטה, 6311 עד 6330 השנים במהלך בבולגריה שבוצעו בהשקעות חלקה את העמידה לא שדנירקו לאחר. בבולגריה הפעילות של המימון אופן את
 שמונה הזמני המפרק עם בהסכם קבוצה דורי התקשרה 6311 אוגוסט ובחודש, דנירקו במקום קבוצה דורי שהעמידה למימון בנוגע דנירקו לבין קבוצה דורי בין פשרה הסכם 6311 ינואר בחודש

 6311 באוגוסט 0 מיום קבוצה דורי של מיידי בדוח כמפורט, קבוצה לדורי הלוואות של והמחאה העברה ועל בבולגריה שפועלות בחברות ההחזקה באופן שינוי על הוסכם שבמסגרתו, לדנירקו
 .הפניה של בדרך המובא(, 6311-31-605581 מספר)אסמכתא 

 לעיל. 6 הביניהם ראה הערעל יחסי בעלי המניות וההסכמות ידי דנירקו בע"מ )בפירוק(. -מוחזקת על Regina 2006 Eoodלמיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של   7
 רשומות כהון נפרע. של חברה זו מהמניות הכלולות בהון המניות המונפק 16  8
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 שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח :31תקנה 

  הכספיים. לדוחות 13באור ראה ובחברות קשורות להשקעות בחברות בת 

 הכספיהכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב  :31תקנה 

וכן נתונים בדבר  ,6310בדצמבר  01חודשים שנסתיימה ביום  16לתקופה של  קבוצה דוריהלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הקשורות של ל

 :)באלפי ש"ח( 6310מכל חברה כאמור עבור שנת  קבוצה דוריזכאית לקבל, וריבית שקיבלה היא או ש קבוצה דורישקיבלה  ידנד ודמי ניהול,דיב

 ד(ס)הפ חרוו החברהשם 
  חרוו

 כולל אחר)הפסד( 

 ועד למועד הדוח 1031 בדצמבר 13לאחר  1031בדצמבר  13ליום 

 ריבית לוניה דמי דיבידנד
 ריבית  לוניה דמי דיבידנד

 מועד תשלום סכום מועד תשלום  סכום מועד תשלום סכום

 - - - - - - - 131 0,855  515 )*((106,150) א. דורי בניה בע"מ

 - 1,105 - - - - 6,101 - - - (1,136) בע"מ א. דורי תשתיות אנרגיה

Ronson Europe N.V 61,316 - -10 - 666 - - - - 00 - 

 - 18 - - - - 015 - - - (1,180) ייזום בע"מ דורי א.

Irena 2006 Eood (6,610) 51 - - 010 - - - - 635 -  

Regina 2006 Eood (565) (56) - - 615 - - - - 68 -  

Brande Enterprises Limited (6,158) (600) - - 556 - - - - 100 - 

Episanio Enterprises Limited 153 (686) - - - - - - - - - 

Elagador Management Company Limited (6,130) (116) - - 6,618 - - - - 516 - 

            

                                                 
את הדיבידנד (. חלוקה זו אינה נזכרת בטבלה לעיל שכן בעלת המניות אשר קיבלה לדוחות הכספיים .6.ב.13באור )לפרטים ראה נד לבעלי מניותיה ידדיבחילקה רונסון  6310יצוין כי בשנת        10

 הלוואת בעלים.פירעון לחברה בדרך של ., אשר העבירה תקבול זה .I.T.R Dori B.V הינה
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 רשימת הלוואות :32תקנה 

 מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.

מועדי וסיבות הפסקת מסחר ניירות ערך שנרשמו למסחר בשנת הדוח;  – מסחר בבורסה :10תקנה 

  בשנת הדוח

ידי -עלש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ו'( שהונפקו  60,633,333נרשמו למסחר  6310בחודש פברואר  .1

במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק דורי קבוצה 

בפברואר  5ם מיו דורי קבוצהכמפורט בדוח מיידי של  ,ניירות ערך, בדרך של הרחבת סדרה רשומה

 בדרך של הפניה.בזאת (, המובא 6310-31-306355)אסמכתא מספר  6310

-על( שהונפקו ז'ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  11,010,333 נרשמו למסחר 6310אוקטובר בחודש  .6

, שפורסם מכוח תשקיף המדף 6310באוקטובר  60פי דוח הצעת מדף מיום -עלידי דורי קבוצה 

 באוקטובר 61מיום  דורי קבוצהכמפורט בדוח מיידי של (, זה לעילג' לפרק ד' 13בתקנה  כמתואר)

 בדרך של הפניה.בזאת , המובא (6310-31-116865 )אסמכתא מספר 6310

)שאינה  עד מועד הדוח, לא חלה הפסקת מסחר בניירות ערך של דורי קבוצה 6315בשנת ו 6310בשנת  .0

  .של החברה ושל חברה מוחזקת שלה(הפסקת מסחר עקב פרסום דוחות כספיים 
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 תשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :13תקנה 

או  קבוצה דורילכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב)א(  :6310שנת גין להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו ב

; וכן )ב( לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים או בתאגיד בשליטתה הבבתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם 

  :ביותר בדורי קבוצה שהתגמולים ניתנו לו בקשה עם כהונתו בדורי קבוצה עצמה )אם לא נמנה בס"ק )א( לעיל(

 תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים

  *סה"כ
 היקף משרה למועד הדוח תפקיד שם )באלפי ש"ח(

שיעור 
 החזקה בהון 

 נכון  התאגיד
 למועד הדוח

 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 

 מניות

 ייעוץ/דמי 
 ניהולדמי 

 קבועים 

דמי ניהול 
 משתנים

 **אחר

 118 )*( 810 1,588 551 - - - 133%  "(דורי בניהמ )"בע" דורי בניהא. מנכ"ל  (1אריאל וילנסקי )מר 
 

0,335 *() 

 (6רונן אשכנזי )מר 
 דורי קבוצה;  מנכ"ל

 )*( 6,638 111 )*( 1,616 1,636 - - - ***  83% יו"ר דירקטוריון דורי בניה

 1,101 166 - - 15 536 1,101 - 133% ( בע"מ1001מנכ"ל רום גבס חיפוי וקירוי ) (0) גיל זלצמןמר 
 1,660 13 - - - 501 866 - 133% מנכ"ל אינובייט בע"מ ****(5אבנר קינל )מר 

  סמנכ"ל ביצוע בדורי בניה (6מילר דורון )מר 
 133% - - - 

- 
053 - 131 1,351 

 063 55 - - - 106 161 - 133% בדורי קבוצה כספיםהסמנכ"ל  (5שניר שרון )מר 
 063 58 - - - 156 153 - 133% בדורי קבוצה יזוםהיסמנכ"ל  (1אורעד יצחקי )מר 

 
בהתאם לזאת, ולאחר החזר המענקים האמורים, הסתכמו סה"כ התגמולים ( להלן, בהתאמה. 6)-( ו1ראה הערות ) 6310ר המענקים המתוארים בטבלה האמורה אשר ניתנו בגין שנת לעניין החז )*( 

   אלפי ש"ח. 1,600אלפי ש"ח, וסה"כ התגמולים בגין כהונתו של מר רונן אשכנזי בסך של  6,100בסך של  6310למר אריאל וילנסקי בשנת 
 
 
ידי דורי קבוצה -משולם עלסכום התגמול שבטבלה יובהר כי ; בהתייחס למר רונן אשכנזי בה מקבל התגמולים ממלא את תפקידו כמתואר בטבלה לחברהסכום התגמול הינו במונחי עלות  *

 ( להלן.6למתן שירותי ניהול כמתואר בהערה )לגזית ישראל, בהתאם להסכם 
 .גמול דירקטורים בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון דורי בניהייצג רי הוצאות; בהתייחס למר רונן אשכנזי סכום זה מהחז, ולא כוללים מייצגים הוצאות רכבברכיב זה מול סכומי התג  **

, בהנחת מימוש מלוא בדילול מלא 66%)"( גזית ישראלתוח )ישראל( בע"מ )"גלוב פי-של גזיתהמונפק מהון המניות  11.6%מר רונן אשכנזי )באמצעות חברה בשליטתו( ק ימועד הדוח מחזנכון ל  ***
של המונפק מהון המניות  10.88%-, המחזיקה בעקיפין כלדוח(זה א לפרק ד' 61תקנה ראה פרטים אודות גזית ישראל ל)ידי מר רונן אשכנזי( -ניתנות למימוש למניות גזית ישראל עלהאופציות ה

 הון המניות המונפק של נורסטאר החזקות אינק., מבעלות השליטה בחברה.מ 3.36%נזי מחזיק מר אשככן  .החברה
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבנר קינל,  ,החברהידיעת למיטב  ,ידי חברת אפיק מודולרי )א.י.ר( החזקות בע"מ, שהינה-המניות של אינובייט בע"מ מוחזק עלמהון  50.0% ****

 בע"מ. מנכ"ל אינובייט 
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 להלן הערות לנתונים שבטבלה לעיל:

 מנכ"ל דורי בניה –אריאל וילנסקי  (3)

 דורי בניה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 6310באוגוסט  8ביום כפי שנמסר לחברה, 
וילנסקי כמנכ"ל אריאל ( את תנאי ההעסקה של מר הדירקטוריון שלועדת התגמול וה )לאחר אישור

סכום המענק המופיע בטבלה לעיל כולל גם סכום בגין רכיב . 6316בדצמבר  13וקף מיום , בתדורי בניה
אודות תנאי כהונתו של מר אריאל לפרטים איכותי מקסימאלי שחושב בהתאם לתנאי כהונתו. 

 , לרבות אופציות הניתנות למימוש למניות של דורי בניה אשר הוענקו לו,וילנסקי כמנכ"ל דורי בניה
  .לדוחות הכספיים .ו(6ב(.6.13 ראה באור

אם בתקופה שעד שלוש שנים לאחר תום השנה בגינה חושב כל , מר וילנסקילתנאי כהונתו של  בהתאם
ושולם לו, יתברר שהמענק שולם על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים למר וילנסקי מענק שנתי 

 מר וילנסקי(, יחויב Restatementהצגה מחדש בדוחות הכספיים שלה )דורי בניה ושלגביהם ביצעה 
פי ההפרש שבין המענק המחושב לפי הנתונים -עליום את החלק העודף ששולם לו  163 תוךלהחזיר 

 המתוקנים והמענק שחושב לפי הנתונים המקוריים שפורסמו, ככל ששולם. 

מר , 6310לשנת של דורי בניה בדוחות הכספיים  6315בחודש מאי בעקבות ההצגה מחדש שבוצעה 
בסך  6310שניתן לו בגין שנת הכולל מתוך המענק  156-ילנסקי לא היה זכאי לקבל כמענק סכום של כו

. בעקבות התיאום הנוסף של הדוחות הכספיים של דורי )לא כולל הרכיב האיכותי( אלפי ש"ח 556של 
מענק מר וילנסקי אינו זכאי לקבל כמענק את יתרת סכום הבדרך של הצגה מחדש, , 6310בניה לשנת 

 063-. לאור האמור, דורי בניה זכאית לקבל ממר וילנסקי החזר של ככאמור 6310שניתן לו בגין שנת 
דורי בפועל(, ו וביחס ליתרה )אשר לא שולמה לאלפי ש"ח מתוך סכום המענק אשר שולם לו בפועל, 

  . )*(םתפחית את הסכום האמור שהוכר בדוחותיה הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלי בניה

  )*(חדל מר וילנסקי לכהן כמנכ"ל דורי בניה.  6315ביולי  16, כי ביום יצוין

 מנכ"ל החברה –רונן אשכנזי  (1)

ועדת שור יהאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר אאישרה  6316בספטמבר  16ביום 
)פיתוח( שראל י גלוב-את התקשרות החברה בהסכם עם גזית החברה(של דירקטוריון הביקורת וה

ועם מר רונן אשכנזי, בקשר עם תנאי כהונתו "(, גזית ישראלבע"מ, מבעלות השליטה בדורי קבוצה )"
לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה  של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה.

 לדוחות הכספיים. (ג.6.ד.60 ראה באור

קיבלה , 6310לשנת של החברה בדוחות הכספיים  6315אי בחודש מבעקבות ההצגה מחדש שבוצעה 
גזית לששולם אלפי ש"ח  1,616של  ש"ח מתוך מענק בסך אלפי 611 -כהחזר של החברה מגזית ישראל 

בעקבות התיאום הנוסף של  .6310 שנת בגיןכמנכ"ל החברה מר אשכנזי ישראל בגין כהונתו של 
החזר קיבלה החברה מגזית ישראל של הצגה מחדש,  בדרך, 6310הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

כמתואר  6310 שנתגין בהמענק ששולם בגין כהונתו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה יתרת מלוא של 
 )*( לעיל. בטבלה

 ( בע"מ3991מנכ"ל רום גבס חיפוי וקירוי ) – גיל זלצמן (1)

החל מחודש "( רום גבס)" ע"מ( ב1001חיפוי וקירוי )מר גיל זלצמן כיהן כמנכ"ל משותף ברום גבס 
תנאי כפי שנמסר לחברה, מכהן כמנכ"ל יחיד של רום גבס.  6316, והחל מחודש יולי 6311נובמבר 

 ,6316מחודש נובמבר הינם בהתאם להסכם העסקה גיל זלצמן כמנכ"ל רום גבס העסקתו של מר 
  שלהלן עיקריו:

 . קף משרה מלאה()בהי ש"ח ברוטו 56,333: משכורת חודשית בסך של התמורה [א]
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מענק שנתי מהרווח של רום גבס לפני מס ולא פחות : מר זלצמן זכאי לקבל מענק שנתי [ב]
אלפי ש"ח  133לא יעלה על סך של  המענקמסכום של שתי משכורות חודשיות, ובכל מקרה 

 בשנה, אלא בהחלטה מיוחדת של דירקטוריון רום גבס.

 נושאתו ,רכב חברהשל מר זלצמן העמידה לשימושו  רום גבס: הוצאות רכב וטלפון [ג]
ובכללן החזר הוצאות, בנוסף, זכאי מר זלצמן ל .בהוצאות אחזקתו, כולל גילום המס

 .הוצאות רכב וטלפון

ובכלל זה הפרשה זכאי לתנאים סוציאליים, זלצמן : מר ואחרים תנאים סוציאליים [ד]
 . לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה )כולל אובדן כושר עבודה( ולקרן השתלמות

. 6316בנובמבר  1הסכם ההעסקה הינו לתקופה של שנתיים מיום : תקופת ההסכם וסיומו [ה]
 53כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם ההעסקה לכדי סיום בהודעה מוקדמת של 

 .(6315בנובמבר  1ניתנה החל מיום  ם ההודעהאיום מראש  163יום מראש )

תחייבות לאי תחרות לתקופה של שישה זכאי למענקים בגין היהא  זלצמןמר : אי תחרות [ו]
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 

 .ר על ההתחייבות לאי תחרות, כולה או חלקה, ועל התשלום בגינההבלעדי, לוות

העניקה דורי בניה למר זלצמן אופציות  6311בחודש אוגוסט : תשלום מבוסס מניות [ז]
מהונה  3.65%-כ אשר היוו במועד ההענקהמניות דורי בניה,  13,333-הניתנות למימוש ל

הוענקו למר זלצמן בהתאם  האופציות האמורות .המונפק של דורי בניה, בדילול מלא
כל אופציה תהא ניתנת למימוש למניה אחת של לתנאי תכנית האופציות של דורי בניה. 

ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן, כפוף  5.866 -תמורת מחיר מימוש השווה לדורי בניה 
ובהתאם לתנאי  של דורי בניהלהתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 

תחלנה להימנות החל  ,של האופציותובהתאם מועד פקיעתן ופות ההבשלה תק האופציות.
)לפרטים אודות תנאי  של דורי בניהבהתאם לתוכנית האופציות  6311באוגוסט  1-מיום ה

 .. לדוחות הכספיים(1.ב.01ראה באור  תכנית האופציות של דורי בניה

 בע"מ אינובייטמנכ"ל  – קינלאבנר  (2)

המועסק באינובייט החל  11"(,אינובייטל וכדירקטור באינובייט בע"מ )"מר אבנר קינל מכהן כמנכ"

תנאי העסקתו העיקריים של מר אבנר קינל כמנכ"ל אינובייט כפי שנמסר לחברה, . 6331מחודש מאי 

; ש"ח ברוטו צמודה למדד המחירים לצרכן 56,333בע"מ הינם כדלקמן: משכורת חודשית בסך של 

אלפי ש"ח  033רכב בשווי של עד ב ; שימושוח לפני מס של אינובייטמהרו 6%בונוס שנתי בסך של 

 68תנאים סוציאליים, ובכלל זה  ;החזר הוצאות, הוצאות רכב וטלפון ;)צמוד למדד( וטלפון סלולארי

ימי חופשה שנתיים והפרשה לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה )כולל אובדן כושר עבודה( ולקרן 

תקופה בלתי קצובה. אינובייט ומר אבנר קינל יהיו רשאים לסיים השתלמות. הסכם ההעסקה הינו ל

יום מראש. אינובייט רשאית שלא להעסיק את מר אבנר  163את הסכם ההעסקה בהודעה בכתב בת 

 קינל בתקופת ההודעה המוקדמת )כולה או חלקה(. 

 סמנכ"ל ביצוע בדורי בניה –דורון מילר  (8)

 01 מיום שירותים הסכםפי -על הינם דורי בניהב ביצוע "לכסמנכ מילר דורון מר של כהונתו תנאי

 עודכן אשר, מילר דורון מר של המלאה בבעלותו פרטית חברה לבין דורי בניה בין 6313 באוגוסט

 ;מילר דורון מר לבין דורי בניה ביןמעביד -עובד יחסי קיימים לא: עיקריו שלהלן, 6311 יולי בחודש

( צמוד"ח )לא ש אלף 83 של בסך חודשית בתמורה, מלאה משרה של בהיקף ניתנים השירותים

 חברה רכב מילר דורון מר לרשות מעמידהדורי בניה , בנוסף ;כדין מס חשבונית כנגד"מ, מע בתוספת

                                                 
 מהונה המונפק.  63.1%אינובייט הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, שרום גבס מחזיקה   11
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 לשימוש המתייחסת במס חבות גילום)ללא  אחזקתו בהוצאות נושאת וכן"ח, ש אלף 103-כ של בשווי

 השירותים הסכם(. גילום)ללא  אחזקתו ועלות נייד בטלפון ושימוש אחזקה בהוצאות ונושאת(, ברכב

 יום 03 של מוקדמת בהודעהלסיום  להביאו רשאי צד כל , כאשרקצובה בלתי לתקופה הינוהאמור 

, המוקדמת ההודעה בתקופת מילר דורון מר של שירותיו על לוותר רשאית תהאדורי בניה . מראש

 ההודעה בתקופת. התקופה יתרתפי ל החודשית ורההתמ בגובה פעמי חד תשלום תשלם זה ובמקרה

דורי . ימים 03 של לתקופה שברשותו ברכב ולהחזיק להמשיך זכאי מילר דורון מר יהא המוקדמת

 לפטר ניתן בו מקרה בכל מוקדמת הודעה ללא מילר דורון מר של כהונתו את לסיים רשאית תהאבניה 

 .חלקי או מלא ופןבא הדיןפי -על פיטורים פיצויי שלילת תוך עובד

 סמנכ"ל כספים – שניר שרון (4)

. תנאי 6338משנת החל בחברה מועסק שניר שרון מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה. מר שרון מר 
אשר  ,"(הסכם ההעסקה)" 6316מרס מחודש הינם בהתאם להסכם העסקה שרון העסקתו של מר 

 :להלן עיקריו

  .)בהיקף משרה מלאה( ש"ח ברוטו 56,333: משכורת חודשית בסך של התמורה [א]

יהיה זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי שייקבע : מר שרון מענק שנתי [ב]
ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ככל שיוחלט על הענקתו. המענק אינו מהווה -על

 גיןהמענק השנתי המתואר בטבלה הינו מענק ששולם למר שניר ביצוין כי  חלק משכרו.
 .6315תאם למדיניות תגמול נושאי משרה של החברה, שאושרה בחודש פברואר בה, 6310
לא  6315ידי האסיפה הכללית בחודש פברואר -ומדיניות התגמול כאמור אושרה על היות

שנת אשר אושר למר שרון בגין , אי לכך המענק 6310תכנית מענקים לשנת מראש נקבעה 
ת התגמול ודירקטוריון החברה את הערכת ועדלבהתאם למדדים ו נקבעכאמור  6310

 6310לשנת של החברה , לאור תכנית העבודה 6310בשנת ו של מר שניר שרון ביצועי
  מדיניות התגמול כאמור.הוראות ובפרמטרים שנקבעו במסגרת ובהתחשב ב

 : החברה העמידה לשימושו של מר שרון רכב כפי שנהוג לגביהוצאות רכב וטלפון [ג]
ומגלמת המשתנות של הרכב, כל העלויות הקבועות ונושאת ב סמנכ"לים אחרים בחברה,

החברה מספקת למר שרון , בנוסף כמפורט בהסכם העסקה. חלק מהוצאותיו לצרכי מיסוי
  בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר.ונושאת טלפון סלולארי 

ימי חופשה  65זכאי לתנאים סוציאליים, כגון שרון : מר ואחרים תנאים סוציאליים [ד]
תו. החזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצרכי עבודו , ימי מחלה, דמי הבראהיםשנתי

ומבצעת  עבודה כושר ןאובד תשלומי חשבון עלמנהלים,  יכספים לביטוחהחברה מפקידה 
 החברה מתשלומי תהנובע הכנסה למס חבות כלמגלמת  החברההפרשות לקרן השתלמות. 

 ,ס הכנסה הנובעת מתשלומי החברהכל חבות למלביטוח מנהלים וכן  הפוליסה כלפי
שרון מר , בגין הפרשות לקרן השתלמות. מס הכנסה פקודת לפי המותרת התקרהמעל ש

, למעט בחברהיהא זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו 
 אך לקבל זכאי יהיה, שאז פי דין-בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים על

ואת הכספים שהיו קיימים בפוליסה )ככל והיו(  לפוליסה הפרישש כספים אותם את ורק
 .אלו הפרשות של הפירות אתכן ו ביום תחילת העסקתו בחברה

התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על סודיות במשך שרון : מר סודיותשמירת  [ה]
 .ולאחריהבחברה תקופת עבודתו 

החברה ומר שרון, ה הינו לתקופה בלתי קצובה. : הסכם ההעסקתקופת ההסכם וסיומו [ו]
 .יום מראש 03 מוקדמת שליהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה 

 סמנכ"ל ייזום –אורעד יצחקי (1)

יועץ כ כיהן מר יצחקי גם 6315בפברואר  60בחברה. עד ליום  אורעד יצחקי מכהן כסמנכ"ל ייזוםמר 
יצחקי . תנאי העסקתו של מר 6335משנת החל ברה בחמועסק מזכיר החברה. מר יצחקי כמשפטי ו



- 11 - 

 

 

 

 :להלן עיקריואשר  ,"(הסכם ההעסקה)" 6316מעודכן מחודש יולי הינם בהתאם להסכם העסקה 

 . )בהיקף משרה מלאה( ש"ח ברוטו 56,333: משכורת חודשית בסך של התמורה [א]

כפי  מר יצחקי יהיה זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף: מענק שנתי [ב]
ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ככל שיוחלט על הענקתו. המענק אינו -שייקבע על

יצוין כי המענק השנתי המתואר בטבלה הינו מענק ששולם למר  מהווה חלק משכרו.
, בהתאם למדיניות תגמול נושאי משרה של החברה, שאושרה בחודש 6310בגין  יצחקי

ידי האסיפה הכללית בחודש -כאמור אושרה על ומדיניות התגמול היות .6315פברואר 
אשר אושר , אי לכך המענק 6310תכנית מענקים לשנת מראש לא נקבעה  6315פברואר 

הערכת ועדת התגמול לבהתאם למדדים ו נקבעכאמור  6310שנת למר יצחקי בגין 
, לאור תכנית העבודה 6310בשנת ו של מר אורעד יצחקי ודירקטוריון החברה את ביצועי

מדיניות הוראות ובפרמטרים שנקבעו במסגרת ובהתחשב ב 6310לשנת של החברה 
 .התגמול כאמור

 : החברה העמידה לשימושו של מר יצחקי רכב כפי שנהוג לגביהוצאות רכב וטלפון [ג]
ומגלמת כל העלויות הקבועות והמשתנות של הרכב, סמנכ"לים אחרים בחברה, נושאת ב

החברה מספקת למר . בנוסף, רט בהסכם העסקהכמפו ,חלק מהוצאותיו לצרכי מיסוי
  .במכשירבהוצאות האחזקה והשימוש ונושאת טלפון סלולארי יצחקי 

ימי חופשה  65זכאי לתנאים סוציאליים, כגון יצחקי : מר ואחרים תנאים סוציאליים [ד]
תו. החזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצרכי עבודו , ימי מחלה, דמי הבראהשנתיים

ומבצעת  עבודה כושר ןאובד תשלומי חשבון עלמנהלים,  יכספים לביטוח החברה מפקידה
 החברה מתשלומי תהנובע הכנסה למס חבות כלמגלמת  החברההפרשות לקרן השתלמות. 

 ,כל חבות למס הכנסה הנובעת מתשלומי החברהלביטוח מנהלים וכן  הפוליסה כלפי
יצחקי מר לקרן השתלמות. , בגין הפרשות מס הכנסה פקודת לפי המותרת התקרהמעל ש

, למעט בחברהיהא זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו 
 אך לקבל זכאי יהיה, שאז פי דין-בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים על

ואת הכספים שהיו קיימים בפוליסה )ככל והיו(  לפוליסה הפרישש כספים אותם את ורק
 .אלו הפרשות של הפירות אתכן ו תחילת העסקתו בחברה ביום

התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על סודיות במשך יצחקי : מר סודיותשמירת  [ה]
 בחברה ולאחריה.תקופת עבודתו 

החברה ומר יצחקי, : הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה. תקופת ההסכם וסיומו [ו]
 .יום מראש 03 מוקדמת שלדעה יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהו

 דוריידי תאגיד בשליטתה לבעלי עניין ב-או על קבוצה דוריידי -להלן פירוט התגמולים שניתנו על .6

 לתקנה זו לעיל: 3, שאינם מצוינים בטבלה שבסעיף קבוצה

לפי לפי "הסכום המרבי" מול שנתי וגמול השתתפות גזכאים ל דורי קבוצהדירקטורים ב 6.1

, בהתאם 6333-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס גמוללים בדבר החברות )כלתקנות 

אריה ה"ה  )למעט קבוצה דורידירקטורים של כל הסך הגמול שניתן ל .לסיווגה של החברה

( בגין כהונתם , אשר אינם מקבלים מהחברה גמול דירקטוריםמינטקביץ ודורי סגל

אלפי  885-כסך של , הסתכם ב, לרבות ההוצאות הנלוות אליו6310בשנת  הכדירקטורים ב

  ש"ח.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי קבוצה )לאחר  6316בספטמבר  16ביום  6.6

למתן אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את התקשרות דורי קבוצה בהסכם 

בנובמבר  15, שהינו בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום עם גזית ישראל שירותי ניהול

, שילמה החברה . בהתאם להסכםלדוחות הכספיים( ב.6..ד60. לפרטים ראה באור 6311

 .6310בגין שנת  אלפי ש"ח 1,368-כדמי ניהול בסך של גזית ישראל ל
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  דורי קבוצהבעלי השליטה ב :א13תקנה 

המחזיקה במניות דורי קבוצה  12,ישראל גזיתהינה  בדורי קבוצהנכון למועד הדוח, בעלת השליטה 

)המחזיקה במניות דורי קבוצה בעצמה  אכד בנין והשקעות בע"מ - מצעות חברה בת בבעלותה המלאהבא

, בעלת החברהב ידיעת . למיט(, חברה בת בבעלותה המלאה( בע"מ1010ובאמצעות אכד ציוד ונכסים )

חזקות הינה חברה בשליטת נורסטאר האשר  13"(,גזית גלובגלוב בע"מ )"-השליטה בגזית ישראל הינה גזית

  14."(נורסטאר)" )לשעבר, גזית אינק.( אינק.

 01ביום  15.מר חיים כצמן בעל השליטה בנורסטאר היה 6310בינואר  01עד ליום , החברהלמיטב ידיעת 

התקשרו מר כצמן וחברות בבעלותו ו/או בשליטתו ובבעלות בני משפחתו, במישרין ובעקיפין  6310בינואר 

וגב' אריקה אוטוסון, רעייתו של מר דורי סגל, בהסכם בעלי מניות בנוגע  16"(, מר דורי סגלקבוצת כצמן)"

עם התקשרות הצדדים האמורים בהסכם, הפכו מר דורי סגל וגב' אריקה  .להחזקותיהם במניות נורסטאר

 אוטוסון לחלק מקבוצת השליטה בחברה, יחד עם קבוצת כצמן. 

 עסקאות עם בעל שליטה :11תקנה 

ת דורי קבוצה, בדבר עסקאות עם בעלי שליטה בדורי קבוצה או שלבעלי לפרטים, למיטב ידיע .1

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, 

( לחוק 5)613אשר הינן עסקאות המצויות בתחולת סעיף או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח, 

להלן  5"(, ולמעט עסקאות זניחות כמתואר בס"ק חוק החברות)" 1000-החברות, התשנ"ט

לדוחות  .ג(0.ד.60 -ו .א(0.ד.60 .ח(,6.ד.60 (,ה-(ב.6.ד.60"(, ראה באורים עסקאות זניחות)"

 הכספיים.

עם בעלי שליטה בדורי קבוצה או שלבעלי שליטה  לפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות  .6

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 

( לחוק החברות, ולמעט 5)613ולת סעיף בתוקף במועד הדוח, אשר אינן עסקאות המצויות בתח

 (ז.6.ד.60-ו (5.א.18 יםכן ראה באור לדוחות הכספיים..ט( 6.ד.60עסקאות זניחות, ראה באור 

                                                 
ידי -לול מלא( מוחזק עלבדי 16%מהונה המונפק של גזית ישראל ) 86.6% הדוח,למיטב ידיעת קבוצת דורי, נכון למועד   12

ידי מר רונן -בדילול מלא( מוחזק על 66% ;11.6%ונה המונפק של גזית ישראל )"(, ויתרת הגזית גלובגלוב בע"מ )"-גזית
 אשכנזי )באמצעות חברה בשליטתו(, המכהן, בין היתר, כמנכ"ל דורי קבוצה וכיו"ר דירקטוריון דורי בניה. 

, 6335"(, הינם צדדים למערכת הסכמים מחודש מאי חברת אשכנזיה בשליטתו )"גזית גלוב, מר רונן אשכנזי והחבר
המסדירים זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית ישראל ולניהולה. בהסכם בעלי המניות בין הצדדים 

וב, כאשר לחברת פי קביעת גזית גל-נקבע, בין היתר, כי דירקטוריון גזית ישראל יכלול בין שלושה לחמישה חברים על
אשכנזי תהא זכות למנות דירקטור אחד. 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 

מהנוכחים  85%ערך המירים שלה בבורסה כלשהי(, תתקבלנה ברוב מיוחד של  וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות
פג תוקפו של ההסכם האמור על פיו מעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית ישראל,  6313והמצביעים. בחודש אפריל 

החברה מר רונן אשכנזי  פיו. למיטב ידיעת-אך נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת קבוצת דורי, הצדדים ממשיכים לפעול על
, שהאריך תוקפו של 6316בינואר  1בתוקף מיום  6310בינואר  10מעניק שירותי ניהול לגזית ישראל בהתאם להסכם מיום 

  .6335הסכם ניהול משנת 
 רסהשל תל אביב, בבו למסחר בבורסה יםגזית גלוב הינה חברה ציבורית, שניירות הערך שלה רשומלמיטב ידיעת החברה,   13

. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, מחזיק מר אריה מינטקביץ, יו"ר הדירקטוריון של ניו יורק ובבורסה של טורונטו
 3.6%למימוש למניות גזית גלוב )ניירות ערך לא רשומים הניתנים מהון המניות של גזית גלוב וכן  3.30%של החברה, 

מהון המניות של גזית גלוב, ומר אריאל וילנסקי,  3.51%חברה, מחזיק בדילול מלא(, מר דורי סגל, המכהן כדירקטור ב
 מהון המניות של גזית גלוב. 3.30%המכהן כמנכ"ל דורי בניה, מחזיק 

בתל  חברה זרה הרשומה בפנמה, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסהלמיטב ידיעת החברה, נורסטאר הינה   14
מהון המניות של  0.01% ,למועד הדוח, מחזיק מר דורי סגל, המכהן כדירקטור בחברה אביב. למיטב ידיעת החברה, נכון

 .מהון המניות של נורסטאר 5.10%מחזיקה  ,נורסטאר ורעייתו, הגב' אריקה אוטוסון
 , כיו"ר הדירקטוריון של נורסטאר ושל גזית גלוב.בין היתר, מר חיים כצמן מכהן, החברהלמיטב ידיעת   15
כדירקטור בחברה, כסגן יו"ר דירקטוריון בנורסטאר וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון גזית  גל מכהן, בין היתר,מר דורי ס  16

 .גלוב



- 10 - 

 

 

 

 לדוחות הכספיים.

והשקעות  לשם שלמות התמונה יצוין כי החברה הינה צד להסכם לתיחום פעילות עם אכד בנין .0

לחלק א' לדוח  60.1הסכם האמור ראה סעיף . לפרטים אודות הבע"מ )מבעלי השליטה בחברה(

 התקופתי.

 עסקאות זניחות .5

כללים וקווים מנחים  אימצה החברה, 6330בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בחודש מרס 

()א( לתקנות 5)א()51לסיווגה של עסקה של חברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 

אישרה ועדת הביקורת  6315 מרסבחודש  .6313-תש"עניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, ה

 לדוחות הכספיים. .ה(0.ד.60 לפרטים ראה באורמחדש את הכללים והקווים המנחים האמורים. 

 קבוצה דוריאמות מידה לסיווג עסקאות ופעולות של  .6

מידה לסיווג עסקאות עם בעלי האמות מחדש את ועדת הביקורת  אישרה 6315בחודש מרס 

ו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש )כהגדרתה להלן( ו נושאי משרה בחברה שליטה ו/א

כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן  17"(העסקה" או "עסקת בעלי הענייןעניין אישי באישורן )"

ות מהותיות או כפעולות )א( לחוק החברות, כפעול665חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף 

ן של דורי בהתחשב באופי פעילותו א( לחוק החברות1)111שאינן מהותיות, וזאת בהתאם לסעיף 

 , תוצאותיה ותנאי השוק"(החברה" –קבוצה ותאגידים בשליטתה )ביחד להלן בסעיף זה 

  "(.הנוהל)"

נאים הבאים עסקת בעלי עניין תסווג כעסקה שאינה עסקה חריגה, אם היא מקיימת את הת

)ג( -במצטבר: )א( העסקה הינה במהלך עסקים רגיל של החברה; )ב( העסקה הינה בתנאי שוק; ו

העסקה אינה מהותית, היינו היא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, על 

 רכושה או על התחייבויותיה.

 מהלך עסקים רגיל 6.1

עסקים רגיל של החברה, אם עסקת בעלי עניין תיחשב כעסקה שנעשית במהלך 

ההתקשרות נעשית במסגרת שגרת עסקאותיה של החברה בפועל, והיא אינה עסקה יוצאת 

דופן לפעילותה של החברה. עסקאות שתיחשבנה כעסקאות הנעשות שלא במהלך עסקים 

. הנוהל קבע רגיל הינן עסקאות הנחשבות כחריגה ממהלך העסקים הרגיל בנסיבות העניין

 לבדיקה האם עסקת בעלי העניין הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה.קריטריונים 

 שוק בתנאי עסקה 6.6

עסקת בעלי עניין תיחשב ככזו שנעשית בתנאי שוק, אם המחיר ויתר תנאי העסקה 

העיקריים והמהותיים משקפים את המחיר והתנאים העיקריים של עסקה דומה, לו 

 קשור או בין צדדים בלתי קשורים אחרים.הייתה מבוצעת בין החברה לבין צד שלישי לא 

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, ביחס 

או לקריטריונים המפורטים להלן. ביסוס קיומם של תנאי שוק בהסתמך על עסקה בודדת 

                                                 
על העסקאות המפורטות בפרק  ותהמנוי אותעסקל מתייחס 6316במרס  16ידי החברה ביום -לראשונה על שאומץ הנוהל  17

תנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה )לרבות תנאי  , למעט1000-החמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט
 כהונה והעסקה של דירקטורים כדירקטורים ו/או בתפקידים אחרים(, בעלי שליטה ו/או קרוביהם.
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שנקבעו  על הצעת מחיר אחרת בודדת יתאפשר, אם קיימים לכך נימוקים מיוחדים,

 בנוהל:

 עבודותשירותי ביצוע  ת בעל עניין שהינה עסקה לקבלתעסק של שוק תנאי בחינתבמסגרת 

על הסיכונים בעסקת בעלי עניין, להיות זהים מכל הבחינות נקבע בנוהל, כי  בניה

; בעסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים נמוכים מהםהמהותיות לסיכונים הכרוכים 

זהים מכל  להיות ביצוע עבודות בניהלהתנאים המשפטיים העיקריים של עסקה על 

הבחינות המהותיות לתנאיהן של עסקאות דומות, או למצער אינם תנאים משפטיים 

פטיים עסקת בעלי עניין שתכלול תנאים מש. פחותים מאלו הקבועים בעסקאות דומות

; על מהותיים שאינם כלולים בעסקאות דומות, תיחשב כעסקה שאינה בתנאי שוק

עקרונות התמחור על מרכיביו בעסקת בעלי עניין, להיות דומים מהבחינות המהותיות 

לעקרונות התמחור בעסקאות דומות. בנוהל נקבעו קריטריונים לבחינת תנאי התשלום 

, תמחור +Cost: מדידת כמויות, "פאושל", ולקביעת התמורה בכל אחת משיטות הבאות

. על שיטת תשלום אחרת ובתנאים הנהוגים בעסקאות דומותלשינויים ולתוספות, וכן כל 

כן הוגבלה התמורה עד סכום -התמורה יחולו מגבלות לגבי סוג המטבע וההצמדה. כמו

 מסוים, שמעבר לו תיחשב העסקה כעסקה שאינה בתנאי שוק. 

להבטחת  ערבותנקבעו קריטריונים גם לתנאים המשפטיים דלהלן:  בנוסף לאמור לעיל,

ביצוע עבודות וערבות לקיום הסכם, בדק ואחריות, פיצויים מוסכמים, סמכויות המפקח 

 ואחריות החברה בנזיקין.

עסקת בעלי עניין תנאיה טובים מתנאי השוק הרלבנטיים לאותה עסקה, לא תיחשב 

 כעסקה שאינה בתנאי שוק.

 של מכירה/או ו רכישהשל  עסקהתנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה  בחינתבמסגרת 

נקבע בנוהל, כי שיטת קביעת התמורה בעסקאות רכישה ו/או  לסוגיהם מקרקעין נכסי

מכירה של נכסי מקרקעין לסוגיהם, תהא בהשוואה לשלוש עסקאות דומות אחרות לפחות 

מיקומו, תנאי תשלום, מועד המכירה על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: שטח הנכס, 

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 

ת זהים על הסיכונים בעסקת בעלי עניין, להיונכסי מקרקעין לסוגיהם נקבע בנוהל, כי 

עסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים במכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים 

; שיטת קביעת התמורה בעסקאות השכרה ו/או שכירה של נכסי מקרקעין נמוכים מהם

לסוגיהם, תהא בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: 

עיצוב וחלוקה פנימית, אבזור, אופן חישוב דמי השכירות שטח הנכס, מיקומו, רמת גימור, 

)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 

או ההשכרה, סמיכות  אחזקה, תנאי תשלום, ערבויות ו/או בטחונות, מועד השכירה

הזמנים לעסקאות דומות אחרות וכל פרמטר רלבנטי אחר. בכל מקרה, תנאי עסקת בעלי 

העניין מכל הבחינות המהותיות תהא זהה לתנאיהן של עסקאות דומות, או למצער תנאיה 

תנאים משפטיים לא יהיו פחותים מאלו הקובעים בעסקאות דומות. עסקה שתכלול 

כן -כמו ים בעסקאות דומות, תיחשב כעסקה שאינה בתנאי שוק.מהותיים שאינם כלול

 הוגבלה התמורה עד סכום מסוים, שמעבר לו תיחשב העסקה כעסקה שאינה בתנאי שוק.
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 של שכירה/או ו השכרה של עסקה שהינה עניין בעל עסקת של שוק תנאי בחינתבמסגרת 

בעלי עניין, להיות זהים על הסיכונים בעסקת , נקבע בנוהל, כי לסוגיהם מקרקעין נכסי

עסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים במכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים 

; קביעת התמורה בעסקאות של מכירה של דירות בפרויקט מגורים תהא נמוכים מהם

בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: שטח הדירה, 

הדירה, הבניין הספציפי בפרויקט, חניה, כיווני אויר, הנוף הנשקף הקומה בה ממוקמת 

מהדירה, רמת גימור, עיצוב וחלוקה פנימית, אבזור הדירה, מועד המכירה, תנאי תשלום, 

 סמיכות הזמנים לעסקאות דומות אחרות, הצמדות, החלק ברכוש המשותף, זכויות בניה

 המגבילים את מחירי הדירות.וכל פרמטר רלבנטי אחר. עוד נקבעו קריטריונים 

חוק ערבויות חוק  העמדת ערבות לפיתנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה  בחינתבמסגרת 

ערבות לפי חוק ערבויות חוק מכר תועמד בהתאם לתנאי חוק זה וכן מכר נקבע בנוהל, כי 

 נקבעו קריטריונים המגבילים את סכומי הערבויות.

מתנאי השוק הרלבנטיים לאותה עסקה, לא תיחשב עסקת בעלי עניין שתנאיה טובים 

 כעסקה שאינה בתנאי שוק.

 מהותיות 6.0

מבחן זה דן במהותיות ההשפעה שיש לעסקת בעלי העניין על רווחיות החברה, על רכושה 

, כאשר נקבעו בנוהל קריטריונים כמותיים ואיכותיים לבחינת מהותיות ועל התחייבויותיה

 .העסקה

העסקאות, ובכלל זה ביחס לעסקאות שאינן זניחות, כהגדרתן ישור עוד נקבע בנוהל אופן א 6.5

 חוק החברות.הוראות כפוף לל א( לחוק החברות, והכ6)111בסעיף 

 ידי ועדת הביקורת.-אחת לשנה על נוו/או יעודכ ויחודש אמות המידהכן נקבע בנוהל כי  6.6

  כירהין ונושאי משרה ביבעלי ענ החזקות :12תקנה 

נכון  קבוצהבניירות ערך של דורי  דורי קבוצהת בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בהחזקופרטים אודות 

 6315במרס  5מיום  דורי קבוצה, מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של 6315בפברואר  68ליום 

 (.6315-31-331600)אסמכתא מספר 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים :א12תקנה 

 לדוחות 10ראה באור הרשום, ההון המונפק וניירות הערך ההמירים של החברה, לפרטים אודות ההון 

  הכספיים.

  החברה של המניות בעלי מרשם:   ב12תקנה 

 בדצמבר 6מובא בדרך של הפניה לדוח מיידי של דורי קבוצה מיום קבוצה  דורימרשם בעלי המניות של 

  (.6310-31-613065)אסמכתא מספר  6310

  רשום מען :א18תקנה 

 56016אביב -, תל13ניסים אלוני כתובת: 

  30-1118111טל: 

  30-6065516פקס: 

 ilana@dori.co.il: דואר אלקטרוניכתובת 
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  הדירקטורים של התאגיד :14תקנה 

 :החברהלמיטב ידיעת , נכון למועד הדוחהחברה הלן פרטי הדירקטורים של ל

שם 
 ירקטור:הד

 יחזקאל צאיג רינת רמלר עמוס ספיר מתי דב שרון זוזובסקי יעקב אלינב דורי סגל אריה מינטקביץ

 365600005 360661861 330100033 360080655 361638630 335681008 361500635  33160063 מספר זיהוי:
 תאריך
 לידה:

בספטמבר  68
1056 

באפריל  10 1001ביולי  5 1066במרס  0 1056באפריל  03 1055בדצמבר  66 1056במרס  10
1016 

בספטמבר  68
1053 

 ןמע
להמצאת 

-כתבי בי
   דין:

, 1דרך השלום 
 אביב-תל

 85 Hanna Avenue, 
Suite 400,Toronto, 
Ontario M6K, Canada  

, 13רח' הדודאים 
 הרצליה

, 15ז'בוטינסקי 
 תל אביב

, רמת 8אלמוג 
 אפעל

שדרות מיכאל נאמן 
 יב, תל אב66

רחוב 
ב, 8הנרקיסים 

 חיפה

שדרות העם 
, 68הצרפתי 

 רמת גן

ישראלית,   ישראלית  נתינות:
 אמריקאית, קנדית

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית

דירקטור  דירקטור דירקטור דירקטור יו"ר דירקטוריון תפקיד:
 חיצוני

 דירקטור דירקטור דירקטור חיצוני

חברות 
בוועדות 

 ירקטוריון:ד

,  ועדת ביקורת לא לא לא  לא
ת מאזן, דוע

ועדת תגמול, 
ועדת ממשל 

תאגידי ואכיפה 
 מנהלית 

, יו"ר ועדת ביקורת
ועדת מאזן,  יו"ר

יו"ר ועדת תגמול, 
יו"ר ועדת ממשל 

תאגידי ואכיפה 
 מנהלית

ועדת ביקורת, 
, ועדת מאזן 

ועדת תגמול, 
ועדת ממשל 

תאגידי 
ואכיפה 
 מנהלית

 לא

טור דירק
 :יחיצונ

 לא לא כן כן לא לא לא לא

דירקטור 
 :יבלתי תלו

 כן כן כן כן כן כן לא לא

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
 מקצועית:

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות  לא
חשבונאית 

 ופיננסית

מומחיות  בעל
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית
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שם 
 ירקטור:הד

 יחזקאל צאיג רינת רמלר עמוס ספיר מתי דב שרון זוזובסקי יעקב אלינב דורי סגל אריה מינטקביץ

עובד של 
החברה, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

 עניין:

פעיל ממלא מקום 
 יו"רשל 

הדירקטוריון של 
גלוב בע"מ; -גזית

יו"ר הדירקטוריון 
גלוב -של גזית

ישראל )פיתוח( 
בע"מ; דירקטור 

 Ronsonת בחבר

Europe N.V. 

 סגן יו"ר דירקטוריון 
נורסטאר החזקות 

אינק.; סגן פעיל ליו"ר 
גלוב -דירקטוריון גזית

בע"מ; נשיא ומנכ"ל 
FCR – First Capital 
Realty Inc.("FCR") ;

מנכ"ל נורסטאר 
ישראל בע"מ; סגן 

יו"ר דירקטוריון 
EQY – Equity One 

Inc.("EQY"); 
גלוב -גזית -דירקטור ב

שראל )פיתוח( בע"מ י
וכן מכהן כדירקטור 

של בחברות פרטיות 
נורסטאר החזקות 

 גלוב בע"מ-גזיתאינק, 
או חברות קשורות 

 שלהן

 לא לא לא לא לא לא

היום בו החל 
לכהן 

כדירקטור 
 בחברה:

 6316במרס  66
 1כדירקטור, 

 6316באפריל 
 כיו"ר דירקטוריון

ובר באוקט 13 6316בספטמבר  16 6316בספטמבר  16
6331 

בנובמבר  1 6316במאי  11 6313בדצמבר  65 6313במאי  13
6316 

תואר ראשון  השכלה:
 –במשפטים 

האוניברסיטה 
העברית, 
 ירושלים;

תואר ראשון 
 –במדעי המדינה 
האוניברסיטה 

 העברית, ירושלים

 –בכלכלה  BA תיכונית 
האוניברסיטה 

העברית 
בירושלים; לימודי 

תואר שני מנהל 
בית ספר  –עסקים 

למנהל עסקים 
באוניברסיטה 

 העברית בירושלים

בוגר משפטים, 
אוניברסיטת תל 

לימודי ; אביב
כלכלה לתואר 

ראשון, 
אוניברסיטת תל 

 אביב.

; רואה חשבון
בוגר בכלכלה 

וניהול, 
אוניברסיטת 

בוגר  ;תל אביב
בחשבונאות, 
אוניברסיטת 

 תל אביב

בוגר כלכלה 
ויחסים 

בינלאומיים, 
האוניברסיטה 

 ;העברית, ירושלים
מוסמך במנהל 

עסקים, התמחות 
במימון, 

אוניברסיטת 
-קולומביה, ניו
 יורק, ארה"ב.

מוסמך במנהל 
עסקים 
(MBA) – 
הטכניון 
)המכון 

הטכנולוגי 
לישראל(; בוגר 

 –בכלכלה 
אוניברסיטת 
חיפה; בוגר 
 –בחשבונאות 

אוניברסיטת 
 חיפה

תואר ראשון 
בחשבונאות 

וכלכלה, 
אוניברסיטת 

גוריון בן 
והנגב; רואה 

חשבון מוסמך 
החל משנת 

1003 
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שם 
 ירקטור:הד

 יחזקאל צאיג רינת רמלר עמוס ספיר מתי דב שרון זוזובסקי יעקב אלינב דורי סגל אריה מינטקביץ

עיסוק 
בחמש 

השנים 
 האחרונות:

פעיל  ממלא מקום
יו"ר  של

הדירקטוריון של 
גלוב בע"מ; -גזית

יו"ר הדירקטוריון 
גלוב  -של גזית

ישראל )פיתוח( 
בע"מ; סגן יו"ר 

הדירקטוריון של 
אי די בי חברה 

לאחזקות בע"מ; 
יו"ר הדירקטוריון 

תעשייה של אלרון 
אלקטרונית 
בע"מ; יו"ר 

הדירקטוריון של 
רפא"ל  –אר.די.סי 

חברה לפיתוח 
בע"מ; דירקטור 

 ,ניולנס בע"מ -ב
Given Imaging 

Ltd. ,יו"ר רונסון ;
הדירקטוריון של 
אי די בי תיירות 

( בע"מ 6330)
כלל )לשעבר: 

 (תיירות בע"מ

עד לחודש פברואר 
כיהן כמנכ"ל  6338
 גלוב בע"מ, והחל-גזית

מהמועד האמור מכהן 
כסגן פעיל ליו"ר 
הדירקטוריון של 

גלוב בע"מ; -גזית
; FCRנשיא ומנכ"ל 

מנכ"ל נורסטאר 
ישראל בע"מ; יו"ר 

 Gazit-דירקטוריון 

America Inc.  וכן
 The Relיו"ר 

Property – Realpac 
Association of 

Canada. 

 –יו"ר דירקטוריון 
דפי זהב; יו"ר 

דירקטוריון הבנק 
; וח התעשייהלפית

דירקטור ומנכ"ל 
אלינב ייעוץ 

לשירותים בע"מ; 
יו"ר דירקטוריון 
 דש פנסיה בע"מ;
יו"ר דירקטוריון 

דש קופות גמל 
וכן כיהן  ;בע"מ

כדירקטור 
בתאגידים נוספים 

, וכן כמפורט להלן
בתאגידים 

מקבוצת דש מיטב, 
בי ג'י אי השקעות 
בע"מ, דלק נדל"ן 

בע"מ, וקמור 
 .בע"מ

י ייעוץ עסק
וייזום עצמאי 

במסגרת חברה 
טרה  –פרטית 

אינקוגניטה 
 בע"מ

יזם עצמאי 
בתחום 

הנדל"ן; מנכ"ל 
אזורים חברה 

להשקעות 
בפתוח ובבנין 

 בע"מ

כיהן כיו"ר 
דירקטוריון 

סטנדרט & פורס 
יו"ר מעלות בע"מ, 

ישאל דירקטוריון 
אמלט השקעות 

"מ, ( בע1000)
קבוצת אולפני 

הבירה ירושלים 
בע"מ, יו"ר 

ירקטוריון נ. ד
ובנו סחר  פלדמן

 ,( בע"מ1001חוץ )
תשתיות ישראל 

בע"מ,  1ניהול 
תשתיות ישראל 

-כמו בע"מ 6ניהול 
כדירקטור כן, מכהן 

בתאגידים שונים 
כמתואר להלן, 

כהונה כחבר חבר 
הנאמנים או הועדה 

המנהל של 
תאגידים ציבוריים 

 שונים.

סמנכ"ל 
כספים 

באס.סי.אר 
)מהנדסים( 

בע"מ; 
טורית דירק

בסטרלינג 
תקשורת 

מתקדמת 
בע"מ; סמנכ"ל 
כספים באלרון 

תעשייה 
אלקטרונית 

בע"מ; 
-דירקטורית ב

נטוויז'ן  310
 בע"מ

מנהל מרכז 
ההשקעות 

ויו"ר מנהלת 
מרכז 

ההשקעה 
במשרד 

התעשייה, 
המסחר 

והתעסוקה; 
יושב ראש 

הנהלת רשות 
נחל הירקון; 

דירקטור 
בחברה 

לפיתוח יפו 
 בע"מ העתיקה
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שם 
 ירקטור:הד

 יחזקאל צאיג רינת רמלר עמוס ספיר מתי דב שרון זוזובסקי יעקב אלינב דורי סגל אריה מינטקביץ

ים תאגיד
נוספים בהם 

 ןמכה הוא
 כדירקטור:

ממלא מקום יו"ר 
-דירקטוריון גזית
גלוב בע"מ; יו"ר 
-דירקטוריון גזית

גלוב ישראל 
)פיתוח( בע"מ; 

יו"ר דירקטוריון 
אלרון תעשיה 

אלקטרונית 
; יו"ר בע"מ

דירקטוריון 
רפא"ל -אר.די.סי

חברה לפיתוח 
דירקטור מ; בע"

 Ronson -ב

Europe N.V 

ת נורסטאר החזקו
גלוב -אינק., גזית

, FCR ,EQYבע"מ, 
גלוב ישראל -גזית

)פיתוח( בע"מ וכן 
חברות פרטיות ב

של בבעלות מלאה 
נורסטאר החזקות 

 גלוב בע"מ-גזיתאינק, 
או חברות קשורות 

ברות בנות , ובחשלהן
-ו FCRפרטיות של 

EQY. 

 –יו"ר דירקטוריון 
דפי זהב; אלינב 
 –יעוץ ושירותים 

מנכ"ל ודירקטור; 
מה החזקות של

סאפיאנס  ;בע"מ
דירקטור  –בע"מ 

חיצוני; פולאר 
תקשורת בע"מ; 

תדירגן בע"מ; 
עופר השקעות 

דירקטור ; בע"מ 
 "מפרוטארום בעב

טרה אינקוגניטה 
 Daroyבע"מ, 

Ltd. ,Terra 

Incognita 
Investments  

REIB B.V. ,
Expo Park 

AD כהן פתוח ,
מבני תעשייה 

 בע"מ

קבוצת סקופ 
 מתכות בע"מ,

גני שרונה 
)אמטא( בע"מ, 
אמאר יועצים 
בע"מ, ד.ג.ע.מ 

בע"מ, א.מ. 
אמטיסט 

בע"מ,  (6313)
א.מ. אמטיסט 

רוטשילד, 
שותפות 
, מוגבלת
תיקתק 

, השקעות בע"מ
א.מ. אמטיסט 

( 6310ייזום )
  בע"מ

דירקטור חיצוני 
מערכות -בהוט

תקשורת בע"מ, לוג 
מוצרים פלסטיים 

( בע"מ, 1000)
סיקסאייס אחזקות 

ע"מ, סיקסאייס ב
( בע"מ, 1001ניהול )

בנק לאומי לישראל 
קרן ספיר  בע"מ,

 .מפעל הפיס של

חברה לפיתוח  אין
; יפו העתיקה

מנורה 
מבטחים 

;  בע"מ פנסיה
 מנורה

 מבטחים
אחזקות 

מנורה ; "מבע
"מ; בע ביטוח

 יו"ר
דירקטוריון 
 דואר ישראל

 בע"מ

בן משפחה 
של בעל עניין 

 בחברה:

ריקה של הגב' א הבעל לא
 אוטוסון

 לא לא לא  לא לא לא

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 18ופיננסית:

 כן כן כן כן לא כן כן כן

 

                                                 
 .1000-רות, התשנ"ט( לחוק החב16)א()06דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף   18
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  )שאינם דירקטורים בחברה( נושאי משרה בכירה של החברה :א14תקנה 

 :לעיל 65ם לתקנה שפרטיהם לא הובאו בהתאלמיטב ידיעת דורי קבוצה, , נכון למועד הדוח דורי קבוצההלן פרטי נושאי משרה בכירה של ל

 שם
מספר 
 תחילת כהונה זיהוי

תאריך 
 לידה

 רה,תפקיד בחב
בחברה בת של 

החברה או בבעל 
 עניין בה

בעל עניין בדורי קבוצה, 
בן משפחה של נושא 
משרה בכירה או של 

 בעל עניין בדורי קבוצה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

רונן 
במרס  1 6311באפריל  18 61500681 אשכנזי

1056 

, דורי קבוצה מנכ"ל
גלוב -מנכ"ל גזית

ישראל )פיתוח( 
בע"מ, יו"ר 

דירקטוריון דורי 
 בניה

-מחזיק במניות של גזית
גלוב ישראל )פיתוח( 
בע"מ ובנורסטאר 

החזקות אינק., כמפורט 
א 61תקנה פרטים לפי ב

 לדוח. זה לפרק

יון מכהן כיו"ר דירקטור ;הטכניון, חיפה –בוגר הנדסה אזרחית 
גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ; מכהן -דורי בניה, כמנכ"ל גזית

א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, לב כדירקטור בחברות הבאות: 
גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, ג'י ווסט בע"מ, -המפרץ בע"מ, גזית

ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ, ג'י כפר סבא בע"מ, נמוניק 
 ITR. דורי ייזום בע"מ, בע"מ, מילדן יזום והשקעות בע"מ, א

Dori BV ,Citycon OYJ גימל על המים בע"מ, רוקח אשכנזי ,
, Regina EOODאחזקות בע"מ, רונן אשכנזי אחזקות בע"מ, 

Irena 2006 EOOD,Madison Development EOOD  ,
G-Bulgaria EAD ,G-Macedonia JSCO ,Trident AD ,

Plovdiv Retail Center AD ,Ronson Europe B.V. ,
; ג'י.אל.אי ניהול נכסים בע"מ וג.מ מרחב נדל"ן ובניה בע"מ

 כיהן כדירקטור בחברה.
 

 שניר
 6311באוגוסט  10 361515565 שרון 

60 
בפברואר 

1016 

כספים סמנכ"ל 
; דורי קבוצהב

 א.מנהל כספים ב
דורי תשתיות 
 אנרגיה בע"מ 

 לא
 ;להמכללה למנה, מנהל עסקיםוחשבונאות וגר ב ;רואה חשבון
; דירקטור בא. דורי דורי קבוצהבכמנהל הכספים וכיהן כחשב 

 .תשתיות אנרגיה בע"מ

אורעד 
 366386660 יצחקי

בדצמבר  68מיום 
בפברואר  60עד  6311

כיועץ משפטי  6315
; ומזכיר החברה

 6316ביולי  60 מיום
 כסמנכ"ל ייזוםגם 

03 
בדצמבר 

1016 

 ;סמנכ"ל ייזום
א. מזכיר החברה ב

ת דורי תשתיו
  אנרגיה בע"מ

 לא
עורך דין; בוגר משפטים, מכללת שערי משפט; מוסמך במנהל 

; כיהן כיועץ The University of Manchesterעסקים, 
 .בדורי בניהמשפטי ומזכיר חברה 

 הדר
 במאי 68  6315בפברואר  60 360515551 אודלר

1016 

סמנכ"ל, יועצת 
משפטית ומזכירת 

; ממונה על החברה
ית האכיפה הפנימ

 בחברה

 לא

עורכת דין; בוגרת משפטים, אוניברסיטת תל אביב; שימשה 
כמזכירת חברה באי די בי חברה לפתוח בע"מ ובאי די בי חברה 

זליגמן -לאחזקות בע"מ; שותפה במשרד עורכי דין גולדפרב
 ושות'.
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מספר  שם
תאריך  תחילת כהונה זיהוי

 לידה

 רה,תפקיד בחב
בחברה בת של 

החברה או בבעל 
 עניין בה

בעל עניין בדורי קבוצה, 
בן משפחה של נושא 
משרה בכירה או של 

 בעל עניין בדורי קבוצה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 6311באוגוסט  10 353850511 אריה גלעד
60 

באוגוסט 
1086 

 לא דורי קבוצהחשב ב
בון; בוגר כלכלה וחשבונאות, המרכז האקדמי רופין; רואה חש

רואה חשבון ומתמחה בקוסט פורר גבאי את קסירר, משרד 
  .קבוצהדורי רואי חשבון; שימש כעוזר חשב ב

רוזנבלום 
 שמואל

)ממשרד 
רו"ח 

רוזנבלום 
 הולצמן(

 6316ביולי  03 363605358
61 

באפריל 
1061 

מבקר פנימי בדורי 
 ובדורי בניה קבוצה

 ובחברות הבנות 
 לא

אילן; בוגר כלכלה -מוסמך משפטים, אוניברסיטת בר
מבקר  CIAאילן; רואה חשבון, -וחשבונאות, אוניברסיטת בר

, בוחן מעילות מוסמך (IIAאיגוד מבקרי הפנים )פנימי מוסמך, 
CFE  של לשכת בוחני מעילות, ארה"ב. שותף מנהל, משרד

 רו"ח רוזנבלום הולצמן.

וילנסקי 
 אריאל
 חביב

 
366535800 

 
 6316בדצמבר  13

5 
בנובמבר 

1068 
 לא מנכ"ל דורי בניה

)כיהן כממלא מקום  מנכ"ל דורי בניההשכלה תיכונית; מכהן כ
יו"ר מכהן כ ;מנכ"ל דורי בניה עד למינויו כמנכ"ל דורי בניה(

מכהן כיו"ר  ;( בע"מ1001דירקטוריון רום גבס חיפוי וקירוי )
בדורי  פעילות בסלובקיהה ניהל את"מ; דירקטוריון אינובייט בע

שותפות חברת טאגור ב פעילות ברומניה ניהל אתקבוצה; 
מבנים ב מנכ"לכיהן כבעל מניות ו; ופטרון קפיטל קפיטל בע"מ

אמדע ניהול והשקעות  מנכ"לכיהן כבעל מניות ו; מרכז בע"מ
 .בע"מ
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 של התאגידעצמאי מורשה חתימה  :ב14תקנה 

 .דורי קבוצהא קיימים מורשי חתימה עצמאיים לנכון למועד הדוח, ל

 רואה החשבון של התאגיד :11תקנה 

 אביב-, תל0רח' עמינדב , קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

   שינוי בתזכיר או בתקנות :15תקנה 

 .דורי קבוצהבתקנון בתזכיר או ועד למועד הדוח לא חל כל שינוי  6310בשנת 

  ות הדירקטוריםהמלצות והחלט :19תקנה 

המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית של דורי קבוצה, והחלטותיהם שאינן טעונות אישור באסיפה  א.

 עד מועד הדוח, בדבר: 6315ובשנת  6310הכללית, שהתקבלו בשנת 

 .אין -, בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבהתשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות (1)

 .אין -שינוי ההון הרשום או המונפק של דורי קבוצה (6)

 .אין -וי תזכיר או תקנון של דורי קבוצהשינ (0)

 .אין -פדיון ניירות ערך בני פדיון (5)

 .אין -פדיון מוקדם של איגרות חוב ( 6)

 .אין -אי שוק בין התאגיד ובעל עניין בועסקה שאינה בתנ (5)

 .אין -ם בעניינים הנזכרים בס"ק א. לעילטוריקשלא בהתאם להמלצות הדיר החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו ב.

אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות  6315בפברואר  6ביום  -החלטות אסיפה כללית מיוחדת  ג.
מדיניות התגמול שלה כהגדרתה בחוק החברות, לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי את  דורי קבוצהשל 

בדבר זימון האסיפה הכללית  6310בדצמבר  01בחברה, אשר צורפה לדוח מיידי של דורי קבוצה מיום משרה 
 (, המובא בזאת בדרך של הפניה.6310-31-115615)אסמכתא מספר 

   החלטות החברה :א19תקנה 

 לפי סעיףמהותיות ר אישור פעולות בדב בדורי קבוצההחלטות ועד למועד הדוח  6310בשנת לא נתקבלו  .א

 לחוק החברות. 666

 )א( לחוק החברות. 665בדבר פעולה לפי סעיף  בדורי קבוצההחלטות ועד למועד הדוח  6310בשנת לא נתקבלו  .ב

בקשר לעסקאות חריגות הטעונות אישורים  בדורי קבוצההחלטות ועד למועד הדוח  6310בשנת נתקבלו  לא .ג

 .( לחוק החברות1)613מיוחדים לפי סעיף 

, הדוח מועדבדבר פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושאי משרה, שבתוקף ב צהדורי קבוהחלטות ל .ד
 לדוחות הכספיים. .)ג(0.ד.60.)א( ובאור 0.ד.60ראה באור 

 

 _____________________________________   6315 בספטמבר 13תאריך: 
 קבוצת א. דורי בע"מ 

 

 

 המתיח :דםיתפק :תמיםהחו שמות 

 ____________________ יו"ר הדירקטוריון  ץאריה מינטקבי (1)

 ____________________ מנכ"ל רונן אשכנזי (6)

 ____________________ כספים סמנכ"ל שניר שרון (0)



בדרך  1031בדצמבר  13הדוחות הכספיים של החברה ליום הנובעים מתיאום המהותיים המידע והפרטים התאמות של בחלק זה לדוח התקופתי המתוקן נעשו רק 

ת ושינויים , למעט אם צוין מפורשות אחרת ולמעט התאמוו/או עדכון שינויכל לא ערכה החברה בחלק זה הפרטים . בכל יתר (Restatement)מחדש  ההצגשל 

)כפי  1031, והמידע המובא בחלק זה להלן הינו נכון למועד הדוח התקופתי המקורי של החברה לשנת הדוח קריאת בהירות לצרכי שנדרשו טכני אופי בעלי

 .( )"דוח התקופתי המקורי"(1032במרס  31שפורסם ביום 

הכוונה הינה למועד פרסום הדוח התקופתי המקורי  ,כאמור ביטויים של נגזרת כל או" חהדו פרסום, "למועד בהתאם, בכל מקום בו צוין בחלק זה "למועד הדוח"

 או מועד סמוך לו )לפי העניין(, אלא אם נאמר אחרת.

 כאמור. 1031בפרק ד' מתוקן זה בעקבות ההצגה מחדש של הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  ןאו עודכ ף)*( הוס-ב ןהמסומ

 תאגידי ממשל שאלון -מ )"החברה"( קבוצת א. דורי בע"

 -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √– משבצת הרלוונטית באמצעות. תשובה "נכון" תסומן בולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון (3)

לצורך קבלת מידע נוסף )ולפי העניין(, יש ; בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד אינוהשאלון למען הסר ספק יובהר כי ; X -תאמצעונכון" תסומן ב

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

  ;, אלא אם נאמר במפורש אחרתמועד פרסום הדוח התקופתישקדמו ל 13.31.1031 ועד ליום 3.3. 1031 "שנת הדיווח" משמעה מיום (1)

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; (1)

  .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת (2)

  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
 

 , כאמורמיםי 09אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא )בימים( בה הזמן תקופתתצוין )נכון/לא נכון(  שהיא תשובהכל בואולם ( לחוק החברות, 19))ב(א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל)הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
  :הדירקטורים החיצונים השונים(

 
 .עמוס ספירור א':  דירקט

 
 
√ 

 

 הוראת חובה
 

 רותבהח לחוק 930 סעיף
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  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 
 .)נא ראה הערה בסוף השאלון( מתי דבדירקטור ב':  

 
 .דירקטורים חיצוניים 1 :הדוח פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

9.  
 א.

 
 : הדוח פרסום למועד נכון המכהנים בתאגיד 1מספר הדירקטורים הבלתי תלויים

 .דירקטורים בלתי תלויים 2

_____ _____ 

 

 1סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת  הראשונה

, ממשל תאגידי מומלצות(
א( 0)ג()84-א( ו0)ב()19תקנה ו

 לתקנות הדוחות

 ב.
 

 - הדוח פרסום למועד נכון
 

שליש מבין   - (ל שליטהבע -או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
 .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

 
 רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  - בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

 
 

 

√ 

 

 ג.
  תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

 
  -יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

 
 _____. : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים רמספ/שיעור

 
 :הדיווח )לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים( בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

 כן 

 
 

X 

                                                                 

1
 למעט "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות. 

2
   . 1/3עור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , בתאגיד בו נקבע שילדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 
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  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 לא 

 במשבצת המתאימה(.   x )יש לסמן

בשנת  קיימו הםמצא כי ונ )והדירקטורים הבלתי תלויים( עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה  .3
)והבלתי תלויים(  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו (ב)989 סעיף את הוראתהדיווח 

  .)או בלתי תלוי( מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוניוכן  המכהנים בתאגיד
 

  .ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ת הבדיקה האמורה: שערך א גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם

 

√ 

  

א. 982  ,981 ,)ב(989 פיםיסע
 לחוק החברות 986 -ו

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין )למעט  3כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל  .8
 לעובדים(.דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות 

 
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  - (כפוף למנהל הכללי כאמור )קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

 

√ 

 3סעיף  -חוק החברות  
)הוראות  לתוספת  הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות( 

 

ם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא שלהדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ה כל  .2
 :)ב( לחוק החברות(974סעיף בנסיבות המתקיימות לפי דיון ו/או הצבעה )למעט  השתתפו בהצבעה כאמור

 
  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

 
   לא  כן )א( סיפה: 974בהתאם להוראות סעיף  האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו .א
 
  :למעט בנסיבות כאמור בס"ק א. בהצבעההשתתפו בדיון ו/או נכחו  דירקטורים כאמורהישיבות בהם שיעור יצוין  

_____.  

 

√ 

  
 רותבהח לחוק 974 ףסעי

                                                                 
3
, מאידך, כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד בתאגיד "כפיפות"לא ייחשב כ ,הנמצא בשליטת התאגיד עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק -לעניין שאלה זו  

 . עניין שאלה זובשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לשהמוחזק 
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  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

בישיבות  נכח לא, בתאגידאחר בכירה משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו( מי ו/או השליטה )לרבות קרובו בעל  .1 .6
 התקיימו בשנת הדיווח. ש הדירקטוריון

 
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

נוסף בישיבות אדם כל יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות  – בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור(בכירה 
 הדירקטוריון כאמור:

 
בע"מ )בעלת שליטה בחברה( )"גזית  (פיתוח)גלוב ישראל -עוזרת עיסקית למנכ"ל גזית, רון זינגרגב' ליזהות: 

 .ישראל"(, שהינו גם מנכ"ל החברה )מר רונן אשכנזי(
 

 .אין: בתאגיד )ככל וקיים( תפקיד
 

 .ישראל עובדת גזית פירוט הזיקה לבעל השליטה )אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(:

 לא    כן : על ידו שם הצגת נושא מסויםהאם היה זה ל

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 
 

, נוכחות רלוונטי לאלשם הצגת נושא מסוים על ידו:  בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח 4שיעור נוכחותו
 (.1/31) 36.61%אחרת: 

 
 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 
 

  

X 

 

 תלחוק החברו 196סעיף 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                 

4
 תוך הפרדה בין בעל השליטה לקרובו ו/או מי מטעמו. 
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  הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .7
  נחשבת מגבלה(. אינהקביעה ברוב רגיל  –)לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

  –יצוין )קרי, קיימת מגבלה כאמור(  כם הינה "לא נכון"תשובת אם

 
√ 

 
לחוק  999 -ו 42פים סעי 

ב. לחוק 86, סעיף החברות
 ניירות ערך 

 א.  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:

   

    ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.  

    ._____סיום כהונתם של הדירקטורים: לשם הכללית אסיפה בע בתקנון מנין חוקי שנקב ג.  

    ._____תקנון: ב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא ד.  

היה  יומה סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל  .4
 לשם הראוי הזמן את להקדיש )תוך פירוטם( והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,)לרבות מינויים מחדש( מינוים
לחוק החברות, ולעניין דירקטור  997 -ו 996וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  תפקידם ביצוע

  .החברות לחוק 1( להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 9)-( ו1בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות )

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -"לא נכון"  הינה אם תשובתכם

 

√ 

 
 הוראת חובה

ב. 998 -וא.998 פיםסעי
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית  .0
  , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת משך לה תכנית וכן

 הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"
 

 כן  
 לא 

 
 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 

√ 

 

)א(  8סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות(

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי( הדירקטוריון אדם אחר שמינה או) הדירקטוריון ר"יו  .19
  הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

מר עמוס ותפקידו:  שמונא ציינו את , האחראי )חלף יו"ר הדירקטוריון( לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .ספיר, דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית

 

√ 

 

 
)ב(  8סעיף  - חוק החברות

)הוראות  לתוספת הראשונה
  ממשל תאגידי מומלצות(
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  הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

11.  
 א.

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהםבדירקטוריון דירקטורים  של נדרש מזערי מספר בתאגיד נקבע
 נסית. ופינ

 .דירקטורים 1יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

√ 
 הוראת חובה 

( לחוק 19)א()09סעיף 
 החברות

 ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,כל שנת הדיווח כיהנו בתאגידב

 הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית 
 לא )בימים( בה הזמן , ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופתימים 69ופיננסית אינה עולה על 

 .לא רלוונטי :כאמורבתאגיד דירקטורים  כיהנו

√ 
 

 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות910סעיף 

 ג.
 הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

  .דירקטורים 1ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

 .איןמקצועית:  כשירות בעלי

 שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר )למעט במקרה
  מקרות השינוי( של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. ימים 69בתקופת זמן של 

 בסוף השאלון. 3ראה גם הערה לשאלה 

_____ _____ 

 

 ,)ד(910(, 19)א()09סעיפים 
( לחוק החברות, 1)א989

( 0)ג()84-()א( ו0)ב()19תקנה 
 לתקנות הדוחות

 

19.  
 א.

)ד( לחוק החברות לענין גיוון הרכב 930הדיווח, קוימה הוראת סעיף חיצוני בשנת  דירקטור מינוי במועד
 . משני המינים הדירקטוריון

 רלוונטי )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח( לא  

√ 
  

 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות930סעיף 

 ב.
 חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

 ._____יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור:  -א נכון" אם תשובתכם הינה "ל

, ימים 69בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא )בימים( בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת

 .לא רלוונטי :יםהמינ

√ 
 

 

 9סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות(

 
 .ג

 : הדוחמספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום 

 .3,  נשים: 1גברים: 
_____ _____ 
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  )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 כוןנ לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

13.  
 א.

 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
 

 ישיבות 1                     רבעון ראשון:    
 ישיבות 1       רבעון שני:                       
 ישיבות 6      רבעון שלישי:                   

 ישיבות 1                 רבעון רביעי:         
 

 ראה הערה בסוף השאלון.

_____ 
 

_____ 
 

א. 998 -ו 04 , 07סעיפים 
 לחוק החברות

 .ב
לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבות 

במהלך  בר, וכמצוין להלן( שהתקיימולרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא ח -בס"ק זה הדירקטוריון )
  הדיווח )ובהתייחס לתקופת כהונתו(: שנת

 )יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(.

_____ _____ 
שיעור  שם הדירקטור

השתתפותו 
בישיבות 

 הדירקטוריון

 

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדת 

לגבי ביקורת )
חבר דירקטור ה

 וועדה זו(ב

תפותו עור השתשי
ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ) כספיים

חבר דירקטור ה
 וועדה זו(ב

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך ציון  בהן הוא חבר

 שם הועדה(

 - - - 199% אריה מינטקביץ

 - - - 199% דורי סגל  
 

 

  
 

 199% 199% 199% 199% עמוס ספיר
, ועדת ועדת תגמול

ממשל תאגידי ואכיפה 
 פנימית

 
  

  
 

 199% 199% 199% 199% מתי דב
ועדת תגמול, ועדת 

ממשל תאגידי ואכיפה 
 פנימית
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  )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 כוןנ לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

  
 

 08.8% רינת רמלר
(17/14) 

 42.7% – ועדת תגמול (9/8) 29% (8/7) 27.1%
, ועדת ממשל (6/7)

 תאגידי ואכיפה פנימית
– 199% 

 
  

  
 

   - - - (17/14) 08% יעקב אלינב

  
 

  - - - 199% יחזקאל צאיג

  
 

  - - - 199% שרון זוזובסקי

 

18. 

1.  
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים

 

√ 

 2סעיף  -חוק החברות  
לתוספת הראשונה )הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות(

 

12. 

2.  
 בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית )ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה(.

 

√ 

 הוראת חובה 

 לחוק החברות 69סעיף   

 

  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

16.  
 .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  69יו"ר דירקטוריון אינה עולה על ן בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה בשאלה זו ניתן לענות "נכון"

 
 
√ 

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות)א( 08  סעיף
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  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

כיהן  לא )בימים( בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( , ואולם (( לחוק החברות9א.)363בסעיף 
 .לא רלוונטי :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור

 

17.  
 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 09מנכ"ל אינה עולה על  בתאגיד "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהןבשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא )בימים( בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( חוק החברות, ואולם ( ל6א.)363

 .לא רלוונטי :מנכ"ל כאמור
 

 
 
√ 

 

 הוראת חובה
 

 לחוק החברות 110סעיף 

 בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם  .14
 )ג( לחוק החברות.191סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - אם תשובתכם הינה "נכון"
 ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

 ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  

 הוראת חובה

לחוק  191 -ו 02פים סעי
 החברות

10.  
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

 

√ 

 

 

לחוק  191 -ו 02סעיפים 
 החברות

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    ות:)ג( לחוק החבר191בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 
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  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

99.  
  .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

√ 

 לחוק החברות 196סעיף  

 

 

  הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תיבינורמטמסגרת 

91.  
  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

 
√ 

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות 112סעיף 

99.  
 חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

 
√ 

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות 112סעיף 

93.  
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

 חובההוראת  _____ _____
 

 לחוק החברות 112סעיף 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

  
 √ הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 √ בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
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  הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תיבינורמטמסגרת 

 √ קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד תאגיד אוב השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

 

98. 

 
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות112וראות סעיף בהתאם להועדת הביקורת, למעט 

 

√ 

 הוראת חובה 
 

 )ה( לחוק החברות 112סעיף 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין  .92
  ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

 

√ 

 הוראת חובה 

 א. לחוק החברות116סעיף 

96. 
 

לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת
 ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.לעניין , בתאגיד שאינם חברי הוועדהשל נושאי משרה  ובלא נוכחות

 

√ 

לתוספת  הראשונה  6סעיף  
)הוראות ממשל תאגידי 

 מומלצות(

97. 
 

 הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל
 . התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו( )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר

 

√ 

 הוראת חובה 

 )ה( לחוק החברות 112סעיף 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -להלן הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ) תפקידי

 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

 
94. 

 

 .א

 

לקראת ישיבת הועדה  המלצותן כזמן סביר להעברת יצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבע הדירקטוריו
  .םעסקי ימי 1הרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות הדירקטוריון בה יאושרו

 
_____ 

 
_____ 

 
 הוראת חובה

 

אישור הדוחות ( לתקנות 3)9תקנה 
  הכספיים

 
 

 .ב

 : וחות הכספייםבין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדבפועל מספר הימים שחלפו 

 .ימי עסקים 9         :    9913 דוח רבעון ראשון
 .ימי עסקים 3   :                9913 דוח רבעון שני

 .ימי עסקים 3:             9913 דוח רבעון שלישי
 .ימים( 8) ימי עסקים 9 (:9918במרס  17)אשר פורסם ביום  9913 דוח שנתי

 

_____ 

 
 

_____ 

הדוחות בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אישור ים שחלפו מספר הימ ג. 
 : הכספיים

 ימים.  7                    דוח רבעון ראשון:    
 ימים.  9דוח רבעון שני:                             

     ימים. 6        דוח רבעון שלישי:                
 .ימים 8 (:9918במרס  17ם ביום )אשר פורס דוח שנתי

 

_____ 

 
 

_____ 

 

 
90. 

 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןהועדה וות ישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה
 הדיווח. שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו ןבההישיבות כאמור, 

 

√ 

 הוראת חובה 
 

תקנה , לחוק החברות 164סעיף 
דוחות אישור ה ( לתקנות 9)9

 .כספייםה

 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד .39

 הוראת חובה
 

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
 .כספייםה

 
 .ישור הדוחות כאמור(ואבועדה )במועד הדיון  מספר חבריה לא פחת משלושה א.

 

√ 

 

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )לענין )ג( לחוק החברות-( וב)112התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 

 

√ 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -להלן הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ) תפקידי

 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

√  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

√  

וא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל לכל חבריה היכולת לקר ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

√  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

√  

 
 ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
 ירקטור חיצוני אחד לפחות.תלויים ובהם ד

√  

יצוין ביחס לאיזה דוח אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו,  
 _____ _____ .לא רלוונטי: התנאי האמור לא התקיים )תקופתי/רבעוני(

 

  מבקר  חשבון רואה

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

31. 
)אשר פורסם  , בסמוך לפני אישור הדוח התקופתיהניחה את דעתה (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה)ו/או  הביקורת ועדת

נאותים לשם ביצוע  והי, הדיווח כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו בשנת ,(9918במרס  17ביום 
 .ים לדוחות הכספיים בשנת הדיווחראויוסקירה עבודת ביקורת 

√  
 ( לחוק החברות2)117סעיף 
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  מבקר  חשבון רואה

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

39. 
  יההמלצות אתהעבירה ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים( מינויו של רואה החשבון המבקר,  טרם

 .המבקר חשבוןה רואה שלותנאי העסקתו היקף עבודתו  עם בקשרלאורגן הרלוונטי בתאגיד, 

 .)בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי 

ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  - אם תשובתכם הינה "נכון"
 :הדוחות הכספיים(

 כן 

הניח זהותו(  ציון )תוך האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש)לא  

 (.ושכרו של רואה החשבון המבקר עם היקף עבודתודעתו בקשר 

 במשבצת המתאימה(.   x)יש לסמן 

 ( לחוק החברות2)117סעיף   √

33. 
 החשבון רואה עבודת כי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה  (לבחינת הדוחות הכספיים הועדההביקורת )ו/או  ועדת

 המבקר.
 חוק ניירות ערך ותקנותיו  √

)לעניין "דוחות מבוקרים 
 "(כדין

38. 
 

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה )ו/או הביקורת ועדת
 והשלכותיהם.

 
√ 

אישור לתקנות  9תקנה  
, חוק כספייםהדוחות ה

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה )הוראות ממשל 

 תאגידי מומלצות( 

32. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,הניחה את דעתה (לבחינת הדוחות הכספיים הועדה)ו/או  הביקורת ועדת

 ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות

    (.רואה חשבון מבקר לא מונה)בשנת הדיווח  לא רלוונטי 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  √
)לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין"(

36. 
 

בתפקידו )כרואה חשבון מבקר המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף
 .שנים 1 בתאגיד(:

 
_____ 

 
_____ 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
)לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין"(
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  מבקר  חשבון רואה

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

37. 
 

 הדוחות הכספיים אליהן הוזמן. לבחינת הועדהרואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות 

 
√ 

)ב( לחוק החברות,  164סעיף  
אישור  לתקנות  9תקנה 

   כספייםהדוחות ה

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

34. 
 

יאושרו  אמורעסקאות כעל מנת להבטיח כי התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין 
 כדין. 

 

√ 

  

                   ,922, 923, 117סעיפים 
 לחוק החברות 979-974

30. 

 

 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-מועסק על אינו( בשליטתושלרבות חברה ) בעל השליטה או קרובו

  – יצויןו נותן לו שירותי ניהול( אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד א

ו/או באמצעות חברת  )לרבות חברות שבשליטתםהתאגיד  ידי-על המועסקיםהקרובים )לרבות בעל השליטה(  מספר  -
   .אין: (ניהול

  :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

 כן 

 לא 

 X 
 

 ( לחוק החברות8)979סעיף 
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  עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

 תאימה(במשבצת המ   x)יש לסמן 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה( 

89. 
 .תחום אחד או יותר(ב) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעללמיטב ידיעת התאגיד, 

 :ה בוהשליט ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם

  כן  

 לא  

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

√ 

  

סעיף , לחוק החברות 928סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ) 36

 (חשוב למשקיע הסביר

אסיפה הכללית בקופת כהונתו השניה כדירקטור חיצוני בחברה אושרה , ות0.2.9913תקופת כהונתו הראשונה של מר מתי דב כדירקטור חיצוני בחברה הסתיימה ביום : 3הערה לשאלה  -
 ימים(. 7)היינו, בפער של  9913במאי  16יום של החברה שהתקיימה ב

 פי דין.-ף עלמספר הישיבות בתשובה לשאלה זו כולל החלטות בכתב; ההתייחסות לשיעור ההשתתפות בישיבה הינה לישיבות בהן הדירקטור היה רשאי להשתת :31הערה לשאלה  -

הכספיים לעניין אישור הדוחות . (9913ולעניין דוח שנתי  9913הישיבות )לעניין רבעון ראשון  לפני סביר זמן הועברו ההמלצות כי קבע דירקטוריון החברה כי, : יצויןב'11הערה לשאלה  -
 )*( לדוח הדירקטוריון. 3.4לאחר הצגתם מחדש, ראה סעיף  9913בדצמבר  31ליום 

 

 1032ספטמבר ב 30 :תאריך החתימה  עמוס ספיר: ויו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת ועדת ו"רי         אריה מינטקביץ: הדירקטוריון ר"וי

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקרה הפנימיתאפקטיביות בדבר  שנתידוח 

 ב9לפי תקנה  על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )א(ב9בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנהשנתי מצורף בזאת דוח 

 .0991-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

(, אחראית לקביעתה "החברה"או  "התאגידלהלן: ")בע"מ  דורי קבוצת א.ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 .בתאגידוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 רונן אשכנזי, מנהל כללי .1

 כספיםסמנכ"ל שניר שרון,  .2

 

 הבקרה הפנימית

רה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל בק

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

ן בהתייחס התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחו

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. 

 

מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי 

בתחום הכספים ביותר בכיר המשרה הכאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא 

או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 

 לדרישת הגילוי.

 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון  בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

שביצעה הגילוי ול הדיווח הכספי ; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית עבתאגיד והאפקטיביות שלה

 לה את הפעולות הבאות:לכלה בפיקוח הדירקטוריון הההנ

בקרות ברמת )א( נעשה מיפוי תהליכים בנושאים הבאים: וזוהו ומופו החברות המשותפות בתהליך,  .1

מדן ווא ותהכרה בהכנסתהליך ה ה(; )מלאי; )ד( מערכות מידע; )ג( תהליך דיווח כספי; )ב( הארגון

 .רכש)ז(  -ו ;כלולותחברות )ו( השקעה ב ;בפרויקטים בביצוע וההכנסות יותהעלו

בוצע תיעוד של התהליכים שמופו, נבחנו הבקרות הקריטיות והוכנה תוכנית לבדיקת האפקטיביות של  .2

ידי רואי -ידי התאגיד והן על-ת הן עלהבקרות. האפקטיביות נבדקה ובוצעו טסטים על הבקרות הקריטיו

 החשבון.

 קטוריון התאגיד שותף בתהליך ועודכן על ממצאיו.דיר

 

 

 



ההנהלה , , כמפורט לעילבהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון

 11כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום הגיעו למסקנה דירקטוריון התאגיד ו

הכנסות ואומדן ההכרה בתהליך מהותית שהתגלתה בטעות וזאת בשל , אפקטיבית אינה 2111בדצמבר 

  :כמפורט להלן "(דורי בניהא. דורי בניה בע"מ )"של בפרויקטים  הכנסותהו עלויותה

 

, ביצעה דורי בניה בדיקה 2112כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת 

בפרויקטים שונים שלה. תוצאות הבדיקה האמורה, הצביעו  כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות

על סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי בניה לעומת 

האומדנים שהיו קיימים בידיה, עד אותו מועד. במסגרת הבדיקה האמורה, נמצא, בין היתר, כי חלק מסכום 

קבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות הסטייה באומדנים היה צריך ל

לאור האמור, דורי בניה תיאמה,  .2112דיווח קודמות, שהמוקדמת ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת 

)לרבות  2111בדצמבר  11את דוחותיה הכספיים ליום  (Restatementפעם נוספת, בדרך של הצגה מחדש )

לשקף בהם למפרע  , וזאת על מנתולשנה שהסתיימה באותו תאריך( 2112בדצמבר  11וואה ליום מספרי הש

בקשר  האת השפעת תיקון הטעות באומדני ההכנסות והעלויות הצפויות והרווח הנגזר מהן הפרויקטים של

השונות ואשר היו צריכים לקבל ביטוי באומדני דורי בניה בתקופות  2112עם סכומים שהתגלו במהלך שנת 

בדבר השפעת הטעות על סעיפי נוספים לפרטים . 2112שהמוקדמת ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת 

 לדוחות הכספיים. 12הדוחות הכספיים לתקופות הקודמות האמורות ראה באור 

 

( ולפרסום Restatementן, כי בהמשך לאמור לעיל נדרש גם התאגיד לתיאום בדרך של הצגה מחדש )יצוי

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך וכן לתאם בדרך של הצגה  2111בדצמבר  11ל דוחותיו הכספיים ליום ש

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2112ס במר 11מחדש את הדוחות הכספיים של התאגיד ליום 

 באותו מועד, וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת האמור לעיל.

 

כן פרסמה ו ,בדיווח מיידי 2112 יוליב 27ביום  ,האמורה המהותיתילוי על הטעות נתנה לראשונה גדורי בניה 

. באותם 2112 באוגוסט 22יום ומ 2112ביולי  29-ו 22מהימים דיווחים מיידים  במסגרתעדכונים והבהרות 

מועדים פרסם התאגיד דיווחים מיידים עוקבים אודות דיווחיה של דורי בניה כאמור וכן אודות השפעת 

האמור בדיווחיה של דורי בניה על הדוחות הכספיים של התאגיד ואודות הימצאותה של טעות מהותית גם 

 (.2112-11-122221, 2112,11-122221, 2112-11-121111' )אסמכתאות מס בדוחות הכספיים של התאגיד בהתאם

לדוחות  12ה באור רא השנתיים של החברהעל סעיפי הדוחות הכספיים האמור לעיל לפרטים בדבר השפעת 

 של החברה בדוח המיוחד סעיף י'וכן )אשר דוח זה מצורף להם( הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה 

 בדבר נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים.ג' 9לפי תקנה  2111לשנת 

 

ת הכספיים שלה לרבעון הראשון כאמור, דורי בניה גילתה במסגרת הכנת הדוחולהשלמת התמונה, יצוין, כי 

במספר פרויקטים של דורי הכנסות הועלויות הטעות מהותית בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן  2112לשנת 

בניה, כתוצאה מעיכוב בזרימת מידע ממנהלי הפרויקטים להנהלת דורי בניה בקשר לשינויים משמעותיים 

, 2111שור הדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת אך טרם אי 2112שנוצרו במהלך הרבעון הראשון של שנת 

בעלויות הפרויקטים הרלוונטיים. כיוון שנתונים בדוחות הכספיים של דורי בניה מבוססים על אומדנים 

, באותם 2111כאמור, היה באמור לעיל כדי להביא לשינוי בחישוב של אומדן הרווח בהתייחס לשנת 



( את הדוחות Restatementה דורי בניה בדרך של הצגה מחדש )תיאמ 2112פרויקטים. לפיכך, בחודש מאי 

בהם למפרע את השפעת האמור לעיל, ובהתאם באותו מועד  , וזאת על מנת לשקף2111הכספיים שלה לשנת 

 תיאם גם התאגיד בדרך של הצגה מחדש את דוחותיו הכספיים לאותה תקופה.

 

מית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ניכפי שמתואר בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

, ובדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, נמצא 2112במאי  27כפי שתוקן ביום , 2111התקופתי לשנת 

ת בשל חולשה מהותית שנמצאה בתהליך ההכרה שהבקרה הפנימית לתקופות האמורות אינה אפקטיבי

פר פרויקטים של דורי בניה. למועד הדוח, בהתבסס על האמור במסהכנסות הועלויות הבהכנסות ואומדן 

בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון כאמור, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה 

כאמור לעיל, מוסיפות להתקיים  2112ביחס להליך הכנת דוח רבעון שני לשנת התאגיד והדירקטוריון של 

 ולפיכך הבקרה הפנימית אינה אפקטיבית.  בבקרה הפנימית חולשות מהותיות,

 

 ההנהלההמתואמים בדרך של הצגה מחדש, כי  2111דורי בניה ציינה בדוחות הכספיים השנתיים שלה לשנת 

פעולות כמפורט להלן, כדי להבטיח כי על אף קיומה של החולשה המהותית  ודירקטוריון דורי בניה ביצעו

ערוכים  ,המתואמים בדרך של הצגה מחדש ,2111בדצמבר  11ום בבקרה הפנימית, הדוחות של התאגיד לי

 בהתאם להוראות הדין: 

 

דירקטוריון דורי בניה מינה וועדה מיוחדת של דירקטוריון דורי בניה, אשר חבריה הם כל חברי ועדת 

חדת"(, הביקורת של דורי בניה וכן הדירקטור מר יחזקאל )חזי( ברקוביץ, דירקטור בלתי תלוי )"הוועדה המיו

על מנת, בין היתר, לפקח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים 

של דורי בניה. לוועדה המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל נושא שתמצא לנכון. הועדה המיוחדת 

הוועדה  ליוו את עבודתה.מינתה יועצים משפטיים וחשבונאיים נפרדים, עצמאיים ובלתי תלויים אשר 

המיוחדת מינתה מפקח הנדסי חיצוני )משרד בעל מוניטין העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי(, בלתי תלוי, 

שתפקידו בדיקה ואימות של הנתונים והאומדנים האמורים. המפקח החיצוני בחן את אומדני דורי בניה ואת 

שו את דורי בניה בבדיקתה בקשר עם ייחוס סבירות ההנחות ואומדני ההכנסות והעלויות הצפויות ששימ

ידי הועדה -הסטייה באומדנים לתקופות קודמות והכל ביחס למדגם מייצג של פרויקטים כפי שנבחרו על

  המיוחדת.

 

 הבדיקות הרלוונטיים ובמסגרת לכלל הפרויקטים התקציבית שערכה דורי בניה הבקרה עדכון במסגרת

 הצפויות וההכנסות העלויות אומדני החיצוני כמתואר לעיל, נבדקו המפקח ועל ידי דורי בניה ידי על שבוצעו

 מזמיני עם דורי בניה של ההתקשרויות בסיס תנאי על היתר, בין וזאת, סיומם עד דורי בניה של בפרויקטים

 מזמיני של שינויים בדרישות בפרויקטים, ותוספות חריגים בפרויקטים, וספקים משנה קבלני עבודות,

 של הפרויקטים הצפויות הביצוע תקופות של מחדש ותשומות, הערכה גלם חומרי של התייקרויות עבודות,

וקבלני  לספקים לתשלום שנותרו הוצאות לרבות לשלם, הוצאות יתרות מכך, הנובעות הכספיות וההשלכות

  .אחרות כלליות והוצאות הבניה באתרי תקורה הוצאות יתרת משנה,

 

לאחר שתואמו בדרך של הצגה  2111בדצמבר  11ליום  דורי בניהשל הדוחות של אישור מחדש הנכון למועד 

מחדש, הועדה המיוחדת טרם סיימה את הליך הבירור בקשר עם הסיבות שגרמו לסטייה המהותית באומדני 



העלויות וההכנסות, והיא בוחנת, בין היתר, מינוי של בודק חיצוני עצמאי ובלתי תלוי בקשר עם הליך 

כאמור, דורי בניה בוחנת את הסיבות שהובילו לטעות המהותית. לאחר  סיבות לסטייה כאמור.הבירור ל

שיושלם תהליך הבדיקה כאמור, תפעל דורי בניה להפקת לקחים למניעת הישנות מקרים כאמור. סמוך לאחר 

יקון סיום תהליך הפקת הלקחים, תפעל דורי בניה ליישום הלקחים כאמור ובייחוד לחיזוק הבקרות ולת

החולשה המהותית. דירקטוריון דורי בניה הנחה את הנהלת דורי בניה להמשיך ולפעול לתיקון החולשה 

המהותית כאמור בהקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר ממועד הדוחות הכספיים של דורי בניה לשנת 

 ם. ועל ידי כך להפחית את הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים האמורי 2112

 

. בכוונת דורי בניה להסתייע במערכת זו לשם חיזוק (ERP) דורי בניה החלה להטמיע מערכת מידע חדשה

 הבקרות בחברה ולהגברת זמינות המידע ומהימנותו בדורי בניה.

 

סמוך לאחר שדורי בניה פרסמה דיווחים מיידים על תהליך בדיקת אומדני העלויות וההכנסות הצפויות 

ידה כאמור כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת -אשר נערך עלבפרויקטים שלה, 

, ואשר החלו להצביע על סטייה מהותית באומדנים האמורים לעומת האומדנים שהיו קיימים בידה, ועל 2112

תאגיד, מנת להיערך להכנת הדוחות הכספיים של התאגיד לאותו רבעון ובהנחיית ועדת המאזן ודירקטוריון ה

ביצעו אנשים מחלקת הכספים של התאגיד תהליכי בקרה ומעקב נוספים ונרחבים אודות ובמהלך התהליכים 

ה גאשר נערכו בדורי בניה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים האמורים, וזאת לשם הפחתת הסיכון להצ

וסף מטעמו של מוטעית מהותית בדוחותיו הכספיים של התאגיד. כן מינה דירקטוריון התאגיד גורם נ

את התהליכים אשר נערכו ואשר ממשיכים התאגיד, שהינו יועץ חיצוני ובלתי תלוי, על מנת שיבקר ויבדוק 

להיערך בדורי בניה בעניינים אלה, ועל מנת שימסור דיווח נוסף מטעמו להנהלה ולדירקטוריון התאגיד 

וחים ועדכונים שוטפים אודות התהליכים אודות האמור לעיל. ועדת הביקורת ודירקטוריון התאגיד קיבלו דיו

המתבצעים, ולבקשתם ימשך המעקב, לרבות קבלת עדכונים, אודות הפעולות שביצעה דורי בניה ואודות 

הפעולות אשר בכוונתה של דורי בניה לבצע במסגרת התהליך האמור, לרבות בקשר עם בירור הסיבות 

לשה המהותית האמורה ולשם הפחתת הסיכון להצגה ה המהותית האומדנים, וכל זאת לשם תיקון החוילסטי

 מוטעית מהותית בדוחות הכספיים של התאגיד גם בהמשך. 



 

 הצהרת מנהלים
 (1ב)ד()9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:רונן אשכנזיאני, 

 

, אשר תואם 2111 לשנת( "התאגיד" :)להלן בע"מ דורי קבוצת א.של  התקופתיהדוח בחנתי את  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן ש בדרך של הצגה מחדשמחד

 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  ץהנחועובדה מהותית 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות  (1)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

 שלים והדוחות הכספית הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (2)
לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ביותר התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית 

 הגילוי: 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
לרעה על יכולתו של  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע

ף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק התאגיד לאסו
 -בהתאם להוראות הדין; וכןבמהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

שכפוף לו  ית, שבה מעורב המנהל הכללי או מיכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהות (ב)
בבקרה הפנימית על י דים אחרים שיש להם תפקיד משמעותבמישרין או מעורבים עוב
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (2)
 

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

בא לידיעתי על , מו2111-"עם שנתיים(, התשכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיי
 -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, 

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי  (ב)
 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  (ג)
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 כאמור למועד הדוחות.
 

 או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.כדי לגרוע מאחריותי לעיל אין באמור 
 
 
 
 

   תאריך:

 2112 בספטמבר 11
 רונן אשכנזי 

 מנהל כללי
 

 



 הצהרת מנהלים
 (2ב)ד()9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

 
 , מצהיר כי:שניר שרוןאני, 

 

: )להלן בע"מ דורי .קבוצת א של ומידע כספי אחר הכלול בדוחותהדוחות הכספיים בחנתי את  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן , אשר תואם מחדש בדרך של הצגה מחדש2111 לשנת( "התאגיד"
 

ל בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון והכספיים והמידע הכספי האחר הכללפי ידיעתי, הדוחות  (2)
די שהמצגים שנכללו בהם, כשל עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

 בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;הנסיבות ור לא
 

ל בדוחות משקפים באופן נאות, מכל והדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכללפי ידיעתי,  (1)
לות ותזרימי המזומנים של התאגיד והבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפע

 ם הדוחות;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסי
 

של והדוחות הכספיים ת הביקורת ולרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי  (2)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע ה

סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד ל בדוחות, העלולים באופן ולהאחר הכהכספי 
, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות ףלאסו

 -התאם להוראות הדין; וכןהכספיים בהדיווח הכספי והכנת הדוחות 

בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית  (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: ,אני (2)

 

דאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, בקרות ונהלים, או ויקבעתי  (א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח 

, ככל שהוא רלוונטי 2111-דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )
י אחרים בתאגיד לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על יד

 -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
 בונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חש

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  (ג)
 ;מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
 

 גרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.באמור לעיל כדי לאין 
 

   תאריך:
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  קבוצת א.דורי בע"מ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 

 ניירות ערךתקנות ב)ג( ב9סעיף בהתאם ל
 0991-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 10החברה( ליום  -להלן ביחד )וחברות בנות  בע"מ קבוצת א.דורי בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .1101 בדצמבר

בקרה פנימית על דיווח של רכיבי אפקטיביות ה ם אתעל דיווח כספי ולהערכתלקיום בקרה פנימית אפקטיבית 
בקרה פנימית על דיווח כספי רכיבי עה על יאחריותנו היא לחוות ד .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לכספי 

 של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

 של לשכת רואי חשבון בישראל 011ת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקור
( 0(. רכיבים אלה הינם: )"011תקן ביקורת " -)להלן  , על תיקוניו,"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות 
 ;תהליך המלאי( בקרות על 1; )ואומדן העלויות בפרויקטים בביצוע הכרה בהכנסהתהליך ה( בקרות על 1מידע; )

רכיבי " - )כל אלה יחד מכונים להלן( בקרות על תהליך השקעה בחברות כלולות 5); הרכש( בקרות על תהליך 4)
 (."הבקרה המבוקרים

 
 במטרהלתכנן את הביקורת ולבצעה  נדרש מאיתנו תקן זהפי -. על011לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 

אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו
זיהוי רכיבי הבקרה , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי מכל הבחינות המהותיות

בחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים לשה מהותיתחו תימיקשהערכת הסיכון  המבוקרים,
ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות ה

ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים בקרה, כללה גם 
ם, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות הבקרה המבוקרי

דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 
עות אפשריות הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפ

 .בהקשר המתואר לעיל אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנוכאלה. 
 

 ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה לסיכון חשופית כלשהי הערכת אפקטיביות נוכחלגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 

ם תשתנה נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפשבקרות 
 לרעה.

 
חולשה מהותית היא ליקוי, או צירוף של ליקויים, בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי עד כדי כך שקיימת אפשרות 

 השנתיים או הרבעוניים של החברה לא תימנע או תתגלה במועד. סבירה כי הצגה מהותית בדוחות הכספיים
הצפויות בפרויקטים בביצוע,  וההכנסות החברה זיהתה חולשה מהותית בתהליך ההכרה בהכנסה ואומדן העלויות

)להלן "דורי  יה בע"מפויות בפרויקטים בחברת א.דורי בנהצ וההכנסות בבקרות המתייחסות לאומדן העלויות
 שהינה חברה מאוחדת מהותית בדוחות הכספיים של החברה., בניה"(

 
החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ודוח זה  1101בדצמבר,  10את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 שלנו על הדוחות הכספיים האמורים.אינו משפיע על הדוח 

 
לדעתנו, בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הבקרה, החברה לא קיימה באופן 

 .1101בדצמבר,  10אפקטיבי, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 



 10לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 מיום ,והדוח שלנו 1101בדצמבר  10לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו ,1101 -ו ,1101 בדצמבר

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים , כלל חוות דעת1101 ספטמברב 01
 

 :בדבר בנוסף, כלל הדוח שלנו הפניית תשומת לב
 

מיליון ש"ח וכן  019-לחברה הפסד בסך של כמצבה הכספי של החברה ושל חברת הבת, דורי בניה.  .0
בדצמבר,  10מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  41-תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ

ישאל יכולתה של החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה נשען של התחייבויותיה של גזית גלוב  .1101
מיליון ש"ח,  011)פיתוח( בע"מ )להלן "גזית פיתוח"(, מבעלות השליטה בדורי קבוצה, להעברת סך של 

בכל אופן שיראה לה לנכון, בהתאם לצרכי החברה ובכפוף להתחייבויותיה של החברה לכך, שהכספים 
י בניה. כמו כן, שיוזרמו ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזרים המזומנים של דור

מיליון ש"ח נוספים בכל אופן שיראה לה לנכון בכפוף ולאחר  91התחייבה גזית פיתוח להעביר לחברה 
 011השלמת רכישת אגרות החוב של דורי בניה. יצויין כי החברה התחייבה לכך שהכספים, בסך של 

וק מבנה ההון, הנזילות מיליון ש"ח, שיוזרמו אליה מגזית פיתוח כאמור ישמשו ברובם המכריע לחיז
 ותזרים המזומנים של דורי בניה.

 

 1101 -ו 1101בדצמבר,  10 מיםהתאמה בדרך של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים המאוחדים לי .1
, על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדן כיםתארי םבאות ושהסתיימ יםולשנ

פר פרויקטים בביצוע, בהכנסות ובעלות המכר של אותם העלויות הצפויות בחברת הבת, דורי בניה, במס
 פרויקטים אשר נגזרים מטעות באומדן כאמור.

 

 התחייבויות תלויות שהוגשו, בין היתר, כנגד החברה. .1
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