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  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה –חלק ראשון 

 הגדרות .1

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

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

  א. דורי בניה בע"מ.   -" בניה דורי"

א. דורי בניה בע"מ וכל החברות הבת והחברות הקשורות שלה, אלא אם  –" בניה דורי קבוצת"

  כן נאמר במפורט אחרת.

  ) 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"

  . 2012בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  –" הדוחות הכספיים"

   .2012בדצמבר  31דוח הדירקטוריון של החברה ליום  –" הדירקטוריון דוח"

  .1968-התשכ"ח ,חוק ניירות ערך –" חוק ניירות ערך"

  .1999-חוק החברות, התשנ"ט –" חוק החברות"

  כללי  .2

. בע"מא. ברגמן  בשם 1961 מרסב 29התאגדה ונרשמה כחברה פרטית ביום דורי קבוצה  2.1
. שינתה דורי קבוצה את שמה לא. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ 1980בחודש מאי 

 1993 ביולי 29יום בשינתה דורי קבוצה את שמה לשמה הנוכחי.  2008בנובמבר  5ביום 
, דורי קבוצהפיו הונפקו ניירות ערך של -לראשונה תשקיף על דורי קבוצהפרסמה 

  .")הבורסהאביב בע"מ ("-לניירות ערך בתל בבורסהומניותיה נרשמו למסחר 

אכד (" אכד בנין והשקעות בע"מ מצויה דורי קבוצה בשליטת 1979מאי החל מחודש 
 א בפרק ד' לדוח.21לפרטים ראה תקנה  ").בנין

 חברות אחרותאכד בנין ולבין  לפרטים בדבר הסכם לתיחום פעילות בין דורי קבוצה 2.2

 .דוחל 'פרק אל 23.1, ראה סעיף בשליטתה

, תב חברה, מ"בע בניה דורי. אלבין  קבוצה דורי בין פעילות לתיחום הסכם בדבר לפרטים 2.3
מהונה  71.22%-ושהחברה מחזיקה בכ בבורסה למסחר רשומים שלה הערך שניירות
 פרקל 10.29.1 סעיףחברות אחרות בשליטתה של דורי בניה, ראה ו") בניה דורי("המונפק 

  .דוחל 'א

בפעילות ייזום בעצמה ובאמצעות חברות בנות ותאגידים בשליטתן, עוסקת  דורי קבוצה 2.4

 . וביצוע בתחום הנדל"ן

 מהון המניות של 11.25%-בעקיפין במחזיקה  דורי קבוצהנכון למועד הדוח  ,בנוסף
 760-850-דוראד אנרגיה בע"מ, הפועלת להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בהספק של כ

  . ובדלק חליפי כגיבוי , שתוסק בגז טבעיבאזור אשקלון ואט-מגה
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   כללי – קבוצהתחומי הפעילות של ה .3

 הקבוצה עוסקת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים:

ניהול וביצוע של פרוייקטים קבלניים מורכבים בתחומי המגורים,  –קבלן מבצע פעילות כ 3.1
מלונאות, מבני ציבור, דיור מוגן, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה, מחנות 

תפעול המערכות השונות ו מבניםמר בצבאיים ומבנים משולבים, וכן ביצוע עבודות ג

 ).דוח' לא לפרק 10 סעיף(ראה  התומכות בפעילות הבניה

ידי חברות בת וחברות -ועל בניה דוריידי - על בעיקר מבוצעת מבצע כקבלן הפעילות
  . קשורות שלה

בהסכם עם דורי בנייה להסדרת תיחום  דורי קבוצההתקשרה  2010בפברואר  25ביום 
 'פרק אל 10.29.1סעיף פעילות הייזום ופעילות הבניה בין שתי החברות. לפרטים ראה 

  .לדוח

ה ומכירה של פרוייקטים בתחום הנדל"ן בישראל הקמ, פיתוח, ייזום –פעילות ייזמית  3.2
כן, הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרוייקטים -כמו ).לדוח 'פרק אל 11סעיף (ראה 

חום הפעילות, יבנוסף במסגרת ת .מרכז ומזרח אירופה, בעיקר בפולין בארצותלמגורים 
דירות של ומכירה תכנון ופיתוח של קרקעות, שיווק עילות של איתור, פעוסקת הקבוצה ב

  בישראל ובחו"ל.ומבנים לשימושים מסחריים 

כוח פרטית  תחנתהקמת להקבוצה שותפה בפרוייקט  –פעילות דוראד אנרגיה בע"מ  3.3
ובדלק  באזור אשקלון, שתוסק בגז טבעי ואט-מגה 760-850 -לייצור חשמל בהספק של כ

ידי -מהונה המונפק מוחזק על 11.25%-דוראד אנרגיה בע"מ, ש, באמצעות חליפי כגיבוי
 .)לדוח 'פרק אל 12סעיף דורי קבוצה בעקיפין (ראה 

עוסקת הקבוצה בהחזקה ובניהול של מספר נכסים מניבים בתחום פעילות זה  –אחרים   3.4
בבעלות בלעדית או משותפת בישראל ובחו"ל, ששטחם ו/או ההכנסות מהם אינם 

נכון  1לדוח). 13מהותיים לקבוצה ביחס להיקף הפעילות הכוללת של הקבוצה (ראה סעיף 
בה, אינה ולמועד הדוח פעילות זו, בהתאם להשקעת הקבוצה  2012בדצמבר  31ליום 

  מהותית ביחס לפעילות הכוללת של הקבוצה.

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

, מגזית ישראלהודעה  דורי קבוצה, קיבלה יו"ר דירקטוריון 2011באוקטובר  23ביום  4.1

לפיה גזית ישראל מקיימת בדיקות ראשוניות שתכליתן, בין היתר, היא בחינת ייעול 
, לרבות בדרך של שינויים מבניים, איחוד דורי קבוצהל גזית ישראל ושל פעולתן ש

פעילויות ו/או הכנסת שותפים נוספים. הובהר בהודעה, כי ההיתכנות של ביצוע פעולות 
כאמור תלויה בהתקיימותם של מרכיבים שונים, אשר בשלב זה לא התקיימו. עוד הובהר 

זית בלה החלטה כלשהי בדירקטוריון גבהודעה, כי טרם התבצע דיון מקיף וטרם התק
נכון למועד למיטב ידיעת דורי קבוצה, , בעניין זה. גלוב-גזיתישראל ו/או בדירקטוריון 

 .אין ודאות כי תתקבלנה החלטות כלשהן בנדוןהדוח, 

                                                 
 להיקף ביחס מהותי שאינו להיקף זה פעילות בתחום הפעילות צומצמה, 2004 משנת החל, מניבים נכסים של הדרגתי מימוש לאור   1

  .הקבוצה של הכוללת הפעילות
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 *) של הקבוצה מבנה ההחזקות .5

 :הדוח למועדנכון  קבוצהלהלן תרשים של מבנה ההחזקות של ה

  

   

  
אודות  לפרטיםכולל חברות פעילות עיקריות בלבד ואינו כולל את חברות הפרויקט של הקבוצה.  התרשים  )* 

מהון המניות המונפק או  25%-מ, למועד הדוח למעלה קבוצה דורי ידיעת מיטב לפי, המחזיקים שמות
, השל ותקשור ותובחבר קבוצה דורישל  בת ותבחבר –מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים 

  .לדוח' ד לפרק 11 תקנה ראה
 Ronsonבחברת  I.T.R Dori Ltd B.V. (The Netherlands) ("ITRD")) מלוא ההחזקה של חברת **  

Europe N.V       ")מיוחסת למניות רונסון (ITRD  .המוחזקות ע"י החברה בלבד  
מחזיקה במלוא הזכויות בחברות הפרויקט הפועלות בפולין, במישרין או בעקיפין, למעט חברת  רונסון  )***

מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה בה, ושתי  68%-פרויקט אחת, שנכון למועד הדוח מחזיקה רונסון ב
ומהזכויות ההצבעה מהונן המונפק  50%-ב וןרונסחברות פרויקט נוספות, שנכון למועד הדוח מחזיקה 

  בהן. 
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  במניותיה  תועסקאו הון החברהת בושקעה .6

 31ם שקדמו ליום ימהלך השנתיבת בהון דורי קבוצה אשר בוצעו וטו השקערהלן יפול
כן כל עסקה וועד למועד פרסום הדוח  2013בינואר  1ובתקופה שמיום  2012בדצמבר 

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

דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף של החברה  קבוצה דוריפרסמה  2011 בדצמבר 25 ביום
דורי  שלהמניות של דורי קבוצה לרכוש מניות  לבעלי, לפיו הציעה 2011בנובמבר  29מיום 

 2012נואר בי 12אשר הושלמה ביום הנפקת הזכויות  במסגרתקבוצה בדרך של זכויות. 
 אחתש"ח ערך נקוב כל  1רגילות של החברה בנות מניות  20,208,198דורי קבוצה  הקצתה

מסך ההון המונפק של דורי קבוצה,  14.9%-כ, המהוות ")רגילות מניות(" של דורי קבוצה
במסגרת ההנפקה  אלפי ש"ח. 27,281-לאחר הקצאתן, בתמורה לסכום כולל (ברוטו) של כ

 2"),ציוד אכד) בע"מ ("1979לאכד בנין ולאכד ציוד ונכסים (האמורה הקצתה דורי קבוצה 
מניות רגילות של דורי קבוצה. לפרטים  15,014,178מבעלות השליטה בדורי קבוצה, 

(אסמכתאות  2012בינואר  10שפרסמה דורי קבוצה ביום נוספים ראה דוחות מיידיים 
-2012מספר  (אסמכתא 2012בינואר  12) וביום 2012-01-012369-ו 2012-01-012372מספר 

 ., המובאים בדרך של הפנייה)2012-01-016923-ו 2012-01-014757, 01-014751

  חלוקת דיבידנדים .7

, דורי קבוצה לא חילקה לבעלי מניותיה זה דוחמועד האחרונות שקדמו ל בשנתיים 7.1
  לי מניותיה.ולא הקצתה מניות הטבה לבע דיבידנד במזומן

 נכון למועד הדוח אין לדורי קבוצה מדיניות חלוקת דיבידנדים. 7.2

יתרת , 2012בדצמבר  31לחוק החברות, נכון ליום  302בהתאם להוראות סעיף  7.3
ידי -על דיבידנד חלוקת"ח. ש אלפי 81,632-בכמסתכמת  ראויים לחלוקההרווחים ה

ידי הדירקטוריון שלה, תהא בהתאם -שיוחלט לגביה על , אם וככלקבוצה דורי
  הקבועים בו ביחס לחלוקה והוראות כל דין.פוף לתנאים וכלחוק החברות 

   

                                                 
 אכד) בע"מ הינה חברה בת שהתאגדה בישראל, בבעלות מלאה של 1979ציוד ונכסים ( אכדידיעת דורי קבוצה,  למיטב   2

  בנין.
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  מידע אחר –חלק שני 

  - 3לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה (באלפי ש"ח) כספימידע  .8

  2012 בדצמבר 31ביום שהסתיימה לשנה 

 מאוחד
לא 
 מזוהה

 אחרים
 דוראד

אנרגיה 
 בע"מ

ייזום מבנים 
 והקמתם

קבלן 
  מבצע

1,749,042 -  188 - 199,500  1,549,354 הכנסות תחום הפעילות
1,609,089 -  311 - 173,067  1,435,711  עלויות תחום הפעילות

  עלויות קבועות  4,517  -  -  -  -  4,517
  עלויות משתנות 1,431,194  173,067  -  311  - 1,604,572
  רווח גולמי  113,643  26,433 - )123(  - 139,953
  תוצאות תחום הפעילות  65,350  24,230 )1,340( 100 )7,822( 80,518

  הוצאות מימון נטו  -  -  -  -  - )33,651(
  מסים על ההכנסה (הטבת מס)  -  -  -  -  - 12,921

20,938 -  -  -  -  -  
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

המיוחס לבעלים של החברה 
 האם

13,008  -  -  -  -  -  
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

המיוחס לזכויות שאינן מקנות 
  שליטה

1,792,253 55,693 13,500 112,065 867,820 סך הנכסים לסוף התקופה  743,175

1,422,479 488,766 5,288  -  370,734  557,691  
סך ההתחייבויות לסוף 

  התקופה

 2011 בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה 

 מאוחד
לא 
 מזוהה

 אחרים
דוראד 
אנרגיה 
 בע"מ

ייזום מבנים 
 והקמתם

קבלן 
  מבצע

1,322,718 -  400 - 14,017  1,308,301 הכנסות תחום הפעילות
1,235,672 -  382 - 18,738  1,216,552  עלויות תחום הפעילות

  עלויות קבועות  4,119  -  -  -  -  4,119
  עלויות משתנות 1,212,433  18,738  -  382  - 1,231,553

  רווח גולמי  91,749  )4,721( - 18  - 87,046
  תוצאות תחום הפעילות  43,746  )26,684( 46,664 18 )8,866( 54,878
  הכנסות (הוצאות) אחרות  -  -  - - - 52,813

  הוצאות מימון נטו  -  -  -  -  - )23,924(
  מסים על ההכנסה (הטבת מס)  -  -  -  -  - 12,125

60,694 -  -  -  -  -  
מפעולות רגילות רווח (הפסד) 

המיוחס לבעלים של החברה 
 האם

10,948  -  -  -  -  -  
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

המיוחס לזכויות שאינן מקנות 
  שליטה

1,746,356 72,457 13,277 77,703 904,195 סך הנכסים לסוף התקופה  678,724

1,444,116 468,896 5,954  -  447,483  521,783  
סך ההתחייבויות לסוף 

  התקופה

  

  

                                                 
אנרגיה בע"מ כמגזר בר דיווח בדוחות הכספיים של  דוראדמדווחת דורי קבוצה על תחום פעילות  2011מחודש ינואר  החל   3

  דורי קבוצה. 
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  2010 בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה 

 מאוחד
לא 
 מזוהה

אחרים
דוראד 
אנרגיה 
 בע"מ

ייזום 
מבנים 
והקמתם

קבלן 
 מבצע

 

1,179,679 -  2,079 - 150,463 הכנסות תחום הפעילות  1,027,137
1,073,748 -  191 - 125,076  עלויות תחום הפעילות  948,481

  קבועותעלויות   3,574  -  -  -  -  3,574
  עלויות משתנות  944,907  125,076  -  191  - 1,070,174
105,931 -  1,888 - 25,387   רווח גולמי  78,656
45,369 )5,476( 1,888 - 9,561   תוצאות תחום הפעילות  39,396

  הכנסות (הוצאות) אחרות  -  -  -  -  - )7,450(
  הוצאות מימון נטו  -  -  -  -  - )34,991(

  על ההכנסה (הטבת מס) מסים  -  -  -  -  - 3,451

)10,573( -  -  -  -  -  
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה האם

10,050  -  -  -  -  -  
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס 

  לזכויות שאינן מקנות שליטה 
1,475,057 סך הנכסים לסוף התקופה  611,806  716,944 46,992 13,277 86,038
  סך ההתחייבויות לסוף התקופה  450,722  208,828  -  8,612 548,607 1,216,769

              

  .דוח הדירקטוריוןל 2.2 סעיף ראה, הקבוצה של הפעילות תוצאות בדבר להסבר

ומידע כללי על תחומי  קבוצהה פעילות על חיצוניים ורמיםעת גהשפ, כללית הסביב .9

 הקבוצההפעילות של 

כקבוצה העוסקת בתחום הנדל"ן בישראל על ענפיו השונים, חשופה הקבוצה לשינויים 
במשק הישראלי בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. להלן תאור הסביבה הכללית בה פועלת 
הקבוצה והשפעת גורמים חיצוניים על פעילותה בענף ובכל אחד מתחומי פעילותה בארץ 

  ובחו"ל. 

  4בישראל הקבוצה פעילות 9.1

, בכל 5%-האחרונות נרשמו בישראל שיעורי צמיחה גבוהים הקרובים לבשנים 
מגורים עד  בדירותאחת מהשנים, שאופיינו, בין היתר, בהתעוררות בהשקעות 

 הכלכלית הפעילות של ההתרחבות בקצב התמתנות חלה 2011 בשנת. 2011לשנת 
 בשנת שפרצו באירופה החוב משברי רקע על וזאת, הוודאות אי וגברה בישראל

טלטלה בשווקים הפיננסיים, חשש להאטה ניכרת בקצב הצמיחה גרמה לו 2011
פוליטית באזור והשלכות המחאה החברתית -בעולם, המשך חוסר היציבות הגיאו

המשיכה מגמת ההתמתנות בשיעורי  2012. בשנת 2011בישראל שיצאה לדרך בשנת 
היחלשות בקצב , וזאת בעיקר בשל 3%לכדי שהלך והתמתן הצמיחה בישראל, 

המצב במשק בישראל יש בו  על רקע ההאטה בפעילות בעולם. קושיםהגידול בבי

                                                 
ופרסומים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  9.1הנתונים והמידע המפורט בסעיף    4

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

; )http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb131/develheb.pdf" (2012מאי עד אוגוסט  – 131האחרונים 
 לחודש המחירים"מדדי  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה );http://www.boi.org.ilהודעות לעיתונות של בנק ישראל (

 הלשכה; )http:/ http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/10_13_010b.pdf( 2012 שנת וסיכום 2012 דצמבר
 2011 שנת וסיכום 2011 דצמבר לחודש המחירים"מדדי  לסטטיסטיקה המרכזית

)http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201210009( ; ,משרד הבינוי והשיכון
  ).www.moch.gov.ilרבעון שלישי" ( -2012-ניתוח כלכלי -"ענף הבניה בישראל
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כדי להשפיע הן על צד ההיצע והן על צד הביקוש לנדל"ן למגורים ולהיקף עבודות 
 הבניה בישראל.

לאחר  .ההתמתנות בפעילות הכלכלית בישראל נתנה אותותיה גם על ענף הנדל"ן
בעקבות צעדי מדיניות של בנק עלייה במחירי הדירות, בשנים האחרונות נרשמה ש

ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ותיקוני חקיקה שנועדו בעיקר לרסן את עליית 
ת הגבלות על ידי הטל-ידי גידול בהיצע הדירות למגורים ועל-על מחירי הדירות

ואף נרשמה ירידה במחירי  2011בשנת מגמה זו נבלמה קבלת משכנתאות לדיור. 
אודות הצעדים על יציבות. לפרטים מחירי הדירות שמרו  2012ובשנת הדירות, 

  א' לדוח. לפרק 11.4ראה סעיף , ההיצעשננקטו להגדלת 

 גדולות חברות של במיוחד, במגבלת המימוןנרשמה עלייה  2011 שנתבסוף , בנוסף

  .2012, שהמשיכה גם בשנת הבניה בענף ובינוניות

  מבצע בלןק 9.1.1

 2012לאחר תנופת בניה בישראל שאפיינה את השנים האחרונות, בשנת 
נרשמה ירידה בהתחלות בניה, מגמה שהחלה ברבעון האחרון של שנת 

. הירידה בהתחלות בניה נובעת בעיקר ממחסור בעובדים ומעיכוב 2011
בקצב שיווק הקרקעות על גם ירידה חדה ומ ואישוריםבקבלת היתרים 

, וזאת בנוסף למגבלות נוספות המשפיעות על מקרקעי ישראל ידי מנהל
הפעילות בענף, ובכלל זה מחסור בקרקע זמינה וקשיים בהשגת אשראי. 
לפרטים אודות מדיניות הממשלה ועל גורמים נוספים המשפיעים על 

  .לדוח10.20.6זמינות עובדים, ובעיקר עובדים זרים, ראה סעיף 

 הבניה בתשומות עקבית לאתייקרות , בשנים האחרונות חלה הבנוסף
והעבודה, ובהתאם מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה במשך שנת 

 2010ים בשנ זה במדד יהשיעור העלימ שהינו נמוך במקצת( 3.3%-ב 2012
, 3.8%-וב 3.9%-ב למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד עלה ןבה, 2011-ו

למגורים גרמה לגידול  העלייה במדד מחירי תשומה בבנייה). בהתאמה
בעיקר קבוצה מצמצמת את הסיכון הבהוצאות הקבוצה. יחד עם זאת, 

נוהגת להתקשר בפרויקטים בהם ישנה הצמדה מלאה למדד ידי שהיא -על
מגמה זו וגורמים נוספים המשפיעים על  .למגורים בבנייה תשומה מחירי

לפרק א' לדוח,  9.1.2ענף הנדל"ן, המנויים בחלקם בסעיף זה ובסעיף 

השפיעו וממשיכים להשפיע על עלויות פעילותה בקשר עם פרויקטים 
מבוצעים וכן על תנאי התקשרותה של הקבוצה עם יזמים בתחום ועם 

   קבלני משנה.

 בענף לשכיר הממוצעת החודשי השכר ברמת עליהנרשמה  2012בשנת 

 .)3.8%-כ – 2011(בדומה לשיעור העלייה שנרשם בשנת  4%-כ של הבניה
העלייה  העלייה המשמעותית בשכר העבודה היתה בתחום עבודות גמר.

 נרשמהשבעקבותיה , הבניה בענף הצמיחהבשכר נובעת, בין היתר, מ
 קיומו של כן בשל ו, העבודה ובתשומתצמיחה במספר השכירים בענף 

 ובעבודות שלד בעבודות בעיקר, מקצועיים בפועלים - וגדל הולך - מחסור
על , אשר מחריף גם "ב)וכיו טייחים, בנאים, רצפים"רטובות" (טפסנים, 

רקע הקושי לגייס פועלי בניין ישראלים בכמות מספקת, וזאת על רקע 
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צמצום מכסות העובדים הזרים במהלך השנים, בעיקר כתוצאה ממדיניות 
 . המדינה

  יזמית פעילות 9.1.2

לה  ניתןלאחר שבשנים האחרונות נרשמה תנופת בניה בישראל, אשר 
, בגידול במספר היתרי הבניה, בניה בהתחלות בגידול, השאר בין, ביטוי

 ,בגידול בהיקפי גמר בניה ובגידול בהיקפי ההשקעות בבנייה למגורים
מגמה דומה נרשמה בהיקף   .זו מגמה הואטה 20115 שנתבחלקה השני של 

  ההלוואות החדשות שניתנו לציבור לצרכי דיור. 

על  2011ידי המפקח על הבנקים בחודש נובמבר -מגבלות שהוטלו על
תנו את הביקושים של לווים בעלי הון ישיעור המימון של דירות מגורים מ

  עצמי נמוך.

 . לאחר ירידהשמר על יציבות ביקוש לנדל"ן למגוריםה 2012בשנת 
 צעדיעל רקע המחאה החברתית,  2011בשנת לנדל"ן למגורים בביקוש 
 פוטנציאליים דירות רוכשי השהומהם  שכתוצאה מרכזיים מדיניות
מגבלות , וכן בשל הןבמחירי עתידית להוזלה בציפייה דירות ה שלרכיש

הריבית  שהטיל בנק ישראל על לקיחת משכנתאות (כגון ייקור שיעור

נרשם  2012והגבלת שיעור המינוף), בשמונת החודשים הראשונים של שנת 
שיפור בביקוש לדירות למגורים, שבלט בגידול בעסקאות במכירת דירת 
חדשות לציבור, בהלוואות לדיור ובהכנסות ממסים. החל מחודש 

ובלימה בביקושים שהושפעה חלה התמתנות מסוימת  2012ספטמבר 
מהקדמת רכישות לפני עליית שיעור המע"מ בראשית ממועדי החגים ו

הושפעו  2012ארבעת החודשים האחרונים של שנת  .2012חודש ספטמבר 
ירידה : מחד השהביאו ליציבות בביקוש לדירות למגוריםשונים מגורמים 

 שינויי חקיקה ,2011ההדרגתית בשיעורי הריבית החל מחודש אוקטובר 
כירת דירות להשקעה בטווח הקצר בתחום המיסוי שנועדו לעידוד מ

   .על שיפור בביקושים והשפיע 6ולהגדיל את הצע הדירות במשק

ואשר  דירות שאפיינה את השנים האחרונותהלאחר מגמת עליה במחירי 
החודשים  בתשעת, 2011נבלמה החל מהמחצית השנייה של שנת 

היציבות נרשמה יציבות במחירי הדירות.  2012הראשונים של שנת 

מבטאת שיווי  2012ירי הדירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת במח
  צע. ימשקל בין הביקוש ובין הה

                                                 
; משרד האוצר 2011דצמבר  –הבינוי והשיכון  משרד; 2011ההתפתחויות הכלכליות ספטמבר עד דצמבר  –ישראל  בנק   5

) ("משרד http://www.mof.gov.il/Pages/default.aspx" (2011סקירת ענף הנדל"ן לחודש נובמבר  –"הודעה לעיתונות 
 הנדל"ן").סקירת ענף  –האוצר 

שינויי חקיקה בתחום המיסוי שנועדו לעודד מכירת דירות להשקעה בטווח הקצר ולהגדיל את היצע הדירות במשק:    6
הוארך  2011לפי שווי הדירה; בסוף חודש דצמבר  7%-5%העלאת מדרגות מס הרכישה לדירה נוספת לשיעורים של 

; עד סוף 2012חודשים עד סוף שנת  36בתוך  הפטור ממס שבח על מכירת קרקע לבניה של שמונה יחידות דיור למגורים
מיליון ש"ח, וזאת  2.2ניתן פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים מזכות ששווי כל אחת מהן עד סך של  2012שנת 

יהא ניתן למכור דירות מגורים ששימשו למשרדים בפטור ממס  2013נוסף על סיבות הפטור הקיימות בדין; עד אמצע שנת 
נאי שהשימוש בדירה יוסב למגורים במשך שנתיים ברציפות לאחר המכירה; והפחתת שיעורי מס הרכישה שבח, ובת

  לרוכשי דירה יחידה.
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  פעילות הקבוצה בחו"ל 9.2

להלן מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית בה פועלת הקבוצה, 
שיש להם או עשויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה במדינות שבהן היא 

(בסלובקיה יש לקבוצה, נכון למועד הדוח, קרקע  וסלובקיה בולגריהפולין,  -פועלת

   7:)המיועדת לפרויקט אחד

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

, ומשבר החובות 2008המשבר הפיננסי הגלובלי שהחל בשנת  - במדינות אלה

מידת ההשפעה של המשברים האמורים על כל אחת  .2011באירופה, שהחל בשנת 
מצבן הכלכלי של אותן  עלבהן דורי קבוצה פועלת, תלויה, בין היתר, מהמדינות, 

    .מדינות ערב פרוץ המשברים וגורמים מקומיים אחרים

דורי קבוצה בוחנת באופן שוטף את הצורך בהפרשה להפסד בגין מיזמי נדל"ן של 

 פרויקטעבור כל במזרח אירופה. הבחינה נעשית  םדורי קבוצה, לרבות מיזמי
. לשם דיורמסגרת בחינה זו נבחנות ההכנסות והעלויות ממכירת יחידות . בבנפרד

בחינת צפי להפסד, משתמשת דורי קבוצה באומדנים בדבר ההכנסות והעלויות 
הצפויות בגין כל פרויקט עד להשלמתו. אומדני ההכנסות הצפויות מתבססים על 

ומבוססים על צפי ידי מנהלי חברות הבת במדינות היעד - מחירונים שהוכנו על
באשר למחירי המכירה של היחידות בהתבסס על ניסיון העבר של הקבוצה ומצב 

. אומדני העלויות הצפויות מבוססות על ניסיון העבר של בעת ההערכה השוק
, גורמים חיצוניים ועל הנחות שבוצעו בעבר דות שונותוהקבוצה, מצב השוק, עב

ות הצעות מחיר והסכמים עם קבלני בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, לרב

ידי דורי קבוצה ובמקרים שצפוי הפסד -משנה וספקים. האומדנים הללו נבדקים על
  ממכירת יחידות, נעשית הפרשה למלוא סכום ההפסד הצפוי עד השלמת הפרויקט. 

   8פולין 9.2.1

) WTO( העולמי הסחר בארגון"ו, בנאטהינה חברה באיחוד האירופי,  פולין
 בין, שהתאפיינה מהירה מצמיחה, 2008 שנת עד נהנתהין . פולOECD-וב

 בשוק שהונהגו רפורמות, המקומי המטבע התחזקות"ג, בתל בגידול, היתר

                                                 
 בחלקות מזכויות 100% בעלות שהינן באוקראינה שהתאגדו חברות בשתי מהזכויות מחצית מחזיקה הקבוצה, בנוסף   7

 מהותי שאינו סכום הקצתה הקבוצה. אחת כל"ר מ 20,000-כ של בשטח, אוקראינה בירת, בקייב המצויות מקרקעין
 הליכי להמשך המשפטית זמינותן את לשמר במטרה האוקראיניות החברות של והפיתוח החכירה הסכמי הארכת לצורך
היקף ההשקעה באוקראינה אינו מהותי ומוצג . אותן שירכוש מיידי - על בעתיד בנייה להיתרי בקשות והגשת תכנון

  מליון ש"ח. 4-בדוחות הכספיים של החברה בסך של כ
ופרסומים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  9.2.1הנתונים והמידע המפורט בסעיף    8

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

"Polish property prices continue to fall, amidst slowing economy", Global Property Guide, 22 Jan, 2013 
(http://www.imf.org/external/np/ms/2012/111612.htm); 

"Poland – Concluding Statement of the 2012 Staff Visit" International Monetary Fund, 16 Nov, 2012 
(http://www.imf.org/external/np/ms/2012/111612.htm); 

OECD Economic Surveys Poland March 2012 (http://www.oecd.org/eco/49971872.pdf,); 

"Poland and the Baltics see property price starting to stabilize" Property Wire, 19 Oct, 2012 
(http://www.propertywire.com/news/europe/baltics-poland-property-prices-201210197060.html); 

"Poland Research & Forecast Report Q3 2012" Colliers International 
(http://www.colliers.com/~/media/Files/EMEA/poland/reports/2012/q3-2012-pl-research-forecast-report-en.pdf). 
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  .אירופאים בסטנדרטים וחקיקה ההון

כלכלת פולין באופן  עלהשפיע  2008העולמי שפרץ בשנת המשבר הפיננסי 
כלכליים שונים  באינדיקטוריםמתון, וזאת בהתייחס למגמה חיובית 

 בעוד, שיעורי צמיחה חיוביים שנרשמו בפולין, היתר ביןשנרשמו בפולין, 

 שיעורי נרשמו, מפותחות במדינות לרבות, באירופה אחרות שבמדינות
, ועדיין 2011שהחל בשנת  אירופהבמשבר החובות  ,ואולם שליליים צמיחה

 חלה 2012נת פסח גם על כלכלת פולין, ובש לאממשיך לתת את אותותיו, 
כלכלית מסוימת, ובכלל זה נרשמה ירידה ברמת הביקוש הפרטי  הרעה

   .וברמת ההשקעות בפולין

 2010לאחר שנרשמה מגמת צמיחה במספר התחלות הבניה בפולין בשנים 
התהפכה המגמה ונרשמה ירידה במספר התחלות  2012, בשנת 2011-ו

  . 2011הבניה ביחס לשנת 

 2011-ו 2010יחד עם זאת, כתוצאה מפיתוח של פרויקטים חדשים בשנים 
הושלם מספר שיא של יחידות דיור חדשות, שגרם  2012בפולין, בשנת 

להיצע עודף של יחידות דיור. עודף ההיצע גרם מחד להחרפת התחרות בין 
ייזמי נדל"ן, ומאידך להעלאת הדרישות והציפיות של רוכשי דירות בכל 

  איכות, לבניה מתקדמת לדירות במחירים נמוכים. הנוגע ל

חלו תמורות רגולטוריות המשפיעות על ירידה במחירי הנדל"ן  2012בשנת 
למגורים על הביקושים למגורים, ועל כן יש בהן כדי להשפיע על תוצאות 

  הקבוצה, ובכלל זה:

שינויים רגולטורים שבמסגרתם הוטלו הגבלות על סכומי  -
בפולין רשאים להעמיד ללקוחותיהם,  המשכנתאות, שבנקים

שכתוצאה מהן צומצם סכום המשכנתאות שהועמד לפרטיים בשנת 

2012 . 

המחייבים את היזם לשנות את  -שינויים רגולטורים בתחום המימון  -
מערך המימון של פרויקט הבניה למגורים, לאחר שינוי זה יידרש 

בנקאית אשר הייזם לממן את הבניה באמצעות ההון עצמי או ערבות 

 תבטיח את פיקדונות הרוכשים.

הסתיימה מדיניות ממשלתית בפולין לתמיכה  2012בסוף שנת 
ידי זוגות צעירים. מדיניות זו לא -ולסבסוד רכישת דירה ראשונה על

. סיום מדיניות זו עלולה לגרום 2014צפויה להתחדש לפני שנת 
עיקריים, לצמצום המכירות של נדל"ן למגורים באזורים עירוניים 

ובכלל זה בורשה. יחד עם זאת הואיל ועיקר השפעתה של המדיניות 
היה על יזמים של דירות מוזלות, סיום המדיניות עשוי להגביר את 
מעמדם התחרותי של יזמים המקימים דירות שבשל טיבן ממילא אינן 

המגמות נים שנקבעו במדיניות לצורך סבסוד. עומדות בקריטריו
וכן  2013המפורטות לעיל, עשויות לגרום לירידת מחירי הדירות בשנת 

לבניית דירות קטנות יותר כאשר הדירות שכבר נמצאות בתהליכי 
  הבניה עלולות להיות לא מתאימות לסבסוד ממשלתי. 
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הנהלת רונסון מודעת לשינויים ומגמות חדשות אלה ומעריכה כי 
ילוב שיפור מערך השירות התאמה לדרישות השוק המשתנות בש

  לגידולו. ויתכן אףומוניטין יסייעו לשמירה על רמת הביקוש הקיים 

הינה בנוגע להשפעת סיום המדיניות על יזמים ההערכה האמורה 

המבוססת על  ,צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךמידע 
 העשוי ההערכה האמורה .ניסיונה של הקבוצה בשוק הנדל"ן בפולין

להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה  שלא
משינויים נוספים ברגולציה ובחקיקה הרלבנטית לפעילות הקבוצה 

 שינוייםמ/או ו בפולין ו/או למעמדה התחרותי של הקבוצה ו/או 
משינויים ו/או  בפרט בפולין"ן הנדל ובשוק בפולין בכלל בכלכלה

יש בהם כדי להשפיע אחרים בסביבה הכללית של הקבוצה בפולין ש
 .על תוצאות הקבוצה

 9בולגריה 9.2.2

). WTOחברה באיחוד האירופי, בנאט"ו ובארגון הסחר העולמי ( בולגריה
, עד לפרוץ המשבר העולמי, נמצאה בולגריה במצב של 1997 מאז

התפתחות ושל ביצוע רפורמות מבניות נרחבות בשוק אשר מצאו ביטוי 
פעלו בתחום  2008בצמיחה משמעותית של המשק הבולגרי. עד לשנת 

  הנדל"ן גופים רבים בהיקפים שונים וממדינות שונות. 

מאמצי כלכלתה של בולגריה. נפגעה  2008פרוץ המשבר העולמי בשנת  עם
השיקום שבוצעו בכלכלת בולגריה אמנם הניבו תוצאות חיוביות מתונות, 

קצב באירופה גרם לריסון  2011אולם משבר החובות שפרץ בשנת 
זאת יישום של צעדי מדיניות  התאוששות הכלכלה בבולגריה. יחד עם

עם  יהכלכלית שונים סייעו בהקניית יציבות מסוימת לכלכלה בבולגר
המשבר בכלכלת בולגריה השפיע על הנדל"ן . סימני התאוששות מינוריים

למגורים בבולגריה, שניתן לו ביטוי, בין היתר, בירידה במחירי דירות 

                                                 
 כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לפרק א' לדוח מתבססים, בין היתר, על  9.2.2הנתונים והמידע המפורט בסעיף    9

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

"2012 Eastern Europe Real Estate Review – Bulgaria" Colliers International 
(http://www.colliers.com/~/media/Files/EMEA/emea/research/market-overview/2012-eastern-europe-real-estate-
review-bulgaria.pdf); 

"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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חל שיפור מסוים  2012למגורים ובירידה במספר התחלות בניה. בשנת 
היצע הדירות למגורים, בגידול בכלל זה נרשם בענף הנדל"ן למגורים  ו

(בעיקר לדירות שמחירן נמוך) ובמספר  לדירות למגוריםביקוש ב
במחירי משמעותית לאחר שבשנים האחרונות נרשמה ירידה  העסקאות.

. יציבות במחיריםמגמה זו נבלמה ונרשמה  2012הדיור בבולגריה, בשנת 
יחד עם זאת, רמת המחיר למ"ר של נדל"ן למגורים בבולגריה הוא 

  אירופה.במהנמוכים 

 הקבוצה זה בשלב, בבולגריה כיום הקייםענף הנדל"ן למגורים  מצב לנוכח
 ונוספים בבולגריה, מעבר לפרוייקט שהינ פרוייקטים ליזום מתכננת אינה

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

  לפרק א' לדוח.  11.14.2בנייתו בבולגריה, ראה סעיף  שהושלמה

  10סלובקיה 9.2.3

ובארגון הסחר  OECD-ב"ו, בנאט, האירופי באיחודחברה  סלובקיה
נרשמה בכלכלת סלובקיה צמיחה, בין  2008 שנת עד). WTOהעולמי (

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

 אותותיו נתן 2008בשנת  שפרץהאירופי. המשבר הפיננסי הגלובלי באיחוד 
 משבר .בסלובקיהן "הנדל שוק על ובפרט, הסלובקית הכלכלה על גם

 וגרם בסלובקיה הכלכלה על גם חותמו את הטביע באירופה החובות
, אם כי עדיין נרשמים בסלובקיה שיעורי צמיחה הצמיחה בשיעור לירידה

. גבוהים בהשוואה לשיעורי צמיחה במדינות אחרות באיחוד האירופי
הינו בדומה לכלכלה בסלובקיה, גם ענף הנדל"ן למגורים בסלובקיה 

 למרותביטוי בירידה מתמשכת במחירי הדירות למגורים,  ושניתן לבשפל, 

   .2012בשנת  בלימה מתונה בשיעור הירידה

 11.12.2לפרטים אודות הפרויקט של הקבוצה בסלובקיה, ראה סעיף 
  א' לדוח.  לפרק

 
                                                 

ופרסומים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין היתר, על  9.2.3ם והמידע המפורט בסעיף הנתוני   10
ידי החברה באופן -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו עלפומביים 

  עצמאי, ושהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה:

"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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  תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות –חלק שלישי 

 פעילות הקבוצה כקבלן מבצע  .10

  ליכל 10.1

הקבוצה בתחום זה מתבצעת בעיקר באמצעות דורי בניה וחברות  פעילות 10.1.1
דורי " –לדוח  'זה לפרק א 10בסעיף הבת וחברות קשורות של דורי בניה (

  ידי דורי קבוצה בעצמה, באמצעות דורי בניה כקבלן משנה. -") וכן עלבניה

כחברה פרטית  1998ביולי  20בישראל ביום  דורי בניה הוקמה ונתאגדה 10.1.2

. דורי בניה הוקמה 1983-החברות (נוסח חדש), התשמ"ג פקודתפי -על
שונה  2007במרס  7תחת השם "החברה לניהול מרום סנטר בע"מ". ביום 

 19שמה של דורי בניה לשם "א. דורי בניה ותשתיות בע"מ", וביום 

  שונה שמה לשמה הנוכחי.  2008באוגוסט 

פיו הונפקו -לראשונה תשקיף עלדורי בניה פרסמה  2010בפברואר  26יום ב
, ומניותיה נרשמו למסחר ")תשקיף דורי בניהדורי בניה ("ניירות ערך של 

-, ודורי בניה הפכה להיות חברה ציבורית על2010למרס  15ביום  בבורסה

  פי הוראות חוק החברות.

פעילות של ניהול  קבוצה רימדו דורי בניה הועברה אל 2008בחודש ינואר  10.1.3
-רהיישום במסגרת וכן ציוד ועובדים וביצוע של פרויקטים קבלניים 

  .שנערך בדורי קבוצה ובחברות בת ובחברות קשורות שלהארגון 

בחודש ינואר  דורי בניההתקשרה הארגון האמור, - במסגרת יישום רה

חלק  קבוצה מדוריבמסגרתם הועברו לדורי בניה הסכמים מספר ב 2008
 ציוד ועובדים וכן הוסדר עבודות קבלניות,ניהול וביצוע של  מהפרויקטים

 שינוי מבני.

נכון למועד הדוח, פועלת דורי בניה, בעצמה ובאמצעות תאגידים  10.1.4

בשליטתה כחברה קבלנית העוסקת בניהול ובביצוע של עבודות בניה 
בפרויקטים קבלניים בתחומים שונים כגון מגורים, מלונאות, מבני 
ציבור, דיור מוגן, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה, מתקנים 

 לבים. ביטחוניים ומבנים משו

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

 'לפרק א 10.11ידי המזמין (ראה סעיף -הביצוע מנוסחים בדרך כלל על
לדוח). שירותי הבנייה ניתנים ללקוחות הן מהסקטור הפרטי והן 

שלתי. דורי בניה פועלת בחלק מהפרויקטים עבור דורי מהסקטור הממ
קבוצה ותאגידים בשליטתה וכן עבור בעלי שליטה בדורי קבוצה (לפרטים 

וכן  לדוחות הכספיים )2ד'(29ביאור ,ד' לדוח  לפרק 22לתקנה  2 סעיףראה 
לתקנות ניירות ערך (דוחות  ג'9 תקנה לפי המיוחד לדוח 4'זסעיף 

  ).")הדוחות תקנות(" 1970-התש"ל תקופתיים ומיידיים),
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לדורי בניה יתרון תחרותי על פני חברות בנייה אחרות בביצוע פרויקטים 
מורכבים הכוללים בניינים רבי קומות (בפרט מגדלי יוקרה), הכוללים 
עבודות בניה שונות (כגון עבודות שלד ועבודות גמר) וכן בהקמה של 

דורי בניה יתרון רב בהענקת מתקנים משולבים ומתקנים ביטחוניים. ל
דורי בניה ערוכה ללוות את לקוחותיה בכל שירותים בחבילה כוללת.

השלבים של פרויקט בנייה, החל משלב השלד ועד לשלב "מסירת מפתח" 

)Turn - key .(  

  דורי בניה פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה.

רישום קבלנים קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק דורי בניה הינה 
לפרטים אודות רישיונה כאמור  .1969 – תשכ"ט ,לעבודות הנדסה בנאיות

 לדוח. 'לפרק א 10.28ראה סעיף 

ניהול וביצוע  -נכון למועד הדוח, עוסקת דורי בניה בתחום פעילות אחד  10.1.5

 של עבודות בנייה. 

  השקעות בהונה של דורי בניה ועסקאות במניותיה 10.2

 31ם שקדמו ליום ימהלך השנתיבדורי בניה אשר בוצעו ת בהון וטו השקערהלן יפול
כן כל וועד למועד פרסום הדוח  2013בינואר  1ובתקופה שמיום  2012בדצמבר 

  .רסהולב ץוחמ מניות דורי בניהבן יינעעל חרת של במהותית אעסקה 

משרה בכירה  יהקצתה דורי בניה אופציות לעובדים ולנושא 2011בשנת  10.2.1
לדוחות  31בת וקשורות שלה, כמפורט בבאור בדורי בניה ובחברות 

 הכספיים.

כי היא בוחנת גיוס חוב, לרבות  דורי בניה,הודיעה  2013בחודש מרס  10.2.2
פי דוח הצעת -באמצעות הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב על

 .מדף

  חלוקת דיבידנדים  10.3

חלוקת החליט דירקטוריון דורי בניה על מדיניות  2010בפברואר  25 ביום 10.3.1
  )א לדוחות הכספיים.5ג'(10דיבידנד. לפרטים ראה באור 

לנתונים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה ו/או הכריזה על חלוקתו  10.3.2
-ו 2011בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של דורי בניה כאמור בשנים 

ראויים לחלוקה ה(עד למועד הדוח) וליתרת הרווחים  2013ובשנת  2012
 31לחוק החברות, נכון ליום  302בהתאם להוראות סעיף , של דורי בניה

 הכספיים.  לדוחות)א 5()ב'2(10, ראה באור 2012בדצמבר 

 על חלוקת דיבידנד נוסף דורי בניה, החליט דירקטוריון 2013בחודש מרס  10.3.3
(ג) לדוחות 33- ו )א5ג'(10ים , כמפורט בבאור2012על חשבון ריווחי שנת 

  הכספיים.
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   פעת גורמים חיצוניים על פעילות דורי בניהסביבה כללית והש 10.4

דורי בניה, העוסקת בתחום הבנייה בישראל על ענפיו השונים, חשופה לשינויים 
  לדוח. 'לפרק א 9.1 במשק הישראלי. לפרטים ראה סעיף

 הפעילות והשינויים החלים בו  תחוםמבנה  10.5

בתחום הפעילות של דורי בניה פועלים בישראל גופים רבים המבצעים בנייה 
למגורים בהיקפים שונים החל מפרויקטים קטנים הכוללים מספר קטן של יחידות 
דיור ועד לחברות הגדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרויקטים הכוללים אלפי 

 יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות גדול. 

  הפעילות וברווחיות  בהיקף שינויים 10.6

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

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

ים האחרונות חלה התייקרות במחירי חומרי הגלם העיקריים של דורי בניה בשנ
לדוח). לשינויים במחירי חומרי גלם  'לפרק א 9.1.1ובתשומות העבודה (ראה סעיף 

ותשומות העבודה יש השפעה על מחירי ההתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות ועל 
  רווחיותה של  דורי בניה. 

 קריטייםגורמי הצלחה  10.7

רכת דורי קבוצה, ההצלחה בתחום פעילות זה תלויה, בין היתר, בגורמים להע
הבאים: (א) היכולת לבצע את הפרויקט ביעילות ובמיומנות הנדסית וביצועית 

פי -ברמה גבוהה, תוך תיאום בין הגורמים השונים הפועלים באתרי הבנייה על
במטרה לעמוד תכנון מוקפד לצד מתן פתרונות למצבים בלתי צפויים, וכל זאת 

בלוחות זמנים מוגדרים מראש ולצמצם את עלויות הביצוע מבלי להתפשר על 

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

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

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

  בניה.
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 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילותחסמי  10.8

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 

ך זמן. לפרטים אודות רישיון הקבלן ורישומה של דורי בניה עבודות בתחום לאור
  לדוח.  'לפרק א 10.28.1סעיף בספרי רשם הקבלנים ראה 

כן, דורי בניה פועלת בעיקר כקבלן מבצע של פרויקטים גדולים, המונים מספר -כמו
מבנים באותו מתחם, או מבנה אחד גדול ומורכב באותו אתר. בהיקפים אלה 

דסית גבוהה מהרגיל וניסיון מוכח קודם בפרויקטים דומים כתנאי דרושה יכולת הנ
כמעט הכרחי להזמנת העבודה מהקבלן המבצע. לפיכך חסמי כניסה נוספים הינם: 

 oneניסיון קודם, מוניטין, הון עצמי, איתנות פיננסית ויכולת לתת פתרון כולל (
stop shop הקבלנים ) ליזמים, המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת

  המוזמנים להשתתף במכרזים לביצוע עבודות קבלניות. 

) בבנייה למגורים חסם פורמלי הינו חוק 1חסמי היציאה העיקריים בתחום הינם: (
") בכל הנוגע לאחריות לליקוי בנייה ולאי חוק המכר(" 1973-המכר (דירות), תשל"ג

משך האחריות לדוח).  'לפרק א 10.28.4התאמות (לפרטים נוספים ראה סעיף 
שדורי בניה נדרשת להעניק לשירותים ולמוצרים שהיא מתקינה בפרויקטים 

פי המתחייב בהסכמים בהם -פני שנים אחדות על-הקשורים לעבודות גמר, נפרס על
) התחייבויות חוזיות ארוכות טווח 2מתקשרת דורי בניה ובהתאם לדרישות הדין; (

) 3ת, ספקים וכלפי גופים מממנים; (כלפי מזמיני העבודה ורוכשי דירות, רשויו
- הניתנות על ,ערבויות בנקאיות, כגון ערבויות ביצוע, ערבויות בדק וערבויות טיב

 ידי דורי בניה למזמיני עבודה.

 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו מבנה 10.9

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

ידיעת דורי קבוצה, התחרות בתחום הצטמצמה בשנים  למיטבבהיקף גדול. 
רות בביצוע לדורי בניה יתרון תחרותי על פני חברות בנייה אחהאחרונות. 

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 

  כוללת. 

 ושירותים  מוצרים 10.10

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

מגדלים למגורים או  דורי בניה מתמחה בבניית פרויקטים מורכבים וכן בהקמת

  למשרדים תוך שימוש בתבניות מתקדמות.

ה, העלויות ולוחות פי ייעודו של המבנ-שיטת הביצוע בכל פרויקט נבחרת על

  הזמנים. 
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ידי קבלני משנה, -ידי דורי בניה ועל-בתחום הפעילות ניתנים על דורי בניהשירותי 
לפרק  10.18לפרטים אודות התקשרויות של דורי בניה עם קבלני משנה ראה סעיף 

  לדוח. 'א

במסגרת עבודות הבניה מבצעת דורי בניה את עבודות השלד בשיטות שתוארו לעיל 

כה לביצוע עבודות הגמר שהינן החלק הארי בעבודות הבנייה. הרוב המוחלט וממשי
ידי דורי בניה ואשר כוללים בתוכם עבודות שלד -של הפרויקטים המבוצעים על

  כוללים גם עבודות גמר.

מתמחה בביצוע עבודות גמר   , באמצעות חברות בת וחברות קשורות,דורי בניה

ים ומורכבים שונים ברמת מורכבות גבוהה. במגוון רחב של תחומי פעילות בהיקפ
במסגרת פרויקטים אלה משמשת דורי בניה כקבלן ראשי וכקבלן ממונה בביצוע 
עבודות גמר הכוללות עבודות גבס, עבודות בטון ופלדה, תקרות אקוסטיות, 
ריצופים וחיפויים, נגרות, מסגרות, זיגוג, אלומיניום, עבודות חשמל, עבודות מיזוג 

  נסטלציה, ועוד.אויר, אי

במוצרי גמר למשרדים מתמחה באמצעות חברות בת וחברות קשורות,   ,דורי בניה

  וביצוע התאמות ושינויים של חללים פנימיים קיימים. 

 לקוחות 10.11

, במסגרת כקבלן מבצע, מספר רב של מזמיני עבודות לביצוע דורי בניהל 10.11.1
 בתי, משרדיםעבודות בניה של מבנים למגורים וכן מבנים אחרים כגון 

מלון, מתקנים ביטחוניים, מבנים משולבים, מבני מסחר ותעשיה ובתי 
הינם חברות נדל"ן, גופים  בניה דוריהעיקריים של  לקוחותיהחולים. 

רכישה המהוות כוח כלכלי חזק, חברות עסקיות  קבוצותעסקיים, 
טק, המסחר והתעשייה, תאגידים בנקאיים, חברות -מובילות בתחום ההיי

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

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

כאמור, לביצוע פעילותה מתקשרת דורי בניה עם מזמין הפרויקט בהסכם,  10.11.2
יקט בהסכמי הביצוע מוסדרים, בין היתר, המסדיר את אופן ביצוע הפרו

הנושאים הבאים: התמורה ואופן תשלומה, סמכויותיו ותפקידיו של 
צוע באמצעות קבלני משנה, ערבות הקבלן המפקח מטעם המזמין, בי

אחריות הקבלן  ,כבון, דרכי ביצוע ולוח זמניםילקיום החוזה ודמי ע
ח ולן לבצע, אספקת כבמקרה של נזק לגוף או לרכוש, ביטוחים שעל הקב

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 
ית ו/או עם פי תנאי היתר הבנייה ו/או הסכם הפיתוח עם הרשות המקומ

  נהל מקרקעי ישראל, לפי העניין.ימ

דורי בניה אינה תלויה בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר  10.11.3

  .אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום פעילות זה

   



-20-  

  דורי בניהידי -שיטת קבלת התמורה על 10.11.4

דורי ידי -נכון למועד הדוח, בחלקם הארי של הפרויקטים המבוצעים על
או  11פי מדידת כמויות-נקבעת התמורה המגיעה לדורי בניה על בניה

אשר הינן השיטות השכיחות ביותר, ובמקרים מעטים  12,פאושלבשיטת 

דורי בניה נוהגת  COST+.13נקבעת התמורה המגיעה לדורי בניה בדרך של 
בדרך כלל להצמיד את התמורה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בכל 

  ע, כאשר המטבע הנקוב בהסכם הוא בש"ח.התקשרות כקבלן מבצ

 הקבוצה מתחום הפעילותשל  הכנסותיה 10.12

לפרטים אודות שיטת ההכרה בהכנסותיה של הקבוצה מתחום הפעילות, ראה 

  . הכספיים לדוחות גכ"2 באור

                                                 
 .בפועל שבוצעו העבודות של הכמויות מדידתפי - על התמורה נקבעת זו בשיטה   11

  .מהן מוגדרים חלקים עבור או המלאה להשלמתן עד בכללותן העבודות עבור מראש נקבעת התמורה זו בשיטה   12

 מסוים אחוז בתוספת, הפרויקט לביצוע בקשר בניה לדורי שהיו ההוצאות החזר על מתבססת ההתקשרות זו בשיטה   13
  .ורווח מימון, תקורה הוצאות לכיסוי
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, לפי היקפי פרויקטים (כולל הכנסות בפועל 2012עד  2010 בשנים לותהתפלגות הכנסות דורי קבוצה מתחום הפעי סיכוםלהלן  10.12.1
 14והכנסות צפויות, באלפי ש"ח):

היקף הפרויקטים  2012שנת   2011שנת   2010שנת 

מס' פרויקטים הכנסות מס' פרויקטים הכנסות מס' פרויקטים הכנסות

221,895  7  411,001  11  705,144   מיליון ש"ח 150פרויקטים מעל   14

182,051  9  132,523  9  116,144   מיליון ש"ח 150עד  100פרויקטים בין   7

67,114  5  188,074  9  217,613 11  מיליון ש"ח 100עד  70פרויקטים בין 

93,769  4  70,172  8  126,236 10   מיליון ש"ח 70עד  40פרויקטים בין 

76,675  8  50,719  27  115,879 10  מיליון ש"ח 40עד  20פרויקטים בין 

387,837  313  455,812  272  268,338  מיליון ש"ח 20-פרויקטים בהיקף קטן מ  229

1,029,341 346  1,308,301 336  1,549,354  סה"כ 281

  

                                                 
  .2012שנת במהלך שהחלו הפרויקטים היקף את רק מייצג אינוו מצטבר הינו הפרויקטים היקף   14
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שנזקפו לדוחות רווח והפסד של דורי קבוצה  םלהלן פירוט הפרויקטי 10.12.2
  15ש"ח):(באלפי  2012עד  2010בתחום הפעילות בשנים 

שיעור 
  רווח

(הפסד) 
  גולמי

  רווח
 (הפסד)

  עלויות
  בתקופה

  הכנסות
  בתקופה

 מלקוחות מקדמות
  בתקופה שהתקבלו

  שנת זקיפה  היקף הפרויקט
לדוח רווח 
  והפסד

מיליון  150מעל   683,082  705,144  634,723  70,421  10%
  ש"ח

  2012שנת 

 100-150בין   34,778  116,144  122,507  )6,363(  5.5%-
  מיליון ש"ח

 70-100בין   228,412  217,613  220,385  )2,772(  1.3%-
  מיליון ש"ח

מיליון  40-70בין   71,477  126,236  121,173  5,063  4.0%
  ש"ח

מיליון  20-40בין   309,743  115,879  108,198  7,681  6.6%
  ש"ח

מיליון  20עד   301,659  268,338  228,724  39,614  14.8%
  ש"ח

 לשנת"כ סה  1,629,161 1,549,354 1,435,711 113,644  7.3%
2012  

מיליון  150מעל   352,898  411,001  375,639  35,362  8.6%
  ש"ח

  2011שנת 

 100-150 בין  124,286  132,523  145,076 )12,553(  9.5%
  מיליון ש"ח

 70-100בין   210,039  188,074  174,815  13,259  7%
  מיליון ש"ח

מיליון  40-70בין   108,611  70,172  69,597  575  0.8%
  ש"ח

מיליון  20-40בין   76,906  50,719  45,069  5,651  11.1%
  ש"ח

10.8%  49,455  406,356  455,812  336,038  
מיליון  20עד 
  ש"ח

7.0%  91,749  1,216,552 1,308,301 1,208,778  
סה"כ לשנת 

2011  

מיליון  150מעל   193,369  221,895  209,428  12,467  5.6%
  ש"ח

  2010שנת 

 100-150 בין  135,865  182,051  175,145  6,906  3.8%
  מיליון ש"ח

 70-100בין   60,783  67,114  57,331  9,783  14.6%
  מיליון ש"ח

מיליון  40-70בין   76,746  93,769  86,446  7,303  7.8%
  ש"ח

מיליון  20-40בין   104,329  76,675  60,717  15,958  20.8%
  ש"ח

7.3%  28,443  359,394  387,837  367,650  
מיליון  20עד 
  ש"ח

7.9%  80,860  948,461  1,029,341 938,742  
סה"כ לשנת 

2010  

 

                                                 
 . עבודה כמזמין קבוצה דורי עבור בניה דורי של פרויקטים כוללת אינה דלהלן הטבלה   15
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  2012:17בדצמבר  31 שהינם בביצוע נכון ליום 16דורי קבוצה בתחום הפעילותל ש העיקרייםלהלן פירוט הפרויקטים  10.12.3

 מועד הפרויקט תיאור  אזור  פרויקט
סיום מועד התחלה

 כולל הכנסות אומדן
  18"ח)ש(במיליוני 

  2012 בדצמבר 31 ליום מצטברים נתונים

 ביצוע %
 19מצטבר

 הכנסות
 מצטברות

 "ח)ש(באלפי 

   עלויות
(באלפי 

 "ח)ש

(הפסד)  רווח
  גולמי 

 "ח)ש(באלפי 

  והפסד רווח %
 גולמי 

  :ברווח הכרה בשלב פרויקטים
 )6.0%(  )8,091( 143,470  98.72%135,379   137  20082012מגוריםמרכז  ה' מגורים
 11.4%  18,617 144,513  89.70%163,131   182  20092013מגוריםמרכז  פ' מגורים

  6.2%  9,264  139,046  148,310  53.33%  278  2013  2009  מגורים  מרכז  מגורים ב'
  5%  8,695  165,813  174,508  91.07%  192  2013  2008  מסחרי מרכז  מרכז  מסחרי נ' מרכז

  15.3%  12,883  71,484  84,367  100%  84  2011  2008  מגורים  מרכז  מגורים טו'
  )7.9%(  )10,529(  144,358  133,829  99.73%  134  2013  2009  מגורים  מרכז  נ"ג מגורים
  5.8%  8,349  134,876  143,225  83.95%  171  2013  2009  מגורים  מרכז  צ' מגורים
  3.7%  3,015  77,866  80,881  100%  81  2012  2010  מגורים  מרכז  ל' מגורים

  4.5%  4,259  92,023  96,317  61.28%  157  2013  2010  מגורים  מרכז  מגורים מ"ח
  6.5%  5,042  72,743  77,786  90.98%  86  2013  2010  מגורים  מרכז  ת"ב מגורים

  8.2%  6,476  72,903  79,379  29.01%  274  2014  2010  מגורים  מרכז  מגורים מ"ו
  7.1%  11,665  151,661  163,327  37.79%  432  2014  2010  מגורים  מרכז  מגורים ל"ז 
  5.6%  2,274  38,139  40,414  38.72%  104  2014  2010  מגורים  מרכז  מגורים מ"א

  5.9%  4,859  77,517  82,376  87.48%  94  2013  2010  מגורים  מרכז  מגורים ע'
  0.6%  292  46,574  46,865  50.46%  93  2014  2010  משרדים  מרכז  משרדים ר"ג

  12.5%  11,031  77,056  88,087  100%  88  2012  2010  רב מבני   מרכז  מבני כ' רב
  )1.8%(  )1,330(  77,035  75,706  100%  76  2012  2010  מבני  רב  מרכז  מבני י"ב רב

  )0.1%(  )184(  146,692  146,507  48.83%  300  2013  2010  מגורים  מרכז  מגורים ל"ו 
  0.2%  49  26,517  26,566  55.72%  48  2013  2011  מגורים  מרכז  מגורים כ"א

  8.0%  3,500  40,249  43,749  84.13%  52  2012  2011  מבני רב  מרכז  מבני נ"ד רב
  11.6%  3,940  29,958  33,898  8.89%  381  2015  2011  משרדים  מרכז  משרדים ל"ח
  5.1%  2,092  38,822  40,914  67.23%  61  2013  2011  משרדים  מרכז  משרדים ס"א
  8.9%  3,348  34,137  37,458  24.24%  155  2013  2011  מגורים  מרכז  מגורים צ"ב

                                                 
  "ח. הטבלה דלהלן אינה כוללת פרויקטים של דורי בניה עבור דורי קבוצה כמזמין עבודה.ש מיליון 40 של סך על העולה בהיקף שהינם הדוח למועד נכון בניה דוריידי - על בביצוע פרויקטים   16

 .לדוח' ג לפרק המצורפים, 2012 לשנת קבוצה דורי של המאוחדים הכספיים בדוחות מלא איחוד של בדרך המאוחדים פרויקטים הינם בטבלה המפורטים הפרויקטים כל   17

מוצמדים למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נכון למועד  כשהינםההכנסות הכולל חושב על בסיס הסכומים הבסיסיים שנקבעו בהסכמים החתומים ובתוספת שינויים מוסכמים,  אומדן   18
  הדוח. 

  .מצטברות עלויותבסיס -על מחושב מהפרויקטים אחד כל של המצטבר הביצוע שיעור   19
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 מועד הפרויקט תיאור  אזור  פרויקט
סיום מועד התחלה

 כולל הכנסות אומדן
  18"ח)ש(במיליוני 

  2012 בדצמבר 31 ליום מצטברים נתונים

 ביצוע %
 19מצטבר

 הכנסות
 מצטברות

 "ח)ש(באלפי 

   עלויות
(באלפי 

 "ח)ש

(הפסד)  רווח
  גולמי 

 "ח)ש(באלפי 

  והפסד רווח %
 גולמי 

  13.0%  5,919  39,614  45,533  89.09%  51  2012  2011  משרדים  מרכז  מ"ג משרדים
  23.1%  64,534  214,343  278,877  86.68%  322 20092013רב מבנידרום  20רב מבני ס'

  5.7%  3,880  63,993  67,872  100%  68 20102011מסחרי מרכזצפון מסחרי ש"ו מרכז
  7.9%  4,086  47,831  51,917  37.25%  139 20112013מגוריםדרום  מגורים נ"ו

 8%  309  3,552  4.14%3,861  930  20112012מבני רבצפון  רב מבני ס"ב
 5.7%  546  9,056  2.75%9,601  350 20112016מגוריםמרכז  מגורים ע"ג

סה"כ פרויקטים 
בשלב הכרה 

ברווח מעל היקף 
מיליון  40של 
  ש"ח

    3,656   2,489,255  2,318,621 170,633  6.9% 

סה"כ פרויקטים 
בשלב הכרה 
ברווח מתחת 

 40היקף של 
  מיליון ש"ח

    1,026    111,411  103,220  8,192  7.4%  

סך הכל 
פרויקטים בשלב 

  ההכרה ברווח
    4,682    2,600,666  2,421,841  178,825  6.9%  

                                                 
 לדוחות הכספיים. )ב'4)ג'(1(10לפרטים נוספים ראה באור . 2011קבוצה מחודש ספטמבר פרויקט רב מבני ס' הינו בהתאם להסכם בין דורי בניה לבין דורי    20



-25-  

 וייעוץ ניהול הסכם 10.13

 Doriבניה שירותי ניהול וייעוץ לפרויקטים של סיפקה דורי 2012 פברוארעד לחודש 
Construction and Engineering (NIG) Ltd. ")לפי הסכם שנחתם בחודש  21.")דורי ניגריה

"), ואשר הוסב קרסטון(" Creston Enterprises Limitedבין דורי קבוצה לבין  2007אפריל 

החזיקה אכד ציוד  2012. למיטב ידיעת החברה, עד חודש מרס 2008אל דורי בניה בשנת 
ד' לדוח  לפרקא 21כמפורט בתקנה ) בע"מ, מבעלות השליטה בדורי קבוצה, 1979ונכסים (

מהון המניות המונפק של דורי ניגריה ושל קרסטון.  50%-"), בעקיפין, באכד ציוד"(
מלוא בהסכם למכירת אכד ציוד  התקשרה 2012 פברוארלמיטב ידיעת החברה, בחודש 

במסגרת מכירת ההחזקות בוטל, בין היתר, ההסכם  .החזקותיה בדורי ניגריה ובקרסטון

 לדוחות הכספיים. (ב)1ד)(29לפרטים ראה באור האמור עם קרסטון. 

 רכישת זכויות במקרקעין 10.14

בניה רכשה זכויות במקרקעין, שהינן חלק מפרויקטים יזמיים. חלק דורי בניה  דורי

מהיקף הפרויקט, בהתאם להסכם תיחום פעילות  15%בפרויקטים אלה אינו עולה על 
זכויות בפרויקט אחד נכון למועד הדוח לדורי בנייה  לדוח). 'לפרק א 10.29.1(ראה סעיף 

  "ח. ש מליון 24 -כ של בהיקף למגורים ופרויקט אחד למשרדים

  שיווק 10.15

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

  נציאליים לשם קבלת עבודה. באופן יזום למזמיני עבודה פוט

ההחלטה של מזמיני העבודה בדבר מסירת העבודה לדורי בניה יכולה להיעשות בדרך של 

  משא ומתן על תנאי ההתקשרות בין הצדדים או בדרך של מכרז. 

פי תכנון ומפרט נתונים. חלק מהפרויקטים הינם מסוג -מרבית הפרויקטים הינם על
אחראית גם על התכנון בהתאם לקווים מנחים כללים תכנון וביצוע, שבו דורי בניה 

  ידי מזמיני העבודה.-הנקבעים על

   

                                                 
ידי -וחזק בעקיפין עלהמהונה המונפק והנפרע  50%, דורי ניגריה הינה חברה שנתאגדה בניגריה, אשר קבוצה דורימיטב ידיעת ל   21

  .(ב) לדוחות הכספיים1(ד)29באור  ראה ניגריה דורי במניות החזקותיה מכירת אודות לפרטיםאכד ציוד. 
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 הזמנות צבר 10.16

בסך של  מסתכם 2012בדצמבר  31ליום  הפעילות בתחוםקבוצה  דורישל  תצבר ההזמנו
 ש"ח. מיליארדי 2.5-כ של בסך מסתכם הדוח למועד סמוך ועד "ח,ש מיליארדי 2.3-כ

 בדוחות הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות –זה "צבר הזמנות"  לעניין

  .2012בדצמבר  31דורי קבוצה ליום הכספיים המאוחדים של 

להלן פירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות של דורי קבוצה בתחום הפעילות 
  (באלפי ש"ח): 

  

 הפרויקט
  צבר הזמנות

 31ליום 
 2012בדצמבר 

  1רבעון 
 2013שנת 

  2רבעון 
 2013שנת 

  3רבעון 
 2013שנת 

  4רבעון 
 2013שנת 

  יתרה לביצוע
  החל מיום

2014בינואר  1
 (0)  0 637 8,208 9,887 18,732 מגורים פ'
 35,140 22,848 22,848 22,848 26,112 129,795 מגורים ב'

 (0) 0 0 19,791 23,087 42,878 רב מבני ס'
 (0) 2,787 7,693 6,545 10,363 27,387 מגורים צ'

 2,072 10,268 15,672 16,429 16,429 60,870 מגורים מ"ח
 28,357 27,876 32,437 34,972 29,903 153,545 מגורים ל"ו 
 26,166 11,086 10,290 9,472 6,946 63,960 מגורים מ"א

 0 0 0 2,015 9,774 11,790 מגורים ע'
 7,700 9,799 10,943 10,729 6,831 46,003 משרדים ר"ג
 134,018 36,475 33,159 33,159 32,054 268,866 מגורים ל"ז
 58,757 36,329 34,936 30,089 34,101 194,212 מגורים מ"ו
 (0) 757 4,104 7,643 8,609 21,112 מגורים כ"א
 308,399 5,7994,45916,2805,203 340,140 מגורים ע"ג

 218,307 46,716 44,741 18,808 18,659 347,230 משרדים ל"ח
 (0) 0 2,738 9,240 7,966 19,943משרדים ס"א
 29,768 24,259 25,334 25,021 12,768 117,150 מגורים צ"ב
 (0) 12,885 24,462 24,802 25,314 87,462 מגורים נ"ו

 9,089 43,464 43,938 50,391 131,422 278,304 רום גבס   
 24,063 8,702 9,302 10,045 36,258 88,369 אחרים  
 881,834 452,281344,664339,513299,455 2,317,747 סה"כ  

  
 דורי בניההתקשרה  הדוחועד סמוך למועד  2012בדצמבר  31שמיום יצוין, כי בתקופה 
כולל של בסכום  בתחום הפעילותו/או החלה לבצע פרויקטים חדשים בהסכמים נוספים 

  :ש"ח, כמפורט להלן מיליון 180-כ

 הזמנות  צבר  הפרויקט
 "ח)ש אלפי(ב

  65,000 "בע מגורים
  57,000 מגורים כ"ב
  58,000  משרדים

  180,000  "כסה
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שהיו דורי קבוצה מתחום הפעילות להלן נתונים אודות צבר הזמנות מפרויקטים של 
 2012צפתה כי ההכנסות בגינם יוכרו משנת  ודורי קבוצה, 2011בדצמבר  31בביצוע ביום 

   ואילך (באלפי ש"ח):

בדצמבר  31צבר הזמנות ליום   הפרויקט
2011  

הכנסות 
בשנת 

2012 (*)  
 0 172רב מבני י"ג
 (0) 310 מגורים י"א

 1,152 252מגורים ו'
 5,148 11,999מגורים ה'
 18,164 59,262מגורים פ'
 46,423 186,277מגורים ב'

 20,092 29,906מבנה מסחרי נ'
 195,028 113,859 רב מבני ס'
 (92) 216 מגורים ק'
 36,001 41,854מגורים נ"ג
 52,995 77,119 מגורים צ'

 65,246 123,050  מגורים מ"ח
 30,311 37,467 מגורים ל'

 37,083 49,617 מגורים ת"ב
 1,488 14,026 מרכז מסחרי ש"ו

 89,405 245,133 מגורים ל"ו 
 21,325 88,155 מגורים מ"א

 43,149 61,878 מגורים ע'
 23,792 64,929 משרדים ר"ג

 49,023 45,118 רב מבני כ'
 98,279 224,615 מגורים ל"ז
 53,483 229,219 מגורים מ"ו
 34,318 32,096 רב מבני י"ב
 16,191 39,981 מגורים כ"א
 7,590 324,572מגורים ע"ג

 21,421 367,323משרדים ל"ח
 31,664 56,489משרדים ס"א
 36,332 139,149מגורים צ"ב
 51,168 128,682 מגורים נ"ו
 389,480 450,071רום גבס
 138,941 129,092 אחרים
 1,549,354 3,371,888 סה"כ

  

נובעים מגורמים שונים שעיקרם שינויים  2012בשנת השינויים ביחס להכנסות שהוכרו בפועל   (*) 
וכן מסטיות בלוחות זמנים בהיקף הבנייה ושינויים בהצמדה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 
  .בחלק מהפרויקטים, שמרביתן נובעות מגורמים שאינם תלויים בקבוצה

  

 תחרות 10.17

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

היקפו של התחום וריבוי  בשל. אשטרוםו סהר אורתם, בניה אלקטרהסיבוס,  דניההינן 
, קבוצה דוריאת חלקה בו. להערכת  להעריךבניה  דורי להמתחרים בו, אין באפשרותה ש

 משמעותי נתח בעלת הינהבניה  דורי, היוקרה מגדלי ובפרט הקומות רבי םבנייניה בשוק

   .זה בשוק

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. 
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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 (

 שנהספקים וקבלני מ ,חומרי גלם 10.18

  עילותה מתקשרת דורי בניה עם עשרות ספקים וקבלני משנה.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 

ת דורי בניה את חומרי של יצרני קירות גבס, צנרת לאינסטלציה, ברזל ועץ, מהם רוכש
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 

כר התייחסות לפריטים שמכר הספק, יישא הספק במלוא האחריות שקיימת בחוק המ

  למוצריו לכל דבר ועניין עד לתום תקופת הבדק והאחריות, כקבוע בחוק המכר. 

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

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

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.  5%של 

בנפרד. באופן דומה נעשות ופרויקט פרויקט  כלשהו, וההתקשרות נעשית לגבי כל
מראש  מוגבלתקיון וכיו"ב, כאשר ההתקשרות יעם חברות שמירה, נהתקשרויות 

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 

ו/או בטוחות אחרות. כל סכום בניה לקבל בטחונות, לרבות ערבויות בנקאיות, שטרי חוב 

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

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

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

  .כלשהו משנה בקבלן או בספק תלות אין בניה לדורי
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  ומתקניםרכוש קבוע, מקרקעין  10.19

נכון למועד הדוח, המשרדים של דורי בניה ושל רום גבס ממוקמים בבניין  10.19.1
נשכרו בהתאם להסכם אשר משרדים בדרך ירושלים, רעננה (גמלא פארק) 

בין דורי קבוצה, דורי בניה ורום גבס (השוכרות)  2008בינואר  20שכירות מיום 

הינה בת  פי הסכם השכירות, תקופת השכירות-על 22.צד שלישי (המשכיר)לבין 
, אשר ניתנת להארכה באופן אוטומטי 2008ביוני  1חודשים החל מיום  48

חודשים (אלא אם כן הודיע השוכר למשכיר על  48לתקופת שכירות נוספת בת 
פי הסכם השכירות, דמי -. על)חודשים 24הארכת תקופת השכירות לתקופה בת 
, (כולל הצמדה למדד) אלפי ש"ח 324-השכירות החודשיים הינם בסך של כ

. בנוסף חודש)לאלף ש"ח  297 -כ דורי בניה ורום גבס(חלק  בתוספת מע"מ
משלמת דורי קבוצה דמי ניהול בגין ניהול הבניין והחניון. דמי השכירות 

ידי כל אחד מהשוכרים שהינם צדדים להסכם השכירות בהתאם -משולמים על
בין דורי קבוצה, דורי בנייה פי הסכם השכירות. -חלקם מכלל השטח המושכר על

ורום גבס הוסכם כי כל צד יהא אחראי על חלקו בגין הסכם השכירות, בהתאם 
לחלקו בשטח המושכר, וכי היה וצד כלשהו יחוייב בהוצאות בגין חלקו של הצד 

עד למועד הדוח, כל צד נשא  .האחר, יהא זכאי לשיפוי מהצד האחראי

 .ת ולא היה נדרש שיפוי כאמור לעילפי חלקו בהסכם השכירו-בהוצאותיו על

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

לצורך פעילויותיה משתמשת דורי בניה בציוד שבבעלותה הכולל עגורני צריח,  10.19.2
מעמיסים טלסקופיים וציוד ייעודי אחר. במידת מנופים ניידים, טרקטורים ו

הצורך, משתמשת דורי בניה בציוד נוסף המושכר מצדדים שלישיים. לפרטים 
לדוחות  12 באוראודות הציוד שבבעלותה של דורי בניה בתחום הפעילות ראה 

   הכספיים.

  הון אנושי 10.20

עובדים.   300הדוח  למועד וסמוך 2012 בדצמבר 31 ליוםמעסיקה  בניה דורי 10.20.1
למועד הדוח מועסקים בחברות בת סמוך ו 2012בדצמבר  31נכון ליום  בנוסף

   עובדים. 240ובחברות קשורות של דורי בניה 

. 2011לעומת שנת  דורי בניהקבוצת בעובדים  78-חל קיטון של כ 2012שנת ב 10.20.2
הקיטון במצבת כח האדם נבע בעיקרו ממכירת החזקות רום גבס בחברת א.ד. 

של מחלקת האינסטלציה  צמצום ניכרומ) בע"מ 2005דרים נקיים (הנדסת ח
 .(ומעבר לעבודה במיקור חוץ) דורי בניהב

  העסקה הסכמי 10.20.3

ארגון שנערך בדורי קבוצה ובחברות בת -במסגרת יישום רה 10.20.3.1
קלטה דורי בניה את  2008בינואר  1קשורות שלה, ביום הובחברות 

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

הארגון בין דורי קבוצה לדורי -בהסכם שנערך במסגרת יישום רה

                                                 
  לדורי בניה שטחי משרדים ששימשו את דורי קבוצה לפני המסירה. בוצהק דורי מסרה 2012 ספטמבר בחודש   22
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בניה נקבע, כי דורי קבוצה הינה האחראית לכל תשלום ו/או 
הפרשה המגיעים ו/או אשר הגיעו לעובדים הנקלטים עד למועד 

, לרבות דמי הבראה, פדיון העברתם מכוח כל דין ו/או הסכם
חופשה והטבות סוציאליות אחרות, ככל שמגיעים לאותם עובדים, 
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, 

ת כל חובותיה של דורי קבוצה בגין הפרשות לעובדים כדי לכסות א

  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

  לרבות סיומם, בקשר לתקופת עבודתו אצל דורי קבוצה.  מעביד,

דורי בניה נוהגת להחתים את עובדיה על מסמך המסדיר את תנאי  10.20.3.2
העסקתם. המסמך מפרט, בין היתר, האם העובד הינו עובד בשכר 

פי שעה או עובד בשכר חודשי, את הזכאות לימי הבראה -על

  ל רכב.וחופשה שנתית. חלק מעובדי דורי בניה זכאים לקב

מעבר לעובדים הקבועים כמפורט לעיל, מעסיקה דורי בניה,  10.20.3.3
באמצעות חברות כח אדם, עובדים מעטים נוספים על בסיס ארעי 

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

 שכר חוק(" 1987-"זתשמ, מינימום שכר בחוק עמידה לרבות
 כוח חברות עם בניה דורי של להסכמים בהתאם"). מינימום
 מהעובדים מי של שכרם להשלים תידרש בניה ודורי היה, האדם

 בהוראות עמידתן אי בשל, האדם כוח חברותידי -על המועסקים
 כוח מחברות זה בגין לשיפוי זכאית בניה דורי, מינימום שכר חוק

  . האדם

 הבניין של דורי בניהעל עובדי חל  2010באוגוסט  12החל מיום  10.20.3.4
בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות  הסכם עבודה קיבוצי כללי

") ההסכם הקיבוצי) ("7009/2010ציבוריות ושיפוצים (מס' 
שנחתם בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות 

הסכם את העובדים הכללית החדשה. ההסכם הקיבוצי החליף 
קודם בענף הבנייה ועבודות ציבוריות. תחולת הקיבוצי העבודה ה

 28הוראותיו של ההסכם הקיבוצי הורחבה, בצו הרחבה מיום 

כל העובדים ומנהלי  "), כך שהן חלות עלההרחבה צו(" 2010ביוני 
העבודה המועסקים בתפקידים שאינם משרדיים, במקומות אשר 
מתבצעות בהם עבודות בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה 
אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה, למעט עובדים שהינם עובדים 

   ידי קבלני כוח אדם.-המועסקים על

החובה  ורי בניהדחלה על כי  קובע, בין היתר, ההסכם הקיבוצי
להעניק לעובדים עליהם חל ההסכם הקיבוצי תנאים סוציאליים 

הפרשות לקרן השתלמויות, חופשה שנתית וחופשת חגים, ובכללם 
  . ועוד פנסיה מקיפהשמחה ואבל, דמי מחלה, דמי הבראה, 
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הינה למשך שלוש שנים ממועד מתן צו  ההסכם הקיבוצי תקופת
  ההרחבה.

סכם הקיבוצי עודכן בהסכם קיבוצי נוסף שכר העובדים שנקבע בה
אשר הורחב בצו הרחבה, אשר במסגרתו  2011ביולי  20מיום 

  עודכנו טבלאות השכר בענף.

נחתם הסכם קיבוצי בין לשכת התאום של  2012בפברואר  9ביום  10.20.3.5
הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכלכלית החדשה, 

תנאי עבודה (לרבות ר, כי האגף לאיגוד מקצועי, הקובע, בין הית

הוראות הסכם קיבוצי) החלים על עובדים במקום עבודה, שבו 
עובדים גם עובדי קבלן שירותים, יחולו, לפי העניין, על עובדי 
קבלני שירותים, בהתאמה לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל 

כניסתו של ההסכם מותנית בהוצאתו של צו . המעסיק בפועל
למועד הדוח, טרם הוצא צו הרחבה  נכוןם. הרחבה להוראות ההסכ

 . כאמור

דורי בניה מבצעת בגין עובדים שההסכם הקיבוצי האמור בסעיף  10.20.3.6
לפרק א' לדוח אינו חל עליהם, הפרשות לביטוח מנהלים  10.20.3.4

או קרנות פנסיה או לקופה מרכזית לפיצויים. מרבית מנהלי 
העבודה עליהם חל ההסכם הקיבוצי, מבוטחים בביטוח מנהלים 

  בגין חלקם בשכר אשר מעבר לקבוע בהסכם הקיבוצי. 

 מעביד מבוצעות-התחייבות דורי בניה בגין סיום יחסי עובד 10.20.3.7
 ,באמצעות הפקדות שוטפות בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים

  בקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות בספרי דורי בניה. 

נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים בדורי בניה, מעת לעת, לרבות בהתאם  בניהדורי  10.20.4
לעמידה ביעדי הצלחה. בעלי תפקידים שונים בדורי בניה זכאים למענקים 

  ישיים. בהתאם לתנאי העסקתם הא

 ,צמודות למדד המחירים לצרכן בניה מעמידה לעובדים, מעת לעת הלוואות דורי 10.20.5
יתרת ההלוואות למועד הדוח הינה  .4% שלנושאות ריבית שנתית בשיעור אשר 

 מליון ש"ח. 1-כ

  זרים עובדים 10.20.6

דורי בניה מעסיקה, במישרין או בעקיפין, לפי צרכיה המשתנים מעת לעת, 
עובדים ישראלים, זרים, ועובדים משטחי יש"ע. חלק מהעובדים הינם עובדים 
זרים, אותם מעסיקה דורי בניה ו/או קבלני משנה שלה באמצעות תאגידים 

רים הז העובדיםפי היקפי פעילותה וצרכיה. -מורשים בהתאם לנדרש לה על
, ורצפות בנאות, טייחות, ברזלנותמועסקים אך ורק במקצועות אלה: טפסנות, 

  .ורתכות מסגרות

בכל שנה קובעת הממשלה את מכסת העובדים הזרים לענף הבניה. העובדים 

למיטב הזרים מועסקים במישרין באמצעות תאגידים מורשים, כמפורט להלן. 
לוסין, ההגירה ומעברי הגבול פי חוזר של רשות האוכ- ידיעת דורי קבוצה, על
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בהתאם וכפוף להחלטות ממשלה נקבע, כי מכסת  2010,23באוקטובר  14מיום 
בשיעורים ניכרים המרבית בענף הבניין תפחת באופן הדרגתי העובדים הזרים 

יוקצו היתרי העסקה  2013בינואר  1, עד שהחל מיום 2013עד  2011בשנים 
למיטב ידיעת החברה,  העסקת מומחי חוץ.בגין לעובדים זרים בענף הבניין רק 

, אשר תיקנה את ההחלטה 2011ביולי  10מיום  3453החלטה מספר הממשלה ב
דחתה בשלוש שנים את המתווה היורד של מכסת , 2010באוקטובר  14מיום 

העובדים הזרים בענף הבניין וקבעה מכסת היתרים ממוצעת מרבית בענף הבניין 
   24פועלים, מלבד פרקי זמן ספציפיים וזמניים. 8,000של  2012בשנת 

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

"). חוק קבלני כוח אדם(" 1996-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- העסקת עובדים על
ה רשאי להעסיק מספר מוגדר של עובדים זרים, ובכל מקרה כל תאגיד מורש

שיהא רשאי כל תאגיד מורשה לבקש  ליאהמינימ ההיתרים מספר 2013בשנת 

ומכסימום  היתרים, 130לצורך קבלת רישיון והיתרים יהא  2013להעסיק בשנת 
ונוהל העסקת  1991- פי חוק העסקת עובדים זרים, התשנ"א-כן, על-כמו 700.25

 מורשה תאגיד 2013,26ידי קבלני כוח אדם לשנת -זרים בענף הבנין עלעובדים 
 זכאים להם התנאים כל במתן, הזרים העובדים של שכרם בתשלום מחויב

ובכלל זה חתימה על חוזה עבודה, ביטוח רפואי , ממעבידיהם דין לפי העובדים
. בהעסקתם הכרוכים וההיטלים האגרות בתשלום וכןוהספקת מגורים הולמים, 

 10.20.3.4צו ההרחבה מחיל את כל הוראות ההסכם הקיבוצי, כאמור בסעיף 
לדוח, גם על עובדים זרים המועסקים בתחום הבניין, ויש ליישמן  'לפרק א

בהתאם להוראות חוק קבלני כוח  בשוויון בין כל העובדים בתחום ענף הבניין.

קת עובד זר, , האחריות על תנאי העס1991-אדם וחוק עובדים זרים, התשנ"א
תשלומי השכר ותנאי עבודתו מוטלת בראש ובראשונה על התאגיד המורשה. 
ואולם, אחריות זו לא פוטרת את החברה מחובותיה כלפי העובד הזר, ובכלל זה 

וחוק  1991-בהתאם להוראות חוק קבלני כוח אדם, חוק עובדים זרים, התשנ"א
   שכר מינימום.

קבלני כוח אדם וכן ההוראה בתוספת  ) לחוק1א(ה)(12פי הוראת סעיף -על
הראשונה לחוק האמור בעניין ענף הבניין, ניתן להעסיק עובדים זרים בענף 
הבניין מעבר לתשעה חודשים רצופים, וכי במשך התקפה האמורה לא יחשבו 

  העובדים הזרים לעובדי החברה בפועל.

                                                 
ידי תאגידי כוח אדם מורשים לשנת -מתן רישיון והיתרים לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין על 34/10חוזר מנהל אגף מספר    23

2011 - http://www.piba.gov.il/FormsAndRegulations/Notice/Pages/00470.aspx.  
 אדם כוח כקבלן לשמש היתרים -אגף תאגידים ולשכות פרטיות  -של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים 54/11מספר  נוהל   24

 -  2012 לשנת הבניין בענף  זרים עובדים העסקת לשם
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/Publications/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%

20-%2000519.pdf . 

 -  2013ידי קבלני כוח אדם לשנת -נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על   25

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/ForeignWorkers/Documents/%D7%A0%D7%
95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9

D%202013.pdf ")הודעה של רשות 2013ידי קבלני כוח אדם לשנת -העסקת עובדים זרים בענף הבניין על נוהל ;("

 -  2012בדצמבר  12האוכלוסין וההגירה, מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, מיום 

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/ForeignWorkers/Documents/00147.pdf. 

  .2013 לשנת אדם כוח קבלניידי -על הבניין בענף זרים עובדים העסקת נוהל   26
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מחסור  יוצרת מכסת העובדים הזרים לענף הבניההמדיניות האמורה הקובעת  10.20.7
בעובדים זרים וכן השינויים האמורים בתנאי העבודה של עובדים זרים, יש בהם 

 לפרק 9.1.1 ףבסעיכדי להעלות את עלות תשומות העבודה של החברה, כמפורט 

 .א' לדוח

 קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של דורי בניה 10.20.8

 . בכירהנכון למועד הדוח, מועסקים בדורי בניה חמישה נושאי משרה  10.20.8.1

און על התפטרותו - הודיע מר יהודה בר 2012בדצמבר  9ביום  10.20.8.2
. 2012בדצמבר  10, בתוקף מיום דורי בניהמתפקידו כמנכ"ל 

החל . דורי בניההקים ועדה לאיתור מנכ"ל ל דורי בניהדירקטוריון 
כסגן יו"ר דירקטוריון  שכיהןי, מר אריאל וילנסקמהמועד האמור, 

למינויו עד  דורי בניהגם כממלא מקום מנכ"ל  שימש דורי בניה
תנאי ההעסקה של . 2013 במרס 10כמנכ"ל קבוע של החברה ביום 

נושאי משרה בדורי בניה כוללים, בין היתר, כיסויים פנסיוניים 
וביטוחיים במסלולים שונים, הטבות מקובלות ותמריצים אישיים 

   בונוסים).(

עם  שירותים למתןהיתה צד להסכם  קבוצהלעיל, דורי  לאמור בנוסף 10.20.8.3

-), התשע"א16. בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' בניהדורי 
ודורי  בניה ודוריההסכם,  2013 בפברואר 24הסתיים ביום  2011

 לדוח )2(ז סעיףראה לפרטים . תנאיות לחידושו ולעדכון ופועלקבוצה 

 .לתקנות הדוחות ג'9 תקנה לפי המיוחד

 הדרכה ובהשקעות דורי בניה באימונים  10.20.9

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

  ברבעון. 

מהותיים  עדכונים לדירקטורים בהן מוצגיםהרצאות דורי בניה נוהגת לקיים 
מרס  בחודש שלה. ועל הדירקטורים דורי בניהבחקיקה וברגולציה החלות על 

ה של בחברה בתחום עסקיתוכנית הכשרה לדירקטורים  דורי בניהאימצה  2013

  .שלה והדירקטורים דורי בניהובתחום הדין החל על  דורי בניה

 אופציות לעובדים 10.20.10

אימצה דורי  2010בפברואר  25בהתאם להחלטת דירקטוריון דורי בניה מיום 
בניה תוכנית אופציות לעובדים של דורי בניה וחברות הבת שלה, אשר תוקנה 

  "). תוכנית האופציות(" 2011בחודש יוני 

אופציות לא רשומות כתוצאה מסיום כהונתם ו/או  515,000פקעו  2012בשנת 
ל נושאי משרה בכירה בחברה. מתפקידיהם בדורי בניה. העסקתם של עובדים וש

 למימוש הניתנות, רשומות לא אופציות 1,085,000נכון למועד הדוח, קיימות 
  .בניה דורי למניות

 31 באור ראהלפרטים נוספים אודות האופציות הלא רשומות של דורי בניה 

  . הכספיים לדוחות
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   רהון חוז 10.21

   מדיניות החזקת מלאי 10.21.1

 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
ם של בתיאום לספקים, כל עוד אריזות המוצרים נשארות שלמות, ולא פג תוקפ

אותם מוצרים. לעיתים דורי בניה רוכשת כמות גדולה של חומרי גלם, כגון 

  ברזל, שלא לשימוש מיידי בתמורה למחיר נמוך יותר. 

  אשראי ספקים 10.21.2

, למעט מקרים חריגים יום 90+שוטףשל  קופותרוב האשראי לספקים ניתן לת
 או יום 20שבהם האשראי לספקים הינו לתקופות קצרות יותר (שוטף+

  ).יום 60+וטףש

 אשראי לקוחות 10.21.3

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

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
את התשלום לה שהמזמין לא אישר את התשלום בגין העבודה ו/או לא שילם 

האמור לדורי בניה, דורי בניה אינה מעבירה לקבלן המשנה את התשלום לו הוא 
פי רוב בהתקשרויות דורי בניה עם קבלני -כאמור המופיעה עלזכאי. הוראה 

כן דורי בניה שמה דגש רב על -כמומשנה נועדה להבטיח לה הון חוזר חיובי. 
נושא הגבייה ממזמיני עבודה בכדי להגיע לסיום מהיר של ההתחשבנות הכספית 
ן עימם. דורי בניה סבורה, כי בהיעדר מתן תשומת הלב הראויה הנדרשת לעניי

  זה, ההתחשבנות הסופית עלולה להימשך זמן רב.

אשראי ו נתונים אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים להלן 10.21.4
  :2012בשנת  חותהלקו

  היקף אשראי ממוצע 
 (באלפי ש"ח)

 ממוצע ימי אשראי

 434,050111ספקים
 544,384127לקוחות

        
  מימון 10.22

 כללי 10.22.1

בעיקר באמצעות אשראי ספקים. בנוסף מקבלת דורי בניה מממנת את פעילותה 
דורי בניה אשראי מתאגידים בנקאיים. האשראי מהתאגידים הבנקאיים ניתן 

, כנגד ערבויות שניתנו מדורי לדוח 'לפרק א 10.24.4כנגד שעבוד כמפורט בסעיף 
קבוצה לטובת נותני האשראי וכנגד התחייבויות לעמוד באמות מידה פיננסיות 

  לדוח. 'לפרק א 19.3 כמפורט בסעיף

היחידי, ולעיתים משמשים התקבולים מן המזמין כמקור המימון לעיתים, 
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היקפי האשראי המאושר  .מקבלת דורי בניה הלוואות בנקאיות להון חוזר
פי צרכיה -ים מותאמים מפעם לפעם עלאיבנקתאגידים מדורי בניה שנוטלת 

  המשתנים. 

 מסגרות אשראי 10.22.2

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

 לצדדים שלישיים בגין התחייבויותיה כלפיהם במסגרת פעילותה.

שניתנות לדורי בניה מתאגידים בנקאיים ומחברות  מסגרות האשראיחלק מ
ידי דורי קבוצה לטובת -ידי ערבויות הניתנות על-מובטחות, בין היתר, עלביטוח 

   .לדוח 'לפרק א 10.24.1 בסעיףאותם נותני אשראי, כמפורט 

ידי תאגידים -להלן פרטים אודות מסגרות האשראי שהועמדו לדורי בניה על
ולמועד הסמוך למועד  2012בדצמבר  31בנקאיים וחברות ביטוח וניצולן, ליום 

  הדוח (במיליוני ש"ח): 

  מועד הסמוך למועד הדוח  2012בדצמבר  31  
  היתרה המנוצלת  מסגרת  סך  היתרה המנוצלת  מסגרת  סך

  20.9  39  10.8  39.0  אשראי כספי
  333  509.5  323.4  496.9  ערבויות

  353.9  548.5  334.2  535.9  סה"כ מסגרת אשראי
  
  

    

 אמות מידה פיננסיות  10.23

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

 . הכספיים לדוחות (ז)2א18 בביאורכמפורט 

גבס  ורוםהדוח, דורי בניה  ולמועד 2012בדצמבר  31ליום  נכוןידיעת דורי קבוצה,  למיטב

 . האמורות הפיננסיות המידה אמות בכל עומדות

 :בניה דורי של מהותיים אשראי הסכמי אודות פרטים להלן 10.24

 קבוצה מדורי אשראי קו מסגרת 10.24.1

התקשרו דורי בניה ודורי קבוצה בהסכם, לפיו העמידה  2010פברואר  בחודש
 של לסך עד ערבויות/או ו כספי אשראי מסגרת בניה דורי לרשות קבוצה דורי
לפרטים אודות תנאי מסגרת קו "). האשראי קו מסגרת"ח ("ש מיליון 450

  לדוחות הכספיים. )ב'5)ב'(2(10האשראי ראה באור 

 2012בדצמבר  31ם היקף ניצול קו האשראי ונכון ליום דורי בניה פעלה לצמצו
ולמועד הדוח הסתכם היקף הערבויות המנוצלות בפועל מתוך מסגרת קו 

ש"ח, ואין ניצול של אשראי כספי מתוך מסגרת  מיליון 114-סך של כלהאשראי 

  קו האשראי.

הסתיים ביום  2011-), התשע"א16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 
 דורי בניה ודורי קבוצהת ונכון למועד הדוח פועלו ההסכם 2013בפברואר  24

  .לחידוש מסגרת קו האשראי ושינוי תנאיה
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התקשרו דורי בניה, רום גבס ודורי קבוצה בהסכם עם  2010בחודש ינואר  10.24.2
פיו תעמיד אותה חברת ביטוח לדורי בניה -חברת ביטוח, שהינה צד שלישי, על

") מסגרת להוצאות הלוותזה ייקראו יחד: " 10.24.2ולרום גבס (בסעיף 
מיליון דולר  20ערבויות מסוג מכרז וערבויות ביצוע, בסכום כולל של עד 

ארה"ב, כנגד ערבות של דורי קבוצה. במסגרת ההסכם, התחייבו הלוות, כי לא 
 negativeישעבדו את נכסיהן ו/או זכויותיהן בשעבוד צף, מכל דרגה שהיא (

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

 מעת לעת, נכסים ספציפיים בלבד, לצורך מימון פעילותן השוטפת. 

 עודכנו תנאי ההסכם האמור כמפורט להלן:  2012אוגוסט  בחודש

 .2013 בדצמבר 31 וםלי עד הוארך ההסכם תוקף 10.24.2.1

 27.הערבויות מסגרת להבטחת קבוצה דורי של הערבות הוסרה 10.24.2.2

"ח, ש מיליון 160 של כולל לסכום הערבויות מסגרת הוגדלה 10.24.2.3
 הוצאות למטרת רק לניצול ניתן יהא"ח ש מיליון 80 של סך מתוכה
מסגרת תוך הוערבויות טיב שהיו ערבויות ביצוע ב מכרז ערבויות

 מליון ש"ח. 80של סך בהמקורית 

 תנפיק הביטוח שחברת הביצוע ערבויות של המשוערכת היתרה 10.24.2.4

 "ח.ש מיליון 80 של סך על תעלה לא להסכם בהתאם

אמות המידה הפיננסיות שדורי בניה ורום גבס נדרשות  עודכנו 10.24.2.5
דורי לעמוד בהן בהתאם לתנאי ההסכם, כמפורט בדוח מיידי של 

-2012-01(אסמכתא מספר  2012באוגוסט  13מיום  קבוצה

 .הפניה של בדרך המובא), 208506

להלן תוצאות חישוב עמידת דורי בניה ורום גבס באמות המידה 
בדצמבר  31וליום  2012בספטמבר  30הפיננסיות האמורות  ליום 

בהתאם למועדי הבחינה של עמידת דורי בניה ורום גבס , 2012

  :באמות המידה הפיננסיות

  גבסרום   דורי בניה  
 2012בדצמבר  31  2012בספטמבר  30 2012בדצמבר  31  2012בספטמבר  30

  41.3%  42.6% 26.2% 28.0%  יחס הון עצמי למאזן
 89  98 200 199  *) סך הון עצמי

  80  80 102 96  נזילות
היקף החובות הכספיים מסך 

  0.46%  0.90% 2.95% 2.70%  מאזן

), IFRSמאוחד לפי כללי הדיווח החשבונאי הבינלאומי ( " משמעו הון עצמיעצמי הון* לעניין זה, "
  ולרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים. 

ונכון למועד הדוח, דורי בניה ורום גבס  2012בדצמבר  31נכון ליום 
  עומדות בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות.

  ביתר תנאי ההסכם לא חל כל שינוי.

                                                 
כחלק מפעילות דורי בניה להמשך צמצום היקף הערבויות שהעמידה דורי קבוצה לטובת  תהצה נעשוהערבות של דורי קב הסרת   27

  א' לדוח. לפרק 10.24.1צדדים שלישיים מתוך מסגרת קו האשראי, עד להסרתן המלאה, כמפורט בסעיף 
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חברת הביטוח בהתאם להסכם זה נכון יתרת הערבויות שהעמידה 
 81.1-מיליון ש"ח ו 81.7הינה ולמועד הדוח,  2012בדצמבר  31ליום 

  מיליון ש"ח, בהתאמה. 

 כספיםהסכם להפקדת  10.24.3

פיו -התקשרה דורי בניה בהסכם עם דורי קבוצה, על 2010בפברואר  25ביום 
אחד מהצדדים, מעת לעת, ובהסכמה הדדית, להפקיד כספים  רשאי כל אחד

  אצל הצד השני. 

)ג' לדוח המיוחד לפי 4ז'( סעיףלפרטים אודות ההסכם להפקדת כספים ראה 

  .לתקנות הדוחות ג'9תקנה 

  לא בוצעו הפקדות כספים מכוח ההסכם. 2012בשנת 

הסתיים בחודש  2011-), התשע"א16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 

 . בכוונת הצדדים לחדשו, ואין ההסכם להפקדת כספים 2013פברואר 

 בטחונות ושעבודים 10.24.4

למועד הדוח, יצרה דורי בניה שעבודים לטובת תאגידים  נכון 10.24.4.1
בנקאיים, שבמסגרתם שעבדה, בין היתר, את זכויותיה לקבלת 

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

 .)לדוח 'לפרק א 10.14 סעיףראה במקרקעין, 

ידי -כתנאי לניצול מסגרת ערבויות ביצוע נדרשת דורי בניה על
לשעבד את זכויותיה הכספיות מכוח חוזים מול  יםבנקאי יםתאגיד

 יםידי התאגיד-מזמיני העבודה בגינם תונפקנה ערבויות ביצוע על
  .יםהבנקאי

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

 בחשבונות בנק וכן שעבוד שוטף על כלל נכסיה.

דורי בניה ורום גבס התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים שלא ליצור  10.24.4.2
שעבוד שוטף ו/או שעבוד קבוע על כלל נכסיהן, כולם או מקצתם, 

מת התאגידים הבנקאיים מראש ובכתב, ואולם דורי בניה ללא הסכ
רשאית ליצור שעבוד קבוע על נכסים ספציפיים לשם הבטחת 
אשראים שינתנו לה לצורך רכישת אותם נכסים ללא אישור מראש 

 של הבנק.

דורי בניה ורום גבס התחייבו כלפי חברת ביטוח לא לשעבד את  10.24.4.3
 negativeדרגה שהיא (נכסיהן ו/או זכויותיהן בשעבוד צף, מכל 

pledge עד פירעון מלוא חובותיהן של דורי בניה ושל רום גבס ,(
 הלוותפי ההסכם, רשאיות -") לאותה חברת ביטוח. עלהלוות("

בשעבודים קבועים, מעת לעת, נכסים ספציפיים בלבד, לצורך  לשעבד
 השוטפת.  ןמימון פעילות

ת) שניתנות לדורי גד חלק ממסגרות אשראי (אשראי כספי וערבויוכנ 10.24.4.4
בניה מתאגידים בנקאיים ומחברות ביטוח מעמידה דורי קבוצה 
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ערבויות ובטוחות ממקורותיה העצמיים לטובת אותם תאגידים 
 לדוח. 'לפרק א 10.24.1 בנקאיים וחברות ביטוח כמפורט בסעיף

 גידור עסקאות 10.24.5

דורי בניה מבצעת מעת לעת עסקאות גידור כלכלי ועסקאות גידור שווי הוגן 

 חשבונאי על עסקאות עם מזמיני עבודות הנקובות בדולר ארה"ב. 

 דירוג 10.24.6

") דוח דירוג, שבו מידרוג מידרוגפרסמה מידרוג בע"מ (" 2012בנובמבר  4ביום 

עם אופק יציב לסדרת אגרות חוב חדשה בסך של עד  A3הודיעה על מתן דירוג 
. מיליון ש"ח, שתנפיק דורי בניה, שתמורת הגיוס תשמש לפעילות השוטפת 70

  ידי דורי בניה.-נכון למועד הדוח טרם בוצעה הנפקה כאמור של אגרות חוב על

בהתאם לדוח הדירוג, הדירוג האמור עלול להיפגע כתוצאה משינויים מהותיים 

ובשליטה בדורי בניה, מאי שמירה על יתרת נזילות חופשית מספקת, בבעלות 
מהרווח הנקי של דורי בניה והרעה  50%-מחלוקת דיבידנד של מעל ל

משמעותית באיתנות הפיננסית ו/או האטה משמעותית בהיקף פעילותה של 
 2012 בדצמבר 31 ליום נכוןדורי בניה וירידה בשולי הרווח של דורי בניה. 

   .אלה בתנאים עומדת בניה דורי, דוחה ולמועד

 ביטוח 10.25

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

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

 יועץ של דעת חוות על בהסתמך, בניה דורי הנהלת להערכתידיעת דורי קבוצה,  למיטב
 הקיימים הסיכונים את והולם נאות הינו בניה דורי של הביטוחי הכיסוי היקף, ביטוח

  .נהוניסיו פעילותה סוג לאור הביטוח בתחום

מעבידים  , חבותכספים, נאמנות, שלישי צד כלפי אחריותהפרמיה המשולמת בגין ביטוח 
מחולקת בין המבוטחים לפי מספר העובדים, והפרמיה המשולמת בגין וציוד אלקטרוני 

הביטוח דורי קבוצה מבוטחת בפוליסות ביטוח אש מורחב משולמת לפי הרכוש בפועל. 

ידי -קבוצה לדורי בניה בגין הפרמיה ששולמה עללמה דורי יסך ההחזר שששל דורי בניה. 
  .זניח בסכוםהסתכם  2012דורי בניה בשנת 

 מיסוי 10.26

  .2008עד וכולל שנת המס סופיות  לדורי בניה שומות מס 10.26.1

 ניתנה החלטת רשות המיסים בישראל בקשר עם המיזוג, 2008בדצמבר  9 ביום 10.26.2
כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], 103בדרך של החלפת מניות, לפי סעיף 

שלפיה , בניה דורי") בין רום גבס לבין הכנסה מס פקודת(" 1961 -"אהתשכ
, במסגרת יישום רה ארגון 2008באוקטובר  2מועד המיזוג, לצורכי מס, הינו יום 

להחלטת המיסוי יחולו, בין היתר, ההוראות  בהתאםשערכה דורי קבוצה. 
המיזוג בדרך של החלפת מניות ימשיכו לעמוד בתנאים  פרטי תוכניתהבאות: 

 . ) לפקודת מס הכנסה7ג(103) עד 1ג(103המפורטים בסעיפים 
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 המיזוג במסגרת שהוקצו בניה דוריעתידית של מניות  במכירה 10.26.2.1
 במכירה, זאת עם. הכנסה מס לפקודתו 103 סעיף הוראות יחולו

") ברותהמוע המניות(" שהועברו גבס רום מניות של עתידית
, הכנסה מס לפקודתה 103 בסעיף הוראות יחולו המיזוג במסגרת
 .המועברים כנכסים המועברות המניות את ויראו

 יותר לא המועברות המניות מכירת עקב שנוצר הפסד או רווח 10.26.2.2
, שלאחריה שנתיים ובמשך המניות הוחלפו שבה המס בשנת לקיזוז
 92 או 28 סעיפים לפי והכל, בניה בדורי רווח או הפסד כנגד

 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-מלא של התנאים הקבועים בחלק ה קיום 10.26.2.3
ובהחלטת המיסוי, לרבות התנאים אשר מתייחסים לתקופה 

לפקודת מס הכנסה, אשר תחילתה  103כהגדרתה בסעיף הנדרשת 

 .במועד המיזוג, אשר תחילתה במועד המיזוג

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 10.27

במהלך  חוקיות מתחומים הקשורים לאיכות הסביבהלעמוד 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 
וכן בדרישות החקיקה וחוקי עזר, בין היתר, בכל הקשור בין היתר, למטרדים ולסילוק 

 בגין החברה עלויות הדוח למועדפסולת, ועליה לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן. 

  . מהותיות אינן האמורות בדרישות העמידה

  קבוצה כקבלן מבצעלות הפעי ות ופיקוח עלמגבל 10.28

להלן עיקר הרישיונות, ההיתרים, החקיקה, המגבלות והפיקוח הממשלתי העיקריים 

  החלים על דורי בניה: 

  קבלנים רישוי 10.28.1

חוק רישום (" 1969-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-על
לא יבצע אדם עבודות הנדסה בנאיות, אלא אם רשום בפנקס "), קבלנים

פי חוק רישום קבלנים לא יבצע קבלן רשום עבודות הנדסה -הקבלנים. בנוסף, על

  בנאיות, שהיקפן או מהותן חורגים מהקבוע ברישיונו.

 בניה בענפים 5-ג בסיווגפי חוק רישום קבלנים, -דורי בניה הינה קבלן רשום על
 ניקוז ביוב בענף 1-ב בסיווג רשום וקבלן )200( ופיתוח תשתית, וכבישים) 100(

  ."חשאלפי  2,391-כאשר מוגבל לסך של  ),400( ומים

הקבלני של דורי בניה כאמור לעיל כפוף להתקיימות התנאים המפורטים  סיווגה 10.28.2
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"  המונח(כהגדרת  השליטה
") בדורי קבלנים סיווג תקנות(" 1988-"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 
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 1988-תשמ"ח לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום),
"). 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 
 ובאותם הקבלנים בפנקס בניה דורי של רישומה לחידוש מהותי סיכוןבכך 

 . תנאים

בענפים בניה  5-ג בסיווגק רישום קבלנים פי חו-רשום על קבלןהינה  גבס רום

)100.(  

  קבלן מוכר 10.28.3

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  ).100בענפים בניה ( 5-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 10.28.4

ייבת דורי בביצוע עבודות בנייה למגורים, תקופות הבדק והאחריות להן מתח
בניה בהסכמי הביצוע בהם היא מתקשרת, אינן נופלות מאלו הקבועות בחוק 
המכר לעיתים מתחייבת דורי בניה לבדק ולאחריות כאמור גם ישירות כלפי 
רוכשי הדירות מן המזמין ו/או מתחייבת לשפות את המזמין בגין הוצאות 

  שיגרמו לו כתוצאה מתביעות של צד ג'. 

ריות להן מתחייבת רום גבס בהסכמי הביצוע כלפי מזמיני תקופות הבדק והאח

  . 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.  טלכל פרויק

ולאחריות על סך של  קעמד סכום ההפרשה המצטבר לבד 2012בדצמבר  31ביום 

   ש"ח. אלפי 17,722-כ

 בטיחות בעבודה 10.28.5

פי -עבודות הביצוע, אותן מבצעת דורי בניה, מחייבות עמידה בכללי בטיחות על
והתקנות והצווים  1970 –פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל 

מכוחה. 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, 

, 1996-מונים על הבטיחות), תשנ"ובהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מ
"אחראי -עברו קורס אשר הסמיכם כ ומרבית מהנדסי דורי בניה ומנהלי העבודה

  בטיחות" באתרים.
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 תקינה ובקרת איכות 10.28.6

דורי בניה מבצעת בקרת איכות לעבודותיה באופן מתמיד, בהתאם לנוהלי 
  עבודה פנימיים. 

קנות הנוגעות לאיכות העבודות מבוצעות בהתאם לתקנים מחייבים, כגון ת

  החומרים ועיבודם. 

, רשאי מכון התקנים הישראלי לקבוע מפרט 1953-פי חוק התקנים, תשכ"ג-על
"). שר התעשייה תקניםאו כללים טכניים ביחס למצרכים או לתהליכי עבודה ("

והמסחר רשאי, לאחר התייעצויות עם נציגי יצרנים וצרכנים, להכריז על מי 
לי רשמי, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, שהינו מהתקנים כתקן ישרא

תקן ישראלי מחייב. למצרכים ולתהליכי עבודה שונים, בהם עושה דורי בניה 
שימוש בפעילותה נקבעו תקנים, אשר חלקם אף הוכרזו כתקנים ישראליים 

עומדת בדרישות התקנים הרשמיים,  בניה דורילמועד הדוח,  נכוןרשמיים. 

  כים ולתהליכי עבודה, שהיא עושה בהם שימוש בפעילותה. שנקבעו למצר

פי דין, -ת בתקנים נוספים, שאינם מחייבים עלועומדורום גבס  בניה דורי, בנוסף
  .איכות לניהול תקנים מסדרת תקן הינו אשר, ISO 9001:2008ובכלל אלו 

  דיני התכנון והבנייה 10.28.7

תקנות, צווים ותקנים פעילות דורי בניה מבוצעת בהתאם להוראות חוקים, 
החלים בתחום התכנון והבנייה והפיקוח על העבודה. בכלל זה, כפופה דורי בניה 
לקבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות. חוק 

") אוסר על בנייה ללא חוק התכנון והבנייה(" 1965 -התכנון והבנייה, תשכ"ה 
יה ללא היתר בנייה או תוך סטייה ממנו קבלת היתר בנייה מהרשויות. בני

  לחוק התכנון והבנייה. 255עד  203מהווה עבירה פלילית בהתאם לסעיפים 

  ים מהותיים הסכמ 10.29

 דורי קבוצה הסכם תיחום הפעילות בין דורי בניה לבין  10.29.1

התקשרה דורי בניה, בשמה ובשם תאגידים שבשליטתה,  2010בפברואר  25ביום 
יחום פעילות. בהסכם נקבע, בין היתר, כי החל עם דורי קבוצה בהסכם לת

המועד ("דורי בניה ממועד פרסום תשקיף הנפקה לראשונה של מניותיה של 

  ינהגו הצדדים כדלקמן:  ")הקובע

דורי קבוצה לא תעסוק במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות בנייה  10.29.1.1
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 
ו/או עבור בעלי שליטה בדורי קבוצה ו/או עבור תאגידים בשליטת 
בעלי שליטה בדורי קבוצה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר פועלים או 

 שיפעלו כיזמים.

תעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות יזמית, ולא דורי בניה לא  10.29.1.2
תהא בעלת שליטה בתאגיד אחר העוסק בפעילות יזמית, למעט בכל 

 אחד מהמקרים המפורטים להלן:

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

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

 מהזכויות בפרויקט; 15%שאינו עולה על 

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

ר ההסכם לא יחול על עבודות בניה שדורי קבוצה ו/או תאגיד אח 10.29.1.3
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 ודוריבהסכם נקבע, כי  10.29.1.4
וכן במקרים נוספים שנקבעו בין הצדדים, , מכל סיבה שהיא, בניה

 ם מיידית.תוקפו של ההסכם יסתיי

עוד הוסכם במסגרת הסכם תיחום הפעילות, כי החל מהמועד הקובע  10.29.1.5
כל צד להסכם יהא רשאי להשתתף במכרזים לביצוע עבודות בנייה, 
שהצד השני אינו עומד בתנאי הסף להשתתפות בהם. היה והצד 
שהשתתף במכרזים כאמור יזכה בהם, הוא רשאי (לא חייב) להעביר 

בפועל לצד השני בתמורה לעמלה ששיעורה את ביצוע עבודות הבניה 
, כמפורט בהסכם. עוד הוסכם ייקבע ביחס להיקף עבודות הבניה

ידי דורי -במסגרת הסכם תיחום הפעילות, עבודות בניה שתבוצענה על

בניה בפרויקטים בייזום של דורי קבוצה ו/או תאגידים בשליטתה, 
ה, תהיינה בהיקף שאינו חריג ביחס להיקף הפעילות של דורי בני

טעונות אישורה של ועדת הביקורת של כל אחת מהחברות (בנוסף 
לאישור הדירקטוריון של כל אחת מהחברות), לכך שהעסקה לביצוע 

 עבודות הבניה הינה בתנאי שוק. 

 2011-), התשע"א16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 
 הוראות הסכם תיחום הפעילות 2013הסתיימו בחודש פברואר 

א' לדוח, והצדדים אינם  לפרקזה  10.29.1.5המפורטות בסעיף 
 .מחויבים להם

  קבוצה דורי ובין ניהבין דורי בלמתן שירותים  הסכם 10.29.2

התקשרה דורי בניה עם דורי קבוצה בהסכם למתן  2008בינואר  1ביום 
פי -. על2010בפברואר  25וביום  2008בינואר  18שירותים, אשר תוקן ביום 

יקוניו, תספק דורי קבוצה לדורי בניה שירותי ניהול של פעולותיה ההסכם על ת
בכל היקף (מתוך משאבים וכוח אדם העומדים לרשותה של דורי קבוצה). 

לדוח המיוחד לפי  )א'4סעיף ז'(. לפרטים אודות תנאי ההסכם ראה דרשנש

  .לתקנות הדוחות ג'9תקנה 

ש"ח בגין  מליון 4.4-שילמה דורי בניה לדורי קבוצה סך של כ 2012בשנת 
  פי הסכם זה. -השירותים הניתנים על

 הסתיים 2011-"אהתשע), 16להוראות חוק החברות (תיקון מס'  בהתאם
 פועלות קבוצה ודורי בניה ודורילמתן שירותים,  ההסכם 2013פברואר  בחודש
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  . תנאיו ולעדכון לחידושו

  משפטיים הליכים 10.29.3

המהותיים התלויים, אשר דורי בניה צד לפירוט אודות ההליכים המשפטיים 
ועד מועד  2012להם, או אשר דורי בניה הייתה צד להם ואשר הסתיימו בשנת 

  ד' לדוחות הכספיים.18ביאור  הדוח, ראה

   ואסטרטגיה עסקית יעדים 10.30

דורי בניה נוהגת לבחון את תוכניותיה העסקיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם 

בתחום קבלנות הביצוע. ככלל, דורי בניה מתעתדת להמשיך ולהתרכז  להתפתחויות
בביצוע פעילות של עבודות בניה ולהרחיב את פעילותה בתחום זה במגוון סוגים של 
פרויקטים של נדל"ן, לרבות בתחומים משיקים, תוך ניצול יתרונותיה המקצועיים 

   ל ובמבני היוקרה בפרט.והמוניטין של דורי בניה כחברה מובילה בתחום הבנייה בכל

דורי קבוצה מאמצת את היעדים והאסטרטגיה העסקית של דורי בניה, כאמור לעיל בכל 
  הנוגע לתחום פעילות קבלנות הביצוע.

 רובההקה שנב תפתחותלהצפי  10.31

 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 10.32

 גורמי סיכון מקרו כלכליים

עשויות להיות  של דורי בניהתוצאות הפעילות  – כלכליים-מאקרושינויים  10.32.1
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 
ה ההון העצמי והביטחונות שידרשו וחומרי גלם. לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גוב

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.
נדל"ן בפרט, ובכלל זה לגרום להתייקרות תשומות המצב המשק בכלל ועל ענף ה

 .הבנייה

ענף הבנייה מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים,  – הממשלה מדיניות 10.32.2
לרבות בעניין שיווק קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, מיסוי ובעניין 

וכן בעניינים הקשורים  ידי המדינה-היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על

 . ינות עובדים זרים, למיסוי, לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ןלזמ

פעילות ענף הבניה מושפעת ממדיניות בנק ישראל   –מדיניות בנק ישראל  10.32.3
והנחיותיו למערכת הבנקאית בנושאים הקשורים לפיקוח על שיעורי הנזילות 

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

האשראי הניתן להם והן על רוכשי הדירות במסגרת הטיפול בריבית על 
המשכנתאות. השפעה על ריבית המשכנתאות משמעותה השפעה על הביקושים 
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 .  לדירות וכנגזר מכך על היקפי הבניה

 גורמי סיכון בתחום פעילות דורי בניה

מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת  – עבודה שכר בתשומות עליות 10.32.4
מחסור הכללי בעובדים זרים וישראלים מביא לעליה במחירי האת צרכי השוק. 

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

מחסור בפועל בעובדים  בניה בדורי קיים לא, הדוח למועד נכוןודה. שכר העב

 .משמעותי באופן עלההזרים העובדים  שכר אולםזרים, 

למחירי חומרי הגלם ישנה השפעה  – וזמינותם גלם חומרי במחירי עליות 10.32.5
, 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 החשיפות את צמצםל עשויה

שינויים  .למערכת הבנקאית ישנה השפעה על ענף הבניה והנדל"ן– מימון קשיי 10.32.6

במדיניות המערכת הבנקאית ביחס למסגרות אשראי ובדרישה לביטחונות 
עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על יכולתה של דורי בניה למחזר 

בנוסף, טלטלה בשוקי . מימוןה במגבלתחלה עליה  2012בשנת . הלוואות קיימות
ההון, ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה לגרום לקושי בגיוס הון או חוב 

 במסגרת שוק ההון.

דורי בניה חושפות אותה לסיכונים קבוצת פעילויות  – פיננסיים סיכונים 10.32.7
כון מדד פיננסיים שונים, כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי, סיכון ריבית, סי

מחירי תשומה בבניה למגורים, סיכון מטבע חוץ וסיכון בקשר לנגזרים וגידור. 
 .לדוח הדירקטוריון 2.4.2ב' לדוחות הכספיים וכן סעיף 20 לפרטים ראה באור

  גורמי סיכון מיוחדים לדורי בניה 10.32.8

הסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה  – דורי קבוצה של הקבלני בסיווגה תלות 10.32.9
לדוח) כפוף להתקיימות התנאים המפורטים  'לפרק א 10.28.1(כמפורט בסעיף 

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

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

א(א) לתקנות סדרי 2השכלה ו/או ניסיון מקצועי בהתאם להוראות תקנה 
תפעל להסרת התלות של רישומה בפנקס הקבלני בדורי  רישום. דורי בניהה

הראשון המוקדם שניתן לפי הוראות הדין. היה קבוצה כאמור לעיל, במועד 
ותופסק העסקתו של מי משני העובדים, שבהתבסס על העסקתם ניתן הסיווג 

להציע לרשם הקבלנים עובד אחר בעל  הקבלני האמור של דורי בניה, יהיה עליה

השכלה ו/או ניסיון מקצועי מתאים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני של דורי 
אינה רואה בכך סיכון מהותי לחידוש  נקס הקבלנים. דורי בניהורישומה בפ בניה

  .תנאים אותםרישומה בפנקס הקבלנים וב

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

השפעה בינוניתהשפעה גדולה  

  +כלכליים-מאקרושינויים  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 תלותסיכונים 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, 
המבנים ושיווקם לרוכשים. לצורך פעולות אלו מתקשרת הקבוצה עם יועצים ומומחים, 

  כגון אדריכלים, שמאים ויועצים כלכליים.

 הקבוצה בתחום הייזום והבנייה פעילותמאפייני  11.2

דרכים במספר קרקעות שהקבוצה רכשה בהן זכויות בפעילות הייזום והפיתוח מבוצעת 
רכישת זכויות בעלות מלאות במקרקעין מגופים פרטיים או חברות;  -ניות: האחת אופיי

פי הסכם לפיתוח המקרקעין וחכירתם מול מינהל מקרקעי -רכישת זכויות על –השנייה 
ישראל, בין שהזכויות נרכשו ישירות בדרך של זכייה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל, 

לו ממינהל מקרקעי ישראל, וכן רכישת זכויות ובין שנרכשו מצד שלישי שקנה זכויות א
רכישת זכויות בחלק מהמקרקעין במתכונת של הסכם  -השלישית ומרשויות מקומיות; 

  .קומבינציה על סוגיו השונים

רכישת קרקעות במזומן נעשית בדרך כלל ביחס לקרקעות בהן קיימת תב"ע מאושרת 
ות מינהל מקרקעי ישראל הקבוצה בעסקאות של רכישת קרקעוניתן להוציא היתרי בניה. 

כלל חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, -חותמת על חוזה פיתוח עם המנהל, המהווה בדרך
ביחס לקרקעות בהן לא קיימת תב"ע מאושרת מתקשרת והתשלום נעשה במזומן. 

  הקבוצה בדרך כלל בעסקאות קומבינציה.

ינציה, משתנה מעסקה ידי הקבוצה בהסכמי קומב-התמורה, המשולמת על תשלוםשיטת 
לעסקה. להלן פירוט הדרכים השכיחות לקביעת התמורה שמשלמת הקבוצה בהסכמים 

  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("

כסף ובנוסף לה תמורה המשולמת במתן שירותי בניה ליחידות המוכר, תמורה ב ]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 מהתמורההיחידות שייבנו ("שתתקבל במכירת כלל 

מסוג זה נפתח חשבון משותף אליו מופקדים כל התקבולים ממכירת היחידות 
בפרוייקט, וההסכם מסדיר את אופן חלוקת התמורה בין הצדדים, והשימוש בה 

  למטרות המשך הבנייה על המקרקעין.

חלק מהסכמי הקומבינציה מתלים את תוקפם בהשלמת הליכי שינוי ייעוד המקרקעין 
וקבלת אישור תב"ע התואמים את מטרת ההסכם עד למועד מוסכם, או לחילופין 
מאפשרים את ביטולו של ההסכם, אם תהליכים אלה אינם מושלמים עד אותו מועד. 

על מהלך הבניה, וניתנות למוכר לרוב, הסכמי הקומבינציה מקנים למוכר זכויות פיקוח 
  .הקבוצהידי -ערבויות להבטחת ביצוע הפרוייקט על

גם בפרוייקטים בהם רכישת הזכויות נעשית במסגרת של הסכם קומבינציה, משמשת 
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הקרקע להבטחת הליווי הפיננסי למימון הבניה ותהליכים הנלווים לה, וניתנת הסכמת 
וספים בדבר התקשרות הקבוצה בהסכמי המוכר לשעבוד הקרקע למטרה זו (לפרטים נ

  ). לדוח 'פרק אל 11.22סעיף ליווי כאמור ראה 

לעיתים מתקשרת הקבוצה עם גוף חיצוני, אחד או יותר, בהסכם לרכישה משותפת של 

מקרקעין ופיתוחם. בהסכמים אלה מוסדרים תנאי העסקה המשותפת בין הצדדים, 
שותף, הקצאת התקבולים לבניה ופעולות ונקבעים מנגנונים של מימון משותף, ניהול מ

  כקבלן מבצע. דורי קבוצההפיתוח השונות, חלוקת רווחים ותשלום ל

  בינוי-פינוי

משאים ומתנים עם נציגויות  ,פוטנציאליים שותפים עם/או ו בעצמה, פועלת הקבוצה
במרכז הארץ העומדים בקריטריונים לפרויקט  בודדים במספר מתחמי מגוריםדיירים 

 הדיירים החתמת במישור התנאים הבשילו טרםלמועד הדוח  נכוןבשיטת פינוי בינוי. 
. יםפרויקטמה איזה של ולצורך תחילת התכנוני במישור/או ו הקנייני במישור/או ו

 הקבוצה אינה בוחנת פעילות פינוי בינוי במתחמים נוספים.

 קינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הייזוםמגבלות, חקיקה, ת 11.3

חוק רישום (" 1969- חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 11.3.1
 ")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 

  הנדסה בנאיות, שהיקפן או מהותן חורגים מהקבוע ברישיונו.עבודות 

), כבישים, תשתית 100בענפים בניה ( 5-לדורי קבוצה רישיון קבלן בסיווג ג
בענף  1-ובסיווג בהמתיר לה לבצע עבודות ללא הגבלה בסכום  )200ופיתוח (

עד למו נכון. "חש אלפי 2,391-כ), אשר מוגבל לסך של 400ביוב, ניקוז ומים (
בתנאי רשום הדוח, סיווגה הקבלני האמור של דורי קבוצה בפנקס הקבלנים 

בענף  5-קבלני ג סיווג. /מנהלים מקצועייםעובדיםידי דורי קבוצה -על שיועסקו
) הינו א' לדוח לפרק 11.3.2ראה בסעיף בניה (או לחלופין אישור קבלן מוכר 

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

  קבלן מוכר 11.3.2

לדורי קבוצה ניתן אישור מאת מינהלת רישום קבלנים מוכרים של הוועדה 
 לעבודות מוכר קבלןהבינמשרדית למסירת עבודות לקבלנים, לפיו היא 

 10.28.3לפרטים אודות אישור זה ראה סעיף  .בתחום בנייה כללית ממשלתיות
 לדוח. 'לפרק א

 ")חוק התכנון והבניה(" 1965-, תשכ"החוק התכנון והבניה 11.3.3

קובע דרישות רישוי לגבי פעולות שונות במקרקעין ואוסר  חוק התכנון והבניה

  על בנייה ללא קבלת היתר מהרשויות.

במסגרת פעילות דורי קבוצה בתחום הפעילות מבוצעת פעילות דורי קבוצה 
בהתאם להוראות חוקים, תקנות, צווים ותקנים החלים בתחום התכנון והבנייה 
והפיקוח על העבודה. בכלל זה, כפופה דורי קבוצה לקבלת האישורים, ההיתרים 

, אוסר על והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות. חוק התכנון והבניה
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בנייה ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות. בנייה ללא היתר בנייה או תוך סטייה 
  לחוק התכנון והבנייה.  255עד  203ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם לסעיפים 

 ") חוק המכר(" 1973-חוק המכר (דירות), תשל"ג 11.3.4

ת קבוצה כפופה להוראות חוק המכר. בהתאם להוראוהידי -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, טבמפר האמורלבין  הרהדי ביןאי התאמה ל
תקופה  בתוךבתקופת הבדק ובתקופת האחריות, וכן יהא אחראי אם שתתגלה 

 תאמהה-אי התגלתהשנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה  20של 
 הבניןע הנושאת את קהנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקר הבניןי בחלק

  .והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו

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

 יםהצדד, והכל בתנאים המפורטים בחוק המכר. על אף האמור לעיל, 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 (" 1974-חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 11.3.5

 ")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  7%
 פוליסת או בנקאית ערבות הנפקת הינה בנקאי ליווי ידי על מלווים בפרויקטים

  . ביטוח

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בחו"ל  11.3.6

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 11.4

 עקב, הביקוש באזורי בעיקר, האחרונות בשנים הדיור במחירי הניכרת העלייה בשל
: ההיצע להגדלת צעדיםמספר  האחרונה בתקופה נקבעו, למגורים דירות בהיצע מחסור
 ביישום והקלות והבנייה התכנון בתחום רפורמה קידום, ישראל מקרקעי במינהל רפורמה
. במקביל אושרו לאחרונה תיקוני חקיקה הצפויים לעודד עירונית להתחדשות תכניות
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ידי הגדלת -לשם השקעה, וזאת על רכישתן כדאיות את להקטיןמכירת דירות להשקעה ו
והחמרת הזכאות לפטור על מכירת דירה להשקעה  2012ממס שבח עד סוף שנת  רהפטו

ם לזירוז הליכי ותכנון . בנוסף, באמצעות שינויים בחקיקה ננקטו צעדי2013החל משנת 

 ורישוי של פרויקטים. 

 בשווקים של תחום הייזום והבניה, או שינויים במאפייני הלקוחות בתחום התפתחות 11.5

 .לדוח 'פרק אל 9.1.2לפרטים ראה סעיף 

 גורמי הצלחה קריטיים 11.6

הקבוצה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הייזום, כוללים, בין היתר, את  להערכת
  הגורמים הבאים:

פרוייקטים קטנים  להבדיל מהקמת, בהם מספר יחידות גדולפרויקטים  הקמת 11.6.1
 ולעליה ליחידה העלויות סך להקטנת מסייעת, עם מספר יחידות מצומצם

  .מהפרויקט נובעתה בתשואה

 מוניטין וניסיון.  11.6.2

 פיננסית ויכולת לגיוס ההון הדרוש ממקורות שונים. איתנות 11.6.3

 סטנדרט בניה גבוה ואיכותי.  11.6.4

 הלקוח. יזמינות והיענות לצורכ 11.6.5

עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית העסקית של הפרוייקט ובתוכנית  11.6.6
המימון ולעיתים הקדמת מועדי מסירה, ועימם בד בבד הקדמת מועד קבלת 

 מלוא יתרת התמורה.

  הספקים וחומרי הגלם לתחום הייזום והבניה במערךשינויים  11.7

. לפרטים אודות והעבודה הבניה בתשומות עקבית לאבשנים האחרונות חלה התייקרות 

  .לדוח' א לפרק 9.1.1שינויים במחירי תשומות הבניה והעבודה של הקבוצה, ראה סעיף 

 עיקרייםיציאה  וחסמיכניסה  חסמי 11.8

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 

עליהם) וניסיון מוכח על מנת לזכות בליווי בנקאי בדרך של העסקת קבלני ביצוע ופיקוח 
, לצד יכולת להעמדת הון עצמי םבתנאים נוחים המשפיעים על רווחיות הפרוייקטי

(לרבות הון ממקורות חוץ בנקאיים) בשיעור מסוים מהיקף עלות השלמת הפרוייקט. ניתן 

חום היזמות תמוכרים בלראות בדרישות אלו חסמי כניסה עבור גורמים חדשים שאינם 
  בנדל"ן.

מעבר לכך, לא קיימים חסמי כניסה נוספים, אולם מוקנית חשיבות רבה לניסיון, 

  למוניטין ולעתודות קרקע זמינות לבניה. 

להערכת דורי קבוצה, לא קיימים נכון למועד הדוח חסמי יציאה מהותיים בתחום 
שדן , חוק המכר , למעט הצורך והיכולת להסדיר את הטיפול בדיירים על פיהפעילות

  במתן אחריות לטיפול בליקויי בניה.
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 מבנה התחרות 11.9

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 עותכן, קיימת תחרות בין יזמים בשלב איתור הקרק-שנייה. כמו

  .לדוח 'פרק אל 11.20נוספים אודות התחרות בתחום היזמות ראה סעיף 

  בתחום הפעילות הכנסות ורווחיות הקבוצה פילוח 11.10

 .IAS 18תקן 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 30ור הקבוצה בתחום הפעילות ראה באורווחיות 
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   28:ובסלובקיה המאוחדים בדוחות הכספיים בישראל פרטים אודות פרוייקטים בהקמה של הקבוצה להלן 11.11

שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמ

ה ליום 
31 

בדצמב
 2012ר 

עלות במלאי 
 31נכון ליום 
 בדצמבר

(באלפי  2012
 ש"ח)

הכנסות 
שהוכרו 
עד ליום 

31 
בדצמבר 

2012 
(באלפי 

 ש"ח)

מספר יחידות מכורות ליום 
מס'  (חלק הקבוצה) 

יחידות 
במלאי 

 31ליום 
בדצמבר 

201229 

 שטח לבנייה
 (במ"ר)

מספר 
יחידות 

 -דיור 
חלק 
 הקבוצה

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

  טיב הזכויות
להן זכאית 
 דורי קבוצה

מיקום 
  סמוך שם הפרויקט הפרויקט

למועד 
 הדוח

31 
בדצמבר 

2012 

31 
בדצמבר 

2011 

  ישראל:                            
2013-2014  25% 68,190 - 98 91 41  53 23,019 144 144 

  בעלות  רוויה
קריית 
  Dori Dream  מוצקין

2014-2016 0%  43,703 -  -  -  -  248  39,664 248  248  
  בעלות  רוויה

קריית 
  מוצקין

Dori Dream 
  שלבים עתידים

2013-2014 39%  173,246(*  127,602  158  154  142  123  72,919 277  372  
  רוויה

בעלות+ 
  קומבינציה

 וילה דורי  נס ציונה

2015-2016 0%  13,542  -  -  -  -  161  62,155  161  266  
  רוויה

בעלות+ 
  קומבינציה

  תקווה גני גני תקווה

  דורי בסט פליישר הוד השרון  קומבינציה  רוויה  65  37  16,943  37  -  -  -  -  1,872  0%  2015
  דורי בסט בנימיני הוד השרון  קומבינציה  רוויה  128  64  24,895  20  27 44  49  -  *)121,597  54%  2013
  מתחם הפיל  תל אביב  קומבינציה  רוויה  70  42 16,626  42  -  -  -  -  742  0%  2015

2013-2015 0%  
פתח  בעלות מסחרי   35,000 -כ  -  -  -  -  78,923

 דורי פארק  תקווה

דורי  דירות מלאי  תל אביב  בעלות  רוויה                -  23,720    2013
  30בניה

  אחרים        322  230            -  8,735   2013-2015

  סה"כ ישראל  - 1,615 1,203  291,201  723  210  289  305  127,602  534,270    -

  סלובקיה:                        
2014-2015 0% 25,789  -  - - -   3 גייט וינה ברטיסלבה  בעלות  רוויה  185  185  14,583  185

   560,059  127,602  305 28931 210   סה"כ בהקמה        1,800  1,388  305,784  908

  בהתאמה. ,אלפי ש"ח 64,359 - אלפי ש"ח וכ 61,297 -*) מלאי הפרויקטים בנס ציונה ובהוד השרון כולל מרכיב קומבינציה בסך של כ .לדוח 'פרק אל 11.11לפרטים נוספים אודות הפרוייקטים ראה סעיף 

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת החברה בהם בפרוייקטים   28
 .2012בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר   29
  .לדוח' א לפרק 10.14 סעיף ראה הדירות מלאי אודות לפרטים   30
יחידות בפרויקט הוד השרון לבעלי הקרקע. יחידות דיור אלו כוללות יחידות דיור בניינים שהחלה בנייתם בלבד  64יחידות דיור פרויקט נס ציונה ו  42נוסף על הדירות שנמכרו ללקוחות חיצוניים החברה נמצאת בהקמה של       31

  ובגינם נוצרה
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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 

   2012:32בדצמבר 

שיעור רווח 
  (הפסד)
  גולמי צפוי

 )%-(ב

  רווח (הפסד)
  גולמי
 33צפוי

  עלויות
 34צפויות

הכנסות צפויות

  שם הפרוייקט
  בגין דירות במלאי סה"כ

 2012בדצמבר  31ליום 
  בגין חוזים שנחתמו

 2012בדצמבר  31ליום 

  :ישראל      
3% 5,108 165,149 170,257 35,134 דורי בסט*)  135,103
19% 31,284 132,760 164,044 65,005 99,039 Dori Dream –  8, 7, 6בניינים  
21% 103,268 390,079 493,347 304,421 188,926   וילה דורי **)

  סה"כ  423,068  404,580  827,648  687,988  139,660  17%

  .הפרויקטש"ח אשר משקף את עלות הקרקע בקומבינציה. מרכיב זה נוסף להכנסות הפרויקט ולעלויות  אלפי 64,359 -הכנסות ועלויות הפרויקט כוללות מרכיב קומבינציה של כ *)

  .הפרויקטאשר משקף את עלות הקרקע בקומבינציה. מרכיב זה נוסף להכנסות ולעלויות  ש"ח אלפי 106,070 -הכנסות ועלויות הפרויקט כוללות מרכיב קומבינציה של כ *)*

   :)(באלפי ש"ח 35ניתוח רגישות

Dreamori D – 8, 7, 6ינים בני  

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
 מכירות / עלויות

112,846  119,484  126,122  132,760  139,398  146,036  152,674  
26,591  19,953  13,315  6,677  39  )6,599(  )13,237(  139,437  85%  
34,794  28,156 21,518 14,880 8,242 1,604 )5,034(  147,640  90%  
42,996  36,358 29,720 23,082 16,444 9,806 3,168  155,842 95%
51,198  44,560 37,922 31,284 24,646 18,008 11,370  164,044 100%
59,400  52,762 46,124 39,486 32,848 26,210 19,572  172,246 105%
67,602  60,964 54,326 47,688 41,050 34,412 27,774  180,448 110%
75,805  69,167  62,529  55,891  49,253  42,615  35,977  188,651  115%  

                  

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת הקבוצה בהם בפרוייקטים   32
 .המימון להוצאות הקבוצה של ההלוואות את לייחס ניתן ולא הואיל, המימון הוצאות בניכוי הגולמי הרווח את להציג ניתן לא   33
  .הקרקע עלויות רכיב את כולל   34
 .2012 בדצמבר 31 ליום הקבוצה של מהותיים פרוייקטים של הגולמי לרווח מתייחס הרגישות ניתוח   35
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  דוריוילה 

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
 עלויות/  מכירות

331,567  351,071  370,575  390,079  409,583  429,087  448,591  
87,778  68,274  48,770  29,266  9,762  )9,742(  )29,246(  419,345  85%  

112,445  92,941 73,437 53,933 34,429  14,925 )4,579(  444,012  90%  
137,113  117,609 98,105 78,601 59,097  39,593 20,089  468,680 95%
161,780  142,276 122,772 103,268 83,764  64,260 44,756  493,347 100%
186,447  166,943 147,439 127,935 108,431  88,927 69,424  518,014 105%
211,115  191,611 172,107 152,603 133,099  113,595 94,091  542,682 110%
235,782  216,278  196,774  177,270  157,766  138,262  118,758  567,349  115%  

                  

  יבנימינ -בסט דורי

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
  189,921  181,664  173,406  165,149  156,892  148,634  140,377 עלויות/  מכירות

4,342  )3,916(  )12,173(  )20,431(  )28,688(  )36,945(  )45,203(  144,718  85%  
12,855  4,597 )3,660( )11,918( )20,175( )28,433( )36,690(  153,231  90%  
21,368  13,110 4,853 )3,405( )11,662(  )19,920( )28,177(  161,744  95%
29,880  21,623 13,365 5,108 )3,149(  )11,407(  )19,664(  170,257  100%
38,393  30,136 21,878 13,621 5,363  )2,894(  )11,152(  178,770  105%
46,906  38,649 30,391 22,134 13,876  5,619  )2,639(  187,283  110%
55,419  47,161  38,904  30,647  22,389  14,132  5,874  195,796  115%  
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  לגבי פרוייקטים בהקמה נוסףמידע  11.12

לפרוייקטים העיקריים שתוארו בטבלאות שלעיל ופרוייקטים נוספים בקשר  פרטיםלהלן 
  יזמיים נוספים של דורי קבוצה:

  בישראל פרוייקטים 11.12.1

  תמציתי של הפרוייקטים היזמיים בישראל: תיאורלהלן 

  "Dori Dream" –קריית מוצקין  11.12.1.1

התקשרה דורי קבוצה בהסכם לרכישת קרקע בשטח של  2006בשנת 

  דונם בקריית מוצקין. 27-כ

קומות  12-15בנינים, בני  10פי תב"ע המאושרת, יכלול הפרוייקט -על

  יחידות דיור. 500יחידות דיור לבניין, ובסך הכל  42-56שבהם יהיו 

הבניינים  בשני, נמכרו ואוכלסו כל יחידות הדיור הדוח למועד נכון
  יחידות דיור.  108הראשונים בפרויקט, הכוללים 

 דירות 98אשר מתוכן נמכרו דירות,  144 הכוללים( נוספים בניינים 3
. השלמת הקמת ושיווק בניה בשלבי נמצא) הדוחפרסום  למועד עד

במחצית  לחול הצפוי הםב הכלולותומסירת הדירות  הבניינים
  . 2014ובשנת  2013השנייה של שנת 

, באזור השפכים מי מוביל של הקמתו השלמת עםעל פי התב"ע, 
בפרויקט,  הנותרים חמשת הבנייניםלבניה  היתריתתאפשר הוצאת 

  "ד. יח 248 הכוללים

  "וילה דורי"  – ציונה נס 11.12.1.2

התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי  1999בשנת 
יחידות דיור במקרקעין בנס ציונה. הסכם  372זכויות בנייה של 

הקומבינציה מאפשר לבעלי הזכויות לבחור את שיטת תשלום 
יחידות או כתמורה בעסקת תמורות. התמורה כתמורה בעסקת 
מערכן הכולל של היחידות  32%-30%-התמורה הינה בהיקף של כ

  ").הסכם הקומבינציה("

דורי קבוצה רכשה את זכויותיהם של חלק מבעלי הזכויות האמורים 
יחידות דיור, במסגרת הסכמים  37-במקרקעין, בהיקף כולל של כ

ות הוחרגו מתחולת הסכם נוספים שנחתמו עימם, ואותם בעלי הזכוי

  הקומבינציה.

אושרה תוכנית בנין עיר, להקמת שכונה  2008במהלך חודש אפריל 
יחידות דיור, על  372-בבניה רוויה ובניה צמודת קרקע של כ

יחידות דיור.  277-המקרקעין האמורים. חלקה של דורי קבוצה הינו כ
יחידות  186קט, הכולל הדוח, מצוי שלב א' של הפרוי נכון למועד

אשר כולל את יתרת דיור, בשלבי מסירה מתקדמים בעוד שלב ב' 
  . נמצא בשלבי הקמה ושיווקהיחידות בפרויקט 

 (ללא היחידות שיימסרו לבעלי הקרקע) 158נכון למועד הדוח נמכרו 

  .יחידות דיור בפרויקט
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דירות שנמסרו לבעלי  15דירות (מתוכן  95בתקופת הדוח נמסרו 
  קע).קר

   מתחם "דורי פארק" (לשעבר, "ארט פארק") – הפתח תקוו 11.12.1.3

מהזכויות בחלקת מקרקעין  78%-רכשה דורי קבוצה כ 2000בשנת 
 18-אריה בפתח תקווה, בשטח כולל של כ תהנמצאת באזור קריי

מ"ר, והפכה  43,000-דונם הכולל זכויות בניה בשטח כולל של כ
השלימה דורי קבוצה  2007שותפה במקרקעין עם צד שני. בשנת 

  "). המתחם" –(להלן  בחלקת המקרקעין הזכויותרכישה של יתרת 

 התקשרה דורי קבוצה עם צד שלישי לא קשור 2010בחודש דצמבר 
להקמת בניין, על מגרש בשטח  ")הסכם המכר") בהסכם ("הרוכש("

מ"ר, ומכירתו לרוכש  8,000-בניה של כהכולל שטח דונם,  3-של כ

  .2012הבניין נמסר בחודש מרס לאחר הקמתו. 

שנים,  5אופציה לתקופה של עד ניתנה לרוכש במסגרת הסכם המכר, 
 שטח בניה כולל"), בףהבניין הנוס("או חלק ממנו ת בניין נוסף רכישל

  מ"ר, בשטח המתחם.  3,500-כשל 

 הבנייןהדוח, הזכויות שנותרו לדורי קבוצה במתחם (בניכוי  למועד
) לרוכש שניתנה האופציה כולל ולא, המכר להסכם בהתאם שנמכר

  ."רמ 35,000 של בשטח למכירה זכויות הינן

 הקמת של בדרך במתחם הזכויות יתרת לשיווק פועלתקבוצה  דורי
 הבניינים. מכירתם/או ו השכרתם לשם נוספים בניינים ארבעה

  .ורישוי שונים תכנון ,בניה היתרי הוצאת בשלבי מצויים

  ")בניימיני הוד השרון ("דורי בסט 11.12.1.4

, התקשרה דורי קבוצה עם צד שלישי בהסכם 2010בחודש דצמבר 

דונם  5-מהזכויות במקרקעין בשטח של כ 50%קומבינציה לרכישת 
"). הפרויקט כולל הסכם הקומבינציההשרון, בעסקת יחידות (" בהוד

יחידות דיור בשני בנייני דירות למגורים, לרבות שטחים  128

  ").הפרויקטומתקנים משותפים, מקומות חניה ומחסנים ("

  להסתיים וצפויה 2011 יוני בחודש והחלושיווקו  הפרויקט הקמת
  . 2013 של שנתבמחצית השנייה 

  .בפרויקטיחידות  49הדוח, נמכרו פרסום  למועד נכון

  הוד השרון ("דורי בסט פליישר") 11.12.1.5

 יחידות בעסקת קומבינציה הסכם נחתם 2011 נובמבר בחודש
יחידות  65, שלהם זכויות להקמת שלישיים צדדים עם בנייה ושירותי

 37-דונם. חלקה של דורי קבוצה הינו ל 3-דיור בחלקה בשטח של כ
 היתר להוצאת פועלתקבוצה  דורילמועד הדוח,  נכוןיחידות דיור. 

  לבניין. בנייה

 25-מ יאוחר לא תסתיים הפרויקט בנייתדורי קבוצה,  להערכת

   .הבניהממועד התחלת  חודשים
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 מתחם הפיל  -תל אביב  11.12.1.6

התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי  2002בשנת 
-70דונם, המיועדים להקמת  3- זכויות הבעלות במקרקעין ששטחם כ

יחידות דיור, המצויים ברחוב בני אפרים בתל אביב בעסקה  76

משולבת של יחידות או תמורות. חלקה של דורי קבוצה בפרויקט הנו 
 שנת במהלך להתחיל פויהצ הפרויקט הקמתיחידות דיור.  42-46
 היתרי והוצאת הנדרשים הסטטוטוריים לאישורים בכפוף, 2013

   .בניה

  גני תקווה 11.12.1.7

התקשרה דורי קבוצה עם צד שלישי שהינו בעל זכויות  2005בשנת 
דונמים בגני תקוה, בהסכם  38-יחידות דיור בשטח של כ 260להקמת 

ורי קבוצה קומבינציה, בעסקת יחידות ו/או תמורות. חלקה של ד

  דיור. יחידות 155בעסקה הינו 

התקשרה דורי קבוצה בהסכם נוסף עם בעל זכויות אחר,  2006בשנת 
, יחידות דיור 77בהסכם קומבינציה לגבי שטח סמוך המיועד להקמת 

- ל זכויותקרקע המשקף  שטח 2010מתוכן מכרה דורי קבוצה בשנת 

  . רכישה לקבוצתיחידות דיור,  71

למועד הדוח, סך כל הזכויות של דורי קבוצה משתי העסקאות 
  יחידות דיור. 161 -האמורות הינן ל

הדיון בהתנגדויות לתוכנית הסתיים ולאחר למועד הדוח,  נכון
. זכויות החברה לקבל תוקףו השלמת תנאים היא צפויה להתפרסם

 ממסכי חלק המהוות האיזון טבלאותפי -עלהמתוארות לעיל הינן 
  .הממתינה לפרסום ולמתן תוקף ניתהתוכ

  פרוייקטים למגורים בסלובקיה 11.12.2

 Elgador Managementפעילות דורי קבוצה בסלובקיה נעשית באמצעות 
Company Limited )"Elgador Management ,חברה שהתאגדה בקפריסין ,("

  והנה בבעלות מלאה של דורי קבוצה. 

שהואגדה בסלובקיה,  פרוייקטרכשה הקבוצה באמצעות חברת  2008בשנת 
, קרקע Elgador Managementידי -ואשר מלוא הון מניותיה מוחזק על

למועד הדוח, דורי  נכוןסלובקיה, לבניית פרוייקט מגורים. בברטיסלבה, בירת 

   .הפרויקט הקמת להתחלת מקדימות פעולותקבוצה מבצעת 

  3 גייטוינה  פרויקט

ין המצויה בעיר ברטיסלבה, בירת רכשה הקבוצה חלקת מקרקע 2008בשנת 
דיור  יחידות 185כולל  הפרוייקטמ"ר.  10,008 -כ סלובקיה, בשטח כולל של

יחידות דיור, השלב  45 - יכלול שלושה שלבים: שלב א' הפרויקט. מסחרושטחי 

 הקמת. דיוריחידות  84 -יחידות דיור ושטחי מסחר, והשלב השלישי  56 -השני 
למועד הדוח  נכון. 2015ולהסתיים בשנת  2013צפויה להתחיל בשנת  הפרויקט

ומבוצעות עבודות מקדמיות לקראת  הפרויקט להקמת העבודותהחלו  טרם

 תחילת ההקמה ולצורך קבלת ליווי פיננסי והתקשרות עם קבלן ראשי מקומי. 
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  37 ,36:השקעה בחברות מוחזקות)תחת סעיף , מוצג %32(חלק החברה  וצה בפוליןפרטים אודות פרוייקטים בהקמה של הקב להלן 11.13

שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה ליום 

בדצמבר  31
2012 

עלות במלאי 
 31נכון ליום 

 2012בדצמבר 
 (באלפי ש"ח)

הכנסות שהוכרו 
 31עד ליום 
 2012בדצמבר 

 (באלפי ש"ח)

מספר יחידות מכורות ליום 
מס' יחידות 

ליום במלאי 
בדצמבר  31

201238 

שטח 
  לבנייה
 (במ"ר)

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
  הזכויות

להן זכאית 
דורי 
 קבוצה

מיקום 
 הפרויקט

שם 
 הפרויקט

  סמוך
למועד 
 הדוח

31 
בדצמבר 

2012 

31 
בדצמבר 

2011 

צמוד  34 9,405 13 13 21 23 22,216 19,153 100%  הושלם
  קונסטס ורשה חכירה קרקע

2015-2017 0% 24,171 - - - - 320 15,400 320 רוויה חכירה פוזנן קופרניקוס
  ג'ימיני   ורשה  בעלות רוויה  182  13,900  16  137  166  170  82,661  37,527  100%  הושלם

2015-2017 0% 37,881 - - - - 405 23,100 405 רוויה חכירה ורשה מגלן
  אימפרסיו  ורוצלאב  בעלות רוויה  217  12,800  169  22  48  52  21,298  36,183  39% 2012-2015
2016-2020 0% 22,412 - - - - 473 24,400 473 רוויה בעלות ורוצלאב   מאטיס 
2012-2020 15% 54,173  7,676  40 33 9   פנורמיקה  שצ'צין  בעלות רוויה  514  36,700  481
2014-2016 0% 12,012  -  - - -   ניוטון  פוזנן  בעלות רוויה  50  3,700  50
2012-2015 40% 60,446 35,116 132 124 60 256 26,000 380 רוויה חכירה ורשה ורדיס

צמוד   160  23,500  160 - - -  -  38,463 0% 2016-2021
   פלנטי  ורשה  בעלות קרקע

2012-2020 28% 70,754  11,035  64 61 29   נאטורליס  ורשה  בעלות רוויה  490  30,200  429
חכירה רוויה  500  30,800  359  57  141  154  51,593  109,311  50% 2012-2015   סאקורה  ורשה
  שופן  שצ'צ'ין  חכירה רוויה  390  33,000  390  -  -  -  -  28,035  0% 2015-2020
רוויה  275  12,250  275  -  -    -  17,655  0% 2015-2018 בעלות  סקרנוויצקה  ורשה

  פוזנן  חכירה רוויה  428  25,000  403  -  25  27  -  60,461  0% 2014-2018
מודי 

  גרונוואלד
  רנסנס  ורשה  בעלות רוויה  224  15,800  224  -  -  -  -  25,192  0% 2016-2020

צמוד   75  11,200  75  -  -  -  -  9,065  0% 2016-2018
  ויואלדי  שצ'צ'ין  בעלות קרקע

2016-2018 0% 25,851  -  - - -   פיקאסו  ורוצלאב  חכירה רוויה  158  8,000  158
2015-2020 18% 20,054 5,082 25 21 11 253 17,800 274 רוויה בעלות פוזנן צ'ילי
2014-2015 0% 18,849 - - - - 64 5,600 64 רוויה בעלות ורשה טמקה
  ואן גוך  ורוצלאב  בעלות רוויה  292  16,500  292  -  -  -  -  10,876  0% 2015-2019
2014-2018 10% 60,683  -  108 96 21   אספרסו  ןישצ'צ'  חכירה רוויה  670  35,900  574
  אחרים                      5,160 0% 2012-2016

  804,367  236,677  795 736 359  סה"כ פולין        6,575 430,955 5,839

                                                 
 "ח לזלוטי.ש 1.204של הנתונים מוצגים בש"ח לפי שע"ח    36
 ההשלמה נפרסת על מספר שנים ולכן הפרויקטים בפולין כוללים מספר שלבים       37
  .2012בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר   38
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 להלן פרטים אודות פרוייקטים בהקמה של הקבוצה בבולגריה ובאוקראינה (חלק החברה 50%, מוצגים בסעיף השקעה בחברות מוחזקות): 

שנת 
השלמה 
 משוערת

שיעור 
השלמה 

 31ליום 
בדצמבר 

2012 

עלות במלאי 
 31נכון ליום 

 2012בדצמבר 
 (באלפי ש"ח)

הכנסות שהוכרו 
 31עד ליום 
 2012בדצמבר 

 (באלפי ש"ח)

מספר יחידות מכורות ליום  מס' 
יחידות 
במלאי 

 31ליום 
בדצמבר 

201239 

שטח 
  לבנייה
 (במ"ר)

מספר 
יחידות 

 דיור 

סוג 
 בנייה

טיב 
  הזכויות

להן זכאית 
 החברה

מיקום 
  סמוך שם הפרויקט הפרויקט

למועד 
 הדוח

31 
בדצמבר 

2012 

31 
בדצמבר 

2011 

  בולגריה:                     
- 0% 1,627  -  - - -   רגינה  סופיה  בעלות  רוויה  68  8,236  68

87  87  37,194  4,856 100% הושלם 82   אירנה  סופיה  בעלות  רוויה  117  14,500  30

  6,483  37,194  87 87 82   סה"כ בולגריה        185  22,736  98

  אוקראינה:                         
  40שונים  קייב  בעלות  רוויה                4,914 0% -

 סה"כ אוקראינה                      4,914   

                         

   

                                                 
 .2012בדצמבר  31הדירות שטרם נמכרו נכון ליום  מספר   39
  .לדוח' א לפרק 9.2 סעיף ראה לפרטים   40
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 31בהקמה, שהוחל בבנייתם ובשיווקם (באלפי ש"ח) ליום  שיעור הרווח החזוי, אשר טרם נזקף לדוח רווח והפסד, של הפרוייקטים אודותלהלן פרטים 

   2012:41בדצמבר 

שיעור רווח 
  (הפסד)
  גולמי צפוי

 )%-(ב

  רווח (הפסד)
  גולמי
 42צפוי

  עלויות
 43צפויות

הכנסות צפויות

  שם הפרוייקט
  בגין דירות במלאי סה"כ

 2012בדצמבר  31ליום 
  בגין חוזים שנחתמו

 2012בדצמבר  31ליום 

  )32.1% -(חלק החברה כ :וליןפ      
13.6% 7,088 45,029 52,116 43,125 8,991   נאטורליס

  קונסטנס  2,449  16,704  19,153  19,153  -  0%
3.9% 785 19,346 20,131 16,690   פנורמיקה  3,441

  2ג'ימיני   43,131  17,665  60,796  35,566  25,230  41.5%
  ורדיס   32,500  56,932  89,432  57,326  32,106  35.9%
  צ'ילי  2,430  11,641  14,071  12,903  1,168  8.3%
  אימפרסיו   1,877  11,773  13,650  12,913  737  5.4%
  סאקורה   26,321  69,955  96,275  73,554  22,721  26%

  אספרסו  31,341  50,432  81,773  60,512  21,261  33%
 מודי גרונוולד  7,709  52,895  60,604  52,726  7,879  13%

  פולין סה"כ  160,190  347,812  508,002  389,028  118,975  23.4%
)50% -(חלק החברה כ :בולגריה            
  אירנה  -  4,856  4,856  4,856  -  0%

  

                                                 
 .בלבד החברה של לחלקה מתייחסים הכספיים והנתונים הפרוייקט נתוני, קומבינציה בעסקאות קרקע בעלי עם או שותפים עם פועלת הקבוצה בהם בפרוייקטים   41
 .המימון להוצאות הקבוצה של ההלוואות את לייחס ניתן ולא הואיל, המימון הוצאות בניכוי הגולמי הרווח את להציג ניתן לא   42
  .הקרקע עלויות רכיב את כולל   43
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  ) ח(באלפי ש" 44ניתוח רגישות

  נורמיקהפ

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
19,346 18378 17,411 16,444 עלויות/  מכירות 20,313 21,280 22,248 

667 )300(  )1,267(  )2,235( )3,202( )4,169( )5,136(  17,111 85%  
1,674 707 )261(  )1,228( )2,195( )3.163( )4,130(  18,118 90%  
2,680 1,713 746 )221( )1,189( )2.156( )3,123(  19,124 95%
3,687 2,720 1,752 785 )182( )1,149( )2,117(  20,131 100%
4,694 3,726 2,759 1,792 824 )143( )1,110(  21,137 105%
5,700 4,733 3,765 2,798 1,831 864 )104(  22,144 110%
6,707 5,739 4,772 3,805 2,837 1,870 903 23,151 115% 
                  

  קונסטנס

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115% 
 עלויות/  מכירות

16,280 17,238 18,195 19,153 20,111 21,068 22,026 

- (958) (1,915) (2,873) (3,831) (4,788) (5,746) 16,280 85%  
958 - (958) (1,915) (2,873) (3,831) (4,788) 17,238 90% 

1,915 958 - (958) (1,915) (2,873) (3,831) 18,195 95%
2,873 1,915 958 - (958) (1,915) (2,873) 19,153 100%
3,831 2,873 1,915 958 - (958) (1,915) 20,111 105%
4,788 3,831 2,873 1,915 958 - (958) 21,068 110%
5,746 4,788 3,831 2,873 1,915 958 - 22,026 115% 
                  

  נטורליס

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
47,280 45,029 42,777 40,526 38,274 עלויות/  מכירות 49,531 51,783

6,025 3,773 1,522 )730( )2,981( )5,232( )7,484( 44,299 85%  
8,630 6,379 4,128 1,876 )375( )2,627( )4,878(  46,905 90%  

11,236 8,985 6,733 4,482 2,231 )21( )2,272( 49,511 95%
13,842 11,591 9,339 7,088 4,836 2,585 334 52,116 100%
16,448 14,196 11,945 9,694 7,442 5,191 2,939 54,722 105%
19,054 16,802 14,551 12,299 10,048 7,797 5,545 57,328 110%
21,660 19,408 17,157 14,905 12,654 10,402 8,151 59,934 115% 

                  

  2 ימיני'ג

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
33,787 32,009 30,231 עלויות/  מכירות 35,566 37,344 39,122 40,900

21,446 19,667 17,889 16,111 14,333 12,554 10,776 51,677 85%  
24,486 22,707 20,929 19,151 17,372 15,594 13,816 54,716 90%  
27,525 25,747 23,969 22,191 20,412 18,634 16,856 57,756 95%
30,565 28,787 27,009 25,230 23,452 21,674 19,895 60,796 100%
33,605 31,827 30,048 28,270 26,492 24,714 22,935 63,836 105%
36,645 34,866 33,088 31,310 29,532 27,753 25,975 66,876 110%
39,685 37,906 36,128 34,350 32,571 30,793 29,015 69,915 115% 

                  

  

  

                                                 
 .2012 בדצמבר 31 ליום הקבוצה של מהותיים פרוייקטים של הגולמי לרווח מתייחס הרגישות ניתוח   44
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  צ'ילי

85%  90% 95% 100% 105% 110% 115%  
 עלויות/  מכירות

10,968 11,613 12,258 12,903 13,548 14,194 14,839
993 348 )298( )943( )1,588( )2,233( )2,878( 11,960 85%  

1,696 1,051 406 )239( )884( )1,530( )2,175( 12,664 90%  
2,400 1,755 1,110 464 )181( )826( )1,471( 13,368 95%
3,103 2,458 1,813 1,168 523 )122( )768( 14,071 100%
3,807 3,162 2,517 1,871 1,226 581 )64( 14,775 105%
4,511 3,865 3,220 2,575 1,930 1,285 640 15,478 110%
5,214 4,569 3,924 3,279 2,633 1,988 1,343 16,182 115% 
                  

  סאקורה

85%  90% 95% 100% 105% 110%  עלויות/  מכירות  115%
62,521 66,199 69,877 73,554 77,232 80,910 84,588 
19,313 15,635 11,957 8,280 4,602 924 (2,753) 81,834 85%  

24,127 20,449 16,771 13,093 9,416 5,738 2,060 86,648 90%  
28,940 25,263 21,585 17,907 14,230 10,552 6,874 91,462 95%
33,754 30,076 26,399 22,721 19,043 15,366 11,688 96,275 100%
38,568 34,890 31,213 27,535 23,857 20,179 16,502 101,089 105%

43,382 39,704 36,026 32,349 28,671 24,993 21,315 105,903 110%
48,195 44,518 40,840 37,162 33,485 29,807 26,129 110,717 115% 

                  

  אימפרסיו

  עלויות/  מכירות
115%  110%  105%  100%  95%  90%  85%  
14,85014,20413,55812,913 12,267 11,621 10,976 

85%  11,602 )3,247()2,602()1,956()1,310( )664()19( 627 
90%  12,285 )2,565()1,919()1,274()628( 18 663 1,309 
95%  12,967 )1,882()1,237()591(55 700 1,346 1,991 
100% 13,650 )1,200()554(91737 1,383 2,028 2,674 
105% 14,332 )517(1287741,420 2,065 2,711 3,356 
110% 15,015 1658111,4562,102 2,748 3,393 4,039 
115% 15,697 8481,4932,1392,785 3,430 4,076 4,721 
                  

  ורדיס

  מכירות / עלויות
115%  110%  105%  100%  95%  90%  85%  
65,92563,05860,19257,32654,460 51,593 48,727 

85% 11,602 10,09212,95915,82518,69121,558 24,424 27,290 
90% 12,285 14,56417,43020,29723,16326,029 28,895 31,762 
95% 12,967 19,03621,90224,76827,63430,501 33,367 36,233 
100% 13,650 23,50726,37329,24032,10634,972 37,839 40,705 
105% 14,332 27,97930,84533,71136,57839,444 42,310 45,177 
110% 15,015 32,45035,31738,18341,04943,916 46,782 49,648 
115% 15,697 36,92239,78842,65545,52148,387 51,253 54,120 
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  ודי גרונוולדמ

  מכירות / עלויות
115%  110%  105%  100%  95%  90%  85%  
60,63557,99955,36252,72650,090 47,453 44,817 

85% 51,514 )9,121()6,485()3,848()1,212(1,424 4,061 6,697 
90% 54,544 )6,091()3,454()818(1,8184,454 7,091 9,727 
95% 57,574 )3,061()424(2,2124,8487,485 10,121 12,757 
100% 60,605 )30(2,6065,2427,87910,515 13,151 15,787 
105% 63,635 3,0005,6368,27310,90913,545 16,181 18,818 
110% 66,665 6,0308,66611,30313,93916,575 19,212 21,848 
115% 69,695 9,06011,69714,33316,96919,606 22,242 24,878 
                  

  אספרסו

  מכירות / עלויות
115%  110%  105%  100%  95%  90%  85%  
69,58966,56363,53860,51257,487 54,461 51,435 

85% 69,507 )82(2,9445,9698,99512,021 15,046 18,072 
90% 73,596 4,0077,03310,05813,08416,109 19,135 22,161 
95% 77,685 8,09611,12114,14717,17220,198 23,224 26,249 
100% 81,773 12,18415,21018,23521,26124,287 27,312 30,338 
105% 85,862 16,27319,29822,32425,35028,375 31,401 34,427 
110% 89,951 20,36223,38726,41329,43832,464 35,490 38,515 
115% 94,039 24,45027,47630,50133,52736,553 39,578 42,604 
                  

 

  לגבי פרוייקטים בהקמה נוסףמידע  11.14

  בפוליןפרוייקטים למגורים  11.14.1

עם שותפים נוספים, ונכון  2000הקבוצה החלה את פעילותה בפולין בשנת 
חברות (" למועד הדוח פועלת דורי קבוצה בפולין באמצעות חברות פרויקט

, שהתאגדו בפולין. רוב חברות הפרויקט הפולניות הינן ")הפרוייקט הפולניות

  "). רונסון(" .Ronson Europe N.Vבבעלות מלאה של  

מניותיה של רונסון רשומות למסחר ש ,רונסון הינה חברה, שנתאגדה בהולנד

  .2007בבורסה בוורשה שבפולין, החל מחודש נובמבר 

 .I.T.R. Dori B.Vדורי קבוצה מחזיקה במניות רונסון בעקיפין באמצעות 
")ITR-Dori :חברה, שהתאגדה בהולנד, כמפורט להלן ,("  

ידי דורי קבוצה ותיאטראות - על ITR-Doriהוחזקו מניות  2012עד חודש דצמבר 
"), בחלקים שווים, ITישראל בע"מ, שהינה צד שאינו קשור לדורי קבוצה ("

זכויות שוות בהון, בהצבעה  ITR-Dori -לכל אחת מבעלות המניות בשהקנו 
וכבעלי  ITR-Dori-, ויחסיהן כבעלי מניות בITR-Dori-ובמינוי דירקטורים ב

מניות בעקיפין ברונסון הוסדרו במסגרת הסכם בעלי מניות שהקנה לצדדים 
 ITR-Doriהחזיקה  2012כן, עד חודש דצמבר -שליטה משותפת ברונסון. כמו

 . רונסוןמהון המניות ב 64.2%-במישרין בכ

שינוי מבני בהחזקותיה בעקיפין ברונסון,  ITהשלימה  2012בחודש דצמבר 
ידי דורי - בעקיפין על רונסוןשבעקבותיו חלו שינויים באופן החזקת מניות 

 IT-, כמפורט להלן. יודגש, כי גם לאחר השינוי המבני דורי קבוצה וIT-קבוצה ו
, כפי שהחזיקו רונסוןמהון המניות של  32.1%-חת בעקיפין, בכמחזיקות כל א



-63-  

לאחר השלמת  .רונסוןהשינוי המבני, תוך המשך השליטה המשותפת על  ערב
ממניות  32.1%-במישרין בכ ITR-Dori השינוי המבני כאמור לעיל מחזיקה

, בחלקים שווים, ITוהינה בעלת שליטה משותפת יחד עם תאגיד בשליטת רונסון 
", ITR Dori V.O.Fבשותפות כללית שהתאגדה לפי דיני הולנד בשם "

  45רונסון.מהון המניות של  64.2%-המחזיקה בכ

בהתאם לאמור לעיל, עודכנו במסגרת הסכם בעלי המניות ההוראות המקנות 
(המייצג את החזקותיהם בעקיפין  רונסוןלצדדים ייצוג שווה בדירקטוריון 

וההוראות  רונסוןומניות  ITR-Doriעברת מניות ), המגבלות להרונסוןבמניות 
ידי כל אחד -המוחזקות על ITR-Doriהמתייחסות לזכויות שמקנות מניות 

  מהצדדים. 

נוספים במבנה ההחזקות במניות רונסון תוך שמירה  שינוייםקבוצה בוחנת  דורי

  ברונסון. ITעל השליטה המשותפת של דורי קבוצה ושל 

 G.E Real Estate CE Residential-ו ITR-Doriרו התקש 2007בחודש ספטמבר 
B.V.מהון  15.3%- , אשר למיטב ידיעת דורי קבוצה מחזיקה נכון למועד הדוח ב

המניות של רונסון, בהסכם בעלי מניות הכולל, בין היתר, הוראות ביחס למינוי 
דירקטורים, להעברת מניות ולנושאים בהם נדרשת החלטה פה אחד של כל 

כן, הסכם בעלי -ם החברים בדירקטוריון המנהל של רונסון. כמוהדירקטורי
המניות מקנה לבעלי המניות זכות סירוב ראשון וזכות ההצטרפות, והוא כולל 

של נדל"ן למגורים בפולין,  םתניית אי תחרות לגבי פעילות של ייזום פרוייקטי
  .תכמפורט בהסכם בעלי המניו

הינה ייזום והקמה של פרוייקטים פעילותן של חברות הפרוייקט הפולניות 
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

אחד בלבד. חברות הפרוייקט הפולניות אינן  לייזום פרוייקט בזמן נתון

ידי קבלנים -משמשות כקבלן מבצע בפולין, והקמת המבנים מבוצעת על
  מקומיים ו/או זרים הפעילים בפולין.

פי הסכמי הרכישה של המקרקעין בפולין, טיב הזכויות הניתנות -לרוב, על
עוד שבמבנים ב 46לחברות הפרוייקט הפולניות במקרקעין הינן זכות שימוש לעד,

ידי החברות הייזמיות בפולין או המצויים על המקרקעין -המוקמים על
הנרכשים, ניתנות לחברות הפרוייקט הפולניות זכות בעלות. החברות הייזמיות 
בפולין מבצעות את ההתקשרויות לרכישת זכויות במקרקעין בפולין בסיוע 

  עורכי דין מקומיים.

ונמסרו  דיור יחידות 380 בפולין ניותולהפ הפרויקט חברות מכרו 2012בשנת 
הכוללים  פרויקטים 10ופיתוח של הינה בשלבי בנייה  רונסון. יחידות דיור 394
 תעתידות להימסר בשנאשר  דיור יחידות 540-כ מתוכן, דיור יחידות 1,100 -כ

 בורוצלאב, בפוזנן, בורשה נוספיםפרויקטים  12-כ לרונסון כן,-כמו. 2013
 יחידות  6,600 -ובסך הכול צבר של כבשלבי תכנון שונים,  ,בפוליןש'צ'ין ובשצ

  דוח.ל 'פרק אל 11.14.1. לפרטים ראה סעיף הכלדיור בסך 

                                                 
 למועד הדוח, השותפות הכללית טרם נרשמה לפי דיני הולנד, והצדדים פועלים לרישומה. נכון   45
 .לדוחא'  לפרק 9.2.1 סעיף ראה לעד השימוש זכות אודות לפרטים   46
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 פיקוח על רונסון מקפידהמנת להפחית את החשיפה לסיכוני שוק בפולין,  על
 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 
מת לב קטנים, וכן בשל ההידוק בשווקי האשראי, ומתכננת פרויקטים תוך שי

  לעלייה אפשרית בעלויות המימון ולהקשחה אפשרית בתנאי האשראי.

   :)32% -כ (חלק החברה להלן תיאור תמציתי של הפרויקטים בפולין

 'ימיני  ג 11.14.1.1

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006 בשנת
  . שבורשה Ursynowמקרקעין המצויה באזור 

-יחידות דיור ו 167כולל  ,2011אשר הקמתו החלה בשנת  ,הפרוייקט
הקמתו של השלב  ."רמ 13,900 של כולל יחידות מסחר בשטח 15

 167 הכוללת, השלב השנישל  בנייתו, ו2010הראשון הסתיימה בשנת 
  .2012בשנת  הסתיימה יחידות מסחר, 15-יחידות דיור ו

 קופרניקוס  11.14.1.2

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2005בשנת 
מ"ר. רכישת הקרקע  15,400בפוזנן בשטח בנייה כולל של מקרקעין 

  . 2006במרס  31הושלמה ביום 

 בשנת להתחילצפויה  והקמתו יחידות דיור 320יכלול  הפרוייקט
2013.   

 קונסטס  11.14.1.3

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2005בשנת 

  מקרקעין המצויה בכפר ליד ורשה. 

משפחתיים צמודי -פחתיים ודובתים חד מש 34הפרוייקט מונה 
מ"ר (שטח  9,405-ובשטח בנייה כולל של כ קרקע, בשלושה שלבים

  מ"ר ליחידת דיור). 200-250ממוצע של 

הקמת שני שלבים בפרויקט, במסגרתם  רונסוןסיימה  2010בשנת 
 יחידות, 8, במסגרתו נבנו והקמתו של השלב השלישי יחידות, 26נבנו 

  .2011בשנת מה הסתיי

 מגלן  11.14.1.4

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006בשנת 
מקרקעין המצויה ברח' מגזינובה בורשה בשטח בנייה כולל של 

  מ"ר. 23,100

יבוצע בשני שלבים או יותר, כאשר הקרקע מיועדת לבניית  הפרוייקט
 בעבודות רונסוןהחלה  טרםדיור. נכון למועד הדוח,  יחידות 405

  . 2013. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל בשנת הבניה
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 ורדיס  11.14.1.5

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006בשנת 
  מ"ר.  26,000מקרקעין המצויה בוולה שבורשה בשטח בנייה כולל של 

  .יחידות 380-כ כוללהפרוייקט 

 הפרויקט של' א שלב את בנייתו של סיימה רונסוןלמועד הדוח,  נכון
מ"ר.  9,400שטחי מסחר בשטח כולל של  11-יחידות דיור ו 128הכולל 

בשטח דיור יחידות  78 כולל 2012אשר בנייתו החלה בשנת שלב ב' 
  .2013להסתיים בשנת  צפויההקמת שלב ב'  מ"ר. 4,900כולל של 

 טמקה  11.14.1.6

מקרקעין בהסכם ורכשה זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006בשנת 
 64-צפוי לכלול כ פרוייקטהואשר מיועדת למשרדים.  המצויה בורשה

 להתחיל צפויה הפרויקט הקמת. מ"ר 5,600יחידות בשטח בנייה של 
   .2013 בשנת

  מאטיס 11.14.1.7

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006 בשנת
 הפרוייקטמ"ר.  24,440בשטח כולל של  בורוצלאב המצויה קרקעיןמ

 צפויה הפרויקט הקמת .שלבים בשני ויוקםיחידות דיור  473יכלול 
   .2014 בשנת להתחיל

 גוך -ואן 11.14.1.8

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2006בשנת 
מ"ר.  16,500בנייה כולל של  בשטחבורוצלאב  מקרקעין המצויה

 בשנת להתחיל והוא צפוי יחידות דיור 292צפוי לכלול  הפרוייקט
2013.  

  צ'ילי 11.14.1.9

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2007בשנת 

  מ"ר.  17,800בפוזנן בשטח בנייה כולל של  מקרקעין המצויה

בבניית הפרויקט  החלה רונסון. יחידות 274לכלול  צפוי הפרוייקט
יחידות דיור בשטח  30הכולל  הראשון השלב קמתהו, 2011בשנת 

 השלבשל  ההקמה. 2012 בשנת מ"ר, הושלמה 2,100בניה כולל של 
 החלהמ"ר,  1,600יחידות דיור בשטח בניה כולל של  20 הכולל, השני

   .2013וצפויה להסתיים בשנת  2012 בשנת

  פיקאסו 11.14.1.10

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2007 בשנת
  מ"ר.  8,000בשטח בנייה כולל של  ורוצלאב במרכז המצויה מקרקעין

 רונסון, הדוח למועד נכון .יחידות דיור 158צפוי לכלול  הפרוייקט
 צפויה הפרויקט הקמת. בפרויקט עבודות בביצוע החלה טרם

   .2014 בשנת להתחיל
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  אימפרסיו 11.14.1.11

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2006 בשנת
מ"ר.  12,800בשטח בנייה כולל של  בורוצלאב המצויה מקרקעין

  יחידות דיור, בשני שלבים. 217צפוי לכלול  הפרוייקט

, אשר הפרוייקטבהקמת השלב הראשון של  רונסוןהחלה  2010 בשנת
השלב הראשון . מ"ר 4,400יחידות דיור בשטח כולל של  70כולל 

   .2013 בשנת להתחיל צפויההקמתו של שלב ב' ו 2012הסתיים בשנת 

  ניוטון 11.14.1.12

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2006 בשנת
'טובסקה שבפוזנן בשטח בנייה כולל של בבלצ המצויה מקרקעין

  הושלמה רכישת הקרקע.  2008מ"ר. במהלך שנת  3,700

 סאקורה  11.14.1.13

בהסכם ורכשה זכויות בחלקת  ITR-Doriהתקשרה  2001בשנת 
 2007מקרקעין המצויה בורשה, אשר היתה מיועדת למשרדים. בשנת 

  . רונסוןברות הפרויקט בשליטת נמכרה הקרקע לאחת מח

מ"ר, והוא  30,800יחידות בשטח בנייה של  500- יכלול כ הפרוייקט
בהקמת שלב א' של  רונסוןהחלה  2010במספר שלבים. בשנת מוקם 

שטחי מסחר בשטח כולל של  21-יחידות דיור ו 99שכולל הפרויקט, 
שלב . הקמתו של 2012הקמתו של שלב א' הושלמה בשנת . רמ" 8,100

, החלה מ"ר 8,300בשטח כולל של דיור יחידות  136 ב', שעתיד לכלול
   .2013, וההקמה צפויה להסתיים בשנת 2011בשנת 

  )אקליפסודי גרונוולד (לשעבר, מ 11.14.1.14

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2007 בשנת
מ"ר.  25,000מקרקעין המצויה בפוזנן בשטח בנייה כולל של 

  .יחידות 428צפוי לכלול  הפרוייקט

יחידות  12-יחידות דיור ו 136הקמתו של שלב א', שעתיד לכלול 
, והיא 2012החלה בשנת  מ"ר, 8,500של מסחר בשטח בניה כולל 

   .2014צפויה להסתיים בשנת 

 (אוסידל הרבסקי)  פלנטי 11.14.1.15

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2007בשנת 

מ"ר.  23,500בשטח בנייה עיקרי כולל של  בורשה מקרקעין המצויה
  נכון למועד הדוח, רכישת הקרקע הושלמה.

- ודומשפחתיים - חד דיור יחידות 160צפוי לכלול  הפרוייקט

  2013 בשנת להתחיל צפויה הפרויקט הקמתמשפחתיים. 

 (לומיאנקי) נאטורליס  11.14.1.16

רכישת מקרקעין המצויים סמוך  רונסוןהשלימה  2008בשנת 

  מ"ר.  30,200), בשטח בנייה כולל של Lomianki-(ב לורשה
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יחידות דיור  490במספר שלבים, והוא יכלול  מבוצעהפרויקט 
  מ"ר.  30,200בשטח בנייה כולל של 

 2,900יחידות דיור בשטח כולל  52הקמתו של שלב א', שכולל 
יחידות דיור בשטח כולל של  60מ"ר והקמתו של שלב ב', שכולל 

  .2012שלמו בשנת מ"ר, הו 3,400

 52 הכוללשלב א'  שלבעבודות ביצוע  2010בשנת  החלה רונסון
 בעבודות 2011 ובשנת"ר מ 2,900 של כולל בשטח דיור יחידות

 3,400 של כולל בשטח דיור יחידות 60 הכולל' ג שלבביצוע של 

 .2013 בשנת להסתיים צפויה' גשלב א' ושלב  הקמת"ר. מ

 פנורמיקה  11.14.1.17

בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  רונסוןהתקשרה  2007בשנת 
  מקרקעין המצויה בשצ'צין. 

 36,700-יחידות דיור, בשטח בניה כולל שלכ 514יכלול הפרויקט 
בעבודות ביצוע של שלב א' הכולל  רונסוןהחלה  2010מ"ר. בשנת 

 הושלמה 2012 בשנת מ"ר. 5,300יחידות דיור בשטח כולל של  90
   הקמתו של שלב א'.

 אספרסו 11.14.1.18

זכויות במקרקעין המצויים בוורשה מה 68%הינה בעלת  רונסון
 670. הפרויקט יכלול 2010-2011אשר נרכשו בשנים  ,Wolaבאזור 

שלב א', שעתיד הקמת  מ"ר. 35,900יחידות בשטח בנייה כולל של 
החלה מ"ר,  9,500בשטח בניה כולל של דיור יחידות  210לכלול 

  .2014 בשנת םלהסתיי וצפויה 2012בשנת 

 ורשה -רנסנס  11.14.1.19

 בחלקת זכויות לרכישת בהסכם רונסון התקשרה 2006 בשנת
מ"ר.  15,800בשטח בנייה כולל של  בורשה המצויה מקרקעין
 צפויה הפרויקט הקמתיחידות דיור.  224יכלול  הפרוייקט

  .2015 בשנת להתחיל

 'צ'יןשצ - ויולדי 11.14.1.20

מ"ר לבנייה.  11,200 הואנמצאת בהליכי תכנון ושטחה  רונסון
 הפרויקט הקמת. יחידות דיור 75הקרקע מיועדת לבניה של 

 .2014 בשנת להתחיל צפויה

 'צ'יןשצ - שופן 11.14.1.21

 33,000-בשטח של כ בעיר שצ'צ'ין בהליכי תכנון הקרקע קרקע
 הפרויקט הקמתיחידות דיור.  390מ"ר, אשר מיועדת לבניה של 

  .2014 בשנת להתחיל צפויה

בהסכמי עקרונות לרכישת שתי  רונסוןהתקשרה  2012בשנת  11.14.1.22
 לרונסוןקרקעות בוורשה, פולין. השלמת הרכישה והעברת הבעלות 

, בהתקיים 2014הראשונה של שנת צפויות להתבצע במחצית 
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מתכננת להקים על שתי  רונסוןתנאים מתלים מסוימים. 
 מ"ר.  50,000יחידות בשטח בניה כולל של  650הקרקעות יחד 

קרקע בוורצלאב, פולין, בסמוך לחלקת  רונסון רכשה 2012בשנת  11.14.1.23
מתכננת להקים על  רונסון. רונסוןמקרקעין אחרת שהינה בבעלות 

  מ"ר.  16,500יחידות בשטח כולל של  300שתי החלקות האמורות 

 רונסון, באמצעות מיזם משותף, שרונסוןהתקשרה  2012בשנת  11.14.1.24
מהזכויות בה, בהסכם רכישה של קרקע בוורשה.  50%-ב מחזיקה
יחידות בשטח  550מתכננת להקים על הקרקע האמורה  רונסון

  מ"ר. 24,500בניה כולל של 

 בבולגריהפרויקטים למגורים   11.14.2

באמצעות חברת ניהול שדורי  באמצעות מתבצעת בבולגריה הקבוצה פעילות
 שהתאגדו פרויקט חברותשתי קבוצה מחזיקה במלוא הונה המונפק ובאמצעות 

מהונן המונפק, וביתרה מחזיקה  במחציתמחזיקה דורי קבוצה , שבבולגריה

  47. ")דנירקודנירקו בע"מ, שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה בפירוק ("

 : נכון למועד הדוח בבולגריהלהלן תיאור תמציתי של הפרוייקטים 

 רגינה 11.14.2.1

בשתי  זכויות לרכישת בהסכמים הקבוצה התקשרה 2006 בשנת
. דיור יחידות 68 כולל הפרוייקט. בסופיה תהמצויו מקרקעין חלקות

   .החלה טרם הבנייה הדוח למועד נכון

  בואנה ויסטה -אירנה  11.14.2.2

התקשרה הקבוצה בהסכם לרכישת זכויות בחלקת  2006בשנת 

  מ"ר. 6,462בסופיה בשטח של  מקרקעין המצויה

 במהלך. )50%(חלק החברה הוא  יחידות דיור 117הפרוייקט מונה 
  הסתיימה הקמתו של הפרוייקט.  2009שנת 

 הדוח למועד נכוןידות דיור בפרוייקט. יח 87ו , נמכרהדוח למועד נכון

 בפרויקט.  דירות 30 למכירה נותרו

המידע בדבר התחלת ההקמה של הפרויקטים ו/או סיומם הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 
בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה והערכותיה נכון למועד הדוח, 

 , עלויות הבניה ומחירי המכר הצפוייםשל הפרויקטים במועד הדוח המצב התכנונילגבי לרבות 
. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן יקטים במועד הדוחהמיוחסים לפרו

/או ו המצויים בידי החברהשונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים 
ו/או במחירי המכר יות ו/או וו/או בעלשל הפרויקטים מצב התכנוני ל, לרבות ביחס בהערכותיה

   .לדוח 'פרק אל 28ן המפורטים בסעיף כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכו

                                                 
. בבולגריה הפעילות של המימון אופן את, היתר בין, שקבע, מניות בעלי בהסכםהוסדרו  דנירקו ושל קבוצה דורי של יחסיהן   47

 בהליכים החברה נקטה, 2011 עד 2009 השנים במהלך בבולגריה שבוצעו בהשקעות חלקה את העמידה לא שדנירקו לאחר
 קבוצה דורי שהעמידה למימון בנוגע דנירקו לבין קבוצה דורי בין פשרה הסכם 2011 ינואר בחודש נחתם שבעקבותיהם, שונים
 על הוסכם שבמסגרתו, לדנירקו שמונה הזמני המפרק עם בהסכם קבוצה דורי התקשרה 2011 אוגוסט ובחודש, דנירקו במקום
 של מיידי בדוח כמפורט, קבוצה לדורי הלוואות של והמחאה העברה ועל בבולגריה שפועלות בחברות ההחזקה באופן שינוי
  .הפניה של בדרך המובא), 2011-01-236481 מספר(אסמכתא  2011 באוגוסט 9 מיום קבוצה דורי
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ריכוז נתונים אודות קרקעות לגביהן קיימים הסכמים חתומים המקנים זכויות לקבוצה, נכון למועד הדוח, כפוף להתקיימות התנאים  להלן 11.15

 ): שלישייםבהם (בעצמה או במשותף עם צדדים 

אופן 
  מימון

התנאים הנדרשים 
  להשלמה

 מצב תכנוני
 סטטוטורי

 עלויות שנצברו
בדצמבר  31ליום 

2012  
 (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 
הסכם קומבינציה +  2,411 בהכנה

  השרון הוד רוויה *748  263 212,435 1996 בעלות

ליווי 
  בנקאי

  השלמת הליכי תכנון
תב"ע 
מלון  –יהוד  רוויה *300  150 13,000 1999 חכירה 18,992 בהכנה

 אוויה

  סה"כ    1,048  413        21,403      

מספר היחידות המתוכננות הינו הערכה בלבד שכן לא ברור עדיין מה תהיה כמות הדירות במתחם, כפי יאושר בתב"ע.*  
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   :לקבוצה זכויות המקנים חתומים הסכמים קיימים לגביהם מקרקעיןנוסף לגבי  מידע 11.16

 זכויות המקנים חתומים הסכמים קיימים לגביהם למקרקעיןנוספים בקשר  פרטיםלהלן 
  שתוארו בטבלאות שלעיל:  ,לקבוצה

  השרוןהוד  11.16.1

התקשרו בעלי הזכויות במקרקעין  1996בהתאם להסכם קומבינציה משנת 
מ"ר בהוד השרון, בהסכם עם דורי קבוצה בשיתוף עם שתי  212,435ששטחם 

") בעסקת שינוי ייעוד ומכר לגבי המקרקעין ובהקמת הרוכשיםחברות נוספות ("
פרוייקט בנייה על חלק מהמקרקעין. מתוך השטח הרשום הנ"ל, חלקה של דורי 

  מ"ר. 93,717קבוצה במקרקעי העסקה הינו 

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 
שנחתמו ביחס אליו, וזאת ככל שהתכנית לא תופקד להתנגדויות בועדה 

. בשנת 2015ו/או ככל שלא תיכנס לתוקפה עד לשנת  2014עד לשנת  המחוזית

התקשרו הצדדים בתוספת בה סוכם כי אם המוכרים יממשו זכותם  2003
לביטול ההסכם, ובתוך שנה ממועד הביטול יושלם שינוי היעוד, תהא לרוכשים 
זכות סירוב ראשון להתקשר עם המוכרים בעסקה לגבי המקרקעין בתנאים 

  ביותר שיוצעו למוכרים באותה עת, וזאת למשך שנה מיום הביטול. הטובים 

  .בהתנגדויות לדיון הופקדה טרם התוכניתלמועד הדוח  נכון

 יהוד -אוויה  11.16.2

רכשה דורי קבוצה במשותף ובחלקים שווים עם  1999בהתאם להסכם משנת 
מ"ר, המצוי בלב שכונת  13,000-חברה נוספת זכויות חכירה במגרש ששטחו כ

  ית הסביונים ביהוד. על השטח בנוי מלון.קרי

יחד במתכונת של "עסקה משותפת" על מנת פועלים בהתאם להסכם, הצדדים 
מקרקעין של המלון העל  לשנות את ייעודם של המקרקעין ממלונאות למגורים

. הצדדים העניקו זה לזה זכות או במקרקעין סמוכים בהליך של איחוד וחלוקה

   קו של האחר במקרקעין.סירוב ראשון לרכישת חל

מצד  ,דורי קבוצה ובעלי הזכויות הנוספים במקרקעיןנחתם בין  2006בשנת 
, 2008לנובמבר  15הסכם, אשר תוקן ביום אחד, לבין צד שלישי אחר, מצד שני, 

למתן אופציה לרכישת עד מחצית מזכויותיהם במקרקעין. תנאי למימוש 
ית לתכנון ולבנייה "יהוד" האופציה, הוא מתן החלטה של הועדה המקומ

להמליץ בפני הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז להפקיד תוכנית בנין 
יום ממועד קבלת החלטת הוועדה  60האופציה ניתנת למימוש עד חלוף  .עיר

  . המחוזית לאישור התוכנית

המליצה הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לאשר  2009במהלך חודש פברואר 
 הכולליםלהקמת שישה בנייני מגורים, במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה תוכנית 

 שמיעת תהליך והחל המחוזית בוועדה הופקדה התוכנית. יחידות דיור 300-כ

  .ההתנגדויות
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  לקוחות 11.17

לקוחות הקבוצה בתחום הפעילות הינם רוכשי דירות מקרב הציבור המהווים את קהל 
בוצה בפעילות בניית שטחי מסחר ומשרדים הביקוש באזורי הבניה השונים. לקוחות הק

הינם לקוחות עסקיים שונים ומגוונים מקרב הציבור בהתאם לייעוד הנכס הנבנה וצרכי 

הלקוחות. הקבוצה מנהלת קשר עם לקוחותיה במהלך כל הפרוייקט ועד למסירת הדירה, 
   לרבות בדק ואחריות במקרים בהם היא משמשת גם כקבלן מבצע.

בפולין יחד עם העלאת הדרישות של לקוחות הקבוצה בפולין, רגולציה לאור שינויים ב
תהליכים פנימיים שנועדו לשפר את  רונסוןא' לדוח, יישמה  לפרק 9.2.1כמפורט בסעיף 

  לדרישות לקוחותיה בפולין.ואת המענה השירות ללקוחות 

 עולה ממנו הקבוצה הכנסות סך אשר הייזמית הפעילות בתחום בודד לקוח אין לקבוצה
 במספר או בודד בלקוח תלויה אינה הקבוצה. הקבוצה הכנסות סך מתוך 10% על

  . זה פעילות תחום על מהותי באופן ישפיע אובדנם אשר לקוחות של מצומצם

 םופרסווק ויש 11.18

ידיה -דורי קבוצה משווקת את דירות המגורים ואת המבנים המסחריים המוקמים על
של דורי קבוצה, הממוקם במשרדיה, ובאמצעות משרדי בישראל באמצעות מערך השיווק 

 תיווך מקומיים וחברות שיווק ומכירות חיצוניות.

ביחס לכל אחד מן הפרוייקטים נקבעת תוכנית שיווקית הכוללת ניתוח השוק בהיבט 
מאפייני קהל היעד, מתחרים, מחירים, היתרונות והחסרונות בפרויקט ביחס למתחרים, 

אסטרטגיה פרסומית ופריסת המדיה, בחירת קמפיין פרסומי אסטרטגיה שיווקית, 
ידי משרד הפרסום המלווה את הפרוייקט, תקציב פרסום ומדיניות מחיר. -המוצע על

ידי מערך השיווק בשיתוף עם משרד הפרסום ומבוצעת לאחר -תוכנית כאמור נערכת על

  ידי מנהל השיווק. -אישורה על

פרוייקטים למגורים במדינות השונות, לרבות במסגרת פעילות השיווק, מפורסמים ה
בעיתונות (מקומית וארצית), שילוט חוצות, שילוט במתקנים עירוניים, אינטרנט ודיוור 
ישיר כפוף להוראות הדין, לפלחי שוק ספציפיים בהתאם לאופי הפרוייקט המשווק 

מכירה  כן, יוזם מערך השיווק מדי תקופה מבצעי-ולקהל היעד אליו הוא מיועד. כמו
  מיוחדים לקידום מכירת הדירות.

תקציב הפרסום של דורי קבוצה מופנה למספר משרדי פרסום המלווים את הפרוייקטים 

  השונים, אשר מעניקים לדורי קבוצה שירותי שיווק ופרסום כמפורט לעיל. 

ידי חברות -במסגרת פעילות הקבוצה בפולין, משווקים הפרוייקטים המוקמים על
 במשרדים הממוקמת אחת ומכירות שיווק מחלקת באמצעותלניות הפוהפרוייקט 
כן, במידת הצורך, עומדת בפני -. כמוקבועים עובדים כשישה ומונה בפולין הראשיים

חברות הפרוייקט הפולניות האפשרות לפנות לסוכנים חיצוניים הפועלים לשיווק, פרסום 

  ומכירת הפרוייקטים תמורת תשלום הנגזר מהיקף המכירות.

להערכת דורי קבוצה, לאור מעורבותה הגבוהה של הקבוצה בפעילות השיווק כאמור, 
לאור היות פעילות השיווק תהליך המשלב מספר משרדי פרסום עימם היא עובדת ולאור 

 של ואובדן"ל, הנ השיווק בצינורות תלות לה אין דרכי השיווק השונות בהן היא נוקטת,
מהותית  תולם לה תוספת עתיגר ולא הפעילות תחום על לרעה מהותית ישפיע לא מהם מי

  מהצורך להחליפם.

  הזמנותצבר  11.19
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  - ישראל 11.19.1

 פרוייקטים  11-כ של ובמכירה בהקמה, בתכנון החברה קתעוס, הדוח למועד
 35,000-וכ יחידות דיור) 1,500-(חלק החברה כ דיור יחידות 2,500-הכוללים כ

  דיור בשלבי ביצוע (חלקה של דורי קבוצה).  יחידות 733 -כ מתוכן, מסחרי"ר מ

וסמוך  2012בדצמבר  31צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום הפעילות ליום 
 .בהתאמה"ח, ש מיליון 446 -ו"ח ש מיליון 423בסך של  מסתכםלמועד הדוח 

 בדוחות כהכנסות הוכרו טרם אשר חתומים חוזים -" הזמנות"צבר  זה לעניין

  . הקבוצה של המאוחדים הכספיים

  : בישראל הייזוםפירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות בתחום  להלן

  סמוך למועד הדוח
   (אלפי ש"ח)

  2012בדצמבר  31ליום 
 עיתוי משוער להכרה בהכנסה (אלפי ש"ח)

  2013רבעון ראשון   91,500  91,500
2013רבעון שני  40,600 51,168
2013רבעון שלישי  102,786 102,786
2013רבעון רביעי  139,744 144,086
  יתרה  48,437  56,128

סה"כ  423,068  445,669

 2011בדצמבר  31 ליום בישראלהפעילות  חוםבת החברהצבר הזמנות של 
- כ של בסך 2012ש"ח, אשר בגינם הוכרו הכנסות בשנת  מיליון 175-בכ הסתכם

  "ח.ש מיליון 199

 -  פולין 11.19.2

 פרוייקטים 27-כ של ובמכירה בהקמה, בתכנון רונסון עוסקת, הדוח למועד

   .דיור בשלבי ביצוע  יחידות 1,100 -כ מתוכן ,דיור יחידות 5,300-הכוללים כ

 2012בדצמבר  31 ליום בפוליןהפעילות צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום 
"ח, ש מיליון 188 -וכ"ח ש מיליון 160 -כ בסך של מסתכםוסמוך למועד הדוח 

 הוכרו טרם אשר חתומים חוזים -" הזמנות"צבר  זה לעניין .בהתאמה

  . רונסון הכספיים בדוחות כהכנסות

  : ברונסון הייזוםפירוט משוער של התפלגות ביצוע צבר ההזמנות בתחום  להלן

  סמוך למועד הדוח
  (אלפי ש"ח)

  2012בדצמבר  31ליום 
 עיתוי משוער להכרה בהכנסה (אלפי ש"ח)

  2013 רבעון ראשון  77,871  99,148
2013רבעון שני  33,554 36,107

2013רבעון שלישי  746 746
2013רבעון רביעי  8,968 8,968

  יתרה  39,051  42,862
סה"כ  160,190  187,831

 2011בדצמבר  31ליום  בפוליןהפעילות  בתחום הקבוצה הזמנות שלצבר 
 של בסך 2012ש"ח, אשר בגינם הוכרו הכנסות בשנת  מיליון  183-בכ הסתכם

  "ח.ש מיליון  240-כ

 תחרות 11.20

ות, יופרטיות בורינדל"ן צ תוגורמים רבים, בהם חברל ש תםעילופב מתאפייןענף הייזום 
ת, מיקומ לות פעילותבען דל"נ חברות ןכארץ, וה ברחבי יםרב של אתר רמספבהפועלות 

  ובשנים האחרונות גם קבוצות רכישה. 
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, באופן שבכל אתר מיתקומים, ברמה הנוהש הנירי הבאתת בקדזה מתמ בתחוםת רותחה
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 אינהדורי קבוצה 
מסוים מול  פרוייקט לשתי ותחרה עמדועל מם עייפש, המםירמטרר פפבמס הלוית

 יהבנה איכות, פרויקטום המיק, הפרויקטצע במו זםי תוה: זכגוןם, דומי םפרוייקטי
  . ירותדה חירמו

ום, אשר להערכת דורי קבוצה מתחרותיה העיקריות חבת יםמתחרה וייבר רולא, ףבנוס
, ובינוי שיכון, אזורים, ובנין נכסים, אשטרום, השקעות דנקנר, ישראל אפריקההינן  בו

ושיכון עובדים, אין  דימרי.ח. י, דלק, צרפתי, החזקות גינדי, השקעות גינדיגד, -נווה
  . זה בתחום 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.

שוק ההפיננסי שפקד את התאפיינה בפולין במגמות מעורבות, המשבר  2012 שנת
עדיין משפיע על הכלכלה העולמית, עם זאת פולין ממשיכה במגמת  2008האירופאי בשנת 

 2%בשיעור של  כלכלה הפולנית גדלהה 2012כך למשל בשנת גידול הדרגתית ויציבה, 

  .2%-  1.5%צפוי גידול נוסף בשיעור של  2013ובשנת 

דף, דבר אשר גרם התאפיינה ביציבות בצד הביקושים ובהיצע עו 2012כן, שנת -כמו
ירידה ( 2011שוואה לשנת להחרפת תחרות בין היזמים וצמצום פרויקטים חדשים בה

חלה ירידה בצד ההיצע  2012החל מהרבעון השלישי בשנת מאידך, . )10%-בשיעור של כ

   בערים הגדולות בפולין.

 פעילותהעיקר ו 'צ'יןושצ: וורשה, פוזנן, וורוצלב עיקריות פועלת בארבע ערים 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,  5%-בתחום ייזום נדל"ן למגורים, המהוות ביחד כ

  הקבוצה בפולין.וזאת הודות לאיכות ולמוניטין של 

 ייצור כושר 11.21

הייצור של הקבוצה מושפע בעיקר ממגבלות של זמינות ההון העצמי הנדרש לצורך  כושר

 .ועסקאות הקמה של פרוייקטים ומזמינות קרקעות

 מימון פרוייקטים יזמיים 11.22

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 
ידיה במהלך חיי הפרוייקט לרבות הוצאת ערבויות -השירותים הפיננסים הנצרכים על

הדירות בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות. במסגרת התקשרות דורי  לרוכשי
קבוצה עם הבנק המלווה, נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרוייקט ונקבעים מראש רמות 
המחירים, קצב המכירות וקצב התקדמות הבנייה להם מחויבת דורי קבוצה. בהסכמי 
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אחר עמידת דורי קבוצה ביעדים  הליווי מוענקות לבנק סמכויות פיקוח ומעקב צמודות
הנ"ל, כאשר במקרה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו כאמור, קיימות לבנק סמכויות 
להתערב בניהול הפרוייקט עד כדי תפיסתו בפועל. הביטחונות אותם מעמידה דורי קבוצה 

צה פי רוב שעבוד זכויותיה של דורי קבו-לרשות הבנק לצורך מימון הפרוייקט כוללים על
במקרקעי הפרוייקט וכן את זכויותיה כלפי רוכשי הדירות בפרוייקט, כאשר תזרים 
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 

פרוייקט בטרם יינתן לה אשראי מהבנק. שיעור הון להשקעות מינימום של הון עצמי ב

 עצמי זה משתנה מפרוייקט לפרוייקט.

 87,440 -כהדוח על סך של  למועדמד ומסגרת ליווי בנקאי עב במאוחד הפיקדונותסך 

   אלפי ש"ח.

 חוזר הון 11.23

הקבוצה ממומנת מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי יחידות, מהמערכת הבנקאית  פעילות
  . ומאיגרות חוב

 מערך 15%-7%- בשיעור של כלרוב, עם חתימת החוזה עם הדיירים מתקבלת תמורה 
פי ההסכם עד למועד מסירת החזקה -משולמת במספר תשלומים על והיתרההחוזה, 

בדירה לרוכש. תקבולים אלה משמשים את הקבוצה בעקיפין כחלק מההון החוזר 
הבניה נעשה בעיקרו של דבר במסגרת תנאי הליווי הבנקאי. מימון להון חוזר במהלך 

באופן דומה, חלה לדוח).  'לפרק א 11.22סעיף במסגרת מימון פרוייקטים יזמיים (ראה 

  .ומשרדים מסחר שטחי מכירתהמדיניות הנ"ל, לגבי 

  ספקים  אשראי 11.23.1

 .לסכומים לא מהותיים 2012הסתכם בשנת אשראי הספקים הממוצע  היקף

 לקוחות אשראי 11.23.2

לרוכשים השונים מוסדר בהסכמים השונים, כאשר לרוב האשראי אשר ניתן 
 מערך 15% - 7%-כ שלר עם חתימת הסכם הרכישה מתקבלת תמורה בשיעו

פי תנאי הסכם -ההסכם. תמורת הדירות משולמת לדורי קבוצה בתשלומים על
המכר, כשהם צמודים למדד תשומות בניה למגורים, כמקובל בענף. הקבוצה 

לרוכשי היחידות, מעבר ללוח התשלומים הקבוע אינה נוהגת לתת אשראי 
בהסכם המכר, והחזקה בנכס נמסרת לרוכש רק לאחר קבלת התמורה 

  במלואה. 

 חודשיםעשר -שנים של חוזר והון חוזר הון 11.23.3

כמשמעותו בכללי  –" עשר חודשים-הון חוזר לתקופה של שנייםזה, " בסעיף
  .חשבונאות מקובלים

ראה והרכבו  2012בדצמבר  31ההון החוזר של החברה ליום לפרטים אודות 

   לדוח הדירקטוריון. 2.1 סעיף
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עשר חודשים וההון החוזר -להלן פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של שניים
  ): ש"ח(באלפי  2012בדצמבר  31של החברה נכון ליום 

  
שנכלל  הסכום

 בדוחות הכספיים 

(לתקופה  התאמות
של שניים עשר 

  הכל סך  )חודשים
 1,155,356  )212,241(  1,367,597  שוטפים נכסים

 )995,366(  26,151  )1,021,517(  שוטפות התחייבויות
 השוטפים הנכסים עודף
 ההתחייבויות על

  159,990  )186,090(  346,080  השוטפות
        

עשר חודשים נובע -לתקופה של שניםהפער בין ההון החוזר לבין ההון החוזר 
בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות המחזור התפעולי מהעובדה ש

עקב כך כוללים הרכוש השוטף  .הינו שלוש שניםשל החברה הממוצע 
וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת 

ארוכה  המחזור התפעולי הרגיל של החברה. כאשר תקופת המחזור התפעולי
משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באותה פעילות מסווגים במאזן 

  .במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי
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 תחום דוראד אנרגיה בע"מ .12

בפרוייקט להקמת תחנת כוח פרטית לייצור  דורי קבוצהבמסגרת תחום פעילות זה שותפה 
גיבוי, כ ודלק חלופיבאזור אשקלון, שתוסק בגז טבעי  מגוואט 760-850-חשמל בהספק של כ

מהונה המונפק והנפרע ומזכויות  11.25%-ש "),דוראד("באמצעות דוראד אנרגיה בע"מ 

בעקיפין, באמצעות א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ,  דורי קבוצהידי -ההצבעה בה מוחזקים על
נכון למועד  ").אנרגיה דוריוהנפרע ("מהונה המונפק  60%מחזיקה  דורי קבוצהחברה פרטית ש

  מהונה המונפק והנפרע של דוראד. 18.75%-הדוח דורי אנרגיה מחזיקה ב

חשמל  הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור לעודדדוראד הוקמה על רקע החלטות הממשלה 

, וזאת במטרה ולאפשר ליזמים בשוק החופשי להשקיע בהקמה ותפעול של תחנות כח פרטיים
  במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים לצרכנים. חשמל ויות ייצורעל למזער

  בדוראד: דורי קבוצהלהלן פרטים אודות דוראד והחזקותיה של 

 אנרגיה דורי 12.1

 29ידי דורי קבוצה ביום -דורי אנרגיה (לשעבר, דורי גלובל בע"מ) הוקמה על 12.1.1

 . 2003באפריל 

התקשרה דורי קבוצה עם אלומיי אנרגיה נקייה בע"מ  2010בנובמבר  25ביום  12.1.2

"), לפיו דורי הסכם ההשקעהצד לא קשור, בהסכם (" "), שהינהאלומיי("
 40%אנרגיה תקצה לאלומיי מניות של דורי אנרגיה, שתהוונה במועד ההקצאה 

כולל של מהונה המונפק והנפרע של דורי אנרגיה, וזאת בתמורה להשקעה בסך 
"). האופציה(" callמיליון ש"ח וכן הוקנתה לאלומיי זכות אופציה מסוג  50

 )ג' לדוחות הכספיים. 4ג'(10לפרטים אודות הסכם ההשקעה ראה באור 

הסכם ההשקעה,  והושלםהתקיימו כל התנאים המתלים  2011בינואר  27ביום 
ת לאחר ובהתאם הקצתה דורי אנרגיה לאלומיי מניות חדשות, אשר מהוו

מניות דורי אנרגיה מהונה המונפק והנפרע של דורי אנרגיה.  40%ההקצאה 
, שותפות מוגבלתאלומיי אנרגיה נקייה, להועברו ידי אלומיי, -על שהוחזקו

   שותפות מוגבלת בשליטת אלומיי. שהינה ככל הידוע לדורי קבוצה,

 סכםלה התוספתנחתמה תוספת להסכם ההשקעה (" 2012באוקטובר  24ביום 
וכן עודכנו התחייבויות בעלי המניות  "), שבה עודכנו תנאי האופציהההשקעה

)ג' 4ה(10בדורי אנרגיה בקשר עם מימון ההשקעות בדוראד. לפרטים ראה באור 

 לדוחות הכספיים.

כחלק מההון העצמי שנדרשה דורי אנרגיה להעמיד מתוך סך ההון העצמי  12.1.3
תחנת הכוח של דוראד, כאמור  שהעמידו בעלי המניות בדוראד למימון הקמת

לדוח, המציאה דורי אנרגיה לגופים המממנים ערבות  'לפרק א 12.2.1.12בסעיף 
בהתאם להסכם  מיליון ש"ח מאת מוסד בנקאי בישראל, 120בנקאית בסך של 

 איהבנקהמוסד בין  2011בינואר  26ביום להעמדת ערבות בנקאית, שנחתם 
, דורי קבוצה .")הסכם להעמדת ערבות(" , אשר תוקן מעת לעתלדורי אנרגיה

, לפי איהבנקהמוסד אלומיי וחברת האם של אלומיי, חתמו על ערבות לטובת 

ואלומיי בדורי אנרגיה, להבטחת החזר כל  דורי קבוצהיחס החזקותיהם של 
 2013עד חודש ינואר חובותיה של דורי אנרגיה לפי ההסכם להעמדת ערבות. 

בהתאם לתנאי ההתחייבות  מיליון ש"ח, וזאת 70 -כהופחת לסכום הערבות 
את דוראד, כמפורט ידי בעלי המניות בדוראד לגורמים המממנים -שניתנה על

 א' לדוח. לפרק 12.2.1.12בסעיף 
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הבטוחות  לצורך הערבות שהעמיד המוסד בנקאי הועמדו לטובתוכן, -כמו
דורי אנרגיה  ) שעבוד קבוע ראשון בדרגה של כל המניות של1המפורטות להלן: (

ידי דורי קבוצה ואלומיי, פירותיהן, תמורתן ועל הזכויות -המוחזקות על
) שעבוד כל הלוואות הבעלים 2המוקנות שתוקנינה בגינן ו/או מכוחן; (

) שעבוד צף 3ידי דורי קבוצה ואלומיי לדורי אנרגיה; (-שהועמדו ו/או יועמדו על
, למעט מניות זכויותיה ונכסיה על כל רכושה (השוטף והקבוע) של דורי אנרגיה,

וזכויות דורי אנרגיה בדוראד, וכן שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע 
והמוניטין של דורי אנרגיה ועל זכויותיה לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס, 

) שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של דורי אנרגיה 4פי כל דין; (-על

מיליון ש"ח, בתוספת כל פירותיו, ושעבוד שוטף על  25בפיקדון כספי בסך של 
   החשבון והכספים וניירות הערך שיופקדו בו מעת לעת.

עוד הוסכם, כי כל עוד הערבות הבנקאית האמורה בתוקף יתקיימו בכל עת 

 אמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:

 א היקף היתרות הנזילות של דורי קבוצה (מזומן והשקעות לזמן קצר) ל

 מיליון ש"ח; 40יפחת מסך של 

  מסך  10%הונה העצמי של דורי קבוצה לא יפחת בכל עת משיעור של
 המאזן.

  עוד התחייבה דורי אנרגיה כלפי המוסד הבנקאי, בין היתר:

 ;לא תבצע רכישה עצמית של מניותיה 

  לא תקצה ו/או תנפיק מניות ו/או ניירות ערך אחרים של דורי אנרגיה
וסד הבנקאי בכתב ומראש, למעט הקצאה של ניירות ללא הסכמה של המ

 פי ההסכם להעמדת הערבות;-ערך המותרת על

  כי לא יחול כל שינוי בהסכם הניהול בין דורי קבוצה לבין אכד ציוד
) בע"מ, באופן שיביא לגידול בגובה דמי הניהול, ללא 1979ונכסים (

 48הסכמת המוסד הבנקאי מראש ובכתב;

 נכס מנכסיה, פרט לשעבוד הנכסים המפורטים  לא תיצור שעבודים על

 לעיל;

  כל סכום שדורי אנרגיה חייבת ו/או תהא חייבת לבעלי מניותיה יהא
 נחות להתחייבויותיה של דורי אנרגיה למוסד הבנקאי;

  דורי אנרגיה לא תבצע ולא תנקוט בהליכים כלשהם למיזוג, ו/או לארגון

 להסדר ו/או להקפאת הליכים;מחדש ו/או לשינוי מבנה ו/א להסדר ו/או 

  דורי אנרגיה לא תקבל החלטה ולא תבצע חלוקת דיבידנדים או כל

 רכישה אחרת;

  דורי אנרגיה לא תשלם כספים כלשהם לבעלי העניין בה, למעט בגין
ידי בעלי העניין במהלך העסקים הרגיל ובתנאי -שירותים שיינתנו לה על

 אלפי ש"ח בשנה. 120שוק בסכומים שלא יעלו באופן מצטבר על 

                                                 
  . בוטלה זו תניהלהעמדת ערבות,  להסכם 2012 ינואר מחודש לתיקון בהתאם .הניהול הסכם הסתיים 2011 בנובמבר 16 ביום   48
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הוסכם עם המוסד הבנקאי, כי דורי אנרגיה תהא רשאית  2011בחודש דצמבר 
מיליון ש"ח אשר שועבד כבטוחה  25למשוך את סכום הפיקדון בסך של 

לערבות הבנקאית, וזאת במטרה לפרוע הלוואת בעלים שהעמידה דורי קבוצה 
י אנרגיה למוסד לדורי אנרגיה. חלף בטוחה זו, ניתנה התחייבות של דור

גלוב, מבעלות השליטה בדורי קבוצה, -הבנקאי, כי גזית ישראל או גזית
תמשכנה להחזיק בשליטה, במישרין או בעקיפין, בדורי אנרגיה, כל עוד 
הערבות הבנקאית בתוקף, וכן שבכל מקרה של הפרת התחייבות של דורי 

בנה השליטה אנרגיה כלפי המוסד הבנקאי, בין היתר, ההתחייבות לשמירת מ
בה כאמור לעיל, דורי אנרגיה ו/או דורי קבוצה יגרמו לכך שיוחזר סכום 

מיליון ש"ח לחשבון הפיקדון המשועבד, אשר ישמש  25הפיקדון בסך של 
  כבטוחה לערבות הבנקאית.

, במסגרת הסכם עם המוסד הבנקאי להארכת תוקף הערבות 2012ינואר  בחודש
למוסד הבנקאי, שככל  אלומייחברה ושל ניתנה התחייבות של ה בשנה נוספת

 לדוראדסכומים המגיעים  לדוראדלהזרים  אנרגיה דוריתדרוש מ שדוראד
לפרק א'  12.2.1.12להסכמי המימון (כהגדרתם בסעיף  בהתאםאנרגיה  מדורי

ממקורותיהן,  ומאלומיי קבוצה מדוריאנרגיה כל אחת  לדורי יזרימולדוח), 
להחזקותיהן בהון המונפק והנפרע  ראטהפרו  חלק יחסי של כל סכום כאמור,

   .בעלים כהלוואתבאותה עת, וזאת בין אם כהשקעת הון ו/או  אנרגיה דורישל 

 - כהערבות לחודשה הערבות לשנה נוספת תוך הקטנת סכום  2013בחודש ינואר 

  ש"ח. מליון 70

 ופעילותה להקמת תחנת כוח דוראד 12.2

 כללי 12.2.1

ידי החברה יחד עם -על 2002בנובמבר  25הוקמה ביום  דוראד 12.2.1.1
אחרים במטרה לעסוק בייצור חשמל ובאספקתו וכן בהקמת 
תשתית הנדרשת לפעילות זו, לרבות הקמת תחנות כוח. נכון למועד 
הדוח, דוראד החלה בהקמת תחנת כוח באשקלון לייצור חשמל 

 760-850-מגז טבעי ודלק חלופי לגיבוי, עם כושר ייצור של כ
  מגוואט. 

נכון למועד הדוח בעלי המניות בדוראד הינם כדלקמן: דורי 
שירותי  49,)18.75%( ")אדלקוםאדלקום בע"מ ("), 18.75%אנרגיה (

 Zorlu-ו 50)37.5%( ")"אשתאאשקלון בע"מ ("-תשתיות אילת
Enerji Elektrik Uretim A.S ")51).25%( ")זורלו  

 187-סך של כ דוראדברגיה דורי אנ השקיעה דוחה למועד עד
דורי של  להתחייבויות ."ח במזומן ובערבויות בנקאיותש מיליון
, ראה דוראדהמממנים של  הגופיםושל דורי אנרגיה כלפי  קבוצה

                                                 
. למיטב אדלסבורגהינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, והינה בבעלות מלאה של מר יוסף  אדלקוםידיעת החברה,  למיטב   49

  .וראדדמהונה המונפק של  18.75%מחזיקה  אדלקוםידיעת החברה, 

"א הינה חברה בבעלות מלאה של חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה שתאידיעת החברה,  למיטב   50
 .דוראדמהונה המונפק של  37.5%"א מחזיקה שתאובהסתמך על פרסומים פומביים. למיטב ידיעת החברה, 

 זורלוהינה תאגיד טורקיה, אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בטורקיה. למיטב ידיעת החברה,  זורלוידיעת החברה,  למיטב   51
  .דוראדמהונה המונפק של  25%מחזיקה 
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 .לפרק א' לדוח 12.2.1.12 סעיף

  מותנה רישיון 12.2.1.2

ארצית  ידי ממשלת ישראל תוכנית מיתאר-אושרה על 2004 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  800
העניקה  2010בפברואר  2") באשקלון. ביום קצא"אבע"מ ("

") לדוראד, ת החשמלרשוחשמל (" -הרשות לשירותים ציבוריים 

, ")חוק משק החשמל(" 1996-חוק משק החשמל, התשנ"ומכוח 
רישיון מותנה להקמת תחנת כח לייצור חשמל באתר קצא"א 

מגוואט, אשר תוסק  850עד  760מדרום לאשקלון, בהספק של 
"), הרשיון המותנה(" גיבויכודלק חלופי באמצעות גז טבעי 

בתנאים המפורטים ברישיון המותנה. הרישיון המותנה הוא 
חודשים, כפוף לעמידתה של דוראד באבני דרך  54לתקופה של 

סגירה פיננסית;  ובהוראות הרשיון המותנה, ואשר עיקרם:
 והוראותת, הקמת תחנת הכוח וכן אבני דרך יוהעמדת ערבו

 הקמת תחנת הכח, מימונהל הזמנים לוחותל ותהמתייחס

במידה שדוראד תעמוד בכל התנאים המפורטים ברישיון תפעולה. ו
המותנה יוענק לה רישיון ייצור קבוע. במסגרת הרישיון מתחייב 
בעל הרישיון להיות, ממועד הסגירה הפיננסית ועד תום תקופת 

משווי  20%-הרישיון המותנה, בעל הון עצמי בשיעור שלא יפחת מ
הזמנים להעמדת הון עצמי  , והכל בהתאם ללוחותמתקן הייצור

 2011.52בנובמבר  8מיום  314כקבוע בהחלטת רשות החשמל מס' 
מההון  18.75%התחייבה כלפי רשות החשמל להעמיד  דורי קבוצה

, קבלת הרישיון הקבועעד לא יאוחר מיום לשיעורין האמור 
 לפי "חש מיליון 118וחתמה על כתב התחייבות מתאים בסך של 

אישרה רשות  2012בדצמבר  25ביום שמל. שות חוק משק החדרי
החשמל בעקבות הזמנת הציוד העיקרי שישמש את תחנת הכוח 

וזאת , רישיונה תנאי לפי שהופקדה הערבות מסכום 30% להפחית
בתנאים הקבועים בתקנות משק החשמל  דוראדעמידתה של  לאור

(ראה סעיף  2005- "ההתשס(יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), 

  53.דוח)ל ') לפרק אג(12.2.1.14

  להלן נתוני תחנת הכח של דוראד: 

                                                 
 מותנים רישיונות בעלי של עצמי הון להזרמת זמנים לוח, היתר בין, קבעה 2010 בנובמבר 8 מיום 314' מס החשמל רשות החלטת   52

  . חשמל של פרטי ליצור
(ה) לתקנות האמורות, לאחר סגירה פיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבניה ובכפוף לאישור 16לפי תקנה    53

, כך שתישאר 30%-רשות החשמל לעניין זה יהיה זכאי יצרן חשמל פרטי להפחית את גובה הערבות המצטברת על למועד זה ב
(ו) לתקנות האמורות, לאחר הסגירה הפיננסית ועם 16כן, לפי תקנה - ור. כמומגובה הערבות עד המועד האמ 70%ערבות בגובה 

המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת 
חית את פיהיה זכאי היצרן לה לעניין זה, המנהללום בעבור אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישורו של שמצד היצרן כלפי הספק לת

מגובה הערבות, ותישאר ערבות בגובה של  60%נוספים, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על  30%- גובה הערבות ב
 לפחות מגובה הערבות. 40%
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 הספק
תחנת 
 הכח

(בהתאם 
 לרשיון

  המותנה)

משוער  מועד
לסיום הקמת 

  הכחתחנת 

חוזיות  זכויות
  הכחבתחנת 

 סטטוס
תחנת 
ליום  הכח

31 
בדצמבר 

2012 
ולמועד 
  הדוח

 חוזים
חתומים נכון 

 הדוחלמועד 
(מהספק 

 54)הכח תחנת

 יתרת
 שלהשקעה 

דוראד 
 בפרויקט

 31ליום 
 2012 בדצמבר

(במיליוני 
  ש"ח)

ההשקעה  סך
הצפויה שנותר 
להשקיע בפרויקט 
עד סיום הקמת 
תחנת הכוח, נכון 

 בדצמבר 31ליום 
(במיליוני  2012

  55ש"ח)
 מגה 800
  וואט

שנת  סוף
2013   

קשורה  דוראד
בהסכם חכירה 
בנוגע לקרקע 
עליה תוקם 

 הכחתחנת 
סעיף  ראה(

לפרק  12.2.1.10
  )לדוח א'

  1,100 -כ  3,01956-כ  75%-כ  בהקמה

 

 מניות בעלי הסכם 12.2.1.3

 25בעלי המניות בדוראד הינם צד להסכם בעלי מניות מיום 
, אשר החליף הסכם בעלי מניות קודם, ואשר 2010בנובמבר 
מוסדרים נושאים שונים, לרבות בקשר עם החזקותיהם  במסגרתו

בדוראד ומימונה של בעלי המניות במניות דוראד, השקעותיהם 
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
 דוראדל אי עמידת מי מבעלי המניות של שיופעלו במקרה ש

 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  10%-במישרין ב

שהוא מחזיק, וכן לפטרו  10%זכאי למנות דירקטור אחר בגין כל 
זכאים  דוראדהמניות של  בעלימכהונתו ולמנות אחר במקומו. 

לצרף את החזקותיהם לצורך מינוי דירקטורים, בהתאם לאמור 
תיקבענה באמצעות חלוקה לעיל, וכי זכויות ההצבעה של דירקטור 

של סך ההחזקות של בעל המניות שמינה אותו במספר דירקטורים 
ידי אותו בעל מניות. נכון למועד הדוח, דירקטוריון -שמונו על
 דורי מטעם אחד דירקטור מתוכםדירקטורים,  9כולל  דוראד
הדירקטור  אלומיי, שבהתאם להסכמות של החברה עם אנרגיה

לבעלי המניות  מקנהבעלי המניות  הסכם.  יאלומיהינו מטעמה של 

), Pre-emption right( מניות בהקצאת קדימה זכות גם דוראדשל 

                                                 
 .לדוח 12.2.1.6 סעיף ראה פוטנציאליים לקוחות אודות לפרטים   54
הינה בהתאם לתחזיות דוראד המתבססים על הסכמי  ההשקעה הצפויה שנותר להשקיע בפרויקט עד סיום הקמת תחנת הכוח סך   55

  הקמת תחנת הכוח של דוראד. 
רכוש קבוע, הוצאות מראש, מקדמות לספקים, הוצאות נדחות  - עלות התחנה כוללת את הסעיפים הבאים מתוך דוחות דוראד      56

  ורכוש בלתי מוחשי.
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 66% שלקבלת החלטות מסוימות נדרש רוב  שלשםנקבע בו  וכן
, הדירקטורים/או ו המניות בעלי כלל של הסכמה אף מהן ובחלק

 .העניין לפי

  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 

"), "יחח("לישראל בע"מ  החשמלבישראל, הינה חברת 
ידי -על כמונופול הוכרזה, קבוצה דוריידיעת  למיטב ואשר

כחלק מפעילותה של רשות  57.עסקיים הגבלים על הממונה
החשמל להסדרת משק החשמל היא פועלת לגיבוש 
רגולציה שנועדה להכין את שוק החשמל לכניסה מסיבית 
של יצרני חשמל פרטיים. במסגרת הסדרת משק החשמל 

אמות מידה  2012פרסמה רשות החשמל בחודש דצמבר 
ותעריפים לעבודות חיבור של יצרני חשמל פרטיים לרשת 

א' לדוח).  לפרק(ד) 12.2.1.14סעיף לפרטים ראה החשמל (
בהתאם לפרסומים פומביים של רשות החשמל, היא 
פועלת לגיבוש רגולציה שנועדה להכין את שוק החשמל 

לכניסה מסיבית של יצרני חשמל פרטיים, ובכלל זה לקבוע 
הסדרים תעריפיים וכלכליים נוספים, שעתידות להשית על 

ויות נוספות ולהפחית את יצרני החשמל הפרטיים על

 58ידי צרכני החשמל.-סבסודם על

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על   )ב(
 - תחום הפעילות

פעילות דוראד כפופה למגבלות, חקיקה ותקינה כמפורט 

 . לדוח 'לפרק א 12.2.1.14בסעיף 

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים   )ג(

   - החלים בהם

להערכת ב בשלב בו מצויה פעילותה של דוראד, בהתחש
בפעילותה הינם  יםההצלחה הקריטי מי, גורדורי קבוצה

 כדלקמן:

השלמת הקמת תחנת הכח במועדים שנקבעו ובעלות  -
החזויה

 התקשרות בהסכמים ומכירה ללקוחות קצה. -

  מכירת חשמל בתעריפים תחרותיים. -

                                                 
  אתר רשות ההגבלים העסקיים:  ראה   57

  http://archive.antitrust.gov.il/ANTItem.aspx?ID=5832&FromSubject=100134&FromYear=2011&FromPage=0  
"רשות החשמל נערכת לכניסת שחקנים פרטיים למשק החשמל:  – 2012בדצמבר  2עיתונות של רשות החשמל מיום הודעה ל   58

פרסמה הסדרה לחיבור יצרני חשמל פרטיים גדולים לרשת החשמל" (מתוך אתר רשות החשמל: 
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/9/2729.pdf.(  
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, הפעילות בתחום הכרוכים הסיכון גורמי בדבר לפרטים
.לדוח 'לפרק א 12.3 סעיף ראה

   - שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  )ד(

 EMG-לדוראד על כך שנמסר ל EMGעל רקע הודעות של 
(א) 12.2.1.11מחברות הגז המצריות, כהגדרתן בסעיף 

א' לדוח, על ביטול חוזה הגז שנחתם בינן לבין  לפרק
EMG את התקשרותה בהסכם  ביטלה דוראד 2012, בשנת
") East Mediterranean Gas Company ")EMGעם 

 12.2.1.11. לפרטים נוספים ראה סעיף לרכישת גז טבעי
א' לדוח. לאור הודעות אלה קיימה דוראד משא  לפרק

ומתן עם ספקי גז טבעי נוספים, שבעקבותיו התקשרה 
בהסכם עם השותפים בחזקת תמר  2012בחודש אוקטובר 

עיקרי ההסכם מובאים בדרך של הפניה  ז טבעי.לרכישת ג
 2012באוקטובר  15לדוח מיידי של החברה מיום 

  ).2012-01-256515(אסמכתא מספר 

דוראד, ראה  עמם קשורה ספקיםהאודות נוספים לפרטים 
 .לדוח 'לפרק א 12.2.1.11סעיף 

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות   )ה(

   – 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 
 12.2.1.14ראה סעיף לפרטים נוספים ( הרישיוןבתנאי 
 .)לדוח 'לפרק א

נדרש הון עצמי דוראד של כחלק מתנאי הרישיון  -

  .הייצור מתקן משווי 20%-מ יפחת שלא בשיעור

לצורך הקמת תחנת כוח נדרשת השקעה של משאבים  -

ידי גופים פיננסיים.  -מרובים, שבחלקה ממומנת על
בשל מורכבות הפרויקט של הקמת תחנת כוח, היקפו 
ןהסיכונים הגלומים בו, נושא המימון הוא מורכב 

  ובסכומים ניכרים. 

פרסמה רשות החשמל הסדרה לחיבור  2012דצמבר  חודשב
 1יצרני חשמל פרטיים גדולים לרשת החשמל (החלטה מס' 

 דה"אמות מי – 2012בדצמבר  3מיום  388מישיבה 
. במסגרת )"ועל עליון במתח חיבור לעבודות ותעריפים

 ומתן תחרות ליצירת תנאים, היתר בין נקבעו, זוהחלטה 
 ,החשמל במשק פרטיים שחקנים של הכבד לחסם מענה
 לפרק(א) 12.2.1.4(ראה סעיף  במהותו מונופוליסטי שהינו

כן, נקבעו במסגרת ההחלטה האמורה -כמו א' לדוח).
מנגנוני ערעור והכרעה במחלוקות בין חח"י לבין יצרני 
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חשמל פרטיים, תוך שמירת זכות ההכרעה המקצועית 
  לרשות החשמל.

 -ושינויים החלים בהםמבנה התחרות בתחום הפעילות   )ו(
לפרטים אודות התחרות בתחום הפעילות ראה סעיף 

 לדוח. 'לפרק א 12.2.1.8

פועלת להקמת תחנת כוח  דוראדכאמור לעיל,  - ושירותים מוצרים 12.2.1.5
מגוואט באזור  760-850-פרטית לייצור חשמל בהספק של כ

 ולאספקת, אשקלון, שתוסק בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי

 בעתיד. חשמל

  פוטנציאליים לקוחות 12.2.1.6

, טרם החלה דוראד בפעילות של דוחכאמור לעיל, נכון למועד ה
חתמה על הסכמים למכירת חשמל  דוראדייצור חשמל ואספקתו. 

ישרוטל, פתאל, שטראוס,  ,"אקצאעם משרד הביטחון, מקורות, 
מרכזים מסחריים בע"מ, שהינה למיטב ידיעת ישראל ג'י , אסם

, בנוסף. אחריםעם גופים ו 59,בשליטת גזית ישראלהחברה, חברה 
. נוספים פוטנציאליים לקוחותמקיימת דוראד משאים ומתנים עם 

מופחת  הינוש ,בתעריףבעיקרם הסכמי אספקת החשמל הינם 
ידי -לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע על

תוקפם של ההסכמים חשמל.  –הרשות לשירותים ציבוריים 
הותנה, בין היתר, במועד תחילת אספקת החשמל ומועדים נוספים 

נכון למועד הדוח דוראד שנים.  20 עד 6והינם לתקופות של 
מגה  600-התקשרה בהסכמים עם לקוחות פוטנציאליים למכירת כ

  מהספק תחנת הכוח. 75%-וואט, שהינם כ

מידה דוראד העבהתאם להסכמים עם משרד הביטחון ומקורות, 
לצורך "ח. ש מיליון 26 שלבסכום כולל  ערבויות בנקאיות םלטובת
פי -ערבויות אלה, נתנו בעלי המניות של דוראד ערבויות על העמדת

  שיעור החזקתם היחסי בדוראד.

  – צבר הזמנות 12.2.1.7

טרם החלה בפעילות של ייצור חשמל  דוראד דוחלמועד ה נכון
  הקמה. שלבי מצויה ב הכחואספקתו ותחנת 

"י מחויבת חח, לפרק א' לדוח(ד) 12.2.1.11בסעיף  כמפורט
(קרי, רכישת  וניצולה דוראדבתשלום בגין זמינות שתעמיד 

ידי רשות -שנקבע על דוראדשל  ףהתערי, בהתאם לאישור אנרגיה)
  . לפרק א' לדוח(ה) 12.2.1.14החשמל כמפורט בסעיף 

 נכון וראדדדורי קבוצה, בהסתמך על הערכותיה של  להערכת
החל ממועד  דוראדהצפויות של השנתיות , הכנסותיה הדוח למועד

מיליון ש"ח, וסך  1,400 - 1,200-כ של בסך הינן, הכחהפעלת תחנת 
 החל(ללא הוצאות מימון) של דוראד  לשנהההוצאות הצפויות 

                                                 
 הכספיים.  לדוחות (יא)2(ד)29לפרטים אודות ההסכם עם ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ, ראה באור    59
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  ש"ח. מיליון 800 - 600-ממועד הפעלת תחנת הכוח הינן בסך של כ

 שהרכב ההנחה על בהתבסס, היתר בין, הינם"ל הנ הנתונים
 נכון חתומים לקוחות 75%-כ: כדלקמן יהא דוראד של לקוחות
 למועד עד חוזים יחתמו עימם אחרים לקוחות 5%- כ, הדוח למועד

 התעריף אישור מכח"י מחח תשלומים 20%-וכ הכח תחנת הפעלת
   . דוראד של

, 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
זו עלולה  . הערכההסכמים עם ספקים כפי שנחתמו עד למועד זה

, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי להתממש שלא
בהתאם  מכך שהקמת תחנת הכח לא תושלם כתוצאהשנצפה, 

לתנאים ולמועדים שנקבעו, כתוצאה משינוי במערכת ההסכמים 
ועם ספקיה, לרבות שינויים במחיר הגז ו/או  עם לקוחות דוראד

תוצאה משינוי אי עמידת ספקי דוראד בהתחייבויותיהם, כ

, משינוי ברגולציה החלה על תחום בהרכב הלקוחות של דוראד
(כתוצאה  של דוראד ףהפעילות, לרבות שינויים באישור התערי

משינוי רכיב הגז), אירועים מדיניים, אירועים בטחוניים, 
שינויים במצב שוק החשמל ושוק הגז, אסונות טבע, כשלים 

ההשקעה הנדרשים לרכישת טכניים, שינויים בעלויות ובסכומי 
וכתוצאה מגורמי הסיכון  ציוד ועלייה במחירים של חומרי גלם,

הפעילות כמפורט  בתחום דורי קבוצה של השקעתה עלהחלים 
  .לדוח 'לפרק א 12.3בסעיף 

  – תחרות 12.2.1.8

בפעילות של ייצור  כאמור, נכון למועד הדוח טרם החלה דוראד
חשמל ואספקתו, ולמיטב ידיעתה של דורי קבוצה, היקף יצרני 
החשמל הפרטיים האחרים שכבר החלו לייצר חשמל בהתאם 

פי אישור תעריף ספציפי, אינו מהותי. -לרגולציה הקיימת או על

  נכון למועד הדוח חח"י הינה יצרן החשמל העיקרי במדינת ישראל.

   - כושר ייצור פוטנציאלי 12.2.1.9

ראה לפרטים אודות כושר הייצור הפוטנציאלי של תחנת הכוח 

 .לדוח 'לפרק א 12.2.1.2סעיף 

  - רכוש קבוע ומתקנים 12.2.1.10

 הסכם חכירה   )א(

התקשרו דוראד ושתא"א בהסכם  2008בחודש נובמבר 
דונם, עליהם מיועדת  75-חכירה של מקרקעין בשטח של כ

 פי הסכם החכירה, על תוספותיו-לקום תחנת הכוח. על
, תקופת 2010ומחודש נובמבר  2010מחודש אפריל 

החכירה הינה התקופה עד מועד תחילת הפעילות 
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המסחרית של תחנת הכוח של דוראד ולתקופה נוספת של 
חודשים משתא"א (אשר חוכרת את  11-שנים ו 24

בתמורה לשימוש  60.נהל מקרקעי ישראל)יהמקרקעין ממ
 3.7-כ במקרקעין תשלם דוראד תשלום שנתי בסך של

 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן. 

בשל  דוראד התחייבה לשפות את קצא"א ואת שתא"א
ידיה, לרבות -תשלומים והוצאות ששולמו או ישולמו על

ההשבחה תשלומי מסים, קנסות הוצאות ותשלומים 
אחרים, בגין המקרקעין בשל הקמת תחנת הכוח. כתב 
השיפוי האמור יעמוד בתוקף עד למועד חתימה על הסכם 
בין הצדדים. בנוסף, בעלי המניות של דוראד חתמו על כתב 

א (שהעבירה את זכות החכירה שלה ערבות לטובת קצא"
לשתא"א) למילוי התחייבויותיה של דוראד כאמור לעיל 

פי -לשיפוי שתא"א. חבותם של בעלי המניות של דוראד על
כתב הערבות תהיה עד לגובה החזקותיהם בהון המניות 
של דוראד ובאופן יחסי להחזקותיהם בהון המניות של 

  דוראד. 

לפרטים אודות הרישיון המותנה – מוחשייםנכסים לא   )ב(
 12.2.1.2ידי רשות החשמל, ראה סעיף -על לדוראדשניתן 

הם  דוראד של מוחשיים הבלתי הנכסים לפרק א' לדוח.
. בין הכיעלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו לצר

, מערכת חיזוי צריכת בילינגהיתר, מדובר במערכת 

 . ERPלקוחות ומערכת 

  - םוספקי גלם חומרי 12.2.1.11

 הסכמים לרכישת גז טבעי   )א(

חתמה דוראד על הסכם לרכישת גז  2007בדצמבר  12 ביום
 הסכםידי הצדדים מעת לעת ("-עלתוקן ש, EMG טבעי עם

EMG  .("   

, EMGקיבלה דוראד הודעה מאת  2012באפריל  22ביום 
-ו Egyptian Natural Gas Holding Companyלפיה 

Egyptian General Petroleum Corporation ")חברות 
. EMGעל ביטול הסכם  EMG-") הודיעו להמצריות הגז

רואה את הודעת  EMGצוין עוד, כי  EMGבהודעת 

הביטול האמורה כבלתי חוקית, ככזו שניתנה שלא בתום 
לב וכי דרשה מחברות הגז המצריות לחזור בהן מהודעתן. 

קיבלה החברה הודעה נוספת  2012ביוני  21בנוסף, ביום 
הינה  EMGמדתה של ) ע1, שלהלן עיקריה: (EMGמאת 

שהודעת חברות הגז המצריות הינה בלתי חוקית, ניתנה 
שלא בתום לב והיא דרשה מחברות הגז המצריות לחזור 

                                                 
"א והארכת תקופת החכירה (זכויות לשתא"א מקצאלהסכמת מינהל מקרקעי ישראל להעברת זכויות החכירה במקרקעין  כפוף   60

  ).2017"א הינם עד חודש מרס קצאהחכירה של 
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, כי EMG -בהן מהודעתן. חברות הגז המצריות הבהירו ל
אין בכוונתן לשקול מחדש את תקפות הודעתן על ביטול 

- ולמלא את התחייבויותיהן על EMGההסכם בינן לבין 
לא נותר אלא לקבל את כפירתן של  EMG -ל) 2; (פיו

חברות הגז המצריות בקיומו של הסכם ביניהן, שתוצאתה 
 EMG) 3(-; ו)Termination at common lawביטולו (

תמשיך ותבחן את המצב ואת האפשרות למציאת ספק גז 
 טבעי אחר בעקבות סירובן המוחלט של חברות הגז

   המצריות למלא את התחייבויותיהן.

על  EMG-, הודיעה דוראד בכתב ל2012באוגוסט,  6ביום 
, להשיב את EMG-דורשת מהיא  , וכיEMGביטול הסכם 

מיליון דולר  3בסך של  EMG-המקדמות ששילמה ל
ארה"ב, בתוספת ריבית וכן לפצות את דוראד על נזקיה 

בהודעת  .EMGאת הסכם  EMGכתוצאה מההפרה של 
לדוראד  EMGדוראד צוין עוד, כי על סמך הודעותיה של 

תוכל לספק לה גז טבעי  EMG-ובהיעדר ראיה לכך ש
, מחברות הגז המצריות או EMGבהתאם לתנאי הסכם 

מכל ספק גז אחר, ובהסתמך על כישלונן המתמשך של 
חברות הגז המצריות להבטיח את פעילות צינור הגז, כפי 

- , הרי שEMG-חברות הגז המצריות לשצוין בהודעתן של 
EMG  אינה יכולה ולא תוכל לקיים את הוראות הסכם
EMG ויש בכך משום הפרה יסודית וצפויה של הסכם ,

EMG המקנה לדוראד את הזכות לבטל את הסכם ,
EMG .  

בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים הפרישה דוראד 
 EMGבדוחותיה הכספיים את כל המקדמה שניתנה ל 

 1-לדוח רווח והפסד. חלק החברה בהפרשה מסתכם בכ
  מיליון ש"ח.

התקשרה דוראד בהסכם עם  2012באוקטובר  15ביום 
לפיו,  כפוף להתקיימות  61")תמרהשותפים בחזקת תמר ("

בהסכם, תרכוש דוראד מתמר גז  תנאים מתלים הקבועים
ידי דוראד -טבעי לשם הפעלת תחנת הכוח המוקמת על

ים המפורטים בהסכם. עיקרי ההסכם בתנא באשקלון
 15מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 

  ).2012-01-256515(אסמכתא מספר  2012באוקטובר 

 הסכמים להקמת תחנת הכוח  )ב(

התקשרה דוראד בהסכמים  2010בנובמבר  29ביום  )1(
בינואר  27"), אשר תוקנו ביום הסכמי הקמה("

 .GTS Power Solutions, Ltdועם  WG, עם 2011

                                                 
שותפות מוגבלת   -  2), ישראמקו נגב Noble Energy Mediterranean Ltd) 36%,  השותפים בתמר הינם .למיטב ידיעת החברה   61

שותפות  –) , ודור חיפושי גז %15.625שותפות מוגבלת ( –), דלק קידוחים %15.625שותפות מוגבלת ( –), אבנר חיפוש נפט 28.75(%
  ).%4מוגבלת (
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לפיהם קבלני ההקמה  62"),קבלני ההקמה" –(יחד 
יהיו אחראיים על ההקמה של תחנת הכוח של 
דוראד ועל רכישת הציוד הנדרש לשם הקמת תחנת 
הכוח ועל תיאום הפעולות הנדרשות לשם כך. 

 turnהספקת השירותים האמורים תהא על בסיס 
keyלהקים , היינו קבלני ההקמה מתחייבים לתכנן ו

את תחנת הכוח ולמסור אותה לדוראד, במועד 
המסירה הקבוע בהסכמי ההקמה, כשהיא פועלת 
וכשהביצועים שלה עומדים בתנאים מזעריים 

הקבועים בהסכמי ההקמה. כתנאי למסירת תחנת 
הכוח יבצעו קבלני ההקמה מבחנים, אשר מטרתם 
להוכיח את ביצועיה. בהסכמי ההקמה נקבעה רמת 

התחייבו קבלני ההקמה (הרמה ביצועים לה 
המובטחת) ורמת ביצועים מזערית לצורך מסירת 

  תחנת הכוח לדוראד (הרמה המזערית).

בהסכמי ההקמה נקבע, כי משך הקמת תחנת הכוח 

  חודשים. 36צפוי לארוך עד 

בהסכמי ההקמה נקבע, כי בגין שירותי התכנון, 
ידי -הרכש וההקמה של תחנת הכוח שיינתנו על

אלפי  877,150קמה, תשלם דוראד סך של קבלני הה

  . דולר ארה"ב

הסכמים אלה כוללים הוראות, בין היתר, ביחס 
לדרישות הטכניות והמקצועיות להקמת תחנת הכוח 
והציוד שיפעל בה, לערבויות שיעמידו קבלני ההקמה 
לטובת דוראד, למועדי התקדמות העבודה, מתן 

יבו השירותים והמסירה, לתקופת האחריות שהתחי
קבלני ההקמה ביחס לעבודה ולציוד שיסופק 
ולחובות שיפוי ופטור של כל אחד מהצדדים כלפי 

  הצד השני, עובדיו וסוכניו. 

 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  2011בפברואר  24ביום  )2(
GTS Power Solutions, Inc. ")WG בהסכם על ("

בסיס עקרונות שקבעו הצדדים במזכר הבנות שנערך 
פי ההסכם האמור, דורי -. על2010באוקטובר  5ביום 

קבוצה תבצע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת 

(ב) לפרק 12.2.1.11הסכמי ההקמה, כאמור בסעיף 

                                                 
 Wood Group Gas Turbine. הינה חברת בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של GTS Power Solutions ,Ltdידיעת דורי קבוצה,  למיטב   62

Services Ltd..  
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לדוח, להקמת תחנת הכוח של דוראד, כקבלן  'א
לפרטים נוספים אודות ההסכם  .WGמשנה עבור 

 הכספיים. לדוחות )ב4ה'(10 ראה באור

 25- משך עבודות ההנדסה האזרחית הצפוי הינו כ

  חודשים. 

 העבודות ביצוע משך בדבר דורי קבוצה הערכת
 ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינה
פי לוחות הזמנים להקמת -על המתבססת, ערך

, כולה להתממש שלאתחנת הכוח. הערכה זו עלולה 
או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, 

 הכוח תחנת בהקמתמעבודות נוספות  כתוצאה

  .דורי קבוצה באחריות שאינן

ככל שיסכימו הצדדים שדורי קבוצה תספק שירותי 
ך תקופה נוספת קבלן ראשי כאמור, אלה יינתנו למש

עליה יוסכם או עד השלמת פרויקט הקמת תחנת 
כן, נקבע כי במקרה של איחור בהשלמת -הכוח. כמו

- 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. 

התקשרה דורי קבוצה עם דורי  2011בחודש יוני 
בניה בהסכם לביצוע עבודות הנדסה אזרחית 
במסגרת פרויקט להקמת תחנת הכוח של דוראד 

"), כקבלן משנה של דורי המשנה קבלנות הסכם("
של דורי קבוצה  קבוצה, באופן שכל ההתחייבויות

) על דורי Back to Backיחולו "גב אל גב" ( WGכלפי 
בניה מכוח הסכם קבלנות המשנה. לעיקרי  הסכם 

לדוחות  )ב4'(ג10קבלנות המשנה ראה באור 

הכספיים. לפרטים נוספים אודות הסכם קבלנות 
המשנה, ראה גם דוחות מיידיים שפרסמה דורי 

-2011מספר  (אסמכתא 2011ביוני  27קבוצה ביום 
(אסמכתא  2011באוגוסט  25) וביום 01-193914

), המובאים בדרך של 2011-01-253491מספר 

  הפנייה.

 תפעול ותחזוקה  הסכם  )ג(

התקשרה דוראד בהסכם עם  2010בנובמבר  29ביום 

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("
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שירותי תפעול ותחזוקה של תחנת  63ובאמצעות זורלו,
  הכוח, בתמורה לתשלום חודשי, כפי שמוגדר בהסכם. 

את  במסגרת ההסכם התחייבה שתכא"א להפעיל ולתחזק
בעקבות התפעול . במידה שבאופן מלא תחנת הכוח

קנסות בתשלום דוראד  תחוייב ,א"אכשתוהתחזוקה של 
ידי רשות -תחת אמות המידה, כפי שייקבעו מעת לעת על

בהסכם וזאת  א"א תשפה את דוראד בגינםכשת 64החשמל,
א"א גם תטפל כ. שתעד לתקרת האחריות הקבועה בהסכם

במקרים הדורשים תיקון וטיפול שלא במסגרת התוכנית 

  המאושרת, כפי שמוגדר בהסכם. 

שנים  24ד תום תוקף ההסכם הינו החל ממועד חתימתו וע
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)12.2.1.10

 יכולת זמינהומכירה של  הסכם למתן שירותי תשתית  )ד(
 ואנרגיה עם חברת חשמל לישראל בע"מ

התקשרה דוראד בהסכם עם  2010וגוסט בא 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 12.2.1.14(ראה סעיף  2005-"ההתשסקונבנציונלי), 

וי וכן להעניק לדוראד שירותי תשתית, גיב )דוחל 'א
  ושירותים נילווים.

בהסכם נקבעו הוראות לעניין חיבור מתקן הייצור לרשת 
החשמל, בין היתר, הוראות בדבר הציוד, החומרים 
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.

בהסכם נקבע, כי דוראד תהא רשאית לספק חשמל מתוך 
הזמינות המשתנה לחח"י בד בבד לאספקת חשמל 

לצרכנים פרטיים. בתמורה לאנרגיה החשמלית שתספק 
דוראד לחח"י בתקופה שבה ייערכו בדיקות בתחנת הכוח 

ראד בהתאם לתעריפים של דוראד, תשלם חח"י לדו
ידי רשות החשמל, ובתמורה לאנרגיה -קבעו עלנש

ידי דוראד ממועד ההפעלה -החשמלית שתסופק על

                                                 
 חלק לזורלו"א שתא הסבהפיו -על, נפרד בהסכם וזורלו"א שתא התקשרו 2010 בנובמבר 29 ביום, קבוצה דורי ידיעת למיטב   63

 להיות תישאר"א שתא, לזורלו האמורים השירותים הסבת אף על"א. שתא של משנה כקבלן, הגדולות התחזוקה מעבודות
  .ההסכם תחת התחייבויותיה לכל בנוגע מלא באופן דוראד כלפי אחראית

 .לדוח) ד(12.2.1.14ידי רשות החשמל, ראה סעיף -אודות אמות מידה הנקבעות על לפרטים   64
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המסחרית של תחנת הכוח, תשלם חח"י בהתאם לקבוע 
-של דוראד אשר נקבע על ףבאמות המידה ולאישור התערי

(ה) 12.2.1.14ידי רשות החשמל מכח הדין כמפורט בסעיף 
לדוח (כאשר ההתחייבות האמורה, נכון למועד  'לפרק א

שנה ממועד ההפעלה  20הדוח, הינה לתקופה של 
שנקבע  המינימוםנכון למועד הדוח, מחיר  .המסחרית)

עוד  אג' לקוט"ש. 20באישור התעריף של דוראד הינו 
דוראד תשלם לחח"י בגין אנרגיה חשמלית נקבע, כי 

באמות  ושירותים שתספק לה חח"י, בהתאם לקבוע

  המידה.

לדוראד שירותי תשתית,  לספקחח"י התחייבה בהסכם 
אשר יאפשרו את אספקת החשמל לצרכנים הפרטיים 

  במועד. 

   גז הולכת הסכם  )ה(

התקשרה דוראד בהסכם סטנדרטי  2010בנובמבר  25 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  45-בסך משוער של כ התחייבה לשלם דמי חיבור
 35-סך של כ עד למועד הדוח, מתוכם שילמה דוראד ש"ח
 ארוך לזמן מראש כהוצאות הוכרו אשר ש"ח מליון

. בהתאם להסכם, מחויבת ההפעלה תקופת לאורך ויופחתו
דוראד לשלם לנתג"ז תשלום בגין הקיבולת בצינור הגז, 
וזאת החל מהמועד בו תסיים נתג"ז את החיבור. בנוסף 
תחויב דוראד לשלם תשלום משתנה בגין גז שיוזרם בצינור 
הגז. בהסכם נקבעו תנאים להובלת הגז ולאיכותו, וכן 

מי הולכת גז, ובכלל זה הוראות ותנאים מקובלים להסכ
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 
טים פי ההסכם. לפר-האחר לא יעמוד בהתחייבויותיו על

אודות הסיכונים הכרוכים באספקת הגז כאמור, ראה 
דוראד העמידה ערבות בסך של  .לדוח 'לפרק א 12.3סעיף 

מיליון ש"ח לטובת נתג"ז, וכנגד ערבות זו נתנו בעלי  5

  .פי החזקתם בדוראד-המניות של דוראד ערבויות על

  - מימון 12.2.1.12

 הסכמי המימון של דוראד

אד במספר הסכמים התקשרה דור 2010בנובמבר  29ביום 
, עם 2011בינואר  27"), 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 
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"), במסגרתם הוסכם על העמדת המממנים הגופים –(להלן ביחד 
ננסים מהגופים הפיננסיים להקמת תחנת אשראי ואמצעים פי

") ותנאיהם. ההסכמים כוללים מצגים הפרויקטהכוח של דוראד ("
והתחייבויות ביחס לדוראד, לפרויקט הקמת תחנת הכוח ולבעלי 
המניות, אשר הפרתם עשויה, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים 
שיועמדו בהתאם להסכמי המימון לפירעון מיידי ו/או להפרת 

  תחייבויותיה של דוראד ו/או לביטול הרישיון המותנה. ה

בין היתר, הוסכם, כי האשראי והאמצעים הפיננסיים האחרים 
מסך עלות  80%ידי הגופים המממנים ויהוו עד -יועמדו על

ידי בעלי -) תמומן על20%"), והיתרה (הבכיר החובהפרויקט ("
דוראד המניות של דוראד בהתאם לחלקם מסך ההון המונפק של 

"). בהתאם להסכמות עם הגופים המממנים, עלות העצמי ההון("
מיליארד ש"ח, כאשר בהתאם  4.5-הפרויקט המוערכת הינה כ

להסכמי המימון, יעמידו הגופים המממנים לדוראד מימון בסך של 
, 5%-מיליארד ש"ח, בריבית שנתית בשיעור שלא יפחת מ 3.55עד 

הריבית יהא תלוי בגורמים צמודה למדד המחירים לצרכן (שיעור 
שנקבעו בהסכמי המימון). תשלום הקרן והריבית יעשה בתשלומים 

בנוסף שנים.  17ולתקופה של  2014חצי שנתיים החל מחודש יוני 
יעמידו הגופים המממנים ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים 

  בהתאם להסכמים הנוגעים לפרויקט הקמת תחנת הכוח.

האמורים, הוסכם, כי דוראד תשמור על במסגרת הסכמי המימון 
על פני שתי  1.10:1) יחס כיסוי חוב של 1יחסי הכיסוי הבאים: (

על פני כל תקופת  1.05:1תקופות חישוב עוקבות, ויחס כיסוי של 

  .1.10:1) יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של 2חישוב; (

המשיכה כתנאי למשיכת האשראי הראשונה מהחוב הבכיר ("
") התחייבו בעלי המניות של דוראד להעמיד לטובת נההראשו

הגופים המממנים ערבויות בנקאיות על סך מלוא חלקם בהון 
העצמי וכן להעמיד ערבויות לטובת ספקים ולקוחות פוטנציאליים 
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

  .מיידי ו/או להפרת התחייבויות החברה ו/או לביטול הרישיון

עם דורי אנרגיה להעמיד את  התחייבה ביחד ולחוד דורי קבוצה
חלקה של דורי אנרגיה בהון העצמי. החוב הבכיר וההון העצמי 
יוזרמו למימון הפרויקט לשיעורין בהתאם לאבני הדרך וכפוף 

  להתקיימות תנאים מתלים המפורטים בהסכמי המימון. 

ידי -עוד נקבע בהסכמי המימון, כי הלוואות שהועמדו עד כה על
אד למימון פעילותה של דוראד וכן הלוואות בעלי המניות של דור

ידי בעלי המניות של -שיועמדו לדוראד, ככל שיועמדו בעתיד על
דוראד, תחשבנה כחוב נחות לחוב הבכיר ותהיינה משועבדות 
להבטחת התחייבויותיה של דוראד כלפי הגופים המממנים 
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  "). הלוואות הבעלים("

ד המחירים לצרכן הלוואות הבעלים נושאות ריבית וצמודות למד
  כמפורט להלן: 

 2008בספטמבר  30הלוואות הבעלים שהועמדו עד יום  –הצמדה 
צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר 

. הלוואות הבעלים שהועמדו לאחר מועד זה, צמודות (קרן 2008
  וריבית) למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העמדתן.

 מועד הסגירה הפיננסית עד שהועמדו הבעלים הלוואות -ריבית 
. 3.3% של בשיעור שנתית ריבית תונושא, )2010 בנובמבר 29(

או שטרם שולמו עד  הלוואות בעלים שהועמדו לאחר מועד זה
הלוואות  .10%, נושאות ריבית שנתית בשיעור של מועד זה

ושטרם שולמו, נצברת  2008בספטמבר  30שהועמדו עד ליום 

  .2008בספטמבר  30הריבית בגינן החל מיום 

  הצדדים בוחנים את תנאי הלוואות הבעלים ושינויים מעת לעת. 

שהעמידה יתרת הלוואות הבעלים  2012 בדצמבר 31נכון למועד 
ההלוואה . יתרת ח"שמיליון  60 -כ ינההדורי אנרגיה לדוראד 

- ו 2011מליון ש"ח. במהלך השנים  12 -כוללת ריבית צבורה של כ
מתוך ההלוואה  ש"ח מליון 70 -כהמירה דוראד סך של  2012

  .שהעמידה לה דורי אנרגיה להון מניות

כנגד המימון שיעמידו הגופים המממנים לדוראד בהתאם להסכמי 
הגבלה המימון שעבדה דוראד בשעבוד קבוע ומדרגה ראשונה ללא 

בסכום את זכויותיה ונכסיה בקשר עם תחנת הכוח באשקלון, 
לרבות הזכות לקבלת כספים מכל מקור ומכל סוג שהוא; את כל 
הכספים הפיקדונות וזכויותיה של דוראד בחשבונות הפרויקט; 

מקרקעי הפרויקט, לרבות ההיתרים והזכויות של דוראד הקיימות 
פטור, הקלה ו/או הנחה והעתידיות בקשר למקרקעין; כל זכות ל

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 - עם פרויקט הקמת תחנת הכוח. כמו
בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה ונכסיה וכן 

קבוע ומשכון ראשון בדרגה על כל זכויותיה הקיימות בשעבוד 
  והעתידיות ביחס למקרקעין, בהם תוקם תחנת הכוח.

בנוסף, כל אחד מבעלי המניות של דוראד יצר לטובת הגופים 
המממנים, שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום והמחאה 

ידיו, על כל -על דרך השעבוד על מניות דוראד המוחזקות על
ויות של דוראד בגין הלוואות הבעלים, קיימות ועתידיות, הזכ

שהעמיד ו/או יעמיד לדוראד וכן על כל הדיבידנדים שיינתנו ו/או 

ישולמו, מניות, ניירות ערך, אופציות, מניות הטבה וכל הכספים 
אשר כל אחד מבעלי המניות בדוראד זכאי או עשוי להיות זכאי 

  להם מכוח החזקותיו בדוראד.

ביחד  דורי קבוצהעוד התחייבו בעלי המניות של דוראד (לרבות, 
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יעמידו ערבויות ולחוד עם דורי אנרגיה) כלפי הגופים המממנים, כי 
בנקאיות לטובת ספק הגז (ככל שיידרש) עבור משרד הביטחון 
ומקורות בהתאם להסכמי אספקת החשמל, כאמור בסעיף 

ראד ו/או את הגופים ישפו את דולפרק א' לדוח), וכי  12.2.1.12
המממנים בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן. ככל 
שיינתן שיפוי כאמור לעיל, סכומי השיפוי לא ייחשבו חלק מההון 
העצמי שבעלי המניות התחייבו להעמיד לרשות דוראד במסגרת 

  מימון הפרויקט: 

  בגין כל עלות, הוצאה או חבות שתישא בהן דוראד בקשר
ם סביבתיים או זיהום או בשל נסיבות אחרות עם מפגעי

שהיו קיימות לפני תחילת הקמת תחנת הכוח ושיש בהן כדי 
להשפיע על שטח תחנת הכוח של דוראד, בסכום העולה על 

 ש"ח, ושאין להן כיסוי ביטוחי;  500,000

 או שתידרש לשלם בשל  בגין כל תשלום ששילמה דוראד

  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

 סכמי ההקמה; עליון בהתאם לה

  בגין כל תשלום שתשלם דוראד או שתידרש לשלם למקורות
ו/או למשרד הביטחון, לרבות מימוש הערבויות הבנקאיות 

לדוח, כתוצאה מעיכוב  'לפרק א 12.2.1.6האמורות בסעיף 
  בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח.

, עם התמלאות התנאים המתלים בהסכמי 2011בינואר  27ביום 
ה המשיכה הראשונה של כספי המימון בהתאם המימון, בוצע

 חלקהלהסכמי המימון, ובכלל זה העמידה דורי אנרגיה את מלוא 
(בהון ובערבויות בנקאיות), כפי שהתחייבה  דוראדבהון העצמי של 

  להעמיד כאמור לעיל.

, סך המימון אשר דוחלמועד הונכון  2012בדצמבר  31ליום נכון 
 2,197 -כ לדוראד הינו בסך של ידי הגופים המממנים-הועמד על

ריבית שנתית  נושאש"ח, בהתאמה,  מיליון 2,431 -כומיליון ש"ח 
 למדד וצמוד, 5.5% של בשיעור הינה הדוח למועד נכוןאשר 

  . לצרכן המחירים

פי הרישיון המותנה של - לצורך עמידה בדרישות ההון העצמי על
לבעלי מניותיה  דוראד מניות נוספות של דוראדהקצתה דוראד, 

  374 -פי חלקם היחסי כנגד המרת הלוואות בעלים בסכום של כ-על

מיליון ש"ח. לא חל שינוי בהחזקתם היחסית של בעלי המניות של 
דוראד. במסגרת הסכמי המימון כל הון המניות המונפק של 

  דוראד שועבד לטובת הגופים המממנים.

  :גידור עסקאות
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 ףההקמה, כמפורט בסעי ינבהסכם עם קבל דוראד התקשרות
למטבע הדולר  דוראדאת  חושפתא' לדוח,  לפרק) 1(ב)(12.2.1.11

לשינויים בשווי  דוראד של הארה"ב. על מנת לצמצם את חשיפת
 עסקאותדוראד  מבצעתההוגן של שער הדולר/שקל החברה 

לגידור השווי  שקל כנגד"ב ארה) לרכישת דולר forward( אקדמה

  ההוגן. 

  :ערבויות

 הביטחון משרד"ז, נתגהעמידה ערבויות בנקאיות לטובת  דוראד

"ח. שמיליון  31-כ 2012בדצמבר  31ומקורות, אשר יתרתן ליום 
פי שיעור -כנגד ערבויות אלו, נתנו בעלי המניות ערבויות על

  .בדוראדהחזקתם היחסי 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 12.2.1.13

ייצור ואספקה  לאחר השלמת הקמת תחנת הכח, ותחילת פעילות
כפופה לחקיקה ורגולציה, להיות דוראד  פעילותשל חשמל, צפויה 

שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים 
ידי הטלת מגבלות באשר -עלבין היתר, ממפגעים סביבתיים, 

 רעש, פליטת מזהמים לסביבה וטיפול בחומרים מסוכניםל
   .")החוקים הסביבתיים("

דוח, נדרשת דוראד לעמוד בדרישות חוקיות נכון למועד ה
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
להתחייבות בעלי המניות של דוראד לשיפוי  .לדוראד תמהותיו

בקשר עם מפגעים סביבתיים, ראה  דוראד ו/או הגופים המממנים
  לדוח. 'לפרק א 12.2.1.12סעיף 

 ופיקוח על פעילות התאגיד מגבלות 12.2.1.14

בייצור חשמל כפופה לחוק משק  פעילותה של דוראד  )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 

הא בהתאם משק החשמל, ופעילותו של בעל רישיון ת
לתנאי רישיונו. תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן 

, מתווים את 1997 –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(
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"), מטרתן עידוד תקנות הספקת חשמל(" 2005 –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 

ורמים השונים במשק החשמל ההתקשרויות של הג
להספקת חשמל. תקנות הספקת חשמל קובעות, בין היתר, 
כללים לגבי שיטות התקשרות בעסקאות לרכישת חשמל 
בין יצרן חשמל פרטי לבין מנהל המערכת, כהגדרתו 

הגבלות  65"),עסקאות רכישהבתקנות הספקת חשמל ("

לגבי תקופת ההתקשרות בעסקאות רכישה, תנאים למתן 
ון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה וחובותיו של רישי

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 יכולת זמינה ואנרגיה () או למכירתEnergy & 

Capacity (שיונו של ישיון הולכה, בכפוף לתנאי ריר בעלל
, לאמות המידה, לתעריפים האמורותיצרן פרטי, לתקנות 

 . 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  ונותעוסקת במתן רישי

 ברישיונות.

בנוסף, רשות החשמל קובעת אמות מידה לרמה, לטיב 
ביחס  66ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני

ללקוחותיו וליצרני חשמל אחרים, לרבות בקשר עם צריכת 

חשמל, חיבורים לרשת, אמינות הספקה, שירותי תשתית 
  . ורכישת חשמל מבעלי רישיון

מליאת רשות החשמל מפרסמת מעת לעת החלטות אשר   )ה(
מטבע הדברים חלקן רלוונטיות לפעילותה המיועדת של 

מה רשות פרס 2008דוראד. בין היתר, בחודש דצמבר 
ליצרן  םתעריפי ת"הסדר - 2החלטה מספר החשמל את 

חשמל פרטי קונבנציונלי במסגרת רשת ביטחון מלאה 
יטחון חלקית (יכולת (יכולת זמינה קבועה) או רשת ב

פי החלטה זו ולא כל האנרגיה -על .זמינה משתנה)"
נמכרה לצרכנים פרטיים יהיה רשאי היצרן להעמיד את 
ההספק הפנוי של מתקן הייצור כזמינות לטובת ספק 

 10%על  -אם לא תהיה מכירה לצרכני קצה  שירות חיוני.
-הראשונים שמוקצים לזמינות משתנה יקבל היזם החזר ל

מעלות ההקמה הנורמטיבית והחזר על כלל ההוצאות  50%

                                                 
 רישיון בעל של, החשמל ברשת עומסים על והפיקוד הבקרה, הפיקוח מרכז"מנהל -כ חשמל הספקת בתקנות מוגדר המערכת מנהל   65

  ".המערכת לניהול רישיון שקיבל מי או, ההולכה
 .היחיד החיוני השירות ספק הינה"י חח, הדוחלמועד  נכון   66



-96-  

הקבועות הנורמטיביות (מכירה לצרכני קצה תקזז את 
). על היתרה המוקצית לזמינות משתנה 0-עד ל 10%אותם 

העומדת לרשות ספק השירות החיוני, יקבל היצרן החזר 
מעלות ההקמה הנורמטיבית וכן  80%-בסכום השווה ל

במקביל  בועות הנורמטיביות.החזר על כלל ההוצאות הק
להעמדת הזמינות לטובת מנהל המערכת מחויב היצרן 
להגיש הצעת מחיר לתמורה אותה יקבל בגין האנרגיה 
שיזרים לרשת, במידה שיידרש היצרן להפעיל את תחנת 
הכח לטובת מנהל המערכת כהגדרתו בתקנות. הצעת 

המחיר שרשאי היצרן להגיש למנהל המערכת מוגבלת 
מקסימום שנגזר מעלויות נורמטיביות הנקבעות על  במחיר

 ידי רשות החשמל. 

שפורסמה  377מישיבה מספר  1 מספרבמסגרת החלטה 

"עקרונות להכרה בעלויות בגין  – 2012ביוני  15ביום 
עדכנה רשות החשמל  – "2012הסכמים לרכישת גז טבעי 

את התעריף הנורמטיבי המקסימלי למכירת אנרגיה 

 כאמור ביחס ליצרנות חשמל פרטית קונבנציונלית.

מישיבה  החלטהפרסמה רשות החשמל  2009בחודש יולי 
תומכי מימון ליצרני  תעריפיים"הסדרים  – 268מספר 

של  2, ואשר עודכנה בהחלטה מספר חשמל פרטיים"
 – 2012ביוני  4מיום  375בה מספר רשות החשמל מישי

שבה, בין היתר, תיקנה רשות החשמל הסדרים תעריפים 
שיחולו בין יצרן חשמל פרטי לבין ספק שירות חיוני ביחס 
להבטחת תשלום ליצרני חשמל פרטיים במקרה של אירוע 

  כוח עליון וכן התקינה הסדרים תעריפיים. 

  - הסכמים מהותיים 12.2.1.15

  ה דוראד בהסכמים מהותיים כדלקמן: , קשורדוחנכון למועד ה

 הסכם ייזום  )א(

דורי התקשרה דוראד בהסכם עם  2010בנובמבר  29ביום 
פיו שילמה דוראד במועד המשיכה הראשונה -, עלקבוצה

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, בתמורה לייזום  49.4סך של 
הפרויקט ולשירותי הניהול בתקופה שקדמה למועד 

בע, כי שיעור החזקותיה של המשיכה הראשונה. בהסכם נק

, במישרין ו/או בעקיפין, לא יפחת מסך ההון דורי קבוצה
עשר -לתקופה של שנים 10%-המונפק של דוראד מ

חודשים ממועד המסירה של תחנת הכוח מקבלני ההקמה 

  לדוראד.

, התקשרה דורי קבוצהבמקביל להתקשרות בהסכם זה עם 
 ושילמהבה , לפיו התחייאדלקוםדוראד בהסכם דומה עם 

 "ח.ש מיליון 49.4דמי ייזום בסך של  לאדלקום

בנוסף, קשורה דוראד בהסכמים מהותיים המתוארים   )ב(
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(הסכמים עם לקוחות פוטנציאליים),  12.2.1.6בסעיפים 
(א) 12.2.1.11(הסכמים בקשר למקרקעין),  12.2.1.10

(הסכם ההקמה  )1(ב)(12.2.1.11(הסכם לרכישת גז טבעי), 
(הסכם תפעול ותחזוקה),  (ג)12.2.1.11ההקמה), עם קבלני 
 זמינה יכולת של ומכירה חשמל הובלת((ד) 12.2.1.11
(הסכמי המימון של דוראד)  12.2.1.12- ) ו"יחח עם ואנרגיה

 לדוח. 'לפרק א

הוקמה במטרה לעסוק  כאמור לעיל, דוראד – יעדים ואסטרטגיה עסקית 12.2.1.16
בייצור חשמל ובאספקתו וכן בהקמת תשתית הנדרשת לפעילות זו. נכון 

, דוראד החלה בהקמת תחנת כוח באשקלון לייצור חשמל מגז דוחלמועד ה

 מגוואט. 760-850-טבעי וסולר כגיבוי, עם כושר ייצור של כ

 בדוראד דורי קבוצההשקעת  12.3

דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר של  חקט הקמת תחנת הכוההשקעה בפרוי
כן, עלול להיווצר עיכוב בזמן -להחזר ההשקעה, לרווחי הפרויקט ולתשואה לחברה. כמו

, לכשתתחיל חההקמה של תחנת הכוח וחריגה בעלויות וכן סיכון תפעולי לתחנת הכו
פיע שהפעלתה המסחרית. הגורמים אשר עלולים לעכב את הקמת תחנת הכוח ו/או לה

עה על הפעלתה הינם, בין היתר, כשל או פגיעה באספקת בגז הטבעי לתחנת הכוח ו/או לר
ה או אירועי מו/או פוליטיים כגון מלח 67במערכת הולכת הגז הטבעי, אירועים ביטחוניים

טרור, והחמרה בדרישות רגולטוריות כגון דרישות של משרד התשתיות הלאומיות ורשות 
כן, עד להשלמת הקמת -כתו, תעריפי חשמל וכיו"ב. כמוהחשמל בעניין ייצור חשמל, הול

תחנת הכוח ותפעולה המסחרי עשויות להירשם הן בשוק הגז הטבעי והן בשוק ייצור 

החשמל, התפתחויות, שיהיה בהן כדי להשפיע על פעילותה של דוראד כגון כניסת 
בכלל זה מתחרים חדשים נוספים בתחום ייצור החשמל ושינויים בהספקת הגז הטבעי, ו

עקב שינוי במספר ספקי הגז הטבעי ו/או שינוי בכמויות המסחריות של גז טבעי שיהא 

  ניתן לספק לצרכי ייצור חשמל. 

דלקית -עול כתחנת כוח דוידי דוראד כאמור לעיל, עתידה לפ-תחנת הכוח אשר תוקם על
חנת אשר עתידה לפעול על בסיס דלק חליפי, לרבות במקרה של אי אספקת גז טבעי לת

 (בדלק חליפי)הכוח. במקרה כזה, עתידה דוראד לקבל מחח"י תשלום עבור זמינות 
מגלם עלויות הדלק  ףותשלום עבור אנרגיה. תעריף האנרגיה שנקבע באישור התערי

, עלולה לגרום דלק חליפי. הפעלת תחנת הכוח על בסיס בדלק חליפיהרלבנטי, גז או 

  רווחיות הצפויה משימוש בגז טבעי. לפגיעה מסוימת ברווחיות דוראד לעומת ה

להשקעתה של החברה בדוראד ולהחזר ההשקעה עשויים להיות השפעה מהותית על 
כספי, כפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיון צאות פעילותה של הקבוצה ולמצבה התו

המותנה של דוראד וביעדיה, לרבות בהיבט עלויות ההקמה של תחנת הכוח, התפעול 

  זה לעיל. 12רט בסעיף והמכירות, כמפו

   

                                                 
ומטחי טילים תכופים באתר ההקמה של  2012בשל אירועים ביטחוניים שהתרחשו במסגרת מבצע "עמוד ענן" בחודש נובמבר    67

 הכוח, הופסקו עבודות ההקמה באתר למשך מספר ימים. הפסקה זו לא יצרה עיכוב מהותי בהקמת תחנת הכוח.תחנת 
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 אחרים .13

זו פועלת הקבוצה בהשכרה ובמכירה של נכסי נדל"ן לשימושים עסקיים, אשר הוקמו  במסגרת
מבנים המיועדים למטרות מסחר ומשרדים, המושכרים לצדדים במחזיקה ידה. הקבוצה -על

  שלישיים.

 הדוח ולמועד 2012 בדצמבר 31 ליום נכון .צומצמה הפעילות בתחום פעילות זה 2004משנת  החל

  היקף הפעילות של הקבוצה בתחום זה אינו מהותי ביחס לפעילות הכוללת של הקבוצה. 
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  נושאים משותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה -חלק רביעי   

 הון אנושי  .14

  מבנה ארגוני 14.1

  

חשבות 
  והנה"ח

  שיווק ומכירות

  מנכ"ל 

ייזום חו"ל: 
מנהלי מדינות

כוח אדם

  עסקי פיתוח

  סמנכ"ל כספים 

  גזברות

  מערכות 
מידע

  שירות לקוחות

כלכלה ובקרה 
  תקציבית

תכנון והנדסה

סמנכ"ל ייזום, יועץ 

משפטי ומזכיר 

  החברה

 רמזכי .וע עורכת דין
חברה
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   כללי 14.2

פעילות הקבוצה מבוצעת באמצעות מטה, הכולל את: עובדי מחלקת הכספים של 
הקבוצה ואת חברי הנהלתה, אשר מעניק סיוע מנהלי לביצוע הפרוייקטים השונים 

משפטי, תפעול וביצוע  ומטפל בנושאים שונים, כספים, גזברות וחשבות, ייעוץ

  מערכת מידע.

   :2012בדצמבר  31ליום להלן התפלגות עובדי הקבוצה 

  סה"כ
  א. דורי בניה

בע"מ וחברות בת וחברות 
  68קשורות של דורי בניה

 תפקיד החברה

13  8  5  מנהלים

מהנדסים, הנדסאים, מנהלי  2  *124  126
 אזורים ומנהלי פרויקטים

270  270**  - 
  מנהלי עבודה,

עובדי בנין, מפעילים, עובדי 
 אינסטלציה ותחזוקה

2  -  2 שיווק ומכירות
149  138  11  משרד
560  540  20   סה"כ
          

  לא כולל פרילנסרים.  *
  כולל יחידות תפעול עצמאיות.  **

  כולל עובדי משרד בסניפים השונים של רום גבס.  ***

  

הקיטון במצבת . 2011עובדים בקבוצה לעומת שנת  83 -חל קיטון של כ 2012בשנת 
נבע בעיקרו ממכירת החזקות רום גבס בחברת א.ד. הנדסת של הקבוצה  כח האדם

 בדורי בניהשל מחלקת האינסטלציה ניכר  צמצוםומ) בע"מ 2005חדרים נקיים (
סום הדוח לא חל שינוי ממועד הדוח ועד מועד פר. (ומעבר לעבודה במיקור חוץ)

  מהותי בכמות העובדים בקבוצה.

מרבית עובדי הקבוצה חותמים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתם. המסמך 

פי שעה או עובד בשכר חודשי, את הזכאות -מפרט האם העובד הינו עובד בשכר על
לימי הבראה וחופשה שנתית. חלק מעובדי דורי קבוצה זכאים לקבלת רכב חברה 

  דמי נסיעות.ל ואחרים

מעבר לעובדים הקבועים כמפורט לעיל, מעסיקה הקבוצה, באמצעות חברות כח 

. לפרטים ראה אדם, עובדים מעטים נוספים על בסיס ארעי לפי צרכיה המשתנים

  .לדוח' א לפרק 10.20סעיף 

על עובדי הקבוצה, העובדים באתרי בנייה חל הסכם העבודה הקיבוצי, כמפורט 
  . לדוח 'פרק אל 10.20.3בסעיף 

הקבוצה מבצעת בגין עובדיה האחרים הפרשות לביטוח מנהלים או קרנות פנסיה 

  או לקופה מרכזית לפיצויים.

מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות -התחייבות הקבוצה בגין סיום יחסי עובד
ובקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות  מנהליםשוטפות בקרנות פנסיה, בביטוחי 

                                                 
 .לדוחא'  לפרק 10.20.1 סעיף ראה, בניה דורי של קשורות ובחברות בת ובחברות בניה בדורי העובדים של להתפלגות   68
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  הכספיים). לדוחות 17באור ה (ראה קבוצ דוריבספרי 

דורי קבוצה נוהגת לתמרץ ולתגמל עובדים, מעת לעת, לרבות בהתאם לעמידה  14.3
 ביעדי הצלחה. 

 2,699-היתה בסך כולל של כ דורי קבוצהל האמורים, עלות התגמולים 2012 בשנת

   אלפי ש"ח.

 דוריידי -עלמעמידה לעובדים, מעת לעת הלוואות. הלוואות שהועמדו  הקבוצה 14.4
 צמודותולמועד הדוח,  2012בדצמבר  31ו/או הינן בתוקף ליום  2012בשנת  בניה
הלוואה שהועמדה  .4% של בשיעור שנתית ריבית ונושאות לצרכן המחירים למדד
ההלוואות  .1% בניכוישל פריים שנתית בשיעור דורי קבוצה נושאת ריבית  ידי-על

-בכ הסתכמו, הדוח דלמוע ונכון 2012 ברבדצמ 31שהועמדו לעובדים נכון ליום 
 ש"ח, בהתאמה.אלפי  1,229-וכאלפי ש"ח  1,019

  עובדים זרים 14.5

מעסיקה, במישרין או בעקיפין, לפי צרכיה המשתנים מעת לעת, עובדים  הקבוצה
ישראלים, זרים, ועובדים משטחי יש"ע. חלק מהעובדים הינם עובדים זרים, אותם 
מעסיקה הקבוצה ו/או קבלני משנה שלה באמצעות תאגידים מורשים בהתאם 

פרק ל 10.20.6 פי היקפי פעילותה וצרכיה. לפרטים נוספים ראה סעיף-לנדרש לה על

  .לדוח 'א

  קבוצה דורינושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של  קבוצת 14.6

 .נושאי משרה בכירהשלושה דורי קבוצה נכון למועד הדוח מעסיקה  14.6.1

לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקה וכהונה של חמשת נושאי המשרה  14.6.2
ובתאגידים בשליטתה, בעלי התגמולים הגבוהים  קבוצההבכירה בדורי 

 לפרק ד' לדוח. 21, ראה תקנה קבוצהביותר ושל בעלי עניין בדורי 

  הדרכהובהשקעות הקבוצה באימונים  14.7

הקבוצה נוהגת להעניק למנהלי העבודה והמהנדסים הדרכה בנושאי בטיחות, 

  העשרה מקצועית ומחשבים. 

קטורים חדשים בנושאים הקשורים קיימה החברה הרצאות לדיר 2012שנת ב 14.8

בפעילות החברה וכן הרצאות לדירקטורים מכהנים, שבהן הוצגו לדירקטורים 
עדכונים מהותיים בחקיקה וברגולציה החלות על החברה ועל הדירקטורים, ובכלל 

. בנוסף, החברה קיימה סיור 2012- ), התשע"ג20זה חוק החברות (תיקון מס' 
באתר ההקמה של אחד מהפרויקטים הגדולים של  לדירקטורים המכהנים בחברה

יישמה החברה תוכנית הכשרה ליו"ר הדירקטוריון  2012כן, בשנת -הקבוצה. כמו
וכן העבירו  של החברה בתחום עסקי החברה ופעילותה והדין החל על החברה

אישרה  2013בחודש מרס  .הרצאות אודות עסקי התאגיד לדירקטורים החדשים
 ובתחום הדין חברההחדשים, בתחום עסקי  לדירקטוריםרה החברה תוכנית הכש

  .מכהנים דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית והדירקטורים, וכן חברההחל על ה
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 אופציות לעובדים 14.9

אופציות לא רשומות, שהיו  1,904,719פקעו  2012באפריל  18ביום  14.9.1
 2007ביולי  11למניות רגילות של החברה, שהוקצו ביום ניתנות למימוש 

הן כמנהל הכספים ימכוח תוכנית אופציות של החברה לנושא משרה, שכ

  . 2011של החברה עד חודש אפריל 

  לדוחות הכספיים.  31נוספים ראה באור  לפרטים

 לעובדים הוקצו ברונסון טווח ארוכת תגמול תוכנית יישום במסגרת 14.9.2
 ראה לפרטים. רונסון למניות למימוש הניתנות אופציות ברונסון בכירים

  .הכספיים לדוחות )4)ב'(1(10 באור

  ומתקניםרכוש קבוע, מקרקעין  .15

 Gמשרדים, מחסנים ושטחי חניה במתחם " דורי קבוצהשוכרת נכון למועד הדוח,  15.1
שטח המשרדים . דורי קבוצהשל  הבכירה ההנהלהאביב עבור מטה -צמרת" בתל

 - (החלק המשמש את דורי קבוצה הינו כ מ"ר (נטו) 971-מ"ר (ברוטו) ו 1,165הינו 
מרכזים מסחריים בע"מ, שהינה  יהמתחם הינו בבעלות ג'. משטח המשרדים) 25%

חברה בשליטת גזית ישראל. המשרדים משמשים גם את  ,למיטב ידיעת החברה
ביחס פרטים אודות תנאי השכירות וחלוקת השימושים וההוצאות גזית ישראל. 

לנכס המושכר בין דורי קבוצה לבין גזית ישראל מובאים בדרך של הפניה לדוח 

 . )2012-01-233301(אסמכתא מספר  2012בספטמבר  6מיידי של החברה מיום 

את שטחי  דורי קבוצהצמרת", הקטינה  Gבמקביל לשכירת המשרדים במתחם " 15.2
רעננה (גמלא  בבניין משרדים בדרך ירושלים,ידיה -המשרדים המושכרים על

ידי דורי קבוצה, לרבות התחייבויותיה וזכויותיה -השטח שהתפנה עלפארק). 
לידי דורי בניה.  הועבר בשטח האמור בהתאם להסכם השכירות הקיים בגינו, 

בין דורי  2008בינואר  20בהתאם להסכם שכירות מיום מושכרים המשרדים 
לפרטים אודות  שלישי (המשכיר). לבין צד (השוכרות) קבוצה, דורי בנייה ורום גבס 

 לפרק א' לדוח.  10.19.1הסכם השכירות ראה סעיף 

  באתרי בניה.ארעיים הקבוצה מפעילה מערכת של משרדי מכירות  15.3

  .לדוח 'פרק אל 10.19לפרטים אודות רכוש קבוע של דורי בניה, ראה סעיף  15.4

  מוחשייםנכסים לא  .16

קבלנים  פי חוק רישום-רישיונות עללקבוצה אין נכסים לא מוחשיים כלשהם, למעט 
 לדוחות 12 בבאורולמעט מוניטין כאמור  לדוח פרק א'ל 11.3.1-ו 10.28.1כאמור בסעיפים 

  . הכספיים

" במשרד רשם הפטנטים Ronson Development Groupמסחר "הסימן את  רשמההקבוצה 

  הפולני. 

   ביטוח .17

 ןהשלובשם חברות בנות  ןבשמת פוליסות ביטוח, ומקיימודורי בניה  דורי קבוצה 17.1
המכסות, בכפוף לתנאי הפוליסות את הסיכונים עד לסכום כולל שנקבע בכל 

ציוד פוליסת ביטוח, ובכלל זה, בגין עבודות קבלניות, ציוד מכני והנדסי, 
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אש, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית אלקטרוני, 
  .ירקטורים ונושאי משרהביטוח לאחריות דואחריות מוצר וכן 

ידי חברות ביטוח מקומיות בפוליסות -בחו"ל מבוטחים על דורי קבוצהכסי נ 17.2
מקובלות, הכוללות כיסוי ביטוחי כנגד נזק לרכוש, אובדן דמי שכירות וביטוחי 

להערכת הנהלת  .לפי החלטות ומדיניות החברות הפועלות בחו"לחבות מקובלים, 
דעת של יועץ ביטוח, היקף הכיסוי הביטוחי של דורי קבוצה, בהסתמך על חוות 

 לאור הביטוח בתחום הקיימים הסיכונים תהינו נאות והולם אבארץ דורי קבוצה 

 .נהוניסיו הפעילות סוג

 הון חוזר  .18

 11.23סעיף לפרטים אודות מדיניות דורי קבוצה לגבי הון חוזר בתחומי הפעילות ראה 
  .לדוח 'פרק אל

 .לדוח 'פרק אל 11.23.1-ו 11.23.2ים ראה סעיפלאשראי ספקים ולקוחות 

 בהון חוזר.  גירעון אין קבוצה לדורי, 2012בדצמבר  31ליום  נכון

   ומימוןאשראי  .19

מגופים ומממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים  קבוצהה

 ומהון עצמימפעילות שוטפת  ,מתזרימי מזומנים ,באמצעות אשראי ספקים, וכן, מוסדיים
מסה"כ נכסי  21%-מיליון ש"ח המממן כ 370-בכ מסתכם 2012בדצמבר  31 אשר נכון ליום

, הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת באמצעות הנפקה של ניירות ערך, בנוסף .הקבוצה
הבנקאי והמוסדי ניתן כנגד שעבוד נכסים קבועים ופירותיהם או כמפורט להלן. האשראי 

פרק ל 19.7סעיף נוספים אודות השעבודים שיצרה דורי קבוצה, ראה  לפרטים ללא שעבוד.
  . לדוחות הכספיים 18ובאור  לדוח 'א

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 
קט, להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המשנה והספקים, לשעבד לטובת יהפרוי

קטים ולקבל את אישור הבנקים יהבנקים את חשבונות הבנקים המתייחסים לפרוי

  .)לדוח 'פרק אל 11.22ראה סעיף (לפרטים נוספים  ולמשיכות מחשבונות אל

כקבלן מבצע משמשים התקבולים מן המזמין  קבוצהבפרויקטים בהם משמשת הלעיתים, 
היקפי  .היחידי, ולעיתים מקבלת הקבוצה הלוואות בנקאיות להון חוזרכמקור המימון 

צרכיה  פי-מבנקים מותאמים מפעם לפעם על דורי קבוצההאשראי המאושר שנוטלת 

  המשתנים. 

דורי קבוצה חתמה על הסכם מפורט לביצוע עבודות הנדסה אזרחית בקשר עם הקמת 
בגין ביצוע  התמורה. לדוח 'פרק אל (ב)12.2.1.11תחנת הכוח של דוראד, כאמור בסעיף 

 למיטב .קבוצה לדורי מטבעיתעבודות אלה נקובה בדולר ארה"ב, ועל כן תיתכן חשיפה 
דורי קבוצה, דורי בניה ביצעה עסקאות גידור בגין עבודות אלה, כאמור בסעיף ידיעת 
  לדוח.  'פרק אל 10.24.5

עמידה לרשות דורי בניה ולחברות בת ולחברות קשורות של דורי בניה, מעת הקבוצה  דורי

  .דוח' לא פרקל 10.24.1סעיף , כמפורט ב, מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויותלעת
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 אשראי  מגבלות 19.1

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 11.22בסעיף כמפורט בפרוייקטים לבניה, 

  אשראימסגרות  19.2

מסגרות אשראי הכוללות אשראי כספי וערבויות (מכרז, ביצוע  לקבוצה 19.2.1
 31להלן פרטים אודות מסגרות האשראי של הקבוצה ליום וטיב). 
  ולמועד הדוח (במיליוני ש"ח): 2012 בדצמבר

  מסגרות אשראי  
  מועד הדוח   2012 בדצמבר 31

 ניצול מסגרות מסגרות ניצול מסגרות מסגרות
  54  223  41  218  אשראי כספי

  929  1,757  946  1,767  ערבויות
  983  1,980  987  1,985  סה"כ 

      
בהם ניתן לדורי קבוצה ליווי בנקאי לבניה, דורי קבוצה  בפרוייקטים

פי חוק הבטחת השקעות. -מעמידה לטובת רוכשי דירות ערבויות על
כאמור בסך ערבויות המנוצלות המוצגות בטבלה דלעיל כוללות ערבויות ה

 2012בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  330 -מיליון ש"ח וכ  333 -של כ

  ולמועד הדוח, בהתאמה.

רטים נוספים אודות הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך שהועמדו לדורי לפ
 16-ו 13קבוצה ולחברות בת ולחברות קשורות שלה, ראה ביאורים 

  לדוחות הכספיים.

לדוחות  18לפרטים נוספים אודות מסגרות אשראי וערבויות, ראה ביאור 

  הכספיים.

 ולחברות בת ולחברות בניה לדורי קבוצה מדורי אשראי קו מסגרת 19.2.2

  בניה דורי של קשורות

התקשרו דורי בניה ודורי קבוצה בהסכם, לפיו  2010פברואר  בחודש
/או ו כספי אשראי מסגרת בניה דורי לרשות קבוצה דוריהעמידה 
לפרטים "). האשראי קו מסגרת"ח ("ש מיליון 450 של לסך עד ערבויות

באור א' לדוח ו לפרק 10.24.1סעיף אודות תנאי מסגרת קו האשראי ראה 
בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון  לדוחות הכספיים. )ב'5)ב'(2(10

נכון ו ההסכם 2013בפברואר  24הסתיים ביום  2011-), התשע"א16מס' 
לחידוש מסגרת קו האשראי  דורי בניה ודורי קבוצהת ולמועד הדוח פועל

  .ושינוי תנאיה
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 ננסיותאמות מידה פי 19.3

 להלן נתונים אודות אמות מידה מהותיות לגביהן התחייבה החברה ו/או חברות בת ו/או חברות קשורות שלה: 19.3.1

 מקבלת
 האשראי

 נותן
  האשראי

 אמת תיאור
 המידה

  הפיננסית

  2012 בדצמבר 31  2012 בספטמבר 30  2012 ביוני 30  2012 במרס 31

  "חש במיליוני

 דורי
  קבוצה

 אמת
 מידה

 שנקבעה
 בדוח

 הדירוג
 של

 החברה
 מחודש
 אוגוסט

2011 
(ראה 
 סעיף
19.6 
 'פרק אל

  69)לדוח

 של יחס
-ל 70חוב

71CAP  של
  70%עד 

 תוצאה  CAP  חוב סך תוצאה  CAP  חוב סך תוצאה  CAP  חוב סך תוצאה  CAP  חוב סך

554  905  61.3% 492  843  58.4% 480  847  56.6% 508  887  57.3% 

 דורי
  קבוצה

 מחזיקי
 אגרות
 חוב

(סדרה 
  72')ו

אגרות  דירוג
החוב (סדרה 

, A3ו') 
 כמפורט
 19.6 בסעיף

 'פרק אל
73לדוח

  

  ')ו(סדרה  חוב אגרות דירוג  ')ו(סדרה  חוב אגרות דירוג  ')ו(סדרה  חוב אגרות דירוג  ')ו(סדרה  חוב אגרות דירוג

A3 אופק יציב  A3 אופק יציב  A3 אופק יציב  A3  חיוביאופק  

                                                 
  הדירקטוריון.לדוח  4 סעיף ראה החברה של החוב אגרות אודות לפרטים   69

 .תפעולית חכירה בגין התחייבויות ובתוספת ארוך לזמן חוב בתוספת ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות בתוספת קצר לזמן חוב משמעו, "חוב" זה לעניין   70

  .במאזן ארוך לזמן נדחים מסים ובתוספת) מיעוט זכויות(כולל  במאזן העצמי ההון סך בתוספת חוב משמעו" CAP, "זה לעניין   71

  הדירקטוריון. לדוח 4 סעיף ראה') ו(סדרה  חוב אגרות אודות לפרטים   72
  ).'ו(סדרה  החוב אגרותשנושאות  השנתית הריבית בשיעור 0.75%של  לעליה יגרום') ו(סדרה  החוב גרותירידה בדירוג א   73
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 מקבלת
 האשראי

 נותן
  האשראי

 אמת תיאור
 המידה

  הפיננסית

  2012 בדצמבר 31  2012 בספטמבר 30  2012 ביוני 30  2012 במרס 31

  "חש במיליוני

 מחזיקי  רונסון
 אגרות

חוב 
) A(סדרה 
 ומחזיקי
 אגרות

 בחו
(סדרה 

B(74  

הון  יחס
למאזן של 

, לפי 25%
הדוחות 

הכספיים 
  רונסוןשל 

 תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון

47  797  53.6% 430  813  52.9% 428  836  41.2% 460  787  58.4% 

 דורי
  קבוצה

 מוסדות
 פיננסים
  75שונים

הון  יחס
למאזן של 

, לפי 15%
הדוחות 

הכספיים 
המאוחדים 

של דורי 
  קבוצה

 תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון

343  1,750  19.6% 344  1,705  20.2% 359  1,698  21.1% 370  1,792  20.6% 

 דורי
  אנרגיה

 הבטחת
ערבות 

 שהועמדה
ידי - על

 מוסד
  76בנקאי

מזומנים  סך
 והשקעות

 קצר לזמן
 40 של

"ח ש מיליון
 לפי, לפחות
 הדוחות
 הכספיים

 של(סולו) 
  קבוצה דורי

 סך
 מזומנים

 סך
השקעות 

  "קלז

 סך תוצאה
 מזומנים

 סך
השקעות 

  "קלז

 סך תוצאה
 מזומנים

 סך
השקעות 

  "קלז

 סך תוצאה
 מזומנים

 סך
השקעות 

  "קלז

 תוצאה

10  180  190  11  111  122  9  91  100  12  106  118  

                                                 
  לפרק א' לדוח.  19.6.1.3, ראה סעיף רונסוןאודות אגרות החוב של  לפרטים   74

מליון ש"ח מתוך מסגרת  9- מליון ש"ח בהתאמה, מתוכן מנצלת החברה למועד הדוח כ 64 -מליון ש"ח וכ 78-אמת המידה האמורה מתייחסת למסגרת אשראי כספי וערבויות בסך של כ   75
  מליון ש"ח מתוך מסגרת הערבויות. 10 -האשראי הכספית וכ

  .לדוח' א לפרק 12.1.5 סעיף ראה, הפיננסי המוסדידי - על שהועמדה הערבות אודות לפרטים   76
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 מקבלת
 האשראי

 נותן
  האשראי

 אמת תיאור
 המידה

  הפיננסית

  2012 בדצמבר 31  2012 בספטמבר 30  2012 ביוני 30  2012 במרס 31

  "חש במיליוני

 לסך הון יחס
 של מאזן
 לפי, 10%

 הדוחות
 הכספיים

 המאוחדים
 דורי של

  קבוצה

 תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון

343  1,750  19.6% 344  1,705  20.2% 359  1,698  21.1% 370  1,792  20.6% 

 דורי
  78, 77בניה

 מוסד
  פיננסי

 ההון סך
(ללא  העצמי
 זכויות

 לא) יעוטמ
 100 מ יפחת
  "חש מיליון

  העצמי ההון סך  העצמי ההון סך  העצמי ההון סך  העצמי ההון סך

176  181  188  188  

 מוסד
  פיננסי

הון  יחס
עצמי לסך 
מאזן לא 
-יפחת מ

, ללא 18%
 זכויות
  מיעוט

 תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון

175  711  24.6% 180  737  24.4% 188  712  26.4% 188  762  24.7% 

 מוסד
  פיננסי

 העצמי ההון
-מ יפחת לא

 מסך 10%
 כולל, המאזן
 זכויות
 שטר, מיעוט
 והלוואת הון

  בעלים

 תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון תוצאה מאזן סך  הון

186  711  26.2% 192  737  26.1% 199  712  27.9% 200  762  26.2% 

                                                 
 .בניה דורי של המאוחדים הכספיים לדוחות בהתאם מחושבות הפיננסיות המידה אמות   77
 לפרק א' לדוח. 10.24.2נוספים וכן לפרטים בדבר עדכון מסגרת מול מוסד פיננסי ראה סעיף  ראה לפרטים   78
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תוצאות בפרויקטים בהם קיים ליווי פיננסי נדרשת דורי קבוצה לעמידה ב 19.3.2
 .תכנית עסקית

ונכון למועד הדוח, דורי קבוצה עומדת באמות  2012בדצמבר  31ליום  נכון 19.3.3

 . דוחפרק א' לל 19.3בסעיף  האמורותהמהותיות המידה הפיננסיות 

 אשראי בריבית משתנה 19.4

  : 2012להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שהיו בתוקף בשנת 

  ואשראי לזמן קצר הלוואות 19.4.1

 האשראי סכום
"ח ש באלפי

 בדצמבר 31 ליום
2012  

- (ב 2012 בשנת הריבית טווח
%(  

  השינוי מנגנון

42,641  3.95-5.5  
 לזמן ואשראי הלוואות

 הצמדה ללא קצר
      

 הלוואות ואשראי לזמן ארוך 19.4.2

 האשראי סכום
"ח ש באלפי

 בדצמבר 31 ליום
2012  

- (ב 2012 בשנת הריבית טווח
%(  

  השינוי מנגנון

7,088  5.25-5.75  
הלוואות ואשראי לזמן 

 ארוך 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 16 רואם בג הרא

  תיורבוע 19.5

ידי בנקים וחברות -ל, מוצאות לבקשת הקבוצה עלימהלך העסקים הרגב 19.5.1
יה להיתרי בניה יותחייבוהתוע וטיב, ערבויות בקשר לצערבויות בי ,ביטוח

וכשי לרהבטחת תשלומים למכר מסוימים.  מיערבויות בקשר להסכו
ת השקעות. חוק הבטח פי-על ויות בנקאיותרבדירות נתנה הקבוצה ע

לפרטים נוספים אודות הערבויות שהעמידו הבנקים להבטחת 

שהעמידה  התחייבויותיה כאמור של הקבוצה ואודות הערבויות כאמור
לדוחות  ג'18יהם, ראה באור הקבוצה לרוכשי הדירות להבטחת תשלומ

  הכספיים.

התקשרה דורי אנרגיה בהסכם עם מוסד בנקאי  2011בינואר  26ביום  19.5.2

לטובת הגופים ש"ח מיליון  120בישראל להעמדת ערבות בנקאית בסך 
החודש ינואר . לדוח 'פרק אל 12.1.3המממנים של דוראד, כמפורט בסעיף 

 מיליון ש"ח. 70הוארכה הערבות לשנה נוספת על סך  2013

דורי קבוצה, אלומיי וחברת האם של אלומיי, אלומיי קפיטל בע"מ, חתמו 
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על ערבות לטובת המוסד הבנקאי, לפי יחס החזקותיהם של דורי קבוצה 
טחת החזר כל חובותיה של דורי אנרגיה לפי בואלומיי בדורי אנרגיה, לה

 הסכם העמדת הערבות.

לצורך הערבות האמורה הועמדו לטובת המוסד הבנקאי הבטוחות 

  .לדוח 'פרק אל 12.1.3המפורטות בסעיף 

בנוסף לערבות האמורה, התחייבו דורי קבוצה יחד עם אלומיי למוסד 
פיננסי להזרים לדורי אנרגיה סכומים המגיעים לדוראד מדורי אנרגיה 

לדוח).  'פרק אל 12.2.1.13בהתאם להסכמי המימון (כהגדרתם בסעיף 

  לדוח. 'פרק אל 12.1.3לפרטים ראה סעיף 

בנוסף לבטוחות האמורות, התחייבה דורי אנרגיה כלפי המוסד הבנקאי, 
כי כל עוד הערבות הבנקאית האמורה בתוקף יתקיימו בכל עת אמות 

  .לדוח' א לפרק 12.1.3המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 

לפרטים אודות מסגרת קו האשראי שמעמידה דורי קבוצה לדורי בניה,  19.5.3

 .לדוח 'פרק אל 10.24.1סעיף הכולל גם העמדת ערבויות, ראה 

 מימון חוץ בנקאי 19.6

כאמור לעיל, הקבוצה מממנת את פעילותה, בין היתר באמצעות הנפקה  19.6.1
 של ניירות ערך:

לפרטים אודות אגרות חוב מהסדרות ד' עד ו' שהנפיקה  19.6.1.1
לדוח  4, ראה סעיף למועד הדוח ברה והינן במחזורהח

  ג. לדוחות הכספיים..16ובאור  הדירקטוריון

להלן נתונים בדבר פדיון איגרות חוב של דורי קבוצה בשנים  19.6.1.2
  79קוב):(בש"ח ערך נ 2012-ו 2011

  2012 שנת 2011 שנת 
 8,403,883  16,807,776')ב(סדרה  חוב גרותיא

  22,366,241  22,366,241  איגרות חוב (סדרה ג')
  31,250,000  31,250,000  איגרות חוב (סדרה ד')
  31,412,780  -  איגרות חוב (סדרה ו')

      

נפרעו אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב  2012בשנת 
 (סדרה ג') של החברה במלואן בהתאם לתנאיהן.

   

                                                 
וסיומה ביום מועד  2013בינואר  1עדי פירעון לתקופה שתחילתה ביום לפי תנאי איגרות חוב של החברה, לא קיימים מו   79

  הדוח.
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נתונים אודות מועדי פירעון התחייבויות לתאגידים בנקאיים, התחייבויות  להלן 19.7
 : אחרות לזמן ארוך ואיגרות חוב לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

  

  (באלפי ש"ח) 2012 בדצמבר 31ליום 
 חלויות שוטפות

שנה 
 ראשונה

שנה 
  הישני

שנה 
 שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
 חמישית

 שנה שישית
  ואילך

  סה"כ

הלוואות מתאגידים 
  בנקאיים ואחרים

45,420  5,496  46  1,715  -  -  52,677  

  71,517  -  -  -  - 35,759  35,758  אגרות חוב (סדרה ד')

  98,388  -  -  -  65,592 32,796  -  אגרות חוב (סדרה ה')

 285,518  81,578  40,788  40,788  40,788 40,788  40,788  אגרות חוב (סדרה ו')

 508,100  81,578  40,788  42,503  106,426 114,839 121,966  סך הכול

 

 דירוג אשראי 19.8

שני דוחות דירוג:  ("מידרוג") ועד למועד הדוח פרסמה מידרוג בע"מ 2012בשנת 
 A3אישרה מחדש דירוג ") 2012הדירוג מחודש ינואר  דוח(" 2012בינואר  19ביום 

הדירוג  דוח(" 2012בנובמבר  4וביום באופק יציב לסדרות אגרות החוב שבמחזור 
ועדכנה את אופק הדירוג לחיובי  A3אישרה מחדש דירוג  ")2012מחודש נובמבר 

  .   לסדרות אגרות החוב שבמחזור

להנפקת  עם אופק יציב  A3 אישרה מידרוג דירוג 2012בדוח הדירוג מחודש ינואר 

 מיליון ש"ח ערך נקוב, אשר 80סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד 
עם  A3דירוג  2012, ובדוח הדירוג מחודש נובמבר תשמש לפעילות שוטפתתמורתה 

מיליון  70להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד  אופק חיובי

  .ירעון קרן אגרות חוב של סדרות קיימותפש"ח ערך נקוב, אשר תמורתה תשמש ל

 ירוגהגורמים העלולים לפגוע בד, 2012בדוח הדירוג מחודש נובמבר בהתאם לאמור 
שינויים (ב)  ;70%מעבר לשיעור של  80CAP-עליה ביחס החוב ל: (א) הינם כדלקמן

כניסה לפרויקטים יזמיים ; (ג) מהותיים במבנה הבעלות בחברה ובניהול
חלוקת דיבידנדים בהיקף (ד) -ו; משמעותיים המגדילים את פרופיל הסיכון

  באיתנות הפיננסית ובנזילות.משמעותי שיש בה כדי לפגוע 

 2012בינואר  19דוחות הדירוג האמורים צורפו לדוחות מיידיים של החברה מיום 
-2012(אסמכתא מספר  2012בנובמבר  4) ומיום 2012-01-020370(אסמכתא מספר 

אישור של  ניתן 2013בפברואר  11ביום  .) אשר מובאים בדרך של הפניה01-270501

  .הינו בתוקף 2012מחודש נובמבר רוג כי דוח הדי ,מידרוג

  שעבודיםבטחונות ו 19.9

לפרטים אודות בטחונות שניתנו להבטחת התחייבויות וערבויות של  19.9.1
 יים.ספלדוחות הכ 18החברה ראה באור 

לצורך ערבות שהעמיד מוסד בנקאי עבור דורי אנרגיה לטובת הגופים  19.9.2
 לטובת הועמדו, דוחל 'פרק אל 12.1.3המממנים של דוראד, כאמור בסעיף 

                                                 
 ) ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך במאזן.מיעוט ויותחוב בתוספת סך ההון העצמי במאזן (כולל זכ -" CAPלעניין זה, "   80



-111-  

  .ות הכספייםלדוח 18 בביאור המפורטות הבטוחות המוסד הבנקאי

 נכסיהן את לשעבד לא ביטוח חברת כלפי התחייבו גבס ורום בנייה דורי 19.9.3
), עד פירעון negative pledge( שהיא דרגה מכל, צף בשעבוד זכויותיהן/או ו

 מלוא חובותיהן לאותו חברת ביטוח. 

מסגרות אשראי (אשראי כספי וערבויות) שניתנות לדורי בניה ו/או  כנגד 19.9.4
לחברות בת ו/או לחברות קשורות שלה מתאגידים בנקאיים ומגופים 

עמידה דורי קבוצה ערבויות ובטוחות ממקורותיה העצמיים הפיננסיים 
 באורלטובת אותם תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים. לפרטים ראה 

 .הכספיים לדוחות (ב)5(ב)10

דורי קבוצה שעבדה את מלוא החזקותיה במניות דורי אנרגיה, לטובת  19.9.5
מוסד בנקאי, עבור קבלת ערבות בנקאית אשר שימשה לצורך הזרמת 
חלקה של דורי אנרגיה בהון העצמי לדוראד, במסגרת המשיכה הראשונה, 

 .לדוח 'פרק אל 12.1.3כמפורט בסעיף 

דורי אנרגיה יצרה שעבודים, לרבות שעבוד מלוא החזקותיה במניות  19.9.6
דוראד, עבור גורמי המימון של דוראד, לצורך מימון הקמת תחנת הכוח, 

  .לדוח 'פרק אל 12.2.1.12כמפורט בסעיף 

 הסכם להפקדת כספים  19.10

פיו רשאי -התקשרה דורי קבוצה בהסכם עם דורי בניה, על 2010בפברואר  25ביום 
מהצדדים, מעת לעת, ובהסכמה הדדית, להפקיד כספים אחד אצל הצד כל אחד 

)ג' לדוח 4וכן סעיף ז'( לדוח 'פרק אל 10.24.3ראה סעיף השני. לפרטים נוספים 

  .לתקנות הדוחות ג'9המיוחד לפי תקנה 

  לא בוצעו הפקדות כספים מכוח ההסכם. 2012בשנת 

הסתיים בחודש  2011-התשע"א), 16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 

  . , ואין בכוונת הצדדים לחדשוההסכם להפקדת כספים 2013פברואר 

  מיסוי  .20

בחו"ל בישראל ועל הקבוצה חלה חובת תשלום מס בגין אחזקותיה בנדל"ן  20.1
בחו"ל. מיסים על הכנסה של חברות מאוחדות הפועלות בחו"ל בישראל וופעילותה 

 באותן מדינות.  בהתחשב בחוקי המיסוי החלים יםנקבע

 עסקאותמיסוי מקרקעין בישראל: במסגרת עיסוקה מתקשרת דורי קבוצה ב 20.2
רכישה או מכירה של מקרקעין, לפיכך עשויה לשאת בחבויות שונות העולות 

והתקנות  1963-מהוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג

 שהותקנו מכוחו.

  .הכספיים בדוחות 27 ראה באור, הקבוצההמס חל על אודות לפרטים 

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .21

נדרשת לעמוד בדרישות חוקיות מתחומים הקשורים לאיכות הסביבה.  קבוצה דורי 21.1
לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה, בהתאם  קבוצהכן, על דורי -כמו
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היתר, בכל  להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן בדרישות החקיקה וחוקי עזר, בין
הקשור בין היתר, למטרדים ולסילוק פסולת, ועליה לשאת בעלויות הכרוכות 

 מהותיות אינן האמורות בדרישות העמידה בגין העלויותבעמידה בהן. למועד הדוח 

  לדורי קבוצה.

התחייבו המניות של דוראד (לרבות, דורי קבוצה ביחד ולחוד עם דורי אנרגיה)  בעלי 21.2
של דוראד, בין היתר, לשפות את דוראד ו/או את הגופים  המממנים הגופים כלפי

המממנים בגין כל עלות, הוצאה או חבות שתישא בהן דוראד בקשר עם מפגעים 
סביבתיים או זיהום או בשל נסיבות אחרות שהיו קיימות לפני תחילת הקמת 
תחנת הכוח ושיש בהן כדי להשפיע על שטח תחנת הכוח של דוראד, בסכום העולה 

ש"ח, ושאין להן כיסוי ביטוחי וכן בגין כל תשלום ששילמה דוראד או  500,000על 
שתידרש לשלם בשל חריגה בעלות קליטת מי ים מהתוכנית העסקית. לפרטים ראה 

   א' לדוח. לפרק 12.2.1.13סעיף 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .22

 10.28אה סעיף לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה כקבלן מבצע, ר 22.1

 לפרק א' לדוח.

 11.3לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום הייזום, ראה סעיף  22.2

 לפרק א' לדוח.

לפרק א'  12.2.1.14לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות דוראד, ראה סעיף  22.3
 לדוח.

  ייםתמהוסכמים ה .23

ר ידי דורי קבוצה, אש-לשנחתמו ע הסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל,ה
בדוח או רת ואתמופה הם, בתקיהלפת איזכא הייעתה דהינה צד להם או שלמיטב י

  שהשפיעו על פעילותה באותה תקופה הינם: 

  הסכם לתיחום פעילות בין דורי קבוצה לבין אכד בנין 23.1

בשמה ובשם חברות שיש לה  ,אכד בניןו התקשרו דורי קבוצה 1993ביולי  28ביום 
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

  בלן בונה בכל תחום. ובפיתוח נדל"ן כק

רשאית לרכוש ולהשקיע בכל נכס מניב קיים אם בכוונתה  דורי קבוצה 23.1.2
ידי ביצוע בניה נוספת או אם הנכס מיועד במלואו או -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 -במסגרת המותר על יגיעו לידיה, אוידיה -שירכשו על

  רשאית לרכוש ולהשקיע בנכסים מניבים קיימים בכל תחום.

דורי קבוצה לא תעסוק בתחום שאכד בנין רשאית לעסוק בו, ואכד בנין  23.1.4
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  שדורי קבוצה רשאית לעסוק בו. בתחוםלא תעסוק 

אם דורי קבוצה תקבל הצעה כלשהי לרכישת נכסים המיועדים לפיתוח  23.1.5
הפעילות המותר לה כמתואר לעיל (להלן בסעיף זה:  בתחוםים הנמצא

להצעת  ת"), ודורי קבוצה תחליט מסיבה כלשהי לא להיענוהפרוייקט"

הרכישה כאמור, אכד בנין תהיה רשאית לבצע את הפרוייקט, ובלבד שאי 
ידי אכד -ידי דורי קבוצה וביצוע הפרוייקט על-ביצועו של הפרוייקט על

י דורי קבוצה בדרך שבה יש לאשר "עסקה חריגה" יד-בנין אושרו על

  בהתאם להוראות הדין.

 דכבפרויקטים בהם א בנין יה עבור אכדיבנ עבודותלא תבצע  דורי קבוצה 23.1.6
  ולא תשמש בהם כקבלן משנה. 50%-שותפה בלמעלה מ בנין

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

לפרטים ראה סעיף  –הסכם תיחום הפעילות בין דורי קבוצה לבין דורי בניה  23.2

 .לדוח 'פרק אל 10.29.1

 10.29.2 סעיפים לפרטים ראה  –הסכם למתן שירותים של דורי קבוצה לדורי בניה  23.3

  .לדוח

בין דורי אנרגיה לבין מוסד בנקאי,  2011בינואר  26הסכם להעמדת ערבות מיום  23.4
מיליון  120פיו העמיד המוסד הבנקאי ערבות בסך של -עלכפי שתוקן מעת לעת, 

לטובת הגופים  2013ודש ינואר ון ש"ח בחמלי 70של אשר הוקטנה לסך ש"ח 

 . לדוח 'פרק אל 12.1.3המממנים של דוראד, כמפורט בסעיף 

שונים כגון  בהסכמיםקבוצה  ודורי דוראד התקשרוהקמת תחנת הכוח,  לצורך 23.5
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. 18 באור ראההקבוצה הייתה צד להם ואשר הסתיימו, בתקופה המדווחת בדוח, 

 . הכספיים

  עסקיתם ואסטרטגיה יעדי .25

  נכון למועד הדוח הינם כדלקמן: קבוצה דורי של העסקית והאסטרטגיה היעדים

קידום פרוייקטים בקומבינציה וניצול  ידי-עלהגדלת היקף פעילות הייזום בקבוצה   ]א[

 ;הזדמנויות לרכישת קרקעות

כניסה סלקטיבית  ידי-לשיפור שיעור הרווח וטיוב צבר הפרוייקטים בדורי בניה ע  ]ב[

  ;לפרוייקטים בעלי שיעור רווחיות גבוה
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 ;הקבוצה בתחום היזמות למגורים בפוליןהגדלת היקף פעילות   ]ג[

מגורים או בתחום נדל"ן למגורים יצירת תזרים הכנסות קבוע שלא מפעילות   ]ד[
תוך השלמת פעילות חטיבת האנרגיה של  ,דיבידנדים מחברות בנות, בין היתרמ

  ;הקבוצה

והגדלת רווחיות על ידי העמקת הסינרגיה    הפחתת עלויות - התייעלות תפעולית  ]ה[

  בין זרועות הפעילות השונות. הפנימית 

 רובהה הקשנב תפתחותצפי לה .26

את פעילותה היזמית בארץ ובחו"ל תוך היערכות ומוכנות    בכוונת הקבוצה להמשיך ולפתח
 לניצול הזדמנויות.

  הקבוצה תמקד מאמציה בהמשך הפחתת עלויות המימון ובשמירה על רמת נזילות גבוהה.

בכוונת הקבוצה לתת דגש על האצת קצב המכירות ומסירת הדירות בפרוייקטים הפעילים 

  וקידום פתיחתם של פרוייקטים בשלבי תכנון.

כמו כן, בכוונתה להמשיך ולפעול לכניסה לפרוייקטים בעלי שיעור רווחיות גבוה בתחום 

 הקבלנות.

עד לתחילת פעילותה אד של דור, בכוונת הקבוצה לקדם את הקמת תחנת הכח נוסף על כך
  הצפויה במהלך שנה זו.

 גיאוגרפייםמידע כספי לגבי מגזרים  .27

 לדוחות 30 בביאור כאמור, מבנים ייזום בתחום גיאוגרפיים במגזרים פועלת קבוצה דורי

   .הכספיים

 גורמי סיכוןב דיון .28

   להשפיע על הקבוצה:תיאור גורמי הסיכון אשר עשויים  להלן

 כלכלייםגורמי סיכון מקרו 

הבניה למגורים הייזום ותוצאות הפעילות בתחום  - כלכליים-שינויים מאקרו 28.1
עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים כלליים במשק לגבי תשומות הבניה 
 למגורים, היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש לדירות ומחיריהן.

וזמינות  מדיני-המצב הביטחוניכן, ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים, -כמו
חומרי ייצור וחומרי גלם. בנוסף, לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי 

 והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות, יכולה להיות השפעה על הביקוש לדירות.

על המצב  לתת את אותותיהם יםפוליטי עלול-הגיאו במצב החמרה/או ו שינויים
דל"ן בפרט, ובכלל זה לגרום לירידה בביקוש לדירות המשק בכלל ועל ענף הנ

 ולהתייקרות תשומות הבנייה.

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. 
מקצב גידול משקי בית, משינויים בריבית במשק, משינויים בשערי חליפין, 
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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 
כן הקבוצה עלולה להידרש להעמיד ביטחונות נוספים, ויכולתה -לנותני אשראי, ועל

למועד הדוח, הקבוצה אינה נתקלת בקושי  נכוןלגייס אשראי נוסף עלולה להיפגע. 
ידי נותני האשראי של -י עלבקבלת אשראי, אולם עם זאת, הוקשחו תנאי האשרא

  הקבוצה.

ענף הבנייה מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים, לרבות  – מדיניות הממשלה 28.2

בעניין שיווק קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, בעניין היקף ההטבות 
וכן בעניינים הקשורים לזמינות עובדים  ידי המדינה-לרוכשי דירות הניתנות על

 . לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ןזרים, למיסוי, 

למדיניות המערכת הבנקאית בישראל ובעולם יש השפעה על ענף  – קשיי מימון 28.3

הבניה והנדל"ן. שינויים בדרישות התאגידים הבנקאיים, בין היתר בדבר תוספת 
בטחונות בגין ערבויות ביצוע והגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך העמדת 

טים יזמיים עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על יכולתה מימון בפרויק
 במגבלתחלה עליה  2011-2012 בשנת. קיימותשל דורי קבוצה למחזר הלוואות 

בשוקי ההון, ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה  טלטלה, גם בנוסף .מימוןה

 הון או חוב במסגרת שוק ההון. לגרום לקושי בגיוס 

לדורי קבוצה אשראי מתאגידים  2012בדצמבר  31נכון ליום  – מימון הוצאות 28.4
בשיעורי מיליון ש"ח,  9- של כבנקאיים ונותני אשראים אחרים לזמן ארוך בסך 

 של בסכום בבורסה למסחר רשומותחוב  אגרות וכן, 5.75%-ל 5.25%ריבית שבין 
 אשראיהאם במועדי פירעון . 8.9%-ל 6.75% שבין ריבית בשיעורי"ח ש מיליון 455

לגייס אשראי נוסף בריביות גבוהות מהריביות כיום, תיגרמנה  קבוצה דוריתצטרך 
שהנפיקה דורי קבוצה  כן, מרבית אגרות החוב-כמוהוצאות מימון נוספות.  קבוצהל

צמודות למדד המחירים לצרכן, ועל כן עלייה משמעותית במדד המחירים לצרכן 

לגרום לגידול משמעותי בהוצאות המימון של החברה ובתוצאות הכספיות  העלול
  של החברה.

משבר האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, לרבות בשוקי הון, ושינוי  – גיוס הון 28.5
המדיניות של גופים פיננסיים במתן אשראי עלולה להשפיע על יכולת הקבוצה לגייס 

 בקושי נתקלת אינה הקבוצה, כחיהנו 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 28.6
אדם מחסור הכללי בעובדים זרים וישראלים וקבלת שירותי כוח האת צרכי השוק. 

 באמצעות תאגידי כוח אדם מביא לעליה במחירי תשומות העבודה והבניה, דבר
שינויים רגולטורים בעניין עובדים זרים עלולה לות הקבוצה. ילול להשפיע על פעעש

 בדורי קיים לא, הדוח למועדלהשפיע על זמינות עובדים ועל עלות שכר העבודה. 

  .זרים בעובדים בפועל מחסור קבוצה

למחירי חומרי הגלם ישנה השפעה מהותית  – מחירי חומרי גלם וזמינותםעליות ב 28.7
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 המלט, הברזל, הדלק למחירי בעיקר, בוצהעל תוצאותיה העסקיות של דורי ק
, שביתות בשל לרבות הגלם חומרי באספקת שיבושכן, -כמו. מחצבהה וחומרי
- , עלול להביא לעיכוב או להפסקה של ביצוע פרויקטים עלעבודה וסכסוכי השבתות

עיקר הכנסות הקבוצה בתחום ביצוע פרויקטים, הנקובות בש"ח, ידי הקבוצה. 
 את לצמצם עשויה כאמור הצמדה. מחירי תשומה בבנייה למגוריםצמודות למדד 

 .כאמור שתוארו החשיפות

 ין נזקי רעידת אדמההקבוצה מחויבת בהשתתפות עצמית בג – נזקי רעידת אדמה 28.8
. אם ייגרם נזק נרחב לנכסי הקבוצה עקב במסגרת פוליסות הביטוח שהינה צד להן

 רעידת אדמה עלולה להיגרם לה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה. 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים,  – פיננסיים סיכונים 28.9
סיכון מדד מחירי תשומה בבניה חירים לצרכן, כגון סיכוני שוק (סיכון מדד המ

סיכון ריבית, סיכון מחיר וסיכון מטבע חוץ), סיכון אשראי וסיכון נזילות. למגורים, 
  .לדוח הדירקטוריון 2.4.2וכן סעיף  לדוחות הכספיים 20לפרטים ראה באור 

 גורמי סיכון מיוחדים לקבוצה

הקבוצה פועלת כקבלן בונה (יזם) במרכז ובמזרח  – סיכוני שוק בינלאומיים 28.10
אירופה, ובעיקר בפולין. כתוצאה מכך חשופה פעילות הקבוצה לסיכוני שוק, אשר 

העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין, והתאמה חלקית של מחירי 
הנדל"ן למחירי התשומות. כן חשופה פעילות הקבוצה האמורה לסיכונים הנובעים 

 פריים -הסאב משברהפוליטי והכלכלי במדינות מרכז ומזרח אירופה. מהמצב 
 החל הפיננסיים השווקים את שפקד אשר המשבר ובהמשך 2007 בשנת שהחל

וכן  2009 שנת של הראשונה המחצית ובמהלך 2008 שנת של האחרון מהרבעון
, השפיע על היקף הביקוש לנדל"ן 2011משבר החובות שפרץ באירופה בשנת 

במצב הכלכלי הגלובלי עשויה לגרום להרעה בביקושים נוספת  התדרדרות. יםלמגור
 .במדינות שבהן הקבוצה פועלת לנדל"ן למגורים

הסיווג  – קבוצה דורי של הקבלני בסיווג בניה דורי של הקבלני סיווגה של תלות 28.11
' לדוח) כפוף א לפרק 10.28.1הקבלני 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 שקבוצה; ודורי בניה תמשיך להעסיק לפחות 
 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 28.12
דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה, לרווחי הפרוייקט 
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  . לדוח 'פרק אל 12.3לפרטים ראה סעיף ולתשואה לקבוצה. 

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

  

השפעה  גורם סיכון
 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

 



  קבוצת א. דורי בע"מ
    ןדוח הדירקטוריו

1 

 

  2012 בדצמבר 31דוח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 

 31נסתיימה ביום ששל החברה לתקופה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים
להלן: ( 1970 -התש"ל ,דיים)י"), על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיהתקופה(להלן: " 2012בדצמבר 

  .")ווחתקנות הדי"

  כל הנתונים בדוח זה מתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים, אלא אם כן יצוין אחרת.

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 
מה ה שנסתיילשנ שאר חלקי הדוח התקופתיביחד עם בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

  .2012בדצמבר  31ביום 

 בדצמבר 31 יוםהנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים ל
. במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר ")הדוחות הכספיים"להלן: ( 2012

  פרטים נוספים ברמת החברה בלבד.וכן  תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה. בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט 
  בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר, אשר הינו לטעמה של החברה מהותי לצורך דוח זה.

 2. לפרטים נוספים, ראו באור IFRS - הבינלאומיים ים ערוכים על פי כללי החשבונאותרפהדוחות הכספיים המצו

  לדוחות הכספיים.

  כללי .1

   תחומי הפעילות של החברה 1.1

תחומי פעילות ב") הקבוצה"להלן: באמצעות חברות בנות ו/או קשורות (במישרין ועוסקת  החברה
  :כדלקמן עיקריים

  

ומי המגורים, מלונאות, וביצוע של פרויקטים קבלניים מורכבים בתחניהול  -פעילות כקבלן מבצע  1.1.1
, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה ומבנים משולבים וכן ביצוע מבני ציבור, דיור מוגן, משרדים

 .עבודות גמר במבנים

ייזום, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל. כמו כן,  - פעילות יזמית 1.1.2
ת מרכז ומזרח אירופה, בעיקר בפולין. הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרויקטים למגורים בארצו

בנוסף במסגרת תחום הפעילות, עוסקת הקבוצה בפעילות של איתור, תכנון ופיתוח של קרקעות, 
 בישראל ובחו"ל. דירות ומבנים לשימושים מסחרייםשל  השיווק ומכיר

 להקמתשותפה בפרויקט יזמה ביחד עם אחרים והינה הקבוצה  - דוראד אנרגיה בע"מ פעילות 1.1.3
בגז טבעי,  שתוסקבאזור אשקלון,  מגוואט 760-850-תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בהספק של כ

מהונה  11.25%נכון למועד פרסום הדוחות , ש")דוראד"להלן: ( באמצעות דוראד אנרגיה בע"מ
  ידי החברה.- על ,ים, בעקיפיןהמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזק
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  הדוחות הכספיים למועד פרסום עץ החזקות 1.2

  
 

 צבר פרויקטים  1.3

ר ההזמנות של הקבוצה מגיע צב ועד אישור הדוחות הכספייםמ, נכון לבתחום קבלנות הביצוע
 - ו 2013, פרויקטים אלה מיועדים ברובם לביצוע במהלך השנים ש"חמיליארד  2.5-להיקף של כ

2014.   
 2,500 -כ צבר קרקעות ופרויקטים עתידיים בהיקף כולל של בתחום היזמות בישראל לקבוצה

מ"ר של  35,000 - ומקרקעין המיועדים לבניית כ )יחידות דיור 1,500 -כיחידות דיור (חלק החברה 
  שטחי מסחר ומשרדים.

בפולין.  , בעיקריםבתחום היזמות בחו"ל פועלת הקבוצה, ביחד עם שותפים בפעילות ייזום למגור
 32.11% הינו יחידות דיור (חלק הקבוצה 6,600- בהיקף של כהינו  בפוליןפרויקטים הוקרקעות הר צב

  ).בהתאם להחזקותיה
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה 1.4

 בדצמבר 31 , כפי שתוארו לעיל, ליום (דוח סולו) להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה
2012 :  

  

  שם החברה
המוחזקת

ניירסוג
 כמות מניות הערך /נכסים

(במיליונים)

שיעור 
החזקה 

(%) 
 ערך בספרים
 (אלפי ש"ח)

שווי שוק 
  למועד הדוח
 (אלפי ש"ח)

Ronson Europe N.V.(פולין)

  WSE( 87.45 32.1 168,400 85,285מניה (

    5,370    הלוואה
 TASE( 19.9371.2 132,408 108,021מניה ( א.דורי בניה בע"מ

רי תשתיות אנרגיה א.דו
 )1בע"מ(

 - 69,615 0.0160מניה
    42,450    הלוואה

 - 396,785 ---)2נכסי יזמות בישראל(

  -  125,656  - - - מרכיב קומבינציה
מקדמות מרוכשי דירות בניכוי
  -  )161,686(  - - - פיקדונות בחשבונות ליווי
 37,208נכסי יזמות במזרח אירופה

 816,206 סה"כ
  

  (באלפי ש"ח): 2012 מברבדצ 31) ליום דוח סולושל החברה ( וההתחייבויות הנכסיםלהלן יתרות 
  

 455,423אגרות חוב
 30,770התחייבויות למוסדות פיננסיים

 486,193)3(סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים
  102,014 התחייבות בגין רכישת מקרקעין (קומבינציה)

 588,207סה"כ התחייבויות
 32,844נטו,בניכוי נכסים כספיים
  42,902 (בעיקר מסים נדחים)בניכוי נכסים אחרים

 512,461התחייבויות, נטו
    

  303,745 הון עצמי 

לחלק א' לדוח  12ראה סעיף  תשתיות אנרגיה בע"מדורי א.החזקת החברה ב לפרטים אודות  (1)
  ")הדוח התקופתיברה (להלן: "התקופתי של הח

לדוח לחלק א'  11לפרטים אודות הרווחיות הצפויה בגין נכסי היזמות בישראל ראה סעיף   (2)
  .התקופתי

   (באלפי ש"ח):(סולו) של החברה חובהאגרות  פרעוןלהלן מועדי   (3)
  

%אגרות חוב-לשנה שתסתיים ב
 

201376,54717,בדצמבר 31
2014109,34324בדצמבר, 31
2015106,38123בדצמבר, 31
201640,7889בדצמבר, 31
201740,7889בדצמבר, 31
201840,7889בדצמבר, 31
201940,7889בדצמבר, 31

455,423100 סה"כ

 
אלפי ש"ח הכוללים הלוואות  30,770 -התחייבויות החברה למוסדות פיננסים מסתכמות לסך של כ

  יווי סגורים. בחשבונות ל
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  .2012, דצמברב 31עיקר נתוני שיווק, הקמה ומכירה של יחידות למגורים ליום  1.5

 ישראל

 ש"ח)אלפי סך דירות  שטרם נמסרו (בש"ח)באלפי דירות שנמכרו וטרם נמסרו (

מיקוםשם פרויקט

עלות 
הפרויקט 
 במלאי

(באלפי 
 "ח)*)ש

חלק 
החברה 
בפרויקט

מספר 
יח"ד 

בפרויקט

יח"ד 
שיצאו 
  לשיווק

(** 

מספר 
יח"ד 

שנמסרו 
בתקופת 

הדוח

מס' 
 הסכמים
***)שנחתמו

 הכנסות
צפויות 

בדוחות 
**)החברה

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 

70%  173,246 ציונה  21% 103,049  493,347 277 39,462 188,926 101 95 330 372  -כ
2013-
2014 

 16% 73,515 447,857 392 16,257 99,039 91 - 144 392 100%  111,893 מוצקין דורי דרים
2013-
2014 

 דורי בסט
הוד 

 2013 3% 5,108 170,257 128 4,053 135,103 108 - 128 128 50%  121,597 השרון

406,736 892 602 95 300 423,068 59,773 797 1,111,461 181,672 16% 

 מליון ש"ח בהתאמה  64 -מליון ש"ח וכ 61 -סכום המלאי בפרויקטים בנס ציונה ובהוד השרון כולל מרכיב קומבינציה בסך של כ  *)

 דירות שיימסרו לבעלי קרקע בפרויקטים וילה דורי ודורי בסט בהתאמה. 64 -דירות ו 42מס' היחידות שיצאו לשיווק כולל **)
 מליון ש"ח.64דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של64מס' הדירות שנמכרו בפרויקט דורי בסט וטרם נמסרו כולל ***)

      
  מליון ש"ח. 24דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  27מס' הדירות שנמכרו בפרויקט וילה דורי וטרם נמסרו כולל 
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  אית בתקופה אשר השפיעו על הצגת הדוחות הכספייםעדכוני מדיניות חשבונ 1.6

 IFRS11אימוץ מוקדם של תקן  1.6.1

אשר קובע כי עסקאות בעסקאות  IFRS11אימוץ מוקדם של תקן  2012החברה ביצעה בשנת 
משותפות (עסקאות בהן לצדדים יש הסדר לשליטה משותפת על זכויות בנכסים נטו של הפילות 

אשר אפשר לחברה  IAS31ת השווי המאזני בניגוד להוראות המשותפת) יש לטפל רק בהתאם לשיט
  לבחור בין שיטת השווי המאזני לבין בשיטת האיחוד היחסי.

  

על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הינה לגבי אופן ההצגה IFRS 11 עיקר השפעת יישום 

ולגריה אשר ) וחברות הקבוצה הפועלות בב"רונסון" :(להלן .Ronson Europe N.Vשל חברות 

 IFRS לפי שיטת האיחוד היחסי בעוד שבהתאם להוראות  IAS 31טופלו בעבר בהתאם להוראות 

  ) ולכן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.joint venturesמהוות עסקאות משותפות (11
  

  לדוחות הכספיים. )5א'(2לפרטים נוספים ראה באור 
  

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 1.6.2

 )4א'(2בר עדכון בהצגת החלויות השוטפות של אגרות החוב והלוואות החברה ראה באור לפרטים בד
  .לדוחות הכספיים

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .2

  המצב הכספי 2.1

  כללי 2.1.1

  . 2011 בשנת 1.27לעומת יחס שוטף של  1.34 הינו 2012 מברדצב 31 היחס השוטף ליום

  נכסים 2.1.2

- לעומת סך של כ מליון ש"ח 1,792-כלסך הנכסים של החברה  הסתכם 2012 בדצמבר 31 נכון ליום
בתקופה  בנכסיםלהלן סקירת עיקרי השינויים והמגמות  .2011 בדצמבר 31ליום  ש"ח מליון 1,746

  :")תקופת הדוח"להלן: ( 2012  בדצמבר 31תיימה ביום שהס שנהשל 
 

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 
 496- לעומת סך של כ ש"ח מליון 572 - לסך של כ הסתכם הסעיף 2012 רדצמבב 31 נכון ליום  

אשתקד. העלייה בסעיף נובעת מגידול בהיקפי הפעילות של תקופה המקבילה ב ש"ח מליון
  החברה בתחום קבלנות הביצוע.

  

 מלאי בניינים למכירה  
, בעיקר בהן היא פועלת מדינותבפרויקטים בפיתוחם של  החברה משיכהה 2012 שנתבמהלך   

, אלא התמקדה בפיתוחם בתקופהמשמעותיות בישראל. החברה לא רכשה קרקעות חדשות 
לסך  הסתכם הסעיף 2012בדצמבר  31 נכון ליום של הפרויקטים הקיימים במלאי. ובמימושם

בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ש"ח  מליון 592- ש"ח לעומת סך של כ מליון 560 - של כ
מוצקין,  תדמות בביצוע הפרויקטים בהוד השרון, נס ציונה וקריימהתק במלאי נבע בעיקרו

מרכיב יתרת  .בניינים בפרויקט נס ציונה ובניין משרדים בקרית אריה 5מסירת בניכוי 
   ליון ש"ח.ימ 126 -בסך שלהינה  2012 בדצמבר 31הקומבינציה בדוחות החברה ליום 
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 התחייבויות  2.1.3

 מליון 1,022 -התחייבויות השוטפות של החברה לסך של כהסתכמו ה 2012 ברדצמב 31נכון ליום 
 מליון  1,088 -לעומת סך של כ, נושאות ריבית כספיותהתחייבויות ש"ח מליון  122 -מתוכן כש"ח, 
  .2011 בדצמבר 31ליום  נושאות ריבית כספיותהתחייבויות ש"ח מליון  193 -מתוכן כש"ח, 

לעומת סך של  ח"ש מליון 401 -לסך של כ 2012 ברדצמב 31 ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום
  . 2011 בדצמבר 31ליום  ש"ח מליון 356 -כ

 
  הון עצמי 2.1.4

 מליון 302-לעומת סך של כח "ש מליון 370-לסך של כ 2012 מברדצב 31 צמי הסתכם ליוםעההון ה
 34- ך של כמהרווח בתקופת הדוח בס הושפע בעיקרהגידול בהון העצמי . 2011 בדצמבר 31יום ב ח"ש

הנובעות מתרגום דוחות כספיים  התאמותמיליון ש"ח  ומ 27 - ש"ח, מהנפקת זכויות בסך של כ מליון
   .ח"שמליון  4 - בסך של כ מניות המיעוט, בניכוי דיבידנד שחולק לבעלי ח"שמליון  12 - בסך של כ

  
מליון  304-של כלסך  2012 מברדצב 31ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ליום 

. הגידול בהון העצמי המיוחס לבעלי 2011בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  244- ש"ח לעומת סך של כ
, הנפקת מליון ש"ח 21-מרווח לבעלי המניות של החברה בסך של כבעיקר  המניות של החברה נובע 

מליון  12-ל כהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים בסך שו מיליון ש"ח 27 - זכויות בסך של כ
  ש"ח.

  
ש"ח למניה  2.24- בכ 2012 בדצמבר 31ליום  ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות למניה הסתכם

  .2011בדצמבר  31ש"ח למניה ליום  2.12-לעומת כ
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  תוצאות הפעילות 2.2

   : תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (במיליוני ש"ח) 2.2.1

  1-12/201210-12/20127-9/20124-6/20121-3/2012 1-12/2011 1-12/2010 
עבודות  הכנסות ממכירות,

  1,180  1,323  476  457 403 413 1,749 והשכרה
  )1,074(  )1,236(  )441(  )416( )368( )384( )1,609( עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול

  106  87  35  41 35 29 140 רווח גולמי
  )3(  )3(  )1(  )1( )1( )1( )4( הוצאות מכירה ושיווק

  )57(  )70(  )14(  )16( )14( )13( )57( אות הנהלה וכלליותהוצ
חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי)

חברה המטופלת לפי שיטת השווי
  3  )3(  )2(  -  )2( 12 8 המאזני

רווח תפעולי לפני הכנסות 
  49  11  18  24 18 27 87  (הוצאות) אחרות

  )11(  97  )2(  )1( - )3( )6( הכנסות (הוצאות) אחרות
לי אחרי הכנסות רווח תפעו

  38  108  16  23 18 24 81 (הוצאות) אחרות
  11  15 4  1 2 1 8 הכנסות מימון
  )46(  )39(  )10(  )14( )11( )7( )42( הוצאות מימון

לפני מיסים על  (הפסד) רווח
  3  84  10  10 9 18 47 ההכנסה

  )4(  )12(  )5(  )3( )4( )1( )13(  מיסים על ההכנסה
  )1(  72 5  7 5 17 34 נקי(הפסד)רווח
            מיוחס ל: נקי(הפסד)רווח

  )11(  61 1  3 2 15 21 בעלי מניות של החברה
  10  11 4  4 3 2 13 זכויות מיעוט

             רווח (הפסד) כולל אחר
התאמות הנובעות מתרגום דוחות

(מיוחס  כספיים של פעילות חוץ
  )26(  )6( 9  )4( 11 )4( 12  לבעלי המניות של החברה)

  )27(  66  14  3 16 13 46  ווח (הפסד) כוללסה"כ ר
 

  הכנסות ורווח גולמי  2.2.2

 ש"ח מליון 200 - סך של כ ןמתוכ ,ש"ח מליון 1,749 -סך ההכנסות בתקופה הסתכמו לסך של כ
          סך של, לעומת וניהולן מביצוע עבודות בנייה ש"ח מליון 1,549 -ממכירת בניינים וקרקעות וכ

מליון   1,308 -מליון ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות וסך של כ 14 -כ וכןמת ,מליון ש"ח 1,323 -כ
  .2011שנת ב וניהולן מביצוע עבודות בנייהש"ח 

בהתאם  שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים משינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסה
  .לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים

מביצוע מליון ש"ח  114 - כמתוכו  ,ח"ש מליון 140 - של כהסתכם לסך  ת הדוחהגולמי בתקופ הרווח
הסתכם הרווח הגולמי  2011בשנת . ממכירת בניינים וקרקעותמליון ש"ח  26-ן ועבודות בנייה וניהול

 5 -והפסד של כמליון ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן  92 - כמתוכו  ,ש"חמליון  87 - כלסך של 
 8%-כהסתכם לסך של  ת הדוחווח הגולמי בתקופשיעור הר קעות.מליון ש"ח ממכירת בניינים וקר
  .2011בשנת  6.6%- לעומת שיעור רווח גולמי של כ
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עיקר השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע מעליה בהיקף ההכנסות ממכירת בניינים וקרקעות בשנת 

  כתוצאה ממסירת דירות בתקופה. 2012

  .וחות הכספייםלד 31ביאור  הלמידע בדבר מגזרי דיווח רא
 

 כלליות ו הוצאות הנהלה 2.2.3

 70 - כלעומת סך של  ש"ח מליון 57 -הסתכמו לסך של כ ת הדוחבתקופ הוצאות הנהלה וכלליות
  .2011שנת בש"ח  מליון

נובע  2011לעומת הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2012הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
אכד בע"מ (להלן: " )1979יטה (אכד ציוד ונכסים (בעיקרו מסיום הסכם הניהול עם בעלת השל

וצעדי התייעלות נוספים שבוצעו  )א'1ד'(29בביאור , כמתואר 2011בנובמבר,  16")) ביום ציוד
  .בחברה

  

  אחרות (הוצאות) הכנסות 2.2.4

 60-מליון ש"ח כללו בעיקר רווח בסך של כ 97 -אשר הסתכמו לכ 2011ההכנסות האחרות בשנת 
אלומיי לחברת  )"דורי אנרגיה"בחברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ ( מניות מליון ש"ח מהקצאת
, לעומת מליון ש"ח 49.4וכן רווח מדמי יזום שהתקבלו מחברת דוראד בסך של אנרגיה נקייה בע"מ 

לפרטים נוספים אודות האירועים הנ"ל ראה פרק . 2012מליון בשנת  6 -הוצאות אחרות בסך של  כ
  לדוח התקופתי. 12

  הוצאות והכנסות מימון 2.2.5

 ,מיליון ש"ח 8 -מיליון ש"ח וכ 42 -הסתכמו לסך של כ ת הדוחהוצאות והכנסות המימון בתקופ
 - מיליון ש"ח וכ 39 -הוצאות והכנסות המימון לסך של כשבה הסתכמו  2011שנת  בהתאמה לעומת

ליון ש"ח בגין מ 3 - ופה הוונו הוצאות מימון בסך של כבמהלך התק. בהתאמהש"ח, מיליון  15
המימון בתקופה נובע בהוצאות  הגידול .2011מליון ש"ח בשנת  15 -לעומת כ פרויקטים בישראל

  כתוצאה מקיטון בהיוון מימון כאמור לעיל.בעיקרו 
 

 המאזניחברה המטופלות לפי שיטת השווי  רווחיחלק הקבוצה ב 2.2.6

בבולגריה ובאוקראינה ודורי  , חברות הקבוצההסעיף מתייחס בעיקר לתוצאות פעילותה של רונסון
  בדוראד). 18.75%אנרגיה (אשר מחזיקה ב 

  
  לאור מהותיות ההחזקה בהן, מצרפת החברה לדוחותיה את דוחותיהן הכספיים של רונסון ודוראד. 

   

  נזילות ומקורות המימון 2.3

  תזרים מזומנים לתקופה 2.3.1

לעומת  ש"ח מליון 86 - ך של כהסתכם סעיף המזומנים ושווי מזומנים לס 2012 מברדצב 31 נכון ליום
  .  2011בדצמבר  31יום ל ש"ח מליון 111- סך של כ

מזומנים מנבעה בעיקרה  ש"חמליון  25 - מה לסך של כתכהירידה במזומנים ושווי מזומנים אשר הס
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון מו ש"חמליון  16 -נטו ששימשו לפעילות השקעה בסך של כ

  .מליון ש"ח 2 -מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כובניכוי  ון ש"חמלי 11 - בסך של כ
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מליון ש"ח כללו בעיקר הלוואות  16 - מזומנים נטו שנבעו בתקופת הדוח מפעילות השקעה בסך של כ

תחנת (בעיקר לחברת דורי אנרגיה לצורך הקמת מליון ש"ח  34 - שניתנו לחברות כלולות בסך של כ
מליון ש"ח, בניכוי תמורה ממימוש ניירות ערך  5 -ת רכוש קבוע בסך של כורכישבדוראד)  הכח

  מליון ש"ח. 23  -ופקדונות בנקאיים בסך של כ
  

ללו בעיקר פירעון של כמליון  11 - מזומנים נטו ששימשו בתקופת הדוח לפעילות מימון בסך של כ
 123 - חוב בתמורה לסך של כמליון ש"ח ומאידך הנפקת אגרות  157 - אגרות חוב והלוואות בסך של כ

  מליון ש"ח. 27 -והנפקת זכויות בתמורה לסך של כ מליון ש"ח
  

לעומת סך מיליון ש"ח  107-הסתכם סעיף השקעות לזמן קצר לסך של כ 2012בדצמבר  31נכון ליום 
בחשבונות ליווי  תבפיקדונומקיטון נובע בעיקרו הקיטון . 2011בשנת מיליון ש"ח  130-כשל 

  .פרויקטים
  

 דירוג החברה 2.3.2

ראה שבמחזור ידי מידרוג בע"מ לסדרות אגרות החוב של החברה - לפרטים אודות הדירוג שניתן על
 .לדוח הדירקטוריון 4.3סעיף 

  

  אחריםתני אשראי ומנמתאגידים בנקאיים ואשראי  2.3.3

לציבור.  הנפקת אגרות חוב החברה מממנת את עיקר פעילותה באמצעות אשראי בנקאי ובאמצעות 
פירוט התפלגות פרויקטים יזמיים. להלן  שלווי יהסכמי לניתן במסגרת האשראי הבנקאי  עיקר

  :במליוני ש"ח האשראי בקבוצה

 

   
בדצמבר   31

2012   
בדצמבר  31

2011  
       מקור

  103  53  ישראל –בנקאי 
  433  455  חוץ בנקאי

   508  536  
  

למדד המחירים לצרכן) מסתכם בתקופת  שיעור הוצאות המימון המשוקלל (ריבית+הפרשי הצמדה
  .8.3% -הדוח לכ

  
  .התקופתי לחלק א' לדוח 19לפרטים נוספים על מימון פעילות החברה, ראה סעיף 

  נזילות 2.3.4

השקעות , ניםמ(מזומנים ושווי מזו הקבוצהשל  הסתכמו היתרות הנזילות 2012, מברדצב 31ליום 
 187 - כ , לעומת סך שלמליון ש"ח 204 - כשל ך וקווי אשראי בלתי מנוצלים) לס נזילות לזמן קצר

  .2011בדצמבר  31ש"ח ליום  מליון

  ופרעונות הנפקות  2.3.5

  ביצעה החברה הנפקת זכויות במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה  2012 בינואר 12ביום
). 2011בנובמבר  29פי תשקיף מדף של החברה מיום -על( 2011 בדצמבר 25החברה ביום 

אלפי  27,281-על פי דוח הצעת המדף הסתכמה בכ מניות שהונפקוהתמורה לחברה בגין ה
ש"ח. לפרטים נוספים בדבר תוצאות הנפקת הזכויות ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 ).2012-01-014520(מס' אסמכתא  2012בינואר  12
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  אופציות לא רשומות. 1,904,719פקעו  2012באפריל  18ביום 
 

ועד למועד הדוח, ראה סעיף  2012עונות של אגרות חוב של החברה בשנת לפרטים אודות הנפקה ופיר
  לדוח הדירקטוריון. 4

 
  שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני 2.4

  ל סיכוני שוק אחראי על ניהו 2.4.1

(לפרטים בדבר השכלתו,  מר רונן אשכנזי, מנכ"ל החברההאחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה: 
, א לפרק ד' לדוח התקופתי)26רונות ותפקידיו בחברה ראו תקנה האחהשנים כישוריו, ניסיונו בחמש 

סמנכ"ל  - מר אורעד יצחקי, הכספיםסמנכ"ל  - שניר שרון מר בראש ועדה בה חברים  עומדאשר 
  .ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה

  

 להלן סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה 2.4.2

  סיכון מדד תשומות הבנייה 2.4.2.1

הסכמי התקשרות הצמודים למדד בעם מזמיני עבודות מחד וספקים מאידך  הקבוצההתקשרות 
), חושפת את סעיפי הכנסות לקבל ממזמיני עבודות "המדד"  :(להלן מחירי תשומה בבנייה למגורים

והוצאות לשלם לספקים לשינויים במדד. מכיוון שהחברה חותמת על הצמדה למדד גם עם מזמין 
  שינויים במדד אינה מהותית.העבודה וגם עם הספק החשיפה ל

  גלם חומרי 2.4.2.2

במדד  משינוייםמחירי חומרי הגלם בהם משתמשת החברה ושכר העבודה מושפעים כן, -כמו
 (עובדיםתשומות הבניה ומהיקפי הביקוש וההיצע בכלל של חומרי הגלם ושל כוח העבודה בענף 

  ישראלים ועובדים זרים).
  

  מימון 2.4.2.3

למשק כולו ולענף הבניה בפרט. בעקבות המשבר המתמשך  הבנקיםצמצום מסגרות אשראי על ידי 
בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי הנוכחי, הקטינה המערכת  ובעיקרזה מספר שנים בענף הבניין, 

הבנקאית את האשראי לענף הבנייה והנדל"ן. בנוסף, המערכת הבנקאית החמירה דרישתה לתוספת 
עור ההון העצמי הנדרש לצורך העמדת מימון בטחונות בעיקר בגין ערבויות בצוע והגדלת שי
בנקאי, עלול להשפיע על יכולת הקבוצה לגייס -בפרויקטים יזמיים. משבר האשראי הבנקאי והחוץ

  . לפעילותה הון
  

  שינויים בשערי חליפין 2.4.2.4

במזרח אירופה, בעיקר בפולין. כתוצאה מכך חשופה ו במרכזהקבוצה פועלת כקבלן בונה (יזם) 
סיכוני שוק אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין, התאמה חלקית פעילות החברה ל

   של מחירי הנדל"ן למחירי התשומות. כמו כן חשופה פעילות החברה לסיכונים פוליטיים וכלכליים.
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  השקעה בדוראד 2.4.2.5

בפרויקט הקמת תחנת הכוח של דוראד כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר  ההשקעה
כן, עלול להיווצר עיכוב בזמן ההקמה של תחנת - רווחי הפרויקט ולתשואה לחברה. כמוההשקעה, ל

הכוח וחריגה בעלויות וכן סיכון תפעולי לתחנת הכוח, לכשתתחיל הפעלתה המסחרית. הגורמים 
אשר עלולים לעכב את הקמת תחנת הכוח ו/או להשפיע לרעה על הפעלתה הינם, בין היתר, כשל או 

ז הטבעי לתחנת הכוח ו/או במערכת הולכת הגז הטבעי, אירועים ביטחוניים ו/או פגיעה באספקת בג
פוליטיים כגון מלחמה או אירועי טרור, והחמרה בדרישות רגולטוריות כגון דרישות של משרד 

כן, עד - התשתיות הלאומיות ורשות החשמל בעניין ייצור חשמל, הולכתו, תעריפי חשמל וכיו"ב. כמו
הכוח ותפעולה המסחרי עשויות להירשם הן בשוק הגז הטבעי והן בשוק  להשלמת הקמת תחנת

  ייצור החשמל, התפתחויות, שיהיה בהן כדי להשפיע על פעילותה של דוראד כגון כניסת מתחרים 
  

חדשים נוספים בתחום ייצור החשמל ושינויים בהספקת הגז הטבעי, ובכלל זה עקב שינוי במספר 
  בכמויות המסחריות של גז טבעי שיהא ניתן לספק לצרכי ייצור חשמל. ספקי הגז הטבעי ו/או שינוי 

  
ידיעת החברה, הפעלתו של צינור הגז והובלת הגז כרוכה בסיכונים רבים, לרבות, מבלי לגרוע  למיטב

מכלליות האמור לעיל, אי תפקוד של ציוד או מעבדים, עיכוב בהשגת היתרים חוסר בציוד או 
כגון שריפה, רעידות אדמה, פיצוצים או מתקפות טרור. התממשות אחד אירועים קיצוניים אחרים 

הסיכונים הנ"ל עלול לגרום לשיבושים בהספקת הגז הטבעי לדוראד ו/או להפחית משמעותית ואף 
  ידי ספק הגז הטבעי, או להשפיע מהותית על איכות הגז שיסופק. -להפסיק את אספקת הגז על

  
דלקית אשר עתידה -ד כאמור לעיל, עתידה לפעול כתחנת כוח דוידי דורא-הכוח אשר תוקם על תחנת

לפעול על בסיס דלק חליפי (סולר), לרבות במקרה של אי אספקת גז טבעי לתחנת הכוח. במקרה 
כזה, עתידה דוראד לקבל מחח"י תשלום עבור זמינות (בסולר) ותשלום עבור אנרגיה. תעריף 

הדלק הרלבנטי, גז או סולר. הפעלת תחנת הכוח על  האנרגיה שנקבע באישור התעריף מגלם עלויות
בסיס סולר, עלולה לגרום לפגיעה מסוימת ברווחיות דוראד לעומת הרווחיות הצפויה משימוש בגז 

  טבעי. 
של החברה בדוראד ולהחזר ההשקעה עשויים להיות השפעה מהותית על תוצאות  להשקעתה

דוראד בתנאי הרישיון המותנה של דוראד פעילותה של הקבוצה ולמצבה הכספי, כפוף לעמידת 
 12וביעדיה, לרבות בהיבט עלויות ההקמה של תחנת הכוח, התפעול והמכירות, כמפורט בסעיף 

  לפרק א' לדוח תקופתי.
  

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 2.4.2.6

ממנהלת באופן שוטף מעקב אחר כל סיכוני השוק הרלוונטיים לפעילותה, ובפרט הנהלת החברה 
ופועלת  שער החליפיןואשראי המדד, הנזילות, התשומות הבניה, נת סיכוני השוק בתחום בוח

 .תועלת-, תוך בחינת שיקולי עלותככל שהדבר מתאפשר לצמצום החשיפה הכלכלית בסיכונים אלה
  

 ואופן מימושה פיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק 2.4.2.7

מים בחברה. החלטות בעניינים אלה מנכ"ל החברה מקבל דיווחים שוטפים על הסיכונים הקיי
ומוצגת לדירקטוריון החברה לפחות אחת לשנה במסגרת הדיון  ידי הנהלת החברה-מתקבלות על

 בדוחות הכספיים.

  המשבר בגוש האירו 2.4.2.8

בימים אלו פוקד משבר פיננסי בחלק מהמדינות בגוש האירו. למשבר זה עלולות להיות השלכות על 
 לגייס בקבוצה החברות על להקשות עשוי המשבר כי צופה החברהן, כ-כמו. באירופהפעילות החברה 

  . קיימים פרויקטים פיתוח לצורך/או ו הלוואות מחזור לצורך הנדרש חדש מימון
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פניו, נראה כי השלכותיו האפשריות של משבר בגוש האירו על החברה אינן מהותיות. בייחוד  על

קביל מנהלת משא ומתן עם בנקים ומוסדות לאור העובדה, כי החברה נערכת מבעוד מועד ובמ
  פיננסיים להארכת הלוואות כאמור ולמימון פיתוח עסקיה וכן פועלת למציאת פתרונות אחרים. 

  
התמתנות בקצב ההתרחבות של הפעילות הכלכלית בישראל וגברה ה והעמיקה המשיכה 2012 בשנת

  והטלטלה בשווקים הפיננסיים,  2011אי הוודאות, וזאת על רקע משברי החוב באירופה שפרצו בשנת 
  
פוליטית באזור והשלכות -חשש להאטה ניכרת בקצב הצמיחה בעולם, המשך חוסר היציבות הגיאוה

 ההיצע צד על הן השפיע בישראל במשק המצב. 2011המחאה החברתית בישראל שיצאה לדרך בשנת 
  .בישראל הבניה עבודות ולהיקף למגורים"ן לנדל הביקוש צד על והן
שיעמיק המשבר הפיננסי בגוש האירו, בעיקר בפולין ו/או תחריף ההאטה במשק הישראלי, יהא  ככל

של החברה, תוצאות פעילותה, נזילותה ואיתנותה הפיננסית  הכספיעל מצב בו כדי להשפיע לרעה  
וכן על מקורות המימון ומצב עסקיה, לרבות בשל השפעתם על הביקושים לנדל"ן למגורים ועל 

  ות האשראי של בנקים במדינות שבהן החברה פועלת. מדיני
  

לדוחות  ב'20לפרטים בדבר תיאור סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה ראו ביאור 
    הכספיים.
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  הכספים ותניתן להעביר לדוח 31/12/2012ה ליום הצמדמאזן  2.5

 
פריט לא 
  כספי

ניירות 
 מטבע אחראירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

אלפי ש"ח
 

      נכסים שוטפים
  86,226  84,934  - 92 314 886  - -מזומנים ושווי מזומנים

  106,861  88,586  - - - - 18,275 - השקעות לז"ק
  571,829  46,416  464,359 - - 61,054  - -לקוחות והכנסות לקבל
  22,639  11,359  - 48 - -  -  11,232חייבים ויתרות חובה

  6,483  -  - - 6,483 -  - - הלוואות לחברות מוחזקות לז"ק
  13,500  -  - - - -  -  13,500נכס מיועד למימוש

  560,059  -  - - - -  -  560,059 מלאי בניינים למכירה
  1,367,597  231,295  464,359 140 6,797 61,940 18,275  584,791 סה"כ נכסים שוטפים
            נכסים לא שוטפים

  21,403  -  - - - -  -  21,403מלאי קרקעות
  209  -  - - - -  - 209 נכסים בגין הטבות לעובדים

  291,169  42,450  - - - -  -  248,719 השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות
  53,702  -  - - - -  -  53,702 רכוש קבוע, נטו

  18,009  -  - - - -  -  18,009 מוניטין

  40,164  -  - - - -  -  40,164 מסים נדחים
  424,656  42,450  -  - - -  -   382,206 סה"כ נכסים לא שוטפים

            

  1,792,253  273,745  464,359 140 6,797 61,940 18,275  966,997סה"כ נכסים
  



  קבוצת א. דורי בע"מ
    ןדוח הדירקטוריו

14  

  

  שקלי מט"ח   

פריט לא 
  כספי

ניירות 
 מטבע אחראירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

 ש"חפיאל
     התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
  45,420  42,641  2,779 - - - - -אחרים

  76,546  -  76,546 - - - - - חלויות שוטפות אג"ח
  480,995  381,784  99,151 - 60 - - -התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  132,470  30,324  11,991 132 - - -  90,023זכאים ויתרות זכות
  19,196  2,453  - - - - -  16,743הפרשה לתיקונים ואחריות

  10,052  10,052  - - - - - - מיסים שוטפים לשלם
  256,838  -  - - - - -  256,838מקדמות ממזמיני עבודות

 1,021,517 60132190,467467,254- -363,604התחייבויות שוטפותסה"כ
   לזמן ארוךהתחייבויות

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 7,257 5,4571,800 - - - - - אשראי אחרים

 378,877 280,48998,388 - - - - - אגרות חוב סטרייט
 8,915  -  - - - - -8,915 מסים נדחים

 5,913  -  - - - - -5,913התחייבות בשל הטבות לעובדים
 400,962 285,946100,188 - - - -14,828 וךהתחייבויות לזמן ארסה"כ

   

 1,442,479 60132476,413567,442 - -378,432התחייבויותסה"כ

)293,697()12,054(61,9406,7378 588,56518,275 סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות  369,774 
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  31/12/2011ה ליום הצמדמאזן 

   שקלי מט"ח  

ריט לא פ
  כספי

ניירות 
 מטבע אחראירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

אלפי ש"ח
 

      נכסים שוטפים
  111,269  109,789  - 89 175 1,216  - -מזומנים ושווי מזומנים

  129,692  125,058  4,342 - - - 292 - השקעות לז"ק
  495,505  98,739  372,524 - - 24,242  - -לקוחות והכנסות לקבל
  34,127  15,923  - 42 - -  -  18,162חייבים ויתרות חובה

  8,272  -  - - 8,272 -  - - הלוואות לחברות מוחזקות לז"ק
  13,277  -  - - - -  -  13,277נכס מיועד למימוש

  591,502  -  - - - -  -  591,502 מלאי בניינים למכירה
  1,383,644  349,509  376,866 131 8,447 25,458 292  622,941 סה"כ נכסים שוטפים
            נכסים לא שוטפים

  21,467  -  - - - -  -  21,467מלאי קרקעות
  118  -  - - - -  - 118 נכסים בגין הטבות לעובדים

  231,962  20,552  - - - -  -  211,410 השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות
  -  -  - - - -  - - נדל"ן להשקעה

  51,791  -  - - - -  -  51,791 בוע, נטורכוש ק
  18,009  -  - - - -  -  18,009 מוניטין

  39,365  -  - - - -  -  39,365 מסים נדחים
  362,712  20,552  -  - - -  -   342,160 סה"כ נכסים לא שוטפים

            

  1,746,356  370,061  376,866 131 8,447 25,458 292  965,101סה"כ נכסים
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  לישק מט"ח   

פריט לא 
  כספי

ניירות 
 מטבע אחראירו דולר ערך

צמוד 
מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

 אלפי ש"ח
     התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
  96,930  93,912  3,018 - - - - -אחרים

  96,198  32,621  63,577 - - - - - חלויות שוטפות אג"ח
  432,702  328,711  103,929 - 62 - - -תחייבויות לספקים ולנותני שירותיםה

  155,372  17,270  34,415 257 4 949 -  102,477זכאים ויתרות זכות
  19,445  3,806  - - - - -  15,639הפרשה לתיקונים ואחריות

  10,055  10,055  - - - - - - מיסים שוטפים לשלם
  276,988  -  - - - - -  276,988מקדמות ממזמיני עבודות

 1,087,690 94966257204,939486,375 -395,104התחייבויות שוטפותסה"כ
   התחייבויות לזמן ארוך

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 6,402 6,402  - - - - - - אשראי אחרים

 337,197 271,95465,243 - - - - - אגרות חוב סטרייט
 6,919  -  - - - - -6,919 מסים נדחים

 5,908  -  - - - - -5,908התחייבות בשל הטבות לעובדים
 356,426 271,95471,645 - - - -12,827 התחייבויות לזמן ארוךסה"כ

   

 1,444,116 66257476,893558,020 949 -407,931התחייבויותסה"כ

)187,959()100,027()126(24,5098,381 557,170292 סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות  302,240 
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  . לדוחות הכספיים ו'20 ביאור הראניתוחי רגישות למידע בדבר  - מבחני רגישות  2.6

 היבטי ממשל תאגידי .3

 תרומות 3.1

  החברה קבעה כמדיניות מעורבות בקהילה.  
  .ש"חאלפי  168 -בתקופה הסתכמו לסך של כהתאגיד היקפי תרומות 

  לתאגיד התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות. אין
  

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 3.2

הדירקטורים בחברה, אשר ניתן להגדירם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ואשר אינם בעלי תפקיד 
ר יו" -וס ספיר דירקטור,  עמ -יו"ר דירקטוריון החברה, דורי סגל  - ה"ה אריה מינטקביץ  בחברה הינם:

דירקטור בלתי תלוי, יחזקאל  -  יעקב אלינב ,חיצונידירקטור  -חיצוני, מתי דב  ועדת ביקורת ודירקטור
מכלול כישוריהם, . למידע בדבר דירקטורית בלתי תלויה - וגב' רינת רמלר דירקטור בלתי תלוי - צאיג

בחלק ד' לדוח  26העסקה בתקנה תיאור של הדירקטורים בחברה ראו  ניסיונם, השכלתם וידיעותיהם
  התקופתי.

בתקופת הדוח הדירקטוריון לא שינה את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי 
 1999- ) לחוק החברות, התשנ"ט12(א) (92מומחיות חשבונאית ופיננסית, כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

  ").המספר המזערי("
  

  ומחיות חשבונאית ופיננסית לא היה נמוך מהמספר המזערי בתקופת הדוח.מספר הדירקטורים בעלי מ
לפרטים אודות המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראה שאלון ממשל 

  תאגידי, המצורף כפרק ה' לדוח.

 דירקטורים בלתי תלויים 3.3

לון ממשל תאגידי, המצורף כפרק ה' לגילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה, ראה שא
 לדוח.

 

 נוהל זניחות 3.4

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה  2010במרס  18ביום 
) לתקנות ניירות ערך 6(א)(41בתקנה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין כעסקה זניחה כקבוע בסעיף 

  לדוחות הכספיים.  )ג'3ד'(29לפרטים ראה באור . 2010- "ע(דוחות כספיים שנתיים), התש

  אכיפה מנהלית 3.5

 2011- פורסם חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א 2011בחודש ינואר 
"), הקובע הסדרי אכיפה מנהלית במקרים של הפרה של חוקים עליהם חוק ייעול הליכי אכיפה"להלן: (

"). חוק ייעול חוק ניירות ערך"להלן: ( 1968-ניירות ערך, ובהם חוק ניירות ערך, התשכ"ח מופקדת רשות
הליכי האכיפה קובע שני מנגנוני אכיפה חדשים בחוק ניירות ערך (נוסף על סמכויות האכיפה הפליליות 

הפסקת והטלת העיצום הכספים הנתונות לרשות ניירות ערך): (א) הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או ל
(ב) מנגנון אכיפה מנהלית, במסגרתו ניתן להטיל על מפר את אחד או יותר מאמצעי - הליכים מותנית; ו

האכיפה הקבועים בחוק ייעול הליכי אכיפה, וביניהם הטלת עיצום כספי ותשלום לנפגע ההפרה. בחודש 
בתחום ניירות ערך  פרסמה רשות ניירות ערך קריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה פנימית 2011אוגוסט 

"), המתווים את העקרונות לבחינת יעילותה של ]פנימיתהקריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה "להלן: (
  תוכנית אכיפה פנימית. 
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דירקטוריון החברה ועדה לממשל תאגידי ואכיפה מינהלית, שבראשה עומד יו"ר מחדש הקים  2012בשנת 

ועדה חברים מר מתי דב, המכהן ו. בקטור חיצוני בחברהועדת הביקורת, מר עמוס ספיר, המכהן כדיר
  . וגב' רינת רמלר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה כדירקטור חיצוני בחברה

כיועץ המשפטי ומזכיר החברה, מונה כממונה על האכיפה  גם המכהן ,סמנכ"ל ייזוםאורעד יצחקי,  
 ית בחברה. פנימה

בהתאם ולאור הוראות חוק ייעול פנימית ל תוכנית אכיפה החלה החברה בגיבוש ובהטמעה ש 2011בשנת 
הליכי אכיפה ובהתאם להנחיות רשות ניירות ערך, ובכלל זה הקריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה 

תכנית גיבוש נהלי המשנה ואימוץ פעלה ועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית ל 2012במהלך שנת מנהלית. 
  ., התקיימו הדרכות עובדים בנושא תכנית אכיפה פנימית. לאחר תאריך המאזןאכיפה פנימית

  ")21לפרק ד' לדוח ("תקנה  21תגמולים שניתנו כמפורט בתקנה  3.6

המוסמך  ,טרם התקשרות החברה בהסכם עם נושא משרה ו/או בעל עניין, מקיים האורגן הרלוונטי בחברה
עמו מעוניינת החברה להתקשר,  לאשר את ההתקשרות, דיון מוקדם ביחס לנושא המשרה ו/או בעל עניין

 לרבות לצורך בחינת ניסיונו, השכלתו, התאמתו לתפקיד, רמת השכר בהשוואה למקובל בשוק וכד'.

 ,ידי החברה לנושאי המשרה הבכירה בה- החלטותיו של דירקטוריון החברה בדבר התגמולים הניתנים על
ינם, בין היתר, פרטים ונתונים בדבר ניסיונם בהתבסס על נתונים המוצגים בפניו, שה ןהינלבעלי עניין בה ו

, ונתונים השוואתיים של הרלוונטי של נושאי המשרה הבכירה ושל בעלי העניין בה, השכלתם וכישוריהם
  . פעילותן ו/או בשוויין תחוםנושאי משרה בחברות דומות לחברה ב

") החברה" –בסעיף זה  התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה (להלן
, לרבות תנאי העסקתם ושווי ההטבות שניתנו להם, נקבעו 21בתקנה  המפורטיםולבעלי העניין בה, 

, סמכויותיהם, 2012ממלאים בחברה, בתרומתם לקבוצה ולפעילותה בשנת הם בהתחשב בתפקיד אותו 
רישות תפקידיהם ובתנאי בקיאותם ועמידתם בדמומחיותם, השכלתם, ביצועיהם, כישוריהם, ניסיונם, 

. לתמרוצם של נושאי המשרה הבכירה גודל החברה ולאופי פעילותה,  ובשים לב לההעסקה שנקבעו עימם
בקידום מטרותיה כמו גם את תכנית , בקבוצה במילוי תפקידיהם, חשיבות בניהול פעילותה של החברה

  ובהבאתה להישגים. העבודה שלה ומדיניותה

 2012בשנת נערך דיון בתנאי ההעסקה והתגמולים שניתנו  2013במרס  13ום בישיבת הדירקטוריון מי
מהם לגבי כל אחד  . הדיון נערך21לנושאי המשרה הבכירה בחברה ובעלי העניין בה המפורטים בתקנה 

בנפרד. בפני הדירקטוריון הוצגו מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי כל נושא משרה ובעל עניין, לרבות תנאי 
, וכן נסקרו בפני הדירקטוריון תחומי אחריותם ופעולותיהם 2012והתמורה ששולמה להם בשנת העסקתם 

ונתונים ביחס לפעילות החברה בהיבטים שונים  2012ובעלי העניין בשנת הבכירה של נושאי המשרה 
ים הקשורים לתחומי אחריותם. בנוסף, הובאו בפני חברי הדירקטוריון נתונים שהתקבלו מיועצים חיצוני

אודות התגמול המקובל בשוק בגין ביצוע תפקידים דומים בחברות הדומות בשוויין ו/או בתחום פעילותן 
כן, הובאו בפני חברי הדירקטוריון נתונים אודות תגמולים המשולמים לנושאי - . כמולאלה של החברה

 של החציוני ולשכר הממוצע לשכרמשרה ולעובדים אחרים בחברה (לרבות היחס לתגמול נושאי המשרה 
. במסגרת דיון זה בחן הדירקטוריון את תנאי ההעסקה של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי )עובדים

  .  2012לבין תרומתם לחברה בשנת  2012העניין, ואת הקשר בין סכומי התגמולים שניתנו בשנת 

רה ולבעלי העניין בה, להערכת דירקטוריון דורי קבוצה, התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בחב
יחס שבין הכן, ניכר כי -כמו לתרומתם ולפעילותם.ביחס תמורה הוגנת וסבירה  מהווים 21כמפורט בתקנה 

 לשכר היחס ובפרט ,לשכרם של יתר עובדי החברה הבכירה המשרה יתנאי הכהונה וההעסקה של נושא
 יחסי עללרעה  אינו צפוי להשפיעוין ראוי בנסיבות העני הינו עובדיםה יתר  של החציוני ולשכר הממוצע
  . בחברה העבודה

נערך דיון בנושא הוגנות וסבירות התמורה  2013במרס,  13כמו כן, במסגרת ישיבת הדירקטוריון מיום 
בין שמכח הסכם השירותים  2012בשנת ), "גזית ישראל"(פיתוח) בע"מ ( ישראל גלוב- לגזיתששולמה 

   .2011בנובמבר  16שהינו בתוקף מיום , 2012באוקטובר,  14הצדדים מיום 
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לגזית והתמורה ששולמה  השירותיםבפני הדירקטוריון הוצגו מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי הסכם 
השירותים מכוחו, וכן נסקרו בפני הדירקטוריון השירותים שסופקו לחברה מכח הסכם  2012בשנת  ישראל
השירותים שסופקו לחברה, ואת הקשר בין סכומי . במסגרת דיון זה בחן הדירקטוריון את כאמור

  . 2012לחברה בשנת  גזית ישראלשירותים שסיפקה הלבין התרומה ו לגזית ישראלהתגמולים ששולמו 

בנוסף, הובאו בפני חברי הדירקטוריון נתונים שהתקבלו מיועצים חיצוניים אודות התמורה המקובלת 
מעצם , הגם וויין ו/או בתחום פעילותן לאלה של החברהבשוק בגין הסכמי שירותים בחברות הדומות בש

מיטבית קיים קושי לבצע השוואה כוללים שירותים שונים ובהיקפים שונים ועל כן  הסכמי שירותיםטיבם, 
  .  ביניהם

תמורה הוגנת וסבירה,  מהוויםלגזית ישראל  בהתאם, להערכת דירקטוריון החברה, התגמולים ששולמו
  .2012בשנת  גזית ישראלי יד-להשירותים שסופקו לה ע בהתייחס להיקף וטיב

נכון למועד הדוח החברה לא אימצה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה ופועלת 
  .לגיבוש תוכנית כאמור בהתאם להוראות הדין

 הליך אישור דוחות 3.7

טוריון החברה הוא אשר דן בדוחות האורגן המופקד על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה. דירק
הכספיים ומאשר אותם לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים זמן 
סביר לפני הישיבה וכן את ההמלצות בכתב של ועדת המאזן, שהינה ועדה ייעודית לבחינת דוחות כספיים 

"). ועדת המאזן(" 2010-וחות הכספיים), התש"עכאמור בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הד
ת גם כועדת המאזן. לפרטים אודות אופן הליך אישור הדוחות הכספיים שועדת הביקורת של החברה משמ

 ' לדוח.ושל החברה ראה שאלון ממשל תאגידי, המצורף כפרק 

 המבקר הפנימי 3.8

קרת הפנים של החברה (להלן: על סיום כהונתה כמבהודיעה גב' רחל בן משה,  2012באפריל  5ביום 
הינו לאור סיום של מבקרת הפנים היוצאת . למיטב ידיעת החברה, סיום הכהונה ")מבקרת פנים היוצאת"

, והוא עומד בפירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'הפנים היוצאת עבודתה של מבקרת 
ביום כמבקרת הפנים של החברה קידה . גב' רחל בן משה סיימה את תפלחוק החברות 153בהוראות סעיף 

ראה כמבקרת הפנים של החברה של גב' רחל בן משה סיום כהונתה . לפרטים נוספים בדבר 2012 במאי  31
 ), המובא בדרך של הפנייה. 2012-01-095427(מס' אסמכתא  2012באפריל,  5דוח מיידי של החברה מיום 

  
"). להלן המבקר הפנימימבקר הפנימי של החברה ("נכון למועד הדוח מכהן רו"ח שמואל רוזנבלום כ

  פרטים בדבר המבקר הפנימי: 
  .2012ביולי,  30: ותאריך תחילת כהונת

 1992- (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב3עומד בתנאים הקבועים בסעיף  שמואל רוזנבלוםרו"ח 
  ").חוק הביקורת הפנימית" :(להלן
חוק (להלן: " 1999- (ב) לחוק החברות, התשנ"ט146בועים בסעיף עומד בתנאים הק שמואל רוזנבלוםרו"ח 

  לחוק הביקורת הפנימית.  8ובהוראות סעיף ") החברות
כנושא משרה בכירה בחברה מכוח הוראות והוא מכהן עובד של החברה או בעל עניין בה, אינו מבקר הפנים 

  הדין.
כמבקר כהונתו עצם  ולמעט ל החברהק בניירות ערך שימחז ולמיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים אינ

 מהותיים עסקיים הפנימי קשרים למבקר הפנימי בחברה ובחברות מוחזקות שלה (לרבות, דורי בניה), אין
  אליה. קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים קשרים או

  .מר אריה מינטקביץיו"ר הדירקטוריון,  והממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינ
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  וי מבקר הפניםדרך מינ 3.8.1

פי הוראות חוק -אישר את מינוי מבקר הפנים על 2012ביולי,  29דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 
. הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי 2012ביוני  18ועדת ביקורת מיום  לפי הצעת הביקורת הפנימית

 IIAאיגוד מבקרי הפנים (ך, מבקר פנימי מוסמ CIAרואה חשבון; המבקר הפנימי הינו לביצוע התפקיד: 

Israel( בוחן מעילות מוסמך ;CFE רו"ח וכן שותף מנהל במשרד  של לשכת בוחני מעילות, ארה"ב

פי הוראות הדין לקיום -. במסגרת הפעילות נקבע כי המבקר הפנימי יפעל על1982משנת  רוזנבלום הולצמן
  ביקורת פנימית בחברה.

  
  תוכנית העבודה והשיקולים בקביעתה

  דוחות ביקורת פנים מוגשים בכתב ונדונים בהנהלת החברה ובוועדת הביקורת.
עד  2010לשנים  2010נגזרה מתוכנית תלת שנתית אשר הוגשה ואושרה בשנת  2012תוכנית עבודה לשנת 

תוכנית (כולל).  2015עד  2013אושרה תכנית עבודה רב שנתית לשנים  2012בדצמבר,  23ביום (כולל).  2012
עם מנהלי  2012מבקר הפנים בחברה בשנת שערך תוך הסתמכות על סקר סיכונים  הוכנהה השנתית העבוד

הכספים תוך שיתוף רואי החשבון החיצוניים. בתוכנית העבודה ניתן וסמנכ"ל  החברה הבכירים, המנכ"ל
מנהלי  מענה לדגשים של יו"ר וועדת ביקורת, המנכ"ל, סמנכ"ל כספים ולנקודות נוספות שעלו בסקר עם

ידי מבקר הפנים לועדת ביקורת של -החברה כאמור לעיל. תוכנית העבודה ומשאבי הביקורת מוצגים על
של חוק  7הדירקטוריון, המאשרת את תוכנית העבודה בהתאם לשינויים הנראים לה בהתאם לסעיף 
ר הצגתה הביקורת הפנימית. למבקר הפנימי יש שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה אשר נקבעה, לאח

. תוכנית העבודה מוצגת בפני ובלבד שהועדה אישרה את השינוי כאמור ידה-לועדת ביקורת ואישור על
ועדת הביקורת אחת לשנה. תוכנית העבודה כוללת כיסוי לנושאים החשובים בחברה תוך מתן דגש 

ך בחברה ה, מתן מענה לנושאים שהועלו בסקר סיכונים שנערהלנושאים שנבדקו ונמצאו בחשיפה גבו
וביצוע ביקורת בתחומים קבועים בתדירות סבירה (נושאים חשובים ומהותיים אחת לשנה ונושאים 

   .אחרים אחת לשלוש שנים)
להנהלת החברה ונידונים על ידה במקביל בכתב הפנימי מוגשים  מבקרדוחות תקופתיים על ממצאי ה

ת גם לחברות מוחזקות מהותיות של תכנית הביקורת מתייחס .של החברה הדירקטוריון ר"ליו להגשתם
. תכנית הביקורת )ודורי בניה ומתייחסת לפעילות החברה בישראל ומחוץ לישראל (למעט רונסון החברה

   ידי האורגנים המוסמכים בדורי בניה.-על תבדורי בניה נערכת על בסיס סקר סיכונים נפרד ומאושר
ידי דירקטוריון החברה להטיל על המבקר -וסמך עלה הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת של החברהיו"ר 

הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תוכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה לפי 
  לחוק החברות. 150סעיף 
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 הפנים ותגמולה  מבקראופן והיקף העסקת  3.8.2

בתקופת  הביקורת הפניםה לעבודת שעות. בתמור 304-היה כ 2012היקף שעות הביקורת הפנימית בשנת 
   אלפי ש"ח. 92 -בסך של ככולל תגמול ולמבקרת הפנים היוצאת הפנים  מבקרהדוח, שילמה החברה ל

היקף שעות ביקורת בחברות   היקף שעות ביקורת בחברה  שם המבקר
 (למעט דורי בניה ורונסון) מוחזקות

  מחוץ לישראל  בישראל  מחוץ לישראל  בישראל

  -   -   -   150  משה-רחל בן

  -   -   -   154  שמואל רוזנבלום

  
הפנימי מוגשים באופן שוטף ובכתב ליו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר וועדת  מבקרעל ממצאי ה הדוחות

ועד  2012. בשנת , והם נידונים בישיבות הנהלת החברה וועדת הביקורתכספיםהוסמנכ"ל ביקורת, מנכ"ל, 
לצורך דיונים  ,2013במרס  10וביום  2012ביוני  18ביום  למועד פרסום הדוח התכנסה ועדת הביקורת 
לצורך דיון בתוצאות סקר  2012בדצמבר  23וכן ביום  בדוחות ביקורת פנים אשר הוגשו לה בשנה זו

דוחות הביקורת כאמור הוגשו ליו"ר  .הסיכונים שנערך ואישור תכנית ביקורת שנתית ורב שנתית
  .ורת, מנכ"ל, וסמנכ"ל הכספיםדירקטוריון החברה, יו"ר וועדת ביק

  
התפטרותה של מבקרת חילופי המבקרים, קרי היקף עבודת המבקרת היוצאת צומצם בתקופת הדוח לאור 

  מינויו של מר שמואל רוזנבלום במהלך שנת הדיווח. ופנים היוצאת, רו"ח רחל בן משה 
  

רי התאגיד ולמערכות המידע למבקר הפנים ניתנה גישה מתמדת ובלתי אמצעית לכל מסמכי התאגיד, לספ
   .לחוק הביקורת הפנימית 9, והומצאו לו מסמכים ומידע כאמור בסעיף שלו

  

 מבקר הפנים את הביקורת עורך פיהם -התקנים המקצועיים על 3.8.3

פי תקני ביקורת -ידי מבקר הפנים, הביקורת נערכה על-בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על
לשכת המבקרים ת מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על ידי הנחיו מקובלים לביקורת פנימית,

ועל פי חוק הביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית לוקחת בחשבון את נהלי ) IIAהפנימיים הבינלאומית (
החברה ואמצעי הבידוק הננקטים, לרבות פעילות גופי בקרה תפעולית בהליכי הביצוע, גודל התאגיד, מספר 

של דיווחיו הפעילות החשבונאית והליך קבלת החלטות בתאגיד. הדירקטוריון הסתמך על  עובדיו, כמות
  בדרישות התקנים המקצועיים האמורים, לפיהם היא עורכת את הביקורת.עמידתו מבקר הפנים בדבר 

  

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי 3.8.4

קורת, רציפות הביקורת ותוכנית העבודה של להערכת דירקטוריון החברה, היקף ביקורת הפנים, אופי הבי
ואופי  ה, היקפהמבקר הפנים, כפי שנקבעת מידי שנה על ידי ועדת הביקורת, הינם סבירים ביחס לגודל

  .חברה, ויש בו כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברהשל ה הפעילות
  

 פרטים בדבר רואי החשבון של החברה 3.9
 Ernst & Young)הינו קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון ( רואה החשבון המבקר של החברה

Israel .  

 Ernst & Young -ו Ernst & Young Polandפולין הינו הולנד וברואה החשבון של החברות המוחזקות ב

Netherlands.  
נו בנוסף, רואה החשבון של החברות המוחזקות של החברה, מחוץ לישראל (חברות שהתאגדו בקפריסין) הי

KPMG Accountants N.V., רואה החשבון של א. דורי בניה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר בע"מ

 פורמן ושות'. - ) בע"מ הנו מלחי 1997גבס חיפוי וקירוי ( –ורואה החשבון של רום 
בעד שירותי ביקורת,  2012- ו 2011להלן פירוט שכר הטרחה אשר שולם לרואי החשבון המבקרים בשנים 

   במתן שירותים אלה:ידם -ם הקשורים לביקורת  ושירותי מס, וכן שעות העבודה שהושקעו עלשירותי
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 2011שנת  2012שנת
סכומים 
(באלפי 

ח)"ש

סכומים  שעות
(באלפי 

 ח)"ש

 שעות

   ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת:
 7,305 1,182 1,1506,279קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

 1,364 296 219973רו"ח-פורמן ושות'מלחי 
KPMG Accountants 77383 52 382 

    שירותי מס:
 143 84 3532קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

  222  80 128268 רו"ח-מלחי פורמן ושות'
  

ה של ועדת ידי דירקטוריון החברה לפי המלצותי- אושר על של החברה החשבון המבקר השכר הטרחה לרוא
קביעת שכר רואה חשבון המבקר  .והחשבון המבקר ואת שכר השל רוא והמאזן שבחנה את היקף עבודת

וכן בהתאם לעקרון  נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרש בשנת הדיווח ומורכבות הביקורת הנדרשת
  . המנחה לפיו שכר הטרחה הינו השכר המקובל בשוק בחברות מסוגן של החברה

 
 ים בהרכב דירקטוריון החברהשינוי 3.10

נבחר לשמש כיו"ר  2012 באפריל 1חברה וביום מונה מר אריה מינטקביץ כדירקטור ב 2012 במרס 25ביום 
 (מס' אסמכתא 2012 במרס 25ות מיידים של החברה מיום דירקטוריון החברה, לפרטים נוספים ראה דוח

), וכן דוח עסקה של החברה מיום 2012-01-088854(מס' אסמכתא  2012 באפריל 1) ומיום 2012-01-077517
  ), המובאים בדרך של הפנייה.2012-01-197370(מס' אסמכתא  2012ביולי,  30

מונתה גב' רינת רמלר כדירקטור בחברה, לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה  2012 במאי 17ביום 
  ך של הפנייה.), המובא בדר2012-01-127635(מס' אסמכתא  2012במאי  17מיום 

מונה מר דורי סגל כדירקטור בחברה, לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה  2012בספטמבר  12ביום 
  ), המובא בדרך של הפנייה.2012-01-237444(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  13מיום 

ידי של מונה מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה, לפרטים נוספים ראה דוח מי 2012 בספטמבר 12ביום 
 ), המובא בדרך של הפנייה.2012-01-237441(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  13החברה מיום 

 1מונה מר יחזקאל צאיג כדירקטור בחברה, אשר החל את כהונתו בחברה ביום  2012בספטמבר,  12ביום 
-2012א (מס' אסמכת 2012בספטמבר  13. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 2012בנובמבר 

  ), המובא בדרך של הפנייה.01-237438

סיימה את כהונתה גב' אריאלה זוכוביצקי אשר שימשה כיו"ר דירקטוריון החברה,  2012באפריל,  1ביום 
  .)2012-01-088851(מס' אסמכתא  2012באפריל,  1לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

יים את כהונתו כדירקטור בחברה וממשיך ולכהן כמנכ"ל ס מר רונן אשכנזי 2012בספטמבר,  12ביום 
-2012-01(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  13, לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום החברה
  ), המובא בדרך של הפנייה.237429

זר, לפרטים נוספים ראה דוח - סיים את כהונתו כדירקטור בחברה מר עוזי ורדי 2012בספטמבר,  12ביום 
  ), המובא בדרך של הפנייה.2012-01-237435(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  13מיידי של החברה מיום 

סיים את כהונתו כדירקטור בחברה מר מנחם רהב, לפרטים נוספים ראה דוח  2012בספטמבר,  12ביום 
  ייה.), המובא בדרך של הפנ2012-01-237432(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  13מיידי של החברה מיום 
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 אישור עסקאות בעלי עניין הליך 3.11

אמות מידה לסיווג עסקאות עם בעלי החברה  , אמצה2011 -התשע"א לחוק החברות 16לאור תיקון מס' 
 ,ו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש עניין אישי באישורן שליטה ו/או נושאי משרה בחברה

(א) לחוק החברות, 254של פעולות המנויות בסעיף כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות ולסיווג 
א) לחוק 1(117כפעולות מהותיות או כפעולות שאינן מהותיות, אחת לשנה מראש, וזאת בהתאם לסעיף 

 -ן של דורי קבוצה ותאגידים בשליטתה (ביחד להלן בסעיף זה בהתחשב באופי פעילותוהחברות 
  לפרק ד' לדוח התקופתי. 4ם ראו סעיף לפרטים נוספי. , תוצאותיה ותנאי השוק")החברה"

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 3.12

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 3.13

  .לדוחות הכספיים ב'2 ביאור הראאומדנים חשבונאים קריטיים למידע בדבר 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 3.14

  לדוחות הכספיים. 33לאירועים לאחר תאריך המאזן ראה באור 
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  שבמחזור החברהרות חוב של אג .4

 שבמחזור במועד הדוח: החברהאגרות חוב של  בדברלהלן פרטים  4.1

מועד סדרה
הנפקה 
 ראשונה

  ערך נקוב
במועד 

ההנפקה 
  ח"ש

כולל (
  )הרחבות

 

הערך הנקוב 
במועד הדוח  

  ח"ש

הערך הנקוב 
במועד הדוח, 

לרבות הצמדה 
  ח"ש

סכום 
הריבית 

שנצברה עד 
למועד הדוח 

  ח"ש

וגן השווי הה
  ח"ש

השווי 
הבורסאי 

  ח"ש

סוג 
  הריבית

שיעור 
הריבית 

ליום 
  הדוח
 

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

דירוג 
אחרון 

של 
מידרוג 
  בע"מ

סדרה  
  )1(ד'

אפריל  23
2008  

באפריל  10  8.9%  קבועה  76,638,000  76,638,000  1,432,839  71,661,606  62,500,000  125,000,000
בין השנים 
2011-2014 

  (כולל)

- באפריל ו 10
באוקטובר  10

בין השנים 
2008-2012 

  (כולל)

ארבעה 
תשלומים 
  שנתיים

הצמדה למדד 
המחירים 

לצרכן בגין 
חודש מארס  

2008.  

 3A  לא  לא
(אופק 
 חיובי)

סדרה  
  ה'

16 
אוגוסט 

2009  

משתנה   104,450,000  104,450,000  554,795  100,000,000  100,000,000  100,000,000
לפי אג"ח 
ממשלתי 

  817מס' 

בספטמבר  1  6.75%
2014   

במרס  1
2015   

בספטמבר  1
2015  

  (כולל)

  בדצמבר 1

  במרס 1

  ביוני 1

  בספטמבר 1

בין השנים 
2009-2015 

  (כולל)

  

שלושה 
 תשלומים
  שנתיים

 3A  לא  לא  ללא הצמדה.
(אופק 
 חיובי)

  סדרה

  )2(ו' 

יוני  21
2011  

 1 - ביוני ו 1  6.80%1  קבועה  310,184,000  310,184,000  1,578,125  282,360,601  266,389,456  306,544,881
בדצמבר, בין 

  השנים

 2012-2019  

  (כולל)

  בדצמבר 1

  במרס 1

  ביוני 1

  בספטמבר 1

בין השנים 
2010-2019  

  לל)(כו

שישה עשר 
תשלומים 
 חצי שנתיים

הצמדה למדד 
המחירים 

לצרכן בגין 
חודש מאי  

2010.  

 3A  לא  לא
(אופק 
  חיובי)

  

 אגרות חוב (סדרה ד'): )1(
 ).'דסדרה (אגרות חוב מיליון ש"ח ע.נ. מ 31.25ידי החברה - נפרעו על 2012באפריל  10ביום 

 

 אגרות חוב (סדרה ו'): )2(
 לדוחות הכספיים. 3.ג.16(סדרה ו') בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור להנפקות נוספות של אגרות חוב  -
 מיליון ש"ח ע.נ. מאגרות חוב (סדרה ו'). 31.41ידי החברה -נפרעו על 2012בשנת  -

                                                      
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.)2010-01-520956(אסמכתא מספר  2010 ביוני 14ביום  לפרטים  ראה דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ידי חברת הדירוג), ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג.-על
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 ות הנאמנים לאגרות החוב של החברה:להלן פרטים אוד 4.2

כתובת למשלוח 
 מסמכים

האחראי על סדרת  פרטי התקשרות
אגרות החוב בחברת 

תהנאמנו

חברת הנאמנות סדרה

  5274876-03טלפון:  , תל אביב.113הירקון 
  5271736-03פקס:   

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

הרמטיק נאמנות   דן אבנון, עו"ד
 ) בע"מ1975(

סדרה ד'

  5274876-03טלפון:  , תל אביב.113הירקון 
  5271736-03פקס:   

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

הרמטיק נאמנות   דן אבנון, עו"ד
 ) בע"מ1975(

  סדרה ה'

  5274876-03טלפון:  , תל אביב.113הירקון 
  5271736-03פקס:   

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

הרמטיק נאמנות   דן אבנון, עו"ד
 ) בע"מ1975(

  סדרה ו'

  
  

 

 דירוג איגרות החוב של החברה 4.3

סדרה

שם 
החברה 
 המדרגת

הדירוג 
ע שנקב

במועד 
1דירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח ההקצאה

הדירוג 
האחרון עובר 
  למועד הדוח

   הדירוגמועד הדירוג    

סדרה 
  ד'

מידרוג 
 בע"מ

3A 28  20113באוגוסטA(אופק יציב) 3A אופק)
  חיובי)

סדרה 
  ה'

מידרוג 
 בע"מ

3A אופק)
  שלילי)

 (אופק3A  (אופק יציב)3A  2011באוגוסט  28
  חיובי)

סדרה 
  ו'

מידרוג 
  בע"מ

3A אופק)
  שלילי)

(אופק 3A  (אופק יציב)3A  2011באוגוסט  28
  חיובי)

  
  :2012להלן פרטים על שינויים בדירוג של אגרות החוב של החברה בשנת 

  החליטה לאשר מחדש "מידרוג"הודיעה החברה כי חברת מידרוג בע"מ ( 2012בינואר  19ביום (

ג' - ו' שבמחזור וכן סדרות ב' ו-סדרות אגרות החוב של החברה ד', ה', ובאופק יציב ל A3דירוג 
, בהתאמה. כמו כן, אישרה מידרוג 2012באוגוסט  10 -ו 2012בפברואר  10שנפרעו במלואן בימים 

מיליון ש"ח ע.נ.. פרטים  80דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד 
ג של החברה מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום נוספים בדבר אישור הדירו

  ).2012-01-020370(מס' אסמכתא   2012בינואר  19

                                                      
צוינו רק מועדים שבהם התקבלה הודעה של מדרוג על שינוי בדירוג. לא צוינו מועדים שבהם התקבלה הודעה של מדרוג על    1

  ירוג.דירוג אגרות החוב של החברה ללא שינוי בד
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  אישרה מידרוג מחדש דירוג 2012בנובמבר  4ביום מידרוג בהתאם לדוח דירוג שפרסמה ,A3 
כן, אישרה -לחיובי. כמואת אופק הדירוג מיציב ולהעלות  ו' שבמחזור -לסדרות אגרות החוב ד', ה', ו

מיליון ש"ח ערך  70מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד 
פרטים נוספים אודות הדירוג כאמור נקוב, אשר תשמש לפירעון קרן אגרות חוב של סדרות קיימות.  

  בנובמבר 4ה ביום דוח מיידי שפרסמה החברמובאים בדרך של הפניה לוהשיקולים למתן הדירוג 
 ). 2012-01-270501מספר (אסמכתא  ")דוח הדירוג(" 2012

  כי דוח הדירוג הינו בתוקף ,אישור של מידרוגקבלה החברה  2013בפברואר  11ביום.  
  

  2012פירעון מלא של סדרות אגרות חוב בשנת  4.4

  לאחר סדרה ב'(אגרות חוב מליון ש"ח ע.נ. מ 8.4ידי החברה - נפרעו על 2012בפברואר  10ביום .(
 הפרעון כאמור לא נותרו במחזור אגרות חוב (סדרה ב').

  מיליון ש"ח ע.נ. מאגרות חוב (סדרה ג'). לאחר  22.4ידי החברה -נפרעו על 2012באוגוסט  10ביום
 הפרעון כאמור לא נותרו במחזור אגרות חוב (סדרה ג').

 
  
  

  אריה מינטקביץ    רונן אשכנזי

  מנכ"ל
  

  ןיו"ר דירקטוריו  

  
- -  - - -   

  2013במרס  13תאריך : 
  
  
  
  



  

  
  
  

  בע"מ דורי א. קבוצת
  

  2012 בדצמבר, 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות
  
  
  
  

  העניינים תוכן
  
  
  

  עמוד  
  
  

  2  המבקר החשבון רואה דוח
  
  

  3-4   מאוחדים מאזנים
  
  

  5  והפסד רווחעל  מאוחדים דוחות
  
  

  6  הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
  
  

  7  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
  
  

  8-9  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  

  10-93  המאוחדים הכספיים לדוחות באורים
  
  

  
  

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  
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  א. דורי בע"מקבוצת 
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  מאוחדים מאזנים
  
 

     
  בדצמבר 31ליום 

  ליום  
  בינואר 1

    2012   2011(*   2011(*  
  אלפי ש"ח  באור  
          

           נכסים שוטפים
          

  195,796    111,269   86,226  3   מזומנים ושווי מזומנים
  93,352   129,692  106,861  4   השקעות לזמן קצר

  384,501   495,505  571,829  5  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמהלקוחות
  25,075   34,127  22,639  6   חייבים ויתרות חובה

  -    8,272  6,483    הלוואות לחברות מוחזקות
  380,721   591,502  560,059  7  למכירהודירות מלאי בניינים 

  13,277   13,277  13,500  8   נכסים מוחזקים למכירה
        
    1,367,597  1,383,644   1,092,722  
        

         נכסים לא שוטפים
        

  21,194   21,467  21,403  9   מלאי קרקעות לבניה
  342   118  209  17  נכסים בשל הטבות לעובדים

  253,539   231,962  291,169  10   ותכלול ותבחברההשקע
  51,007   51,791  53,702  11   , נטורכוש קבוע

  18,009   18,009  18,009  12  מוניטין
  38,244   39,365  40,164  27   מסים נדחים

        
    424,656   362,712    382,335  
        
    1,792,253  1,746,356   1,475,057  

          
  

  .)5('א2 למפרע, ראה באור*) הותאם 
  

  .מאוחדיםה הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  מאוחדים מאזנים
  
 

     
  בדצמבר 31ליום 

  ליום 
  בינואר 1

    2012   2011(*   2011(*  
  אלפי ש"ח  באור  

            התחייבויות שוטפות
           

 **)115,313  **) 96,930  45,420  13  אשראי מתאגידים בנקאיים 
  **)80,032  **) 96,198  76,546  13  ת חוב ואגרות חוב להמרה במניותחלויות בגין אגרו

  359,688  432,702  480,995  14  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  41,558   38,674   30,456  15   זכאים ויתרות זכות

  60,103   116,698   102,014  )1ב'(18   התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  9,078   10,055   10,052     מסים שוטפים לשלם

  11,808   19,445   19,196  כה'2  הפרשות
  90,446  276,988  256,838  7  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות 

         
    1,021,517  1,087,690  768,026  
         

          לא שוטפותהתחייבויות
         

  **)16,923  **) 6,402  7,257  16  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  9,617  -  -    אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

 **)414,560 **) 337,197  378,877  16  אגרות חוב
  230  -  -    אגרות חוב להמרהשל  מרכיב ההמרה

  3,287  5,908  5,913  17  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  4,126  6,919  8,915  27   מסים נדחים

         
    400,962  356,426  448,743  

       19  המיוחס לבעלי המניותהון
         

  138,581  138,581  158,789    הון מניות
  122,572  122,572  129,498     פרמיה על מניות

  2,935  2,935  2,935    קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  1,858  1,858  1,858    בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין
  )32,937(  27,757  48,695     )הפסדרווח (יתרת

  )43,505(  )49,739(  )38,030(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
         
    303,745  243,964  189,504  
         

  68,784  58,276  66,029    שאינן מקנות שליטהזכויות
         

  258,288  302,240  369,774    סה"כ הון
         
    1,792,253  1,746,356  1,475,057  
  
  .)5(’א2למפרע, ראה באור הותאם   *)
  .)4('א2התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה באור *) *
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
  
  

            2013 ,במרס 13
 הכספיים הדוחות אישור תאריך

 
  אריה מינטקביץ

  דירקטוריוןהיו"ר
  רונן אשכנזי
  מנכ"ל

  שניר שרון  
  כספים סמנכ"ל
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   והפסד רווחעל  מאוחדים דוחות
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  

 באור 
  ש"ח אלפי

  למניה) (הפסד) נקי רווח נתוני (למעט
           הכנסות

           
 מביצוע עבודותהכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ,

  1,179,679   1,322,718   1,749,042  21  ומשכירות
           

            עלות ההכנסות
           

  1,073,748   1,235,672   1,609,089  22והשכירותהעבודות שבוצעו,עלות מכירת בניינים, קרקעות
           

  105,931   87,046   139,953   רווח גולמי
           

  -   -   223  8  עליית ערך נדל"ן להשקעה
 )2,949(  )3,371(  )4,465(  23  ושיווקהוצאות מכירה 
  )57,446(   )69,531(   )57,407(  24  כלליותוהוצאות הנהלה 

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי)חברות המטופלות בשיטת 
  3,136   )3,366(   8,322    השווי המאזני

           
  48,672   10,778   86,626   רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

           
  )10,753(   96,913   )6,108(  26  הכנסות (הוצאות) אחרות

           
  37,919   107,691   80,518   הכנסות (הוצאות) אחרות לאחררווח תפעולי 

           
  10,919   14,603   7,889  25  הכנסות מימון
  )45,910(   )38,527(   )41,540(  25  הוצאות מימון

           
  2,928   83,767   46,867   רווח לפני מסים על הכנסה

  3,451   12,125   12,921  27  מסים על הכנסה 
           

  )523(   71,642   33,946    נקי (הפסד)רווח
           

            רווח נקי (הפסד) מיוחס ל:
           

  )10,573(   60,694   20,938    בעלי מניות החברה
  10,050   10,948   13,008   זכויות שאינן מקנות שליטה

           
   33,946   71,642   )523(  

רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
          28 (בש"ח)

           
  **) )0.088(   **) 0.508   0.155    רווח נקי (הפסד) בסיסי

           
  **) )0.088(   **) 0.501   0.155    (הפסד) מדוללנקירווח

  
  .)5א'(2למפרע, ראה באור הותאם   *)

  .28, ראה באור למפרע בעקבות הנפקת זכויותהתאמה **) 
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
  
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  
  ש"ח אלפי  

           
  )523(   71,642   33,946    רווח נקי (הפסד)

           
           רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

          
  )26,873(   )7,767(   11,709   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

המטופלת לפי שיטת השווי ותמימוש קרן בגין מימוש חבר
  -   1,533   -   המאזני

           
  )27,396(   65,408   45,655    סה"כ רווח (הפסד) כולל

           
           סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס ל:

           
  )37,446(   54,460   32,647    בעלי מניות החברה

  10,050   10,948   13,008   זכויות שאינן מקנות שליטה
           
   45,655   65,408   )27,396(  
  
  
  .)5(’א2ראה באור הותאם למפרע,  *)
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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   בהון השינויים על מאוחדים דוחות
  
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על
מניות

קרן בגין
  תשלום

  מבוסס 
מניות

קרן בגין
עסקה עם 

בעלי 
שליטה

רווחיתרת 
)הפסד(

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

 סה"כדוחות כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ
 הון 

אלפי ש"ח 
     

  *)208,994  *)9,507  *)199,487  )16,632( *))48,192( 223 2,935 122,572  2010138,581בינואר,1יתרה ליום
              

  *) )523(  *)10,050  *))10,573( - *))10,573( - - - - רווח נקי (הפסד)
  *))26,873(  *)         -   )26,873(  )26,873( - - - - - הפסד כולל אחר

              
  *))27,396(  *)10,050  *))37,446(  )26,873( *))10,573( - - - -סה"כ רווח (הפסד) כולל

             
  4,950  3,283  1,667 - 1,667 - - - -פרעון התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  -   )1,202(  1,202 - 1,202 - - - -פקיעת כתבי אופציה בחברה מאוחדת
  )1,938(  )1,938(  -  - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות תשליטה

  425  338  87 - 87 - - - - מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  12,808  12,808  -  - - - - - - תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת

  1,635  -   1,635 - - 1,635 - -- הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה
  58,216  35,344  22,872 - 22,872 - - -- הנפקת הון מניות וכתבי אופציה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  *)594  *)594  -  - - - - -- עלות תשלום מבוסס מניות
             

  *)258,288  *)68,784  *)189,504  )43,505( *))32,937( 1,858 2,935 122,572  2010138,581בדצמבר,31יתרה ליום
              

  *)71,642  *)10,948  *)60,694 - *)60,694 - - - - רווח נקי
  )*)6,234(  *)   -   )6,234( )6,234( - - - - - הפסד כולל אחר

              
  *)65,408  *)10,948  54,460 )6,234( *)60,694 - - - -סה"כ רווח (הפסד) כולל

             
  )8,670(  )8,670(  -  - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות תשליטה

  )12,808(  )12,808(  -  - - - - - - מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  22  22  -  - - - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

             
  *)302,240  *)58,276  243,964  )49,739( *)27,757 1,858 2,935 122,572  2011138,581בדצמבר,31יתרה ליום

              
  33,946  13,008  20,938 - 20,938 - - - - רווח נקי

  11,709  -   11,709 11,709 - - - - - רווח כולל אחר
              

  45,655  13,008  32,647 11,709 20,938 - - - -כוללסה"כ רווח
             

  )4,452(  )4,452(  -  - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  27,134  -   27,134 - - - - 6,926  20,208 הנפקת מניות בדרך של זכויות

  )326(  )326(  -  - - - - - - לשעבריציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
  )477(  )477(  -  - - - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

             
  369,774  66,029  303,745  )38,030( 48,695 1,858 2,935 129,498  2012158,789בדצמבר,31יתרה ליום

  
  )5א'(2*) הותאם למפרע ראה באור  

  מאוחדים.ה הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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   המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012    2011(*    2010(*  
  ש"ח אלפי  
         

        שוטפת מפעילות מזומניםתזרימי
         

  )523(   71,642   33,946  רווח נקי (הפסד) 
          

          התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
          

         התאמות לסעיפי רווח והפסד:
         

  5,129   5,985   6,467  קבועפחת רכוש
  594   22   )477(  עלות תשלום מבוסס מניות

  -   -   )223( שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
  )6(   29   705 הפסד (רווח) ממימוש רכוש קבוע

  -   )59,751(   -  רווח מירידה משליטה בחברה מאוחדת
  -   5,579   -  ממימוש השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהפסד

  -   -   326  הפסד ממימוש חברה מאוחדת
הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי  חלק

  )3,136(   3,366   )8,322(  המאזני
  1,635   -   -  בעל שליטהשל ויתור על דמי ניהול 
  34,991   23,924   33,651   הוצאות מימון, נטו

  -   2,425   -   נדחותהפחתת הוצאות 
  3,451   12,125   12,921   מסים על הכנסה  

  2,703   2,845   162 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
         
 45,210   )3,451(   45,361  

         שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
         

  )139,226(   )112,239(   )88,620( והכנסות לקבלעלייה בלקוחות 
  1,027   )2,286(   10,739 ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  15,237   )118,070(   23,337 ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין, דירות ובניינים למכירה, נטו
  91,655   72,957   55,433 עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם והפרשה לתיקונים 
  21,923   )6,617(   )8,517( ואחריות

  )6,348(   179,702   )20,150( עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
         
 )27,778(   13,447   )15,732(  
         

         עבור:מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה
          

  )42,061(   )42,455(   )40,404(  ריבית ששולמה
  1,234   3,329   3,035   ריבית שהתקבלה
  )7,588(   )9,766(   )12,191(  מסים ששולמו

  -   290   -   מסים שהתקבלו
         
 )49,560(   )48,602(   )48,415(  

          
  )19,309(   33,036   1,818 שוטפת(ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות

  
  )5א'(2 *) הותאם למפרע ראה באור 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012    2011(*    2010(*  
  ש"ח אלפי  

        השקעה מפעילות מזומניםתזרימי
         

  )4,648(   )6,391(   )5,430(  רכישת רכוש קבוע
  392   88   652  תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -   1,387   -  חברות כלולותתמורה ממימוש 
  12,808   -   -  תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת

תמורה ממימוש ניירות ערך (השקעה בניירות ערך) הנמדדים בשווי 
  26,980   )8,931(   6,601 הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הלוואה  ) מתןפרעון (
  )27,238(   43,093   )33,796( נטו

  )38,392(   )27,327(   16,289 , נטווחשבונות ליווימשיכה מפקדונות (השקעה בפקדונות)
         

  )30,098(   1,919   )15,684( לפעילות השקעה)שימשונבעו (מזומנים נטו ש
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
         

  58,216   -   - הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
  )1,290(   )8,670(   )4,452( שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדותדיבידנד ששולם לבעלי זכויות

  130,951   -   122,506 הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
  -   -   27,134  הנפקת מניות בדרך של זכויות

תשלום בגין סילוק התחייבות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  )9,000(   -   -   בחברה מאוחדת

  425   -   -  תמורה ממכירת מניות בחברה מאוחדת
  )19,354(   )20,018(   )10,116(  פרעון אגרות חוב להמרה

  )52,750(   )61,669(   )95,850(   פרעון אגרות חוב
  27,579   1,151   730 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )25,662(   )6,514(   )5,092( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  43,762   )23,771(   )46,038( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
         

  152,877   )119,491(   )11,178( מימון)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות
         

  )93(   9   1 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
         

  103,377   )84,527(   )25,043( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
         

  92,419   195,796   111,269 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
         

  195,796   111,269   86,226 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

         

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012    2011    2010  
  אלפי ש"ח   
         פעילות מהותית שלא במזומן 
          
 )648(  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שהוכרז וטרם שולם 
  

  )5א'(2 *) הותאם למפרע ראה באור
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  כללי  - :1 באור
  

  ופעילותה החברה של כללי תיאור  א.
  

גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ -גזיתחברת  שליטתב חברה הינה החברה) - (להלן בע"מ דורי א. קבוצת
גזית  - גלוב בע"מ (להלן -בעלת השליטה בחברת גזית ישראל הינה חברת גזית גזית ישראל). - (להלן
  .)א2ד'(29ראה באור  2011לפרטים בדבר שינוי השליטה בחברה שאירע בשנת  .גלוב)

  
  .בע"מ אביב-לניירות ערך בתל הניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורס

  
  פיתוח, יזוםי כוללת זוםייה בתחום פעילותה הנדל"ן. בתחום וביצוע זוםיי בפעילות עוסקת החברה
 באמצעות בפולין (בעיקר אירופה ובמזרח בישראל הנדל"ן בתחום פרוייקטים של מכירהו הקמה
 .)10 באור גם ראה ,בחברות כלולות האשר מוצגת בדוחות החברה תחת סעיף השקע רונסון חברת

 ניהול כוללת דורי בניה) - (להלן  בע"מ בניה דורי א. חברת באמצעות ,הביצוע בתחום פעילותה
 מרכזים משרדים, ציבור, מבני מלונאות, המגורים, בתחומי מורכבים קבלניים פרוייקטים של וביצוע

   .משולבים ומתקנים היתעשי מבני מסחריים,
 ,דוראד) -(להלן  בע"מ אנרגיה דוראד חברת במניות 11.25% של בעקיפין ההחזק לחברה ,כן כמו

  ).4(')ג1(10 באור גם ראה ,פרטית כוח תחנת להקמת הפועלתחברה כלולה, 
  

  הגדרות  .ב
  

  - אלה כספיים בדוחות
  

 בע"מ.דוריא.קבוצת -  החברה
    

 27 -ן ב(כהגדרתכולל שליטה אפקטיבית  ,חברות אשר לחברה שליטה בהן -  מאוחדות חברות
IASתיהן מאוחדים עם דוחות החברה.(מתוקן)) ואשר דוחו  

    
 בשליטה חברות

 משותפת
  עסקאות משותפות ופעילויות משותפות. -

    
) ואינןIAS 28-חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן (כהגדרתה ב -  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

  בע"מ. גזית גלוב ישראל (פיתוח) -

    
גזית  בקבוצת חברות
  ישראל

  החברה. של האם החברה בשליטת חברות -

    
  (מתוקן).IAS 24-בכהגדרתם - קשורים צדדים

    
 יובעל עניין בעלי

  .2010- התש"ע שנתיים), כספיים (דוחות ערךניירותבתקנותכהגדרתם - שליטה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.
  

  בסיס המדידה  .1
  

ן להשקעה, נגזרים "הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות, למעט נדל
  ומכשירים פיננסיים מסויימים, הנמדדים בהתאם לשווים ההוגן.

  
  החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  .2

  
  ). IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

  
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 

  . 2010- ע"שנתיים), התש
  
  מדיניות חשבונאית עקבית   .3

  
  המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.

  
  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  .4
  

הינו של החברה המחזור התפעולי הממוצע  ,בניינים וקרקעותבהתייחס לפעילות מכירת 
  שלוש שנים ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בנייה המחזור התפעולי אינו עולה על שנה. 

  
החברה לגבי בעקבות דיונים שקיימה החברה עם סגל רשות ניירות ערך בקשר עם פניית 

"האשראי") אשר הוצגו בהתחייבויות  - סיווג אשראי מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב (להלן 
השוטפות בהתאם למחזור תפעולי של שלוש שנים ולאור בחינה נוספת של ייעוד האשראי 
ושימושו, הגיעה החברה למסקנה כי לא ניתן לייחס באופן ספציפי את ייעוד האשראי 
 ושימושו לפעילות מכירת בניינים וקרקעות ועל כן יש לסווג את האשראי הלא ספציפי

כפי שהוצג  בהתאם למחזור תפעולי של שנה ולא בהתאם למחזור תפעולי של שלוש שנים
  בדוחות הכספיים של החברה עד כה.

  
כוללים הצגה  2011, בינואר 1- ו 2011, בדצמבר 31לימים כתוצאה מהאמור, מספרי ההשוואה 

למפרע  מחדש של החלויות השוטפות של ההלוואות ואגרות החוב, והכל על מנת לשקף בהם
  את האמור לעיל.

  
לדעת דירקטוריון החברה ההצגה מחדש כאמור לעיל לא הובילה להשפעה מהותית על תיאור 
עסקי החברה ולא היתה לה השפעה מהותית על תיאור מצבה הפיננסי של החברה, על הצגת 

  נזילותה ועל קיומה של הנחת "העסק החי".
  

  להלן. 32ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה מוצגת בביאור 
  

  שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים  .5
  

  IFRSאימוץ מוקדם של תקני 
 

הסדרים  IFRS 11דוחות כספיים מאוחדים,  IFRS 10הקבוצה אימצה באימוץ מוקדם את 
) השקעות 2011(מתוקן  IAS 28R, גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות IFRS 12משותפים, 

) דוחות כספיים נפרדים  2011(מתוקן  IAS 27R -בחברות כלולות ובעסקאות משותפות ו
  .)התקנים החדשים -(יקראו ביחד 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

להלן יובאו עיקרי התקנים החדשים וכן השפעתם על הדוחות הכספיים המאוחדים של 
  הקבוצה. 

  
IFRS 10 - דוחות כספיים מאוחדים  

  
 IFRS 10 27מחליף את הוראות IAS .בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים  

  
 IFRS 10 אינו כולל שינויים בנהלי האיחוד, אך משנה את ההגדרה של קיומה של שליטה

על מנת שתתקיים שליטה נדרש   IFRS 10לצורך איחוד וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד. על פי 
) מהחברה variable returns) וחשיפה או זכות לתשואות משתנות (powerקיומם של כוח (

פיע ולכוון את הפעילויות של החברה המושקעת, אשר המושקעת. כוח הינו היכולת להש
  משפיעות באופן משמעותי על התשואה של המשקיע.

  
IFRS 10  קובע כי בעת בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה

  פוטנציאליות רק אם הן ממשיות.
  

יות ההצבעה קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מרוב זכו IFRS 10בנוסף, 
  בחברה המוחזקת (שליטה אפקטיבית. 

  
  ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה על מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של הקבוצה.

  
11 IFRS - הסדרים משותפים 

  
 IFRS 11 מחליף אתIAS 31  בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות משותפות ואתSIC 13 

  בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות בשליטה משותפת. 
  

 IFRS 11 מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר קיימת
  שליטה משותפת. 

  
IFRS 11 :מחלק את ההסדרים המשותפים לשני סוגים  

  

 ) עסקאות משותפותjoint ventures שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ,(
דורש כי עסקאות משותפות יטופלו IFRS 11 הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת. 

ליישם את שיטת  אשר אפשרו IAS 31רק לפי שיטת השווי המאזני וזאת בניגוד להוראות 
 האיחוד היחסי. 

 ) פעילויות משותפותjoint operationsהסדר יש שליטה משותפת על ), שבהן לצדדים ל
הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של 

דורש כי החברה המחזיקה תכיר בנכסים, בהתחייבויות,  IFRS 11 הפעילות המשותפת.
בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי שנקבע 

 דומה לטיפול החשבונאי הקיים היום.בהסדר המשותף, ב
  

על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הינה לגבי אופן IFRS 11 עיקר השפעת יישום 
רונסון) וחברות הקבוצה הפועלות בבולגריה  -(להלן  .Ronson Europe N.Vההצגה של חברות 

לפי שיטת האיחוד היחסי בעוד שבהתאם  IAS 31אשר טופלו בעבר בהתאם להוראות 
) ולכן מטופלות לפי שיטת השווי joint venturesמהוות עסקאות משותפות (IFRS 11 להוראות 

  המאזני.
  

 - ו 2011, בדצמבר 31 לימיםאת דוחותיה הכספיים  ,התאמה למפרעבדרך של  ,תיאמה החברה
, על מנת 2010בדצמבר,  31 - ו 2011בדצמבר,  31ולשנים שהסתיימו ביום , 2011בינואר  1

לשקף בהם למפרע את השפעת השינויים כאמור בטיפול החשבונאי באמצעות יישומו החל 
  .2010בינואר,  1מיום 

  
  להלן. 32לפרטים נוספים בדבר השפעת התקן וכן ההצגה מחדש שבוצעה ראה ביאור 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  
  

28 IAS  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות -המתוקן  
  

IAS 28  את  מחליףהמתוקןIAS 28השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת . IAS 28 
, משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים
והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי  IFRS 11 מפרסום כתוצאה

   .המאזני בהשקעות אלה
  

  לראשונה לא היתה השפעה על מצבה הכספי ו/או תוצאות הקבוצה. המתוקן  IAS 28ליישום 
  

12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

IFRS 12 הסדרים ,בנות חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע 
 דרישות את מרחיב structured entities.( IFRS 12( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים

 שליטה שליטה, של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי
 IFRS 12 המשותף. ההסדר סוג בקביעת וכן מוחזקות, בישויות מהותית השפעה או משותפת

  מהותיות. מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות גם כולל
  

  .IFRS12הנדרשים בהתאם להוראות  הגילוייםהקבוצה כלל את 
  

1IAS  - הצגת דוחות כספיים  
  

("התיקון") קובע דרישות גילוי להצגת מאזן נוסף, מקום בו בוצע יישום  IAS 1-התיקון ל
למפרע של מדיניות חשבונאית ו/או בוצעה הצגה מחדש למפרע של פריטים בדוחות הכספיים 
ו/או בוצע סיווג מחדש של פריטים בדוחות הכספיים. כמו כן לאור התיקון האמור לא כללה 

 .IAS 1 -ו IAS 8ו הנדרשים בהתאם להוראות החברה באורים למאזן הנוסף למעט אל
  

בשל יישום  2011בינואר  1החברה אימצה באימוץ מוקדם את התיקון והציגה מאזן נוסף ליום 
  למפרע של מדיניות חשבונאית בגין התקנים החדשים שאימצה.

  
  אומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםה עיקרי  ב.
  

  
חות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדו

קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 
  נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  
  חוזי הקמההכנסות מעבודות על פי   -

  
הכנסה מעבודה על פי חוזי הקמה מוכרת, בין השאר, כאשר ההכנסות והעלויות הכרוכות 
בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן. קביעת אומדני ההכנסות והעלויות בגין 
חוזי הקמה דורשת מהנהלת החברה לבצע תחזית מפורטת של תזרים מזומנים עתידיים 

ממזמין העבודה ולצאת מידי החברה בכדי לממן את ביצועי העבודה. הצפויים להתקבל 
  .הנהלת החברה מבצעת בחינה מחדש של האומדנים הנ"ל בכל תאריך מאזן

 
  המלאי מקרקעין בבני  -

  
שווי מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים 

ות הקמה הנדרשות להביא את המלאי למצב של הצפויים ממכירת המלאי בפרוייקט ועלוי
  מכירה. ראה מידע נוסף בסעיף ח'.

  
  תביעות משפטיות  -

  
מוחזקות שלה,  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים ההסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
 ןהניסיושיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על מתבססות על מיטב 

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, 
  עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

  
  ירידת ערך מוניטין  -

  
יבת את ההנהלה הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחי

ביחידה מניבת לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך 
  המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. ראה מידע נוסף בסעיף יג'.

  
  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, 

  
החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס. ראה מידע נוסף בסעיף סכום ההכנסה 

  כ'.
  
  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). 

תנות בשל המעורבות בישות המושקעת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות מש
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה  כח ההשפעה שלה על היישות המושקעת.

. איחוד הדוחות הכספיים דיווחבתאריך ה אשר לחברה יש יכולת מעשית לממשןפוטנציאליות 
  השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.מתבצע החל ממועד השגת 

  
ברווח או  חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהמייצגות את  שאינן מקנות שליטהזכויות 

, בהפסד של החברות הבנות ובנכסים המזוהים נטו לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות
  .יכוי חלקם בדיבידנדים שחולקווזקיפת חלקם ברווח (הפסד) כולל של אותן חברות בנות בנ
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

במימוש או גידול בהון. רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון 
החזקה בחברה בת, ללא איבוד שליטה, מוכר גידול או קיטון בהון בגובה ההפרש בין התמורה 

לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת שהתקבלה בקבוצה 
מוניטין בגין החברה הבת, אם קיים, וכן בסכומים ו להון החברה, בהתחשב גם במימוש שהתווספ

   שהוכרו ברווח כולל אחר, אם קיימים, בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת.
  

 מאוחדותים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווח
  בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. 

  
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  פיים של החברה.בדוחות הכס
  

  ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות  ד.
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  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 

שיטת השווי המאזני, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע ב
  .הפעילות של החברה הינו ש"ח

  
כאשר מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שונה מזה של החברה, החברה המוחזקת מהווה 

הכספיים של החברה פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות 
  כדלקמן:

  
ועודפי עלות מזוהים, תורגמו לפי שער סגירה בכל  כולל מוניטיןנכסים והתחייבויות   א)

  .דיווחתאריך 
  

הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד תורגמו לפי שערי חליפין   ב)
מעותיות בשערי ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם חלו תנודות מש

  החליפין, הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.
  
  .התהוותםפריטים הוניים תורגמו לפי שער החליפין במועד   ג)
  
יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו   ד)

-לפי האמור בסעיפים ב' ו תקופה מתורגמותמועד ותנועות רלבנטיות נוספות במשך ה
  .ג' לעיל

  
כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפו כרווח (הפסד) כולל אחר לסעיף נפרד בהון, בקרן הון   ה)

  "התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ".
  

ד) בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, שהינה חברה מאוחדת, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפס
לדוח רווח והפסד, ואילו בעת מימוש חלק מפעילות  מועברהמצטבר שהוכר ברווח כולל אחר 

חוץ, שהינה חברה מאוחדת, תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום 
  .המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה

  
ן כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה הלוואות בינחברתיות בקבוצה, אשר אי

לעין, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, 
  לעיל. 'כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון, כאמור בסעיף ה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לאחר ההכרה הראשונית,  העסקה.

ה למעט אל ,. הפרשי שערבתאריך הדיווחמתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין 
, נזקפים לדוח רווח והפסד. נכסים לרווח כולל אחרהמהוונים לנכסים כשירים או נזקפים 

והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. 
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים 

  שער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.למטבע הפעילות בהתאם ל
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
, בהתאם לתנאי דיווחהמדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך  -בישראל (להלן 

אמור, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים, ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כ
  נזקפים לדוח רווח והפסד.

  
  שווי מזומנים  ה.
  

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

  
  לזמן קצר השקעות  ו.

  
  השקעות לזמן קצר כוללות:

  
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד   .1

  ההשקעה. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
  
  מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בנקאיים.  .2
  
  ).) להלן1סעיף יא'(לשווי הוגן (ראה ניירות ערך סחירים שיועדו   .3

  
  הפרשה לחובות מסופקים  ז.
  

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

  
  מלאי בניינים ודירות למכירה  ח.

  
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 שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח עלויות אשראי אשר התהוו בתקופ

  המהוונות נזקפות כהוצאה, יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט בעת ההכרה בהכנסה.
  

על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, מלאי המקרקעין הנרכש 
  מוכר לפי שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן דירות.

  
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה 

יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו 
  ההוגן של הקרקע ושל המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים. בתקופות 

עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים 
  . ים כחלק מעלות המלאישינויים בסכום ההתחייבות נזקפמידי תקופה. 
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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. 
  

  תקופת המחזור התפעולי  ט.
  

בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש שנים ובהתייחס 
לפעילות ביצוע עבודות בניה המחזור התפעולי אינו עולה על שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף 

ופת המחזור התפעולי וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תק
הרגיל של החברה. כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים 
באותה פעילות מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור 

  התפעולי.
  
  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  י.

  
מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות במאזן  הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה

בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו 
וחשבונות על התקדמות העבודה. חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים שהוצאו ללקוחות 

. הנכס הפיננסי הכנסות התקבלובין שטרם בגין עבודה שבוצעה לתאריך המאזן, בין שהתקבלו ו
לקבל מעבודות בחוזי הקמה, מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך 

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים, בהתאמה.
  

ירות מזוהות ועלויות עלויות פרוייקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות יש
העמסה מפתח עקיפות משותפות. עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרוייקטים על בסיס 

  מתאים.
  

   -מכשירים פיננסיים  יא.
  

  נכסים פיננסיים
  

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
רווח והפסד,  דרךבשווי הוגן  נכסים פיננסיים הנכלליםעלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי 

  הפסד. ואאשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח 
  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .1

  
ם פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכוללים נכסים פיננסיים לקבוצה נכסי

המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים 
  בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד.

  
ת מכירה או רכישה נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטר

חוזרת בתקופה הקרובה, מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד 
להשגת רווחים בזמן הקצר, או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה. רווחים או הפסדים 

  מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח והפסד.
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  הלוואות וחייבים  .2

  
לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים 
קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות 
מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. אשראי 
לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח 

ייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצאה והפסד כשההלוואות והח
  מההפחתה השיטתית. באשר להכרה בהכנסות ריבית, ראה סעיף כג'.

  
  שווי הוגן

  
  השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. 

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים

  
והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג במאזן, אם קיימת זכות שניתנת נכסים פיננסיים 

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.

  
  התחייבויות פיננסיות

  
  לות מופחתתהתחייבויות פיננסיות בע  .1

  
הלוואות, אגרות חוב והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן 
בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות, במידה שקיימות. לאחר ההכרה הראשונית, התחייבות 
פיננסיות כאמור, מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 

  אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי.  האפקטיבית.
  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .2

  
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים 

אחד או בר הפרדה בץ לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית. במקרה של חוזה המכיל נגזר משו
יותר, החוזה המשולב בשלמותו יכול להיות מיועד, במועד ההכרה הראשונית בלבד, 

  כהתחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
  

הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות 
נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי  לראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של

  בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
  

  גריעת מכשירים פיננסיים
 

  נכסים פיננסיים
  

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או החברה 
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה 
מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, 

רה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא ובנוסף העבי
  הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
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  התחייבויות פיננסיות
  

מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא 
  התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

  
  פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או

 שירותים, או
 .משוחרר משפטית מההתחייבות 
  

כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים 
מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים 

 כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. 
  

  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים

  
ל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או קבוצה הקבוצה בוחנת בכ

  של הנכסים הפיננסיים הבאים:
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  
  

הראיה האובייקטיבית לגבי הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד 
או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

בדוחות הכספיים לבין הערך  יתרת הנכססכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין 
י של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם הנוכח

התהוו), המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס 
הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות 

את השבת ערכו של הנכס  ידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבעוקבות הפסד מירי
  לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר. 

  
   -פעילות מגזרי  .יב

  
  :הבאים התנאים שלושת על העונה הקבוצה של רכיב הינו פעילות מגזר

  
 לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק  .1

  , לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;הוצאות
 
 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תוצאותיו  .2

  ; ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על, הקבוצה
  
  .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים  .3

  
  צירופי עסקים ומוניטין  יג.
  

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן 

  חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.  במועד הרכישה או לפי
רווח והפסד ואינן מהוות חלק עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח 

   .מעלות הרכישה
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תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין 
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

  המוניטין שהתקבל הינו שלילי, מכירה הקבוצה ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

 שנרכש יטיןמונלאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר. 
באשר לבחינת ירידת  .הוקצה אליהן אשר המזומנים מניבות ליחידות יוחסנבחן ומ, עסקים צירוףב

 ' להלן.יחערך של מוניטין, ראה סעיף 
  

  ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  יד.
  

השווי המאזני. לפי שיטת השווי  בשיטת ההשקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מוצגות
אחר הרכישה  לפי עלות בתוספת שינויים של דוח על המצב הכספיב השקעות אלו מוצגותהמאזני, 

החברות הכלולות והעסקאות בחלק הקבוצה בנכסים נטו לרבות רווח (הפסד) כולל אחר של 
 קעותכהש ן. שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגהמשותפות

  ה.ת למכירומוחזק
  

נמדד  ןובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהאו העסקה המשותפת מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה 
לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים, נטו של 

. לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו או העסקה המשותפת החברה הכלולה
או פחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה מו

  בכללותה. העסקה המשותפת 
 או העסקה המשותפת רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה

  .החזקת הקבוצה בהןמבוטלים בהתאם לשיעור 
  

ערוכים לתאריכים  הכלולות והעסקאות המשותפות, החברות הדוחות הכספיים של החברה
יושמה באופן והעסקאות המשותפות ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית של החברות הכלולות 

  אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
  

  ן להשקעה"נדל  טו.
  

הבעלים (מחכיר בחכירה ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי "ן להשקעה הינו נדל"נדל
תפעולית) או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או שתיהן, ושלא 
לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך 

  העסקים הרגיל.
  

יוחסות ישירות. לאחר ההכרה ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המ"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
  התהוותם. 

בו ולא חזויות הטבות כלכליות  נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש
  עתידיות ממימושו. 
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  רכוש קבוע  טז.
  

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 %  % 
     

 2.5-55  ציוד
 1515כלי רכב

33או  6-336ציוד וריהוט משרדי
 1010שיפורים 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 

  
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי 

  תקופת השימוש המשוערת בהם. בקו ישר על פני הפחת מחושב שיטת הרכיבים. 
  

שייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך ה
ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך רכוש -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  קבוע, ראה סעיף יח' להלן.
  

  כשירים עלויות אשראי בגין נכסים  יז.
  

מכירתו והוא נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או 
  כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.

  
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת 
הנכס ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר 

או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד  לשימושו המיועד
  עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

  
  הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים.

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  יח.

  
 , השקעה בחברות כלולותאת הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים (רכוש קבועהחברה בוחנת 

ומוניטין) כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה 
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים - בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי - סכום ברההשבה שלהם. -לסכום בר
שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס 
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 

ידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים השבה עבור היח-סכום בר
  לדוח רווח והפסד.

  
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
נמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) ההפסד כאמור מוגבל ל

  ההשבה של הנכס. - או סכום בר
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  הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
  
  מוניטין בגין חברות מאוחדות  .1

  
  

בדצמבר, או לעיתים קרובות  31בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, לתאריך  החברה
  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 - בר מזומנים שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום
מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד 

  .מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין
  

  נכסים מוחזקים למכירה  יט.
  

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר 
צעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים באמ

למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה 
  ) להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. highly probableוהמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר (

) המסווג כנכס המוחזק למכירה לעיל המוצג על פי מודל השווי ההוגן (ראה סעיף טו'ן להשקעה "נדל
  בהתאם למודל זה ומוצג במאזן בנפרד, במסגרת נכסים המוחזקים למכירה. ממשיך להיות מוצג

  
  מסים על הכנסה  כ.
  

ם מסים על הכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסי
לרווח שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים 

  להון. כולל אחר או 
  

  מסים שוטפים  .1
  

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

  לתשלום בגין שנים קודמות.
  
  מסים נדחים  .2

  
לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

, מלבד מקרים בהם התחייבות המס הנדחה נובעת מהכרה המובאים בחשבון לצורכי מס
ם ואינה ה העת צירוף עסקיראשונית במוניטין, נכס או התחייבות בפעולה שלא הייתה באות

  י, על הרווח למס או על ההפסד.משפיעה על הרווח החשבונא
  

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד ההתחייבות תסולק

וח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל . סכום המסים הנדחים בדדיווחלתאריך ה
לרווח כולל אחר או  בתקופת הדיווח למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים

  להון. ישירות
  

נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים.  דיווחבכל תאריך 
ים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי במקביל, הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדח

  .לרווח והפסדמוכר נכס מס נדחה מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות 
  

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות ההשקעות בחברות מוחזקות, 

בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת  מובאיםלא  ,כמו כן  אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. 
שחלוקת דיבידנד אינה כרוכה בחבות מס רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר 

  ד הגוררת חבות מס נוספת.נוספת או בשל מדיניות הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנ
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מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד 
מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות  התחייבות

  מס.
  

  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 
ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל . לגבי 
נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים 

בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. במצבים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן המתקבלים 
של הסחורות או השירותים המתקבלים בתמורה למכשירי הון, הם נמדדים לפי השווי ההוגן של 

  המכשירים ההוניים שהוענקו. 
  

בהון על  עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל
העובדים  פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו

  הרלוונטיים זכאים לגמול.
  

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן 
וק, בהנחה שכל תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי הש

  רות ו/או ביצוע) התקיימו.ישאר תנאי ההבשלה (ש
  

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  כב.
  

  בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
  

  הטבות עובד לזמן קצר  .1
  

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית 
להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 

שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את  את הסכום האמור בגין שירות
  הסכום.

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. להקבוצה מפעילה תוכנית 
לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום 

מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. הסכומים - יחסי עובד
מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות 

  חוב ממשלתיות, אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
  

ויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה מפקידה כספים בגין התחייב
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.לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצ

  
  הפסד בתקופת התהוותם. וארווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח 
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  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

  ההכרה בהכנס  כג.
  

הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 

  למדידה באופן מהימן. 
  

  להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
  

  ות ממכירת דירות מגוריםהכנס
  

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 

לא קיימת מעורבות ביחס לגביית התמורה מהעסקה, כאשר העלויות הקשורות ידועות, וכאשר 
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
ות לאומדן מהימן, גביית ההכנסות צפויה, העלויות התנאים הבאים: ההכנסות ידועות או ניתנ

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. 

  
  רווח (הפסד) למניה  כד.

  
(הפסד) המיוחס לבעלי מניות החברה  הנקי הרווח (הפסד) למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח

במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח (הפסד) הבסיסי למניה נכללות 
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה. 

הרווח (הפסד) המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח (הפסד) מפעילויות נמשכות. 
בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח (הפסד) המדולל למניה 

) הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח (הפסד
הפסדי) חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח (הפסד)  למניה של אותן חברות מוחזקות ב(

  מוכפל במספר המניות שבידי החברה.
  

  הפרשות  כה.
  

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. 
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  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 

  הפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות
  

הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין ביצוע עבודות. ההפרשה לאחריות מחושבת בהתבסס על 
הערכה של מהנדסי הקבוצה והניסיון שנצבר לכל פרוייקט בנפרד לפי שיעורים מסויימים מעלויות 

  הבניה.
  

  תביעות משפטיות
  

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 
) כי הקבוצה more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

  תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
  

  הוצאות פרסום  כו.
  

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

  לקבוצה.
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה)  כח.
  

בגין  (Forward)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 
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. 
ויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור רווחים או הפסדים הנובעים משינ

  נזקפים מיידית לרווח או הפסד.
  

  עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:
  

  גידור שווי הוגן
  

הפריט  שינוי בשווי ההוגן של הנגזר (הפריט המגדר) מוכר ברווח או הפסד. שינוי בשווי ההוגן של
  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 

   מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד.המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה 
  

החברה מיישמת חשבונאות גידור גם בהתייחס לסיכון שער חליפין המיוחס להתקשרות איתנה 
  הנקובה במטבע חוץ.

  
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי נגזרים פיננסיים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים 

נגזרים אלה נזקפים לרווח או הפסד במועד והתחייבויות פיננסיים. השינויים בשווי ההוגן של 
  הכנסות/הוצאות מימון. התהוותם לסעיף

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .טכ

  
1 SAI - הצגת דוחות כספיים  
 

פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד  לפיו ,IAS 1- תיקון ל IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
בשלב מאוחר יותר (למשל, בעת גריעה או יישוב) יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או 

  הפסד לעולם.
  

, 2013בינואר,  1התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  או לאחריו. 
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  (המשך) יניות החשבונאיתעיקרי המד  -: 2באור 
  

  להערכת החברה, לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
  

IAS19  (מתוקן) - הטבות עובד  
  

הרלוונטים  התקן). עיקרי התיקונים -(מתוקן) (להלן  IAS 19את  IASB- ה פרסם 2011 יוני בחודש
  שנכללו בתקן הם: לקבוצה

  .הפסד או לרווח ייזקפו ולא האחר הכולל ברווח ורק אך יוכרו אקטואריים והפסדים רווחים  -
 למדידת שמשמש היוון שיעור על בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התכנית נכסי תשואת  -

  .ההשקעות תיק של בפועל להרכב קשר ללא, לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות
ארוך תתבסס על מועד האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח   -

  הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
  

 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
   .לאחריו

  
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא קןהחברה, לת להערכת

 
32 IAS - 7 - מכשירים פיננסיים: הצגה ו IFRS  - מכשירים פיננסיים: גילוי  
  
) בנושא קיזוז נכסים פיננסיים IAS 32 -התיקונים ל -(להלן  IAS 32-פירסם תיקונים ל IASB-ה

מבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימת באופן  IAS 32 - והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל
  הזכות לקזז).  - ות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן ) זכcurrentlyמיידי (

  
) בנושא קיזוז נכסים פיננסיים IFRS 7 -התיקונים ל -(להלן  IFRS 7-פירסם גם תיקונים ל IASB-ה

  והתחייבויות פיננסיות. 
 

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
מהדוחות הכספיים לתקופות  החללמפרע  ייושמו IFRS 7 -התיקונים ל .לאחריו או 2014 ,בינואר

  או לאחריו. 2013בינואר,  1המתחילות ביום 
  

 להערכת החברה, לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
  

13 IFRS - הוגן שווי מדידת  
  

IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת -  להלן 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
 מפרט, בנוסף. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם

עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את
 או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת ההוגן.

  . ביותר) advantageous( המועיל קבשו, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הגילויים יכללו בדוחות הכספיים של  לתקן לא צפויה להיות
   השנתיים הראשונים לאחר יישום התקן.

  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
1.  IFRS 9  מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים

  .IAS 39הפיננסיים שבתחולת 
  

ראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות התקן קובע כי בעת ההכרה ל
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

  הבאים:
  
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   -

  תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
אים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל על פי התנ  -

 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 
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי 
כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד 

  ווח או הפסד. אותם בשווי הוגן דרך ר
  

ובנושא התחייבויות  גריעהבנושא  IFRS 9-פורסמו תיקונים ל 2010בחודש אוקטובר  . 2
לגבי גריעה ולגבי  IAS 39פיננסיות. לפי הוראות התיקונים, יש להמשיך וליישם את הוראות 

   התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
  

שמיוחס לשינויים בסיכון  - וי בשווי ההוגן של ההתחייבות לפי התיקונים, סכום השינ  
  ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לדוח רווח והפסד.  - האשראי 

  
כמו כן, לפי התיקונים, התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים 

  אך ורק לפי שווי הוגן. כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות, אלא
  

   .אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא התיקונים של התחילה תאריך  
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  מזומנים ושווי מזומנים  - :3 באור
  

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ש"ח אלפי  
     

 20,237   6,749  )2(מזומנים למשיכה מיידית
 91,032  79,477  )2()1(פקדונות לזמן קצר

     
   86,226  111,269 
  
  
 הפקדונות .חודשים שלושה עד של לתקופות הינם הבנקאיים בתאגידים המופקדים קצר לזמן פקדונות )1(

 ).1.34% -  1.68%( קדונותהפ לתקופת בהתאם הנקבעת ריבית נושאים
 1.3 -בסך של כ (אירו ודולר) המזומנים ושווי המזומנים כוללות יתרות צמודות למטבע חוץ יתרות )2(

 .מליון ש"ח) 2 -כ -  2011( "חש מליון
  

  קצר לזמן השקעות  - :4 באור
  

 בדצמבר 31   
   2012  2011 
 ש"ח אלפי   

    )1(מוחזקים למסחרסחיריםערך ניירות  א.
       
 292  158   מניות  
 24,331  18,117  קרנות נאמנות  
       
     18,275  24,623 
          
          
  104,013   87,601  )2(מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים  ב.
 1,056  985  )2(מזומנים בחשבונות משועבדים   
       
     88,586  105,069 
       
       
     106,861  129,692 
  

 נושאים ,ומשועבדים בנקאיים ליווי חשבונותב הופקדו אשר ,ש"ח מליון 86 -כ של בסך פקדונות
  .1.68%-1.5% של בשיעור שוטפת ריבית המאזן ליום

  
  .בבורסה ציטוט למחיר בהתאם נקבע ההוגן השווי  )1(
  .)(ו)2א'(18 באור גם ראה  )2(
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  הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות  - :5 באור
 

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ש"ח אלפי  
     

 55,827  30,499  חובות פתוחים
 21,340  15,684  היהמחאות לגבי

 418,338  525,646  )2) (1הכנסות לקבל (
      
   571,829  495,505 

  
  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  )1(

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ש"חאלפי   
     

 4,280,096 4,187,396 עלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו
 3,861,758 3,661,750 חשבונות על התקדמות עבודה -בניכוי 

    
  525,646 418,338 
  
  

  יתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך המאזן.
  
  .)2( - ו )1'(ד29 באור ראה קשורים צדדים עם יתרות לגבי  )2(

  
 לפי נטו לקוחות מסופקים), לחובות (הפרשה ערך ירידת בגינם הוכרה שלא הלקוחות יתרת ניתוח להלן

  :הדיווח לתאריך ביחס בגבייה הפיגור תקופת
  

   שטרםלקוחות   
    הינו בגבייתם והפיגור עבר פרעונםשמועדלקוחות מועדהגיע   

   
 (ללא פרעונם
 בגבייה)פיגור

  עד
 יום30

30-60   
 יום

60-90   
  יום

90-120  
  יום

 120 מעל
  כ"סה  יום

  ש"ח אלפי   
              
  30,499  4,508 - - 578- 25,413  2012 בדצמבר, 31
              
  55,827  6,246 320 - 2,6241,703 44,934  2011בדצמבר,  31
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  חובה ויתרות חייבים  - :6 באור
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ש"ח אלפי   
       

 1,776  1,229   )1( עובדים
  2,911   1,910  מניות בעסקאות משותפות בעלי

 5,471  4,910  בארץ ובחו"למוסדות ממשלתיים
 15,100  8,920  )2(הוצאות מראש

 3,062  2,312  מקדמות לספקים
 5,311  3,102  מקדמות וחייבים בגין עסקאות מקרקעין

  -   220  נגזרים פיננסיים
  496   36  חייבים אחרים

      
   22,639  34,127 
      
  .4%ונושאות ריבית שנתית בשיעור של למדד המחירים לצרכן צמודות  אשרעובדים ל כולל הלוואות  )1(
  עבור מקדמות בגין רכישת חומרי גלם. לעבודות בביצועמייצג בעיקר עלויות המיוחסות   )2(

  
  (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות) למכירה ודירות בניינים מלאי  - :7 באור

  
  שותפים. עם ביחד בחלקם מוקמים אשר בהקמה ובניינים קרקעות כולל המלאי

  
  ההרכב  א.
  

  :מדינות לפי והמקדמות בניינים ודירות למכירה מלאי יתרות  .1
  

   
   ודירות בניינים מלאי

   למכירה
  עבודות מזמינימ מקדמות
  דירות רוכשימו

 בדצמבר 31 בדצמבר31   
   2012 2011   2012   2011  
 ש"חאלפי   

      מדינה
         

        יזום:
  268,408   249,126  566,938 534,270 )2()1ישראל (
  -   -  24,564 25,789 סלובקיה

          
         ביצוע:

  8,580   7,712  - - מקדמות ממזמיני עבודות
           
  560,059 591,502  256,838   276,988  

  
המסתכם לסך של  בקומבינציה ותקרקעעלות כוללת רכיב  2012 בדצמבר 31ליום היתרה  )1(

  .אלפי ש"ח) 136,892 -  2011אלפי ש"ח (שנת  125,656 -כ
 ש"חמיליון  1 -כוללת הפרשה לירידת ערך בסך של כ 2012בדצמבר  31המלאי ליום יתרת  )2(

  .(ראה ב' להלן)
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  (המשך) (מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות) מלאי בניינים ודירות למכירה  -: 7באור 
  

 מלאי ערך ירידת  ב.
  

   לירידת ערך.בחינת סממנים  ל פיהחברה בוחנת האם קיימת ירידת ערך למלאי בכל תקופת דיווח ע
מליון ש"ח בגין זכויות הקבוצה בפרויקטים  1 -בוצעה הפרש לירידת ערך בסך של כ 2012בשנת 

  .אפס) -2011( ׁ רכישהבקבוצות 
  

  למכירה ודירות בניינים למלאי שהוון מימון  ג.
  

 3 -כ של בסך עלויות אשראי ראלישב למכירה ודירות בניינים למלאי הוונו 2011 -ו 2012 יםבשנ
   .קטיםיפרוי בגיןמליון ש"ח בהתאמה,  15 -ו ש"ח מליון

 24 - מליון ש"ח וכ 15 -כהינה  2011 - ו 2012בדצמבר  31 בגין פרויקטים לימים יתרת ההיוון המצטבר
  בהתאמה. ,מליון ש"ח

  
  הקבוצה של המכירה חוזי בדבר פרטים  .ד
  

-כשל  בסך כוללת בתמורה בישראל פרויקטיםמכירה בגין  חוזי 79 על הקבוצה חתמה השנה במהלך
  ש"ח.  מליון 102

  
. בפרויקטים שטרם הסתיימו מכירה חוזי 288 על במצטבר החברה חתמה הדיווח תקופת לתום עד

  ח.מליון ש" 388 -כ תמורתם הכוללת נאמדת בסך של
  
  צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות  .ה

  

   
  מלאי בניינים ודירות 

  למכירה
  מקדמות ממזמיני עבודות

  ומרוכשי דירות
 בדצמבר 31 בדצמבר31   
   2012 2011  2012   2011  
 אלפי ש"ח   
         

  213,566   230,687  276,427 347,818 החודשים הקרובים12מימוש ב
  63,422   26,151  315,075 212,241 החודשים הקרובים12מימוש מאוחר מ

           
  560,059 591,502  256,838   276,988  

  
  נכסים מוחזקים למכירה  -: 8באור 

  
  הרכב ותנועה  א.
  

2012 2011 
 אלפי ש"ח

   
 13,277  13,277 בינואר1יתרה ליום

     
 -  223 שיערוך

     
 13,277  13,500 בדצמבר31יתרה ליום

       
      הרכב :

       
  13,277   13,500 נדל"ן להשקעה

  
  א'.18באשר לשעבודים, ראה באור   .ב
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  לבניה קרקעות מלאי  - :9 באור
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ש"ח אלפי   
       

  2,411   2,411 )1קרקעות חקלאיות (
  222   - קרקעות לבניה למגורים

  18,834   18,992 )2קרקע בשימוש מלונאי המיועדת לשינוי ייעוד (
       
  21,403   21,467  
  
 תבעסק הנרכש חלקה אשר תחקלאי בקרקע זכויות לרכישת החברה ידי על ששולמו סכומים מהווה  )1(

 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  )2(
 הקרקע את רכשה החברה קשורה. בלתי נוספת חברה עם יחד בקרקע מהזכויות 50%- ב מחזיקה
ם של המקרקעין ממלונאות למגורים על יעודי לשינוי ופועלת מגורים, פרוייקט לבנות במטרה

  המקרקעין של המלון או במקרקעין סמוכים בהליך של איחוד וחלוקה.
  

  מוחזקות בחברות השקעות  - :10 באור
  

   עסקאות משותפותמידע נוסף בדבר   .1
  
  מידע כללי  )א

  

   
מיקום 

עיקרי של 
  העסק

 

זכויות 
החברה 
בהון 

ובזכויות 
  הצבעה 

הלוואות 
שהעמידה 
החברה 
לעסקה 
   המשותפת

היקף 
ההשקעה 
במניות 
העסקה 

 שותפתהמ
  אלפי ש"ח   %    

2012             
              
  )7(   427   33   ישראל  בע"מ)אור יהודה(דוריא.

I.T.R. DORI B.V.(ראה ב' להלן)  168,400   5,370   50   הולנד  
Irena 2006 Eood  8,710(   *)13,566   50  בולגריה(  

Regina Eood  2,249(   *)3,876  50  בולגריה((**  
Brande Enterprise Company Ltd  11,644(   16,558   50  קפריסין((** 
  69,615   42,450   60   ישראל (ראה ג' להלן)א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ

              
         82,247   215,405  

2011             
              
  1   343   33   ישראל  דורי אור יהודה בע"מא.

I.T.R. DORI B.V.  143,361   5,118   50   הולנד  
Irena 2006 Eood  7,030(   *)13,673   50  בולגריה(  

Regina Eood  1,829(   *)3,470  50  בולגריה((**  
Brande Enterprise Company Ltd  10,403(   12,052   50  קפריסין((** 
  72,375   5,328   60   ישראל  א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ

              
         39,984   196,475  
  

 אלפי ש"ח)  8,272 - 2011אלפי ש"ח ( 6,483סך של  *) מתוך יתרת הלוואה לחברות בבולגריה
   מוצג בנכסים השוטפים היות והחברה צופה שההלוואה תוחזר בתקופת המחזור התפעולי.

 Brande Enterprise Company Ltd -ו Regina Eoodיתרות השקעת החברה בחברות *) *
  .בהתאמה ש"חמליון  3.6 -וכ ש"חמליון  1.3 -בסך של כ ערך כוללות הפרשה לירידת
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  
  ) DORI ITR -להלן ( .ITR DORI B.Vרונסון)  דרך  -להלן (  .Ronson Europe N.V-השקעה ב  )ב
  
- (כ רונסוןמהון המניות של  32.11%-בכ בעקיפין, מחזיקה החברה 2012בדצמבר,  31ליום   .1

 רונסון. מחיר מניית הבוורש הרשומות למסחר בבורס רונסוןבדילול מלא). מניות  32.07%
 31. ליום זלוטי 0.95ובסמוך למועד אישור הדוחות  זלוטי 0.81הינו  2012בדצמבר,  31ליום 

  מליון מניות מונפקות.  272- כ רונסוןל 2012בדצמבר, 
  ה הכספיים לפי שיטת השווי המאזני. בדוחותי החברה מטפלת בהשקעתה ברונסון

הינה החזקה בחברת רונסון, מובאים   ITR DORIור העובדה שמהות פעילותה של חברתלא
ל מנת לשקף את השקעת החברה ענתוני דוחותיה של חברת רונסון ועליהם יבוצעו התאמות 

  .ITRב 
  

  :ITR DORI-הערך בדוחות הכספיים ושווי השוק של ההשקעה בלהלן   
  

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31   

   
  שווי 

מאזני *)
  שווי
 **)שוק

  שווי 
 מאזני *)

  שווי
 **)שוק

  ש"ח אלפי   
          

  80,171  143,361  85,214 168,400 מניות
  -  5,118  - 5,370 ***)הלוואה

  כולל הפרשים מקוריים מיוחסים.   *)
 המוחזקות בעקיפין על ידי החברה שווי השוק מתייחס לשווי השוק של מניות רונסון  **)

  .להלן) 5(ראה גם סעיף 
  .לשנה 5%***)   ההלוואה צמודה לשקל ונושאת ריבית של 

  
  :)כמוצג בדוחותיה של רונסון( רונסוןמידע כספי תמציתי של   .2

  
  מידע כספי תמציתי על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  אלפי ש"ח   
      

  828,429  901,838  נכסים שוטפים
  27,915   45,131  נכסים לא שוטפים

  )242,784(   )184,124(  התחייבויות שוטפות
  )134,545(   )209,284(  התחייבויות לא שוטפות

       
  479,015   553,561  נכסים נטו

  
  מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2012  2011   2010  
  ש"ח אלפי  
         

  296,997  117,507  235,768  הכנסות
         

  77,210   27,577  59,793  רווח גולמי
         

  )19,855(   )18,428(  )18,946(  הוצאות הנהלה וכלליות
         

  17   )1,612(  )3,606(  מסים על ההכנסה (הטבת מס)
         

  43,197   8,213  37,549  כוללרווח
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  

  :ITR DORI התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב  .3
  
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  אלפי ש"ח   
      

  479,015  553,561  ראה פירוט לעיל–נכסים נטו בחברת רונסון
נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה ואופציות לעובדים

  )8,498(   )8,737(  ברונסון
       

  470,517   544,824  נכסים נטו
  32.11%   32.11%  שיעור החזקה ברונסון

  151,083   174,943  חלק הקבוצה בנכסים נטו
  )ITR   )6,543(   )7,722-התאמות לנכסים נטו בגין השקעת החברה ב

       
  143,361   168,400  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

       
  :2012בדצמבר,  31כתבי אופציה של רונסון הקיימים ליום   .4

  

 סדרה
תוספת מימוש 

  למניה
  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 
 (באלפים)

          
  336  2015  זלוטי 5.75  אופציות לעובדים ומנהלים *)

  
נימלי הדרוש אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המי 336 -כ, 2012בדצמבר,  31ליום   *)

  .להקניית זכות למימושן
  
  רונסון: מידע נוסף לגבי ההשקעה ב  .5

  
המתוקן ולאור הפער בין שווי השוק של  IAS 28והוראות תקן IFRS 11 הוראות בהתאם ל

ההשבה של החברה את סכום בר  אומדתהחזקת החברה במניות ברונסון לבין השווי המאזני 
בדבר ירידת ערך  36לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  בחברת רונסון התהשקע

 30שווי השימוש של חברת רונסון ליום . של ההשקעה לפי שווי השימושוזאת נכסים 
הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בהתבסס על שיטת השווי הנכסי  2012בספטמבר, 

עמידת השווי של נכסי החברה והתחייבויותיה למועד החישוב. מחיר ההון נטו, המבוססת על 
ושווי השימוש  . מאחר12.3% - בכ) ששימש בחישוב הערכת השווי נאמד WACCלל (קהמשו

הפרשה לירידת  תבספרים לא נדרששל ההשקעה  להשקעה ברונסון עולה על ערכה המיוחס
  .ערך
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  
  דורי אנרגיה) -השקעה בא.דורי אנרגיה בע"מ (להלן  )ג
  
 בדילול 50%-אנרגיה (כדורי מהון המניות של  60% מחזיקה החברה ב 2012בדצמבר,  31ליום   .1

דוראד) אשר מקימה  - בחברת דוראד אנרגיה בע"מ (להלן  18.75%דורי אנרגיה מחזיקה מלא). 
  תחנת כוח פרטית באשקלון.

  
  :בדוחות הכספיים של החברה הערך של ההשקעה בדורי אנרגיהלהלן   

  
 בדצמבר 31   
   20122011 
      

  72,375 69,615 מניות
  5,328 42,450 *)הלוואה

     
  77,703 112,065 יתרת השקעה

  
 התנועה  .8.5%*) ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ולמועד הדוח נושאת ריבית של 

 מליון ש"ח משקפת את התחייבות בעלי המניות להזרים הון לדוראד  37 -בהלוואה בסך של כ
 33 -לצורך הקמת התחנה. יתרת ההשקעה הנדרשת של חלק החברה בהקמת התחנה הינה כ

  מליון ש"ח למועד הדוח.
 

  :)כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של דוראד( דוחות דוראדמידע כספי תמציתי של   .2
  

  כספי תמציתי על המצב הכספימידע 
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  אלפי ש"ח   
      

  269,709  228,042  נכסים שוטפים
  1,342,216   3,019,060  נכסים לא שוטפים

  )49,878(   )193,309(  התחייבויות שוטפות
  )1,359,855(   )2,684,641(  התחייבויות לא שוטפות

       
  202,192   369,152  נכסים נטו

  
לא ניתן מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל היות ותחנת הכוח טרם החלה פעילותה 

  והסכומים בדוחות הרווח והפסד שלה אינם מהותיים.
  

  :דורי אנרגיהליתרת ההשקעה של הקבוצה בבדוראד התאמת הנכסים נטו   .3
  
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  אלפי ש"ח   
      

  202,192  369,152  ראה פירוט לעיל-נטונכסים
  11.25%   11.25%  בעקיפיןבדוראדהחברהשיעור החזקת

  22,747   41,530  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים
  20,551   36,125   לדוראדשנתנה דורי אנרגיהבהלוואותהחברהחלק

  35,851   35,851  עודפי עלות
  )1,446(   )1,441(  השקעהההתאמה לנכסים נטו בגין

       
  77,703   112,065  יתרת השקעת החברה בדורי אנרגיה
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 10באור 
  
  דורי אנרגיה: מידע נוסף לגבי ההשקעה ב  .4
  

   - בדבר ביטול הסכם הגז עם דוראד וחתימת הסכם עם תמר EMGהודעת    א)
 

 EAST MEDITERRANEAN GASקיבלה דוראד הודעה מאת 2012 ,באפריל 22ביום 
COMPANY  - EMG ,לפיה EGYPTIAN NATURAL GAS HOLDING COMPANY ו-

EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION )חברות הגז המצריות - להלן( 
על ביטול ההסכם להספקה ולרכישה של גז טבעי שבין חברות הגז  EMG-הודיעו ל

רואה את הודעת הביטול  EMGצוין עוד, כי  EMG. בהודעת EMGהמצריות לבין 
האמורה כבלתי חוקית, ככזו שניתנה שלא בתום לב וכי דרשה מחברות הגז המצריות 

   לחזור בהן מהודעתן.
  

) 1( , שלהלן עיקריה:EMGוספת מאת קיבלה דוראד הודעה נ 2012 ,ביוני 21ביום 
הינה שהודעת חברות הגז המצריות הינה בלתי חוקית, ניתנה שלא  EMGעמדתה של 

בתום לב והיא דרשה מחברות הגז המצריות לחזור בהן מהודעתן. חברות הגז המצריות 
, כי אין בכוונתן לשקול מחדש את תקפות הודעתן על ביטול ההסכם EMG-הבהירו ל
לא נותר אלא לקבל את  EMG -ל) 2; (פיו-ולמלא את התחייבויותיהן על EMG בינן לבין

כפירתן של חברות הגז המצריות בקיומו של הסכם ביניהן, שתוצאתה ביטולו 
)TERMINATION AT COMMON LAW() ;3 (EMG  תמשיך ותבחן את המצב ואת

גז האפשרות למציאת ספק גז טבעי אחר בעקבות סירובן המוחלט של חברות ה
   המצריות למלא את התחייבויותיהן.

 
על ביטול ההסכם. במסגרת  EMG-, הודיעה דוראד בכתב ל2012באוגוסט,  6ביום 

בסך  EMG-, להשיב את המקדמות ששילמה לEMG-ההודעה האמורה דרשה דוראד מ
מיליון דולר ארה"ב, בתוספת ריבית וכן לפצות את דוראד על נזקיה כתוצאה  3של 

  .EMGאת הסכם   EMGמהפרה של
 

לדוראד ובהיעדר ראיה לכך   EMGבהודעת דוראד צוין עוד, כי על סמך הודעותיה של
, מחברות הגז המצריות EMGתוכל לספק לה גז טבעי בהתאם לתנאי הסכם   EMG-ש

או מכל ספק גז אחר, ובהסתמך על כישלונן המתמשך של חברות הגז המצריות 
, EMG-צוין בהודעתן של חברות הגז המצריות ללהבטיח את פעילות צינור הגז, כפי ש

, ויש בכך משום EMGאינה יכולה ולא תוכל לקיים את הוראות הסכם  EMG-הרי ש
, המקנה לדוראד את הזכות לבטל את הסכם EMGהפרה יסודית וצפויה של הסכם 

EMG .  
  

והאמור לעיל, ביצעה דוראד הפרשה בגובה מלוא המקדמות  EMGלאור מצבה של 
מיליון ש"ח אשר נזקפה כהפסד במסגרת סעיף  10 -בסך של כ EMG -ל הששילמ

מליון  1 -הוצאות אחרות בדוח על הרווח והפסד לתקופה (חלק החברה בהפסד הינו כ
  ש"ח). 

  
לפיו וראד בהסכם עם השותפים בחזקת תמר, התקשרה ד 2012באוקטובר,  15ביום 

כוש דוראד מתמר גז טבעי בכפוף להתקיימות תנאים מתלים הקבועים בהסכם, תר
, פני תקופת הסכם של כשש עשרה שנים- מיליארד דולר על 3.5 -בהיקף מוערך של כ

  ידי דוראד באשקלון. -לשם הפעלת תחנת הכוח המוקמת על
  

 יקט דוראדיהסכם ביצוע עבודות הנדסיות כקבלן משנה בפרו  ב)
  

) WG - (להלן  .GTS Power Solutions, Incהתקשרה החברה עם  2011בפברואר,  24ביום 
, WG שלעבודות הנדסה אזרחית כקבלן משנה  לביצועההסכם הראשי)  -בהסכם (להלן 

בהתאם לקצב  אשר משולמתמליון דולר, בתוספת מע"מ,  62וזאת בתמורה לסך של 
  . התקדמות העבודות
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 10באור 
 

ברה עם החברה הבת דורי בניה בהסכם לביצוע עבודות התקשרה הח 2011יוני  בחודש
אופן בהסכם קבלנות המשנה),  -כקבלן משנה של החברה (להלן  אלההנדסה אזרחית 

) על דורי בניה Back to Backיחולו "גב אל גב" ( WGשכל ההתחייבויות של החברה כלפי 
  . )WG - (להוציא המצאת ערבויות בנקאיות ל מכוח הסכם קבלנות המשנה

  
 דורי בניה חודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה. 25 -משך ביצוע העבודות הינו כ

בגין כל תביעה ו/או החברה התחייבה בהסכם קבלנות המשנה לפצות ולשפות את 
תידרש ו/או תחוייב לשלמו בכל הקשור לביצוע החברה דרישה ו/או כל תשלום ש

  . העבודות, והכל בהתאם לאמור בהסכם קבלנות המשנה
  

), התמורה - להלן דולר ארה"ב (ליון מ 52 של ינה בסךהמוסכמת לדורי בניה ההתמורה 
נקבע בהתאם ללוח התשלומים אשר החברה ידי - על משולמתבתוספת מע"מ, אשר 

תהא זכאית לו בגין  שדורי בניה. תשלום להוראותיוהסכם קבלנות המשנה וכפוף ב
עמידה באבן דרך בהתאם ללוח התשלומים הקבוע בהסכם קבלנות המשנה לא ישולם 

את התשלום עבור אותה אבן החברה , כל עוד לא קיבלה החברה לדורי בניהידי - על
ידי -עללחברה . בנוסף, תשלומים שישולמו Back to Back, והכל בשיטת WGדרך מאת 

WG וזה הראשי בגין שינויים ותוספות כאמור בחוזה מעבר לתמורה הקבועה בח
מסכום התשלומים  7%בניכוי החברה ידי -על לדורי בניההראשי, יועברו במלואם 

  האמורים. 
  

, שעניינם בעבודות Change Ordersבגין תוספות עבודה תחול רק לגבי לחברה התמורה 
מים אחרים שיגיעו בבונוסים ו/או במענקים ו/או בתשלולחברה נוספות לגבי התמורה 

או בדרך אחרת, בגין השלמה מוקדמת של  Change Orders, בין אם בדרך של לחברה
שתיקבע  לדורי בניההעבודות, ינהלו הצדדים משא ומתן נפרד ויסכימו על התמורה 

  בכל מקרה לגופו. 
  

קט, תביעות, יהדוח, לצד שלישי אשר איננו קבלן משנה בפרויאישור נכון למועד 
הנטענת טרם החתימה על הסכם קבלנות המשנה, לקבלת סכומים בקשר עם  ןשעילת

תהיינה  שלדורי בניההפרויקט, אשר שנויות במחלוקת עם אותו צד שלישי. ככל 
יקט ו/או להסכם יעלויות עקיפות של תשלומים לצד השלישי הנ"ל, בקשר לפרו

אלפי  3,100תהא אחראית לתשלום עלויות אלו עד לסך של החברה קבלנות המשנה, 
דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ. עוד הוסכם, כי כל תביעה ו/או דרישה בגין ו/או בקשר 

תטופל בלעדית על חשבון ובאחריות  לדורי בניהלעלויות העקיפות הנ"ל שתופנה 
ה (באם וככל על כל הוצאה ו/או נזק שיהיו ל דורי בניהאשר תשפה ותפצה את החברה 

שיהיו) בגין ו/או בקשר לתביעה ו/או לדרישה כאמור, וזאת כאמור עד לסכום שלא 
  אלפי דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ. 3,100יעלה במצטבר על 

  
חושפת את החברה למטבע  קטיבהסכם עם קבלן ההקמה של הפרוידוראד התקשרות 

הדולר, על מנת לצמצם את חשיפת החברה לשינויים בשווי ההוגן של שער 
) forwardלעסקאות אקדמה ( 2011הדולר/שקל דוראד נכנסה החל מחודש ינואר 

  לרכישת דולר כנגד שקל.
 תדירות. ההקמה לקבלן התשלום לסכומי בהתאם ונקבע משתנה העסקאות סכום

  .ההקמה לקבלן התשלום לתנאי כן גם מותאמת העסקאות
  

החליטה דוראד לייעד את עסקאות  (להלן מועד תחילת הגידור) 2011בדצמבר,  9ביום 
גידור  -האקדמה המפורטות לעיל, כעסקאות גידור חשבונאי מסוג גידור בשווי הוגן 

של החברה להשתנות שווי הוגן שניתן לייחס לסיכון שער החליפין העתידי  החשיפת
שקל/דולר בגין מחוייבות חוזית לתשלומים עתידיים במטבע הדולר בגין הסכם 
ההקמה. בדיקות אפקטיביות הגידור שבוצעו בתקופת הדיווח מצביעות על כך כי 

  . IAS 39 - הגידור עומד בדרישות האפקטיביות בהתאם ל
  
מו של הסכם קבלנות המשנה מותנה בקיומו של החוזה הראשי וכל ביטול ו/או קיו

בדבר הקפאת עבודות בהתאם להוראות החוזה הראשי יביאו לביטול  WGהוראה של 
  ו/או להקפאה של הסכם קבלנות המשנה בהתאמה.
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 10באור 
  

 יההסכם בעלי מניות בחברת דורי אנרג  ג)
  

ואלומיי אנרגיה  דורי אנרגיההסכם עם החברה בהתקשרה  2010 ,בנובמבר 25ביום 
), צד שלישי, לפיו דורי אנרגיה תקצה למשקיע אלומיי או המשקיע -(להלן נקייה בע"מ 

מהונה המונפק והנפרע של דורי  40%מניות של דורי אנרגיה שתהוונה במועד ההקצאה 
לפיה יהא רשאי להגדיל את היקף  Callאנרגיה, וכן תקנה למשקיע זכות אופציה מסוג 

ם , בכפוף להתקיימות תנאים וקבלת אישורי50%החזקותיו בדורי אנרגיה לעד 
  .מסוימים כפי שנקבעו בהסכם

  
 .ליון ש"חמ 50בסך של  הינהבהסכם ההשקעה נקבע, כי התמורה למניות המוקצות 

בנוסף, נקבע בהסכם ההשקעה, כי התמורה בגין מימוש האופציה שהוקנתה למשקיע 
 2.5והקצאת מניות מימוש האופציה, ככל שתמומש האופציה כולה או חלקה, תהא 

 בהסכםבהון המניות המונפק והנפרע של דורי אנרגיה.  1% ליון ש"ח בעבור כלמ
(על דרך של הקצאה)  לרכישה אופציה: (א) כדלקמן האופציה תקופת נקבעה ההשקעה

(ארבעים ותשעה  49%עד  חזיקי המשקיעבאופן ש אנרגיה דורישל מניות נוספות של 
חר מועד (בדילול מלא) בסמוך לא אנרגיה דוריממאה) מהון המניות המונפק של 

  "). הראשונה האופציה זכותההקצאה של המניות הנוספות ("
 
זכות האופציה הראשונה תעמוד בתקפה במהלך כל התקופה שמניינה החל ממועד 

) חודשים שמניינם החל ממועד קבלת 6ועד לתום שישה ( ההשקעההסגירה של הסכם 
מניות נוספות של   של לרכישה אופציה"); וכן (ב) הראשונה האופציה תקופתהתחנה ("

באופן מלא את זכות  שמימשה לכך(בכפוף  חזיקי המשקיעבאופן ש אנרגיה דורי
 אנרגיה דורי(חמישים ממאה) מהון המניות המונפק של  50%-האופציה הראשונה) ב

 האופציה זכות(בדילול מלא) בסמוך לאחר מועד ההקצאה של המניות הנוספות ("
 חודשים) 6( שישה מתום החל בתקפה תעמוד ההשניי האופציה זכות"). השניה

תקופת המימוש . מועד מאותו שנתיים לתום ועד התחנה קבלת ממועד החל שמניינם
של האופציה, כפי שנקבעה בהסכם, תקוצר ותוקדם היה ודירקטוריון דורי אנרגיה 
יקבל החלטה בדבר הנפקה לציבור של מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות באופן 

להוראות הסכם  בכפוףהייה ניתנת למימוש רק עד למועד ההנפקה לציבור, והכל שת
   בעלי המניות בדוראד.

  
 להסכם התוספת - להלן נחתמה תוספת להסכם ההשקעה ( 2012באוקטובר  24ביום 

שבה עודכנו תנאי האופציה באופן שתקופת האופציה הראשונה, כהגדרתה  ),ההשקעה
, ועד לתום 2011בינואר  27לעיל, תחל במועד הסגירה של הסכם ההשקעה, היינו ביום 

) חודשים שמניינם יחל במועד קבלת תחנת הכוח, וסכום התמורה בגין 12עשר (-שנים
בהון המניות המונפק והנפרע  1%מיליון ש"ח בעבור כל  2.4-מניות המימוש יופחת ל

  של דורי אנרגיה (בדילול מלא). יתר תנאי האופציה נותרו ללא שינוי.
  

החברה והמשקיע התחייבו להעמיד לרשות דורי אנרגיה ערבויות בעלים לפי יחס 
החזקותיהם להבטחת החזר אשראי חיצוני שיעמידו גופים מממנים לדורי אנרגיה 

י של דוראד. זאת מבלי לגרוע מאחריות החברה להעמיד לצורך גיוס חלקה בהון העצמ
בהתאם , לדורי אנרגיה את ההון העצמי והערבויות שתידרש להעמיד לדוראד

במסגרת התוספת להסכם  .להתחייבותה כלפי הגופים המממנים בהסכמי המימון
ההשקעה עודכנו התחייבויות בעלי המניות בדורי אנרגיה בקשר עם מימון השקעות 

והובהר בה, כי דורי קבוצה והמשקיע יעמידו לרשות דורי אנרגיה את חלקה  בדוראד
) בדורי אנרגיה, זאת במקרה שבו 60%/40%בהון העצמי של דוראד, לפי חלקם היחסי (

  דורי אנרגיה לא השיגה מימון חיצוני לצורך כך.
  

במקביל להתקשרות הצדדים בהסכם ההשקעה, התקשרו הצדדים גם בהסכם בעלי 
, הכולל הוראות המסדירות את יחסיהם כבעלי מניות בדורי אנרגיה, לרבות מניות

מגבלות על העברת מניות בדורי אנרגיה, מגבלות על שעבוד או משכון ניירות ערך של 
-tagהחברה, וכן הוקנו בהסכם בעלי המניות זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות (

alongבנוגע למינוי דירקטורים בדורי  ). בנוסף נקבעו בהסכם בעלי המניות הסדרים
אנרגיה ולאופן פעולת דירקטוריון דורי אנרגיה, ובכלל זה נקבע, כי בדירקטוריון דורי 
אנרגיה יכהנו ארבעה דירקטורים, כאשר קבוצת דורי תהא רשאית למנות שני 

  דירקטורים והמשקיע יהא רשאי למנות שני דירקטורים. 
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  (המשך) ותהשקעות בחברות מוחזק  -: 10באור 
  

היה ויחס ההחזקות בין בעלי המניות ישתנה, יותאם מספר הדירקטורים שכל אחד 
מבעלי המניות יהא זכאי למנות בהתאם ליחס ההחזקות ההדדי החדש. בהסכם בעלי 
המניות נקבעו גם מנגנוני היפרדות, הוראות בעניין רכישת מניות נוספות בדוראד 

בהסכם בעלי המניות, כי אם וככל שלדורי  עוד הוסכםומדיניות חלוקת רווחים. 
פי -אנרגיה תהא זכות למינוי דירקטור אחד בלבד בדירקטוריון דוראד, הוא ימונה על

מהון המניות  30%המלצתה של אלומיי, ובלבד שאלומיי תחזיק באותה עת לפחות 
כנס לתוקף במועד ההשלמה נהסכם בעלי המניות . המונפק והנפרע של דורי אנרגיה

  ., ראה סעיף ב' להלןהסכם ההשקעהשל 
  

  בהתאם לאמור לעיל, בהסכם בעלי המניות לחברה שליטה משותפת בדורי אנרגיה.
  

הוקצו המניות, כאמור לעיל ולחברה נוצר  הושלמה העסקה, 2011בינואר,  27ביום 
מליון ש"ח (הכולל רווח משערוך יתרת ההשקעה  60 -רווח מהשלמת העסקה בסך של כ
   לסעיף הכנסות אחרות. 2011בשנת לשווי הוגן במועד זה), אשר נזקף 

  
מליון ש"ח על השווי המאזני של דורי אנרגיה. סך  36 -בעסקה נוצר עודף עלות של כ

(בניכוי השפעת ליון ש"ח מתוך עודף העלות יוחס לצבר הלקוחות של דוראד מ 25- של כ
שנים החל ממועד  23במשך  מופחתוהיתרה יוחסה למוניטין. צבר הלקוחות המס) 

  הפעלת התחנה.
  

 ייזום קבלת דמיי  ד)
  

שילמה דוראד  פיו-על, דוראדבהסכם עם  החברההתקשרה  2010בנובמבר  29ביום 
ידי -המשיכה הראשונה מהאשראי שהועמד לרשותה עלבמועד , 2011בחודש ינואר 

וזאת מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ,  49.4סך של  "), הראשונה המשיכהגורמים מממנים ("
בתמורה לייזום הפרויקט ולשירותי הניהול בתקופה שקדמה למועד המשיכה הראשונה. 

פין, לא יפחת מסך , במישרין ו/או בעקיהחברהבהסכם נקבע, כי שיעור החזקותיה של 
עשר חודשים ממועד המסירה של - לתקופה של שנים 10%- ההון המונפק של דוראד מ

  תחנת הכוח מקבלני ההקמה לדוראד.
  

פיננסית ערבות בקשר עם  דורי אנרגיה האמות מידה פיננסיות להן התחייבלפרטים בדבר 
  .)4א'(17שניתנה על ידי דורי אנרגיה ראה ביאור 

  
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.
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 10באור 
  

 בין הזלוטיהחליפין  ישער . להלןבדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולנימטבע ההצגה 
  לתקופות הדוח,לבין הש"ח 

  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  

     
  1.118  1.203  שע"ח לסוף תקופה

  
  בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום  
  2012  2011  2010  

       
  1.231  1.216  1.186  תקופהממוצעשע"ח

  
רונסון  של טרם אומצו בדוחות הכספיים )5(א'2התקנים החשבונאים המתוארים בביאור 

 של אותן חברות. הכספייםהשפעה מהותית על הדוחות  אין לתקנים הנ"ל ודוראד. יחד עם זאת,
  

   החברה ידי על במישרין המוחזקות מאוחדות חברות בדבר נוסף מידע  .2
  
  מידע כללי  )א
  

    

 זכויות
 החברה
 בהון

  ובזכויות
 שהעמידה סכומים
 מאוחדת לחברה החברה

 היקף
 ההשקעה
  בחברה

המאוחדת  ערבויות  הלוואות   הצבעה  מדינת  
  ש"ח אלפי   %  התאגדות  

2012               
               

  132,408 *) 114,000   -   71.22  ישראל (ראה ב' להלן)א. דורי בניה בע"מ
  2,692   -   -   100  ישראל טכנולוגיות והשקעות בע"מא. דורי 

Elgador Management Company Limited 10,924(   -   36,786   100  קפריסין(  
  )267(   -   2,091   100  ישראל א.דורי יזום בע"מ

Episanio Enterprises Company Ltd  1,739   -   2,170   100  קפריסין  
Madison Development Eood 573(   -   517   *)100  בולגריה(  
  )292(   -   448   *)100  ישראלמילדן ייזום והשקעות בע"מ

               
       42,012   114,000 (* 124,783  

2011               
               

  114,063 *)284,200   -   71.22  ישראל א. דורי בניה בע"מ
  2,730   -   -   100  ישראל א. דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ

Elgador Management Company Limited 8,541(   -   33,232   100  קפריסין(  
Episanio Enterprises Company Ltd  1,418   -   2,175   100  קפריסין  

Madison Development Eood 482(   -   470   *)100  בולגריה(  
  )394(   -   448   *)100  ישראלמילדן ייזום והשקעות בע"מ

               
       36,325   284,200(* 108,794  
  
  .לעיל )ב'5)ב'(2(10ראה סעיף   *)
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 10באור 
  
   דורי בניה) -להלן ( א.דורי בניה בע"מ -ב השקעה  )ב
  
 68.35%- (כ בניהדורי מהון המניות של  71.22%-מחזיקה החברה בכ 2012בדצמבר,  31ליום   .1

 דורי בניה. מחיר מניית בתל אביב דורי בניה רשומות למסחר בבורסהבדילול מלא). מניות 
 31. ליום "חש 5.27ות ובסמוך למועד אישור הדוח ש"ח 5.42הינו  2012בדצמבר,  31ליום 

  מניות מונפקות.  אלפי 27,982-כ דורי בניה-ל 2012בדצמבר, 
  

  דורי בניה:-השוק של ההשקעה ב הערך בדוחות הכספיים ושווי  
  

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31   

   
  שווי 
מאזני

  שווי
 שוק

  שווי 
 מאזני 

  שווי
 שוק

  ש"ח אלפי   
          

  93,073  114,063  108,021 132,408 מניות
  
  דורי בניה:מידע כספי תמציתי של   .2

  
   - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי  

  
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ש"ח אלפי  

         
  633,134   690,298  נכסים שוטפים

  69,781   71,615  נכסים לא שוטפים
  )507,965(   )545,441(  התחייבויות שוטפות

  )17,308(   )16,628(  התחייבויות לא שוטפות
       

  177,642   199,844  נכסים נטו
       

       מיוחס ל:
  168,219   188,028  החברהבעלי מניות

  9,423   11,816  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  199,844   177,642  
       

  -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל 

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012  2011  2010 
 ש"ח אלפי 
    

  1,057,793   1,406,242  1,642,336 הכנסות
  86,945   90,413  99,239 רווח גולמי

  45,985   44,445  49,077 רווח לפני מסים על הכנסה
  11,467   12,125  13,075 מסים על ההכנסה

        
  34,518   32,320  36,002 סה"כ רווח כולל

        
        מיוחס ל:

  31,424   30,010  32,286 בעלי מניות החברה
  3,094   2,310  3,716 זכויות שאינן מקנות שליטה

        
 36,002  32,320   34,518  
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  
  :דורי בניה- התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב  .3

  
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  אלפי ש"ח   
      

  168,219  188,029  ראה פירוט לעיל-נכסים נטו לבעלי המניות
  )616(   )139(   אופציות לעובדים שנזקפו להון בספרי דורי בניה

       
  167,603   187,890  נכסים נטו מתואמים

  71.22%   71.22%  שיעור החזקה בדורי בניה
  119,367   133,815  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים

  )5,304(   )1,407(  התאמה לנכסים נטו בגין השקעה בדורי בניה
       

  114,063   132,408  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
       

  
  :2012בדצמבר,  31כתבי אופציה של דורי בניה הקיימים ליום   .4

  

 סדרה
תוספת מימוש 
 ממוצעת למניה

  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 
 (באלפים)

          

  אופציות לעובדים ומנהלים *)
ש"ח צמוד  6.825

  1,085  2016  מדד
  

נימלי צברו את הוותק המיטרם  2012בדצמבר,  31וליום  2011בשנת  הוקצוהאופציות   *)
  .הדרוש להקניית זכות למימושן

  
  להלן. 31למידע נוסף בדבר האופציות בדורי בניה ראה באור 

  
  דורי בניה: י ההשקעה במידע נוסף לגב  .5

  
על מדיניות חלוקת דיבידנד,  בניהדורי החליט דירקטוריון  2010בפברואר,  25 ביום  א)

), יחולק 2010לפיה אחת לשנה קלנדרית (כאשר השנה הקלנדרית הראשונה הינה 
הניתנים לחלוקה ואשר לא חולקו בעבר, כפי  דורי בניהדיבידנד מיתרת רווחיה של 

המדווחים והמבוקרים המאוחדים השנתיים  דורי בניהשעולה מדוחות רווח והפסד 
ה שבה יחולק הדיבידנד, כאשר שיעור הדיבידנד מן הרווחים הנקיים בשנה שקדמה לשנ

חשש סביר שהחלוקה כאמור  , ובלבד שלא קיים30%יהא  דורי בניה(לאחר מס) של 
את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד דורי בניה תמנע מ

ידי -עד, כפי שיקבע עלבמו דורי בניהקיומן, ובכל מקרה בהתאם למדיניות העסקית של 
בהתאם  2012סך הדיבידנד אשר ניתן לחלק בשנת  דירקטוריון החברה מעת לעת.

למדיניות חלוקת הדיבידנד של דורי בניה (בכפוף לאישור מוסדות דורי בניה ולעמידה 
 י ש"ח.אלפ 9,685ינו בדרישות החוק לחלוקה) ה

  
מליון ש"ח (חלק החברה  12של הכריזה וחילקה דורי בניה דיבידנדים בסך  2012בשנת 

 -ו 2012מליון כמקדמה על חשבון דיבידנד שישולם בשנת  9, מתוכם מליון ש"ח) 8.5 -כ
  .2011מליון ש"ח בגין שנת  3
  

  ג' להלן.33לפרטים בדבר דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן ראה באור 
  

חלוקתו בהתאם  להלן הנתונים בדבר דיבידנדים שחילקה דורי בניה ו/או הכריזה על
(עד  2013ובשנת  2012-ו 2011חלוקת הדיבידנד של דורי בניה כאמור בשנים למדיניות 

על  ותמקדמ םהינ 2012-ו 2011 בשנים מוהדיבידנד ששול סכומיהדוח) (פרסום למועד 
, בהתאם למדיניות הדיבידנד של העניין לפי, 2012-ו 2011השנים  בגיןחשבון דיבידנד 

  ) :בניה דורי
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  

 ששולם דיבידנד סכום
 של רגילה מניה 1-ל

  (בש"ח) בניה דורי

 דיבידנד סכום
(באלפי  כולל
  "ח)ש

 החברה של חלקה
  (באלפי ש"ח)

  התשלום מועד

 2011בינואר20 1,602  2,250  0.0804088
  2011באפריל  1  1,907  2,677  0.0956686
  2011ביוני  9  1,781  2,500  0.0893431
 2011בספטמבר8 1,994  2,800  0.1000643
  2011בדצמבר  15  2,194  3,080  0.1100707
  2012באפריל  16  2,137  3,000  0.1072117
  2012ביוני  7  2,137  3,000  0.1072117
  2012בספטמבר  6  2,137  3,000  0.1072117
  2012בדצמבר  13  2,137  3,000  0.1072117
  2013באפריל  8  890  1,250  0.0446715

        
מעת לעת  וחברות מאוחדות שלה ממקורותיה העצמייםלדורי בניה  הקצתה החברה  ב)

ליון ש"ח (להלן מ 450מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות ובטוחות עד לסכום כולל של 
מסגרת האשראי). מסגרת האשראי ניתנת לניצול באופן שהחברה מעמידה לתאגידים  -

בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים ערבויות להבטחת אשראי (אשראי כספי ו/או 
ולחברות  לדורי בניהערבויות) שיעמידו אותם תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים 

 שהחברהי וערבויות ו/או בטוחות כאמור לעיל, בגין אשראי כספמאוחדות שלה. 
מתוך מסגרת קו האשראי זכאית מעמידה לדורי בניה ו/או לחברות מאוחדות שלה 

תשפה  דורי בניההוסכם, כי  (לפי ניצול בפועל). 0.3%לעמלה בשיעור שנתי של החברה 
יזו את החברה בגין כל חבות ו/או הוצאה סבירה ו/או נזק לחברה בקשר עם חילוט א

  מהערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה מתוך מסגרת האשראי.
  

רשאית להעמיד לפירעון מיידי את סכומי האשראי הכספי המנוצל באותו  החברה
מועד, כולו או חלקו, בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בהסכם קו האשראי, 

בת של דורי  לרבות במקרים של חדלות פירעון ובמקרה שדורי בניה תחדל להיות חברה
  , מכל סיבה שהיא.החברה

  
מתוך מסגרת האשראי  לדורי בניהניצול מסגרת האשראי אשר העמידה החברה סך 

ליון מ 114וכן למועד אישור הדוחות הכספיים, הינו  2012בדצמבר,  31 ליוםהאמורה 
סך של  2012ח. בהתאם לתנאי ההסכם האמור, שילמה דורי בניה לחברה בשנת ”ש

ש"ח בגין עלות הוצאת הערבויות שהעמידה החברה האם מתוך מסגרת קו  אלפי 1,025
 אשראי מנצלת אינה בניה דורי, הדוח ולמועד 2012בדצמבר  31ליום  נכון האשראי.

   .האשראי קו מסגרת מתוך כספי
  

להמשך צמצום היקף הערבויות  פועלות החברה ודורי בניהנכון למועד הדוח, 
שהעמידה החברה לטובת צדדים שלישיים מתוך מסגרת קו האשראי כאמור לעיל, עד 

  להסרתן המלאה.
  

ביום ההסכם הסתיים  2011- ), התשע"א16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 
  .חידוש מסגרת האשראי ושינוי תנאיהפועלות ל החברה ודורי בניה. 2013בפברואר  24

  
דוח דירוג, במסגרתו ניתן  )מידרוג -להלן (בע"מ  מידרוגפרסמה  2012בנובמבר,  4ביום   ג)

 70וקביעת אופק יציב לסדרת אגרות חוב חדשה בסך של עד  A3אישור מחדש לדירוג 
  .דורי בניהמיליון ש"ח, שתנפיק 

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  50%-דיבידנד של מעל ל

וירידה בשולי הרווח  ורי בניהדהפיננסית ו/או האטה משמעותית בהיקף פעילותה של 
עומדת בתנאים  דורי בניהולמועד הדוח,  2012 בדצמבר, 31. נכון ליום פעילותהשל 
  אלה.
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  (המשך) בחברות מוחזקותהשקעות   -: 10 באור
  
   לקבל זכאית או קיבלה שהחברה מאוחדות מחברות דיבידנד סכומי  )ג

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2012  2011  2010 
 ש"ח אלפי 
     

   4,812   7,875   8,546דורי בניה בע"מא.
  -   8,792   - א.דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ

  קבוע רכוש  - :11 באור
  

  2012 שנת

 ציוד  
  כלי
 רכב

  ציוד
  וריהוט
  משרדי

 שיפורים
  סה"כ במושכר

   
          עלות

               
  114,718  10,617  11,343 2,100 90,658 2012בינואר, 1יתרה ליום 

  9,881  102  1,321 - 8,458 תוספות במשך השנה
  )500(  )40(  )314( - )146( חברה שיצאה מאיחוד
  )2,014(  -   -  )636( )1,378( גריעות במשך השנה

           
  122,085  10,679  12,350 1,464 97,592 2012בדצמבר, 31יתרה ליום 

           
          פחת שנצבר

           
  62,927  4,848  9,081 903 48,095 2012בינואר, 1יתרה ליום 

  6,467  1,442  1,150 221 3,654 תוספות במשך השנה
  )211(  -   )151( - )60( חברה שיצאה מאיחוד
  )800(  )20(  -  )362( )418( גריעות במשך השנה

           
  68,383  6,270  10,080 762 51,271 2012בדצמבר, 31יתרה ליום 

           
  53,702  4,409  2,270 702 46,321 2012דצמבר,ב31עלות מופחתת ליום

  
  2011שנת 

 ציוד  
  כלי
 רכב

  ציוד
  וריהוט
  משרדי

 שיפורים
  סה"כ במושכר

   
          עלות

               
  107,854  10,138  9,916 1,655 86,145 2011בינואר, 1יתרה ליום 

  6,392  479  1,268 582 4,063 תוספות במשך השנה
  297  -   146 151 - חברה שאוחדה לראשונה
  450  -   -  - 450 רכוש קבוע שמוין ממלאי

  )290(  -   -  )290( - גריעות במשך השנה
  15  -   13 2 -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

           
  114,718  10,617  11,343 2,100 90,658 2011בדצמבר, 31יתרה ליום 

           
          פחת שנצבר

           
  56,847  3,408  8,022 693 44,724 2011בינואר, 1יתרה ליום 

  5,944  1,440  919 214 3,371 תוספות במשך השנה
  273  -   127 146 - חברה שאוחדה לראשונה

  )150(  -   -  )150( - גריעות במשך השנה
  13  -   13 - -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

           
  62,927  4,848  9,081 903 48,095 2011בדצמבר, 31יתרה ליום 

           
  51,791  5,769  2,262 1,197 42,563 2011דצמבר,ב31עלות מופחתת ליום
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  מוניטין  - :12 באור
  

, לחברה יתרת מוניטין המיוחס להשקעתה בעקיפין בחברת רום גבס חיפוי 2012בדצמבר  31נכון ליום 
מיליון  18-), בסך של כ100%רום גבס) (מוחזקת על ידי דורי בניה בשיעור של  -) בע"מ (להלן 1997וקירוי (

  ש"ח.
  

  ירידת ערך מוניטין
  

של רום גבס אשר מהווה יחידה מניבה  השבההסכום בר האת  דורי בניהבחנה  2012 ,דצמברב 31ליום 
כמפורט בהערכת השווי  זית תזרימי המזומנים של רום גבסבהתבסס על תח מזומנים אליה מיוחס המוניטין

הסכום בר ההשבה . 2013בפברואר,  19של חברת שווי הוגן בע"מ, מעריך חיצוני בלתי תלוי בחברה מיום 
שווי שימוש וזאת על בסיס תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מרום גבס חושב על בסיס של רום גבס 

שיעור הניכיון . דורי בניהידי הנהלת  אשר אושר על 2013לשנת תקציב אשר נקבע, בין היתר, בהתאם ל
). תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה 25.7% - 2011( 24.5%לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 

) שמהווה את שיעור 1.5% - 2011( 1.5%העולה על חמש שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של 
מדני קצב צמיחת התוצר המקומי הגולמי והאוכלוסיה הצמיחה הממוצע לטווח ארוך, בהתבסס על או
סכום בר השבה עולה על היתרה בדוחות המאחר ו .בטווח הארוך ובהתחשב בתחרות הרווחת בענף

  לא קיימת ירידת ערך בגין יתרת המוניטין המיוחס לרום גבס.הכספיים של היחידה המניבה מזומנים 
  

  הנחות המפתח ששימוש בחישוב שווי השימוש
  
  הבאות:המרכזיות נתון לשינויים בהנחות  רום גבסשווי השימוש ל ישובח
  
 .רווח גולמי 
 .שיעור ניכיון 
 .שיעור צמיחת ההכנסות 
 

. ממוצע שיעורו בעבר והערכות ההנהלהחושב על בסיס מסך ההכנסות הרווח הגולמי שיעור  -  רווח גולמי
  .8.1% -  8.5% -הגולמי מסך ההכנסות של רום גבס בכרווח לאורך שנות התחזית נאמד שיעור ה

  
תוצאותיה  היווןל רום גבס ושימש תפעולי בפעילותשיעור הניכיון משקף את הסיכון ה - שיעור הניכיון

  החזויות של רום גבס על פני אופק ההיוון.
  

פומבי,  ענפימידע , 2013תקציב רום גבס לשנת שיעורי הצמיחה מבוססים על  - ת ההכנסותשיעור צמיח
  שיעורי צמיחה היסטוריים של רום גבס והערכות הנהלתה באשר להעמקת נתח השוק שלה בעתיד. 

  
  ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות

  
עולה כי בהיעדר שינויים מהותיים , רום גבסבהתייחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של 
לגרום ליתרה בדוחות בר ההשבה אשר עלולה בהנחות יסוד אלו, לא תחול ירידה משמעותית בסכום 

  על פניה.לעלות באופן משמעותי  רום גבסהכספיים של 
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  להמרה חוב ואגרות חוב אגרות בגין שוטפות חלויות ,אחריםו בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי  - :13 באור
  
  ההרכב:  א.
  

  

ריבית שיעור
 שנתית
    משוקלל

  בדצמבר 31 בדצמבר 31  
  2012  2012  2011  
  ש"ח אלפי  %  

        :אשראי מתאגידים בנקאיים .1
           

  95,262   42,641 3.75-5.50 לזמן קצר ללא הצמדהמשיכת יתר והלוואות
  -   1,000  3.75 הלוואות לזמן קצר צמודות למדד המחירים לצרכן

מבנקים  לזמן ארוך חלויות שוטפות של הלוואות
  1,668   1,779 5.25-5.30 )2)(1ואחרים (

           
    45,420   96,930  

ואגרות חוב להמרה  אגרות חוב חלויות שוטפות של .2
        ):2)(1(במניות

           
  10,069   -  - בגין אגרות חוב להמרה (סדרה ב')

  26,790   -  - בגין אגרות חוב (סדרה ג')
  35,208   35,758  9.12 בגין אגרות חוב (סדרה ד')
  24,131   40,788  6.40 בגין אגרות חוב (סדרה ו')

           
    76,546   96,198  
         
  .16 באור ראה  )1(
  )4א'(2החלויות השוטפות של ההלוואות ואגרות החוב הוצגו מחדש. לפרטים ראה באור   )2(

  
  .18 באור ראה לבטחונות, באשר  ב.
  

  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות  - :14 באור
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ש"ח אלפי   
       

 242,347  303,782  חשבונות פתוחים
 83,063  68,042  המחאות לפרעון

 107,292  109,171  הוצאות לשלם בגין עבודות
      
   480,995  432,702 

  
    



  א. דורי בע"מקבוצת 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

47 

  
  

  זכות ויתרות זכאים  - :15 באור
  בדצמבר 31   
  2012   2011  
  ש"ח אלפי   
       

 18,222  19,179  מוסדות ועובדים בגין שכר
 7,212  1,129  מוסדות ממשלתיים

 11,480  8,387  )1(הוצאות לשלם
  735   1,685  להלן)2ד'29(ראה באורחברות בקבוצת גזית ישראל

  949   -  נגזרים פיננסיים
 76  76  זכאים ויתרות זכות אחרות

      
   30,456   38,674  
        
 ש"ח). אלפי 4,688 -  2011שנת ( חוב אגרות בגין ש"ח אלפי 3,566 של סךב לשלם ריבית כולל  )1(

  
  שוטפות לא התחייבויות  - :16 באור

  
  הרכבה  א.
  

  2012 בדצמבר, 31

  
 שיעור
נקובריבית

ריבית שיעור
   יתרה  אפקטיבית

 בניכוי יתרה
שוטפות חלויות

  ח"ש אלפי   ח"ש אלפי   % %  
           הלוואות מתאגידים בנקאיים: .1

            
  5,457  7,236 5.25-5.30 5.25-5.30 צמודות מדד

  1,800  1,800  5.75 5.75 לא צמודות מדד
         
     9,036  7,257  

        אגרות חוב .2
         

  35,759  71,517  9.12 8.9 )1אגרות חוב (סדרה ד') (ג'
  98,388  98,388  7.52 6.75 )2חוב (סדרה ה') (ג'אגרות 

  244,730  285,518  6.40 6.8 )3אגרות חוב (סדרה ו') (ג'
         
     455,423  378,877  
         
     464,459  386,133  
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  (המשך) שוטפות לא התחייבויות  - :16 באור
  

  2011בדצמבר,  31
  

  
שיעור 

ריבית נקוב
שיעור ריבית
   יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות שוטפות

  ח"אלפי ש   ח"אלפי ש   % %  
           הלוואות מתאגידים בנקאיים: .1

            
  1,921  3,018  5.3 5.3 צמודות מדד

  4,481  5,052 5.65-6.75 5.65-6.75 לא צמודות מדד
         
     8,070  6,402  

        ואגרות חוב להמרהאגרות חוב .2
         

  -  26,790  6.92 6.25 אגרות חוב (סדרה ג')
  70,417  105,625  9.12 8.9 )1אגרות חוב (סדרה ד') (ג'
  97,864  97,864  8.35 7.63 )2אגרות חוב (סדרה ה') (ג'
  168,916  193,047  6.64 6.8 )3אגרות חוב (סדרה ו') (ג'

  -  10,069  10.53 5.25 אגרות חוב להמרה (סדרה ב')
         
     433,395  337,197  
         
     441,465  343,599  

  
  2012 בדצמבר, 31 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
  7,236  -   -   -   -  5,457  1,779  מדדצמודות
 בנקאיים מתאגידים הלוואות
  1,800  -   -   1,715  46  39  -  מדדצמודות לא
  71,517  -   -   -   -  35,759  35,758  ד')(סדרהחוב אגרות
  98,388  -   -   -    65,592  32,796  -  ה')(סדרהחוב אגרות

 285,518  81,578  40,788  40,788   40,788  40,788  40,788  אגרות חוב (סדרה ו')
                

 464,459  81,578  40,788  42,503  106,426  114,839  78,325   סך הכל
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  (המשך) שוטפות לא התחייבויות  - :16 באור
  
  נוסף מידע  ג.

  
  ד') (סדרה חוב אגרות  .1

  
 ד') (סדרה חוב אגרות של ע.נ. ש"ח 125,000,000 החברה הנפיקה 2008 באפריל, 21 ביום

 קבועה שנתית ריבית נושאות ד') (סדרה החוב אגרות כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם, על רשומות
 באפריל, 15 ביום שפורסם לצרכן, המחירים למדד וריבית) (קרן צמודות ,8.9% של בשיעור

 כל של באפריל 10 ביום שווים תשלומים בארבעה לפרעון ועומדות 2008 מרס חודש בגין 2008
 בתשלומים תשולם ד') (סדרה החוב אגרות בגין הריבית (כולל). 2014 עד 2011 מהשנים אחת
   .(כולל) 2014 עד 2008 מהשנים אחת כל של באוקטובר 10 וביום באפריל 10 ביום שנתיים חצי

  
אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור הינה הע.נ.  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת

  ש"ח. 62,500,000
  
  ה') (סדרה חוב אגרות .2

  
 100 של נקוב בערך ה') (סדרה חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 2009 באוגוסט, 16 ביום
-כ של לסך הסתכמה הנפקה, הוצאות בניכוי נטו, התמורה הנקוב. לערכן בתמורה ש"ח וןילמ

  ש"ח. מליון 96.3
 1 מיום החל שווים שנתיים חצי תשלומים בשלושה לפרעון עומדת החוב אגרות קרן

 בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות .2015 בספטמבר, 1 ליום עד 2014 בספטמבר,
 בתוספת 817 ממשל מסוג ממשלתיות חוב אגרות שתשאנה הריבית לשיעור השווה משתנה
 החל לרבעון אחת תשולם החוב אגרות בגין הריבית .4.9% של בשיעור קבוע שנתי מרווח
   .2015 בספטמבר, 1 וכולל עד 2009 בדצמבר, 1 מיום

  
אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור הינה  הע.נ. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יתרת

  ש"ח. 100,000,000
 

  .6.54%שיעור הריבית למועד פרסום הדוח הינו 
  
  ו') (סדרה חוב אגרות הנפקת .3
  

 מליון 70 של נקוב בערך ו') (סדרה חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 2010 ביוני, 21 ביום
 68.4-כ של לסך הסתכמה הנפקה, הוצאות בניכוי נטו, התמורה הנקוב. לערכן בתמורה ש"ח
  ש"ח. מליון
 1 מיום החל שווים שנתיים חצי תשלומים עשר בשישה לפרעון עומדת החוב אגרות קרן

 ,6.8% של בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות .2019 בדצמבר, 1 ליום ועד 2012 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
   .2019 בדצמבר, 1 וכולל עד 2012 ביוני, 1 מיום

  
  מליון ע.נ. 100 - בוצעו הרחבות לאגרות החוב (סדרה ו') שהסתכמו לכ 2011 -ו 2010בשנים 

  
גרות חוב (סדרה ו') על פי תשקיף סדרת ארה הרחבה של ביצעה החב 2012בינואר,  30ביום 

(סדרה ו')  ע.נ.ש"ח  62,263,000בה הנפיקה החברה  2011בנובמבר,  29מדף של החברה מיום 
אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית  ש"ח. 71,299,000בתמורה לסך של 

  .6.63%בהנפקה הינו 
  )(ח).2ד'(29ישראל בהנפקה ראה באור לפרטים אודות השתתפות גזית 

  
ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על פי תשקיף  2012, בדצמבר 1ביום 

(סדרה ו')  ע.נ.ח ש" 46,500,000בה הנפיקה החברה  2011בנובמבר,  29מדף של החברה מיום 
הריבית האפקטיבית אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור  ש"ח. 52,196,000בתמורה לסך של 

  .5.2%בהנפקה הינו 
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  (המשך) התחייבויות לא שוטפות  -: 16באור 
  

גרות חוב סדרת אביצעה החברה הרחבה של , לאחר תאריך המאזן, 2013בפברואר,  6ביום 
 26,966,250(סדרה ו') בתמורה לסך של  ע.נ.ש"ח  23,500,000בה הנפיקה החברה (סדרה ו') 

  .4.7%אגרות החוב הונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה הינו  ש"ח.
  

 שבמחזור ו') (סדרה החוב אגרות יתרת הכספיים הדוחות אישורהדוח ולמועד  למועד נכון
  .בהתאמה ,ע.נ. ש"ח 289,889,456 - וע.נ.  266,389,456 הינה

  
  החוב אגרות רוגיד  ד.
  

באופק יציב  A3החליטה לאשר מחדש דירוג  מידרוגיעה החברה, כי הוד 2012בינואר,  19ביום 
דירוג זהה  מידרוגו' שבמחזור, אותן הנפיקה החברה. כמו כן, אישרה - לסדרות האג"ח ב', ג', ד', ה', ו

   ערך נקוב.ליון ש"ח מ 80הרחבת סדרה קיימת בסך של עד להנפקת סדרה חדשה או 
  

לסדרות אגרות  A3החליטה לאשר מחדש דירוג  מידרוגהודיעה החברה, כי  2012 ,בנובמבר 4ביום 
דירוג זהה  מידרוגכן אישרה -ו' שבמחזור ולשנות את אופק הדירוג מיציב לחיובי. כמו-החוב ד', ה' ו

מיליון ש"ח ערך נקוב, שתמורתה  70להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת בסך של עד 
  אגרות חוב של סדרות קיימות. תשמש לפירעון קרן 

    
  הינו בתוקף. 2012בנובמבר,  4כי הדירוג מיום  מידרוגאישרה  2013בפברואר,  11ביום 

  
  .6ז'18ור לפרטים בדבר אמת מידה אליה התחייבה החברה מול מדרוג ראה בא

  
  .ה'20 באור ראה ארוך, לזמן התחייבויות של הצמדה לתנאי באשר  .ה

  
  לעובדים הטבות בשל התחייבויותו נכסים  - :17 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 14 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) בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 17באור 
  
  והפסד רווח לדוח שנזקפו הוצאות  .1

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח   
           

  5,269   8,452   7,909  עלות שירות שוטף
  874   1,200   1,394  הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות

וקופה  תשואה צפויה על נכסי התוכנית
  )1,199(  )1,391(  )1,270(  מרכזית לפיצוים

  2,236   3,282   )2,056(  הפסד אקטוארי, נטו
           
  7,180   11,543   5,977  הוצאות בגין הטבות לעובדיםסך

  
  נטו התוכנית, התחייבויות (נכסי)  .2

  בדצמבר 31ליום    
   2012   2011  
  ש"ח אלפי   
         

  34,534   34,620   התחייבויות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
 )21,885(  )22,283(   שווי הוגן של נכסי התוכנית

        
   12,337   12,649  

  )6,859(   )6,633(   קופות מרכזיות לפיצויים
        
  5,790   5,704   כ התחייבויות, נטו"סה
        

        :הצגה במאזן
        

  )118(   )209(   נכסים בשל הטבות לעובדים
  5,908   5,913   התחייבות בשל הטבות לעובדים

        
   5,704   5,790  

 
  מוגדרת הטבהל תוכנית בגין ההתחייבות של הנוכחי בערך השינויים  .3

  
  2012  2011 
 ש"ח אלפי  
      

 28,176  34,534  בינואר1יתרה ליום
      

 1,200  1,394  הוצאות הריבית
 8,452  7,908  עלות שירות שוטף
 )4,588(  )9,010(  הטבות ששולמו

 1,294  )206(  אקטוארי, נטו(רווח)הפסד
      

 34,534  34,620  בדצמבר31יתרה ליום
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  (המשך) בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 17באור 
  
  התוכנית נכסי  .4
  

  התוכנית נכסי  א)
  

 פוליסות ,ארוך לזמן לעובד הטבות קרן ידי על המוחזקים נכסים כוללים התוכנית נכסי
   .לפיצויים מרכזיות קופות וכן תמתאימו ביטוח

  
  התוכנית נכסי של ההוגן בשווי התנועה  ב)
  

   2012   2011  
  ש"ח אלפי   
         

  25,231   28,744   בינואר 1יתרה ליום 
        

  1,391   1,270   תשואה צפויה
  7,688   4,462   הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

  )3,576(   )7,410(   הטבות ששולמו
  )1,990(   1,850   רווח (הפסד) אקטוארי, נטו

        
  28,744   28,916   בדצמבר 31ליום יתרה 

  
  מוגדרת הטבהל תוכנית בגין ההתחייבות בקביעת העיקריות ההנחות  .5

  
 2012  2011  2010 
 % 
      

 2.53  2.47  1.6  שיעור ההיוון
       

 5.65   5.0   5.1 שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
          

  26.9   )0.9(   8.1  שיעור תשואה בפועל
       

 2.46  2.5  1.6  שיעור עליית שכר צפויה
  

   קודמות ושנים השוטפת השנה לגבי הסכומים   .6
  

 2012  2011  2010 
 אלפי ש"ח 
      

 ההטבה בגין ההתחייבות של נוכחי ערך
  המוגדרת

 
)34,620(  )34,534(  )28,176( 

           
 25,231  28,744  28,916   התוכנית נכסי של הוגן שווי

           
 )2,945(  )5,790(  )5,704(    גרעון

  
   



  א. דורי בע"מקבוצת 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

53 

  
  

  ושעבודים התקשרויות תלויות, התחייבויות  - :18 באור
  

  שעבודים  א.
  

  הינן: במאזן הכלולות בשעבודים המובטחות ההתחייבויות יתרות  .1
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  ש"ח אלפי  

      שוטפותהתחייבויות
      

(כולל  אחריםומתאגידים בנקאיים  לזמן קצר אשראי
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  96,013   19,116*)וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב ואגרות חוב להמרה) 
      

      לא שוטפותהתחייבויות
      

  -   4,622 ואחריםהתחייבויות לתאגידים בנקאיים
  

מליון ש"ח מובטחת בשעבוד קרקע של  37*) לחברה מסגרת אשראי במוסד בנקאי בסך של 
  החברה בקרית אריה. למועד הדוח מסגרת זו אינה מנוצלת. 

  
  הבאים: טחונותבה ניתנו )להלן ג' סעיף (ראה ערבויותהו ההתחייבויות להבטחת  .2
  

 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 קטים,יפרוי 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

  
 אשר שונים לפרוייקטים בנקאי ליווי לקבלת בחוזים בנקים עם קשורה החברה  )ו

 החברהבמסגרת החוזים נדרשת  מגשר. אשראי של מסגרות החברה מקבלת במסגרתם
 עם החוזים את לבנקים להמציא הפרוייקט, בגין זכויותיה כל את לבנקים לשעבד
 המתייחסים הבנקים חשבונות את הבנקים לטובת לשעבד והספקים, המשנה קבלני

 ליום קדונותפה סך אלו. מחשבונות למשיכות הבנקים אישור את ולקבל לפרוייקטים
 ש"ח אלפי 88,586 של סך על עמד בנקאי ליווי במסגרתו המשועבדים 2012 בדצמבר, 31

  ש"ח). אלפי 105,069 -  2011(
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  -: 18באור 
  
  פיננסיות מידה אמות  ז)

  
 מבנקים ערבויותמסגרות אשראי לו תוכספי אשראי מסגרות קבלת לצורך  )1

  כדלקמן: פיננסית מידה באמת לעמוד החברה נדרשת ,שונים
 

 .15% -מ יפחת שלא המאוחד המאזן מסך החברה של עצמי הון ביחס עמידה
 העצמי ההון יחס על עולה המאזן מסך ההון יחס 2012 בדצמבר, 31 ליום נכון

   בו. לעמוד התחייבה שהחברה
  

  יתרת המסגרות לגביהן התחייבה החברה באמת המידה האמורה:להלן 
  

  בדצמבר 31ליום  
 2012   2011  
  אלפי ש"ח 
    

  34,368   9,007 מסגרת כספית מנוצלת
  22,632   69,433 מנוצלתמסגרת כספית בלתי

      
  57,000   78,441 סך מסגרות כספיות

      
  46,503   53,792 מסגרת ערבויות מנוצלת

  22,187   9,919 בלתי מנוצלתערבויותמסגרת
      

  68,690   63,711 סך מסגרות ערבויות
  

  
 שונים בנקאיים מתאגידים ערבויות ו/או כספי אשראי מסגרת קבלת לצורך  )2

  להלן: כמפורט שהינן ,ואחרות פיננסיות מידה באמות לעמוד בניה דורי נדרשת
 

בניה  מסך המאזן של דורי 18%עד  10% - שלא יפחת מעמידה ביחס הון   )א
סך ההון (יחד  2012בדצמבר,  31. ליום ליון ש"חמ 100-ובסך הון שלא יפחת מ

ליון ש"ח וסך מ 200-ישנן) של דורי בניה הינו כעם הלוואות בעלים, ככל ש
 2012בדצמבר,  31ליון ש"ח, על כן ליום מ 762-המאזן של דורי בניה הינו כ

 דורי בניהשעולה על יחס ההון  דורי בניהיחס ההון מסך המאזן של 
) עולה , ככל שישנההתחייבה לעמוד בו, וסך ההון (יחד עם הלוואת בעלים

 .ר לעילכאמו התחייבה לעמוד בו שדורי בניהעל סך ההון המזערי 
 

 31ח. ליום "מיליון ש 40-שלא תפחת מ דורי בניהשמירה על נזילות של 
 31ח, ועל כן ליום "מיליון ש 103הינה  דורי בניהנזילות  2012בדצמבר, 
התחייבה לעמוד שעל הנזילות  דורי בניהעולה הנזילות של  2012בדצמבר, 

  בה.
  אשראי לא מנוצלות.מזומנים ושווי מזומנים בתוספת מסגרות  - "נזילות"

  
שלא יעלה על  לבנקים דורי בניהשמירה על היקף חובותיה הכספיים של 

תיה הכספיים והיקף חוב 2012בדצמבר,  31מסך המאזן. ליום  30%שעור של 
על כן ח. "מיליון ש 762הינו  מאזנהח וסך "מיליון ש 22הינו  דורי בניהשל 

  .המידה האמורה עומדת דורי בניה באמת 2012בדצמבר,  31ליום 
  

מסך ההון (בניכוי נכסים לא  70%עמידה ביחס חוב פיננסי שלא יעלה על 
  .14% - עומד כ 2012בדצמבר,  31ליום  אשר מוחשים)  של דורי בניה

  
עמידה ביחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות אשר הועמדו 

כלפי צדדים  על ידי נותני אשראי שונים להבטחת התחייבויות של החברה
מסך ההון (בניכוי נכסים לא מוחשיים) של  3שלישיים שלא יעלה על פי 

  החברה.
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 למעט כלשהו, ג' צד לטובת בניה דורי נכסי על שעבוד ליצור שלא התחייבות  )ב
 שיינתנו אשראים ורק אך שיבטיחו ספציפיים נכסים על קבועים שעבודים

 בניה דורי לעיל, האמור אף על נכסים. אותם של רכישתם לצורך בניה לדורי
 על קבועים שעבודים או נכסיה כלל על צפים שעבודים ליצור רשאית תהא

  הבנקאי. התאגיד של ובכתב מראש להסכמה בכפוף נכסיה,
  

 להשכיר לא וו/א להחכיר לא ו/או למכור לא ו/או להמחות שלא התחייבות  )ג
 ,בניה דורי של נכסיה את שהוא אופן בכל להעביר לא ו/או למסור לא ו/או
 למעט ומראש, בכתב הבנקאי התאגיד הסכמת בלי מקצתם, או כולם

  .בניה דורי של והשוטף הרגיל העסקים במהלך כאמור פעולות
  

עומדת  דורי בניה אישור הדוחות הכספייםולמועד  2012בדצמבר,  31ליום 
 באמות המידה הפיננסיות האמורות.

  
  

 שונים בנקאיים מתאגידים ערבויות ו/או כספי אשראי מסגרת קבלת לצורך  )3
א הונה המונפק ואשר מל רום גבס) -חיפוי וקירוי בע"מ (להלן  גבס רום נדרשת

 להלן: כמפורט שהינן פיננסיות, מידה באמות לעמודמוחזק על ידי דורי בניה, 
  

של רום גבס ובסך הון (יחד מסך המאזן  20%עד  15%של עמידה ביחס הון   )א
 31ליון ש"ח. ליום מ 36עד  15) מזערי של ןככל שישנ עם הלוואות בעלים,

ל שישנה) של רום גבס סך ההון (יחד עם הלוואות בעלים, ככ 2012בדצמבר, 
 כן- עלליון ש"ח, מ 215-ך המאזן של רום גבס הינו כליון ש"ח וסמ 89-הינו כ
יחס ההון מסך המאזן של רום גבס עולה על יחס  2012 ,בדצמבר 31ליום 

(יחד  2012בדצמבר,  31ליום סך ההון ו ההון שרום גבס התחייבה לעמוד בו
) עולה על סך ההון המזערי שרום גבס ן, ככל שישנעם הלוואות הבעלים

   התחייבה לעמוד בו כאמור לעיל.
  

 31מיליון ש"ח ליום  30-רום גבס שלא תפחת מ שמירה על נזילות של
 31מיליון ש"ח, ועל כן ליום  80נזילות רום גבס הינה  2012בדצמבר, 
עולה הנזילות של רום גבס על הנזילות שרום גבס התחייבה  2012בדצמבר, 

  לעמוד בה.
  

שמירה על היקף חובותיה הכספיים של רום גבס שלא יעלה על שעור של 
היקף חובתיה הכספיים של רום  2012בדצמבר,  31מסך המאזן. ליום  30%

על כן מיליון ש"ח  215מיליון ש"ח וסך המאזן של רום גבס הינו  1גבס הינו 
  עומדת רום גבס באמת המידה האמורה. 2012בדצמבר,  31ליום 

  
ה התחייבה כלפי תאגיד בנקאי לא לדרוש פרעון הלוואות בעלים דורי בני  )ב

שהעמידה או שתעמיד לרום גבס, אלא אם כן עומדת רום גבס בכל חובותיה 
והתחייבויותיה כלפי אותו תאגיד בנקאי באותו מועד, ובכלל זה שעד לאותו 
מועד פרעה רום גבס לאותו תאגיד בנקאי במלואם את התשלומים המגיעים 

ם גבס, שנועדו להשתלם עד לאותו מועד. כל עוד לא תעמוד רום לו מרו
שוך מרום גבס כספים גבס בתנאים כאמור, התחייבה דורי בניה כי לא תמ

בין כתשלום כתשלום דמי ניהול ו ביןת בעלים, ועון הלווארכלשהם בין כפ
 ו/או חלוקה.דיבידנדים 

  
כולם או מקצתם, שוטף או קבוע על נכסיה, התחייבות שלא ליצור שעבוד   )ג

לצד שלישי ללא הסכמת התאגיד הבנקאי מראש ובכתב ולא לתת בטוחות 
אפשרות מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים מבלי לתת לתאגיד הבנקאי את ה

 לקבל את אותן בטוחות קודם.
  
התחייבות להלוות כספים לבעלי המניות ולפרוע לבעלי מניותיה הלוואות   )ד

רעון ההלוואה בתנאי כי אין בהלוואה ו/או בפרק קיימות ו/או עתידיות, אך ו
  .כדי לגרוע מהתחייבויותיה של רום גבס כלפי התאגיד הבנקאי
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התחייבות לא לחלק דיבידנדים ו/או רווחים באופן שיש בו לגרוע מקיום   )ה

 בנקאי.רום גבס ללא הסכמת התאגיד ההתחייבויות 
 

התחייבות לא לשנות את הרכב המניות וזהות בעלי המניות ברום גבס   )ו
 לתאגיד הבנקאי.והיחס ביניהם ללא הודעה מראש ובכתב 

  
התחייבות כי לא יהיה שינוי בבעלות ובשליטה ישירה ברום גבס, אלא   )ז

 בהסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש.
  

מבלי לקבל את הסכמת התחייבות לאי ביצוע מיזוג ו/או שינוי מבני,   )ח
התאגיד הבנקאי לכך בכתב ומראש. לעניין זה "מיזוג", לרבות כל פעולה 
שתוצאתה רכישת עיקר נכסיה של רום גבס או שכתוצאה ממנה נרכשות 
מניות של רום גבס המקנות לרוכש שליטה ברום גבס או כל פעולה 

יו של שכתוצאה ממנה, רוכשת רום גבס, במישרין או בעקיפין, עיקר נכס
 חר, המקנות לה שליטה באותו תאגיד.תאגיד אחר מניות של תאגיד א

  
 (רווח תפעולי בתוספת פחת) חיובי בכל שנת פעילות.  EBITDAהצגת  )ט

  
התחייבות שלא להמחות ו/או לא למכור ו/או לא להחכיר ו/א לא להשכיר   )י

ו/או לא למסור ו/או לא להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של רום גבס, 
ם או מקצתם, בלי הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש, למעט כול

  .פעולות כאמור במהלך העסקים הרגיל והשוטף של רום גבס
  

בהמשך להתחייבויות כאמור, התחייבו בעלי המניות ברום גבס כלפי תאגידים 
בנקאיים, בין היתר, לא למשכן, לא לשעבד, לא למכור ולא להעביר את מניותיהן 

הסכמת התאגידים הבנקאיים מראש ובכתב, כל עוד האשראי ברום גבס ללא 
  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 

  חלק מהם. את הסכומים אשר ניתנו במסגרת השירותים הבנקאיים או כל 
  

  רום גבס עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות. 2012בדצמבר,  31נכון ליום 
  

ביטוח, שהינה צד שלישי עם חברת  דורי בניה התקשרה 2012 בחודש אוגוסט  )4
ולרום  לדורי בניה ערבויותלהוצאת באשר סכם מסגרת בתוספת לה בלתי תלוי

לסך  לדורי בניהגבס. לפי התוספת האמורה, הוגדלה מסגרת הערבויות שניתנה 
הוצאת מיליון ש"ח מתוך הסך הנ"ל ישמש לצורך  80מיליון ש"ח, כאשר  160של 

 80וערבויות טיב שהיו ערבויות ביצוע במסגרת המקורית על סך  ערבויות מכרז
ביצוע שחברת הביטוח היתרה המשוערכת של ערבויות ה. בלבדמליון ש"ח 

 מיליון ש"ח. 80תנפיק בהתאם להסכם לא תעלה על סך של 
  

והוסרה הערבות של  2013 ,בדצמבר 31בנוסף, הוארך תוקף ההסכם עד ליום   
  להבטחת מסגרת הערבויות.  החברה

  
  

 דורי בניהכאמור נעשית כחלק מפעילותה של החברה הסרת הערבות של   
לטובת צדדים שלישיים מתוך  החברהלהמשך צמצום היקף הערבויות שהעמידה 

  )ב'.5)ב'(2(10בבאור מסגרת קו האשראי, כמפורט 
   



  א. דורי בע"מקבוצת 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

57 

  
  

  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  -: 18באור 
  

ורום גבס נדרשות לעמוד  שדורי בניהכמו כן, עודכנו אמות המידה הפיננסיות   
כמפורט  , על פי דוחותיהן הכספיים המאוחדים,בהן בהתאם לתנאי ההסכם

 להלן:
  

ורום גבס נדרשות ליחס הון עצמי למאזן  דורי בניה -יחס הון עצמי למאזן  -
  בהתאמה. 20%- ו 18%שלא יפחת משיעור של 

- מיליון ש"ח  ו 100- ושל רום גבס לא יפחת מ דורי בניהסך הון עצמי של   -
 בהתאמה. מיליון ש"ח 36

 - מיליון ש"ח ו 40תפחת מסך של  לאושל רום גבס  דורי בניהנזילות של ה  -
 בהתאמה. ,מיליון ש"ח 30

רום גבס לא יעלה  ושל דורי בניההיקף החובות הכספיים מסך המאזן של   -
  .30%על שיעור של 

  
ולמועד אישור הדוח  2012בדצמבר,  31, ליום 2012בספטמבר,  30נכון ליום 

ורום גבס עומדות בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות  דורי בניההכספי, 
  לעיל. 

  
אשר  דורי אנרגיה תבחברערבות בנקאית פיננסית  אשראי מסגרת קבלת כנגד  )5

 החברה נדרשתמליון ש"ח  70 -ועודכנה לסך של כ 2013חודש ינואר חודשה ב
 להלן: כמפורט פיננסיות, מידה באמות לעמוד

 
 .10% -מ יפחת שלא המאוחד המאזן מסך החברה של עצמי הון ביחס עמידה  )א

 ההון יחס על עולה המאזן מסך ההון יחס 2012 בדצמבר, 31 ליום נכון
  בו. לעמוד התחייבה שהחברה העצמי

 .ש"ח מליון 40 של קצר) לזמן והשקעות (מזומן לימינימ נזילות יתרות היקף  )ב
 הנזילות היתרות היקף על עולות הנזילות היתרות 2012 בדצמבר, 31 ליום

   בו. לעמוד התחייבה שהחברה המינימלי
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 

יעמידו מירת מבנה השליטה בה באמור לעיל, דורי אנרגיה ו/או החברה לש
קדון משועבד, אשר ישמש מליון ש"ח לחשבון פ 25של בסך קדון סכום פ

   .כבטוחה לערבות הבנקאית
  

ערבות החברה ואלומיי התחייבו כלפי המוסד הבנקאי, אשר העמיד   )ד
ור לדוראד, להבטחת העברת חלקה של דורי אנרגיה מסך ההון העצמי האמ

, להזרים לדורי אנרגיה כל סכום שיידרש ) לעיל1(ז'10 בבאורכמתואר 
למימון ההון העצמי האמור בהתאם לחלקן היחסי בהחזקותיהן בהון 
המונפק של דורי אנרגיה, וזאת כהשקעת הון ו/או כהלוואות בעלים (היינו 

) 60%ידי אלומיי, והיתרה (-מסכום הההון העצמי הנדרש יוזרם על 40%
  ידי החברה). -תוזרם על

  
. 70% של עד  CAP -לשמירה על יחס של חוב ל מידרוגהחברה התחייבה מול   )6

CAP חוב + סך ההון העצמי במאזן (כולל זכויות מיעוט) + מסים סך  -מוגדר כ
  נדחים לזמן ארוך במאזן. 

  
  למועד הדוח החברה עומדת באמת המידה האמורה.

 
 .המונפק הונה כל את דוראד שיעבדה דוראד, של המימון הסכם במסגרת  )ח
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  התקשרויות  ב.
  
 המיועדים מקרקעין לרכישת קומבינציה בעסקאות הרגיל העסקים במהלך מתקשרת החברה  .1

 מסויימות תמורות למתן בתמורה או בניה רותייש למתן בתמורה פרוייקטים לבניית
  המקרקעין. על שיוקמו יםמהפרוייקט העתידיים מהתקבולים

  
 ש"ח מליון 102- כ של בסך קומבינציהעסקאות  בגין התחייבות יתרת לחברה הדוח למועד נכון
ובפרויקט דורי בסט  ציונה נסב דורי וילה יקטיבפרו הקרקע בעלי עם התקשרותמ נוצרה אשר

 למתן מהתחייבות והן בניה שירותי למתן מהתחייבות הן מורכבת ההתחייבות .בהוד השרון
  ח'.2 באור ראה זה מסוג בעסקאות החשבונאי הטיפול אודות לפרטים תקבולים.

  
ישראל ראה  גזיתחברה קשורה של לפרטים בדבר הסכם שכירות משרדים בתל אביב עם   .2

  .)ה'2ד'(29באור 
  

  ערבויות  ג.
  

  :להלןדכ הינן 2012 בדצמבר, 31 ליום הערבויות
  

  ש"ח אלפי   
    

  333,457  דירותמכרחוקלפיבנקאיותערבויות
  430,071   קבלניותעבודותטיבוביצועלהבטחתבנקאיותערבויות
  182,891  אחרות

     
  946,419  *) סה"כ

  
  לעיל. א' סעיף ראה "ל,הנ הערבויות להבטחת שניתנו בטחונות בדבר  *)

  
   ובוררויות תביעות  ד.

  
 ש"ח מליון 18-כ של בסך המאזן לתאריך המסתכמות בניה ליקויי בגין תביעות קיימות החברה נגד
 קיימות החברה נגד בנוסף, ש"ח. מליון 70-כ של בסך ואחרים משנה קבלני ,ספקים של תביעות וכן

 בגין ש"ח. מליון 0.1-כ של בסך סוציאליות זכויות ו/או פיצויים לתשלום עובדים מצד תביעות
 ,מליון ש"ח) 2.9 - 2011( ש"ח מליון 1.5- כ של בסך הפרשה הכספיים בדוחות נכללה הנ"ל התביעות

 את יכסה בעבר, סיונהיונ המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס החברה, הנהלת שלדעת סכום
 :להלן פרטים בדבר תביעות עיקריות להתחייב. החברה עלולה בהן התביעות סכומי

  
 שהינה ייזום), דורי - (להלן בע"מ ייזום דורי א. באמצעות החברה, התקשרה 2008 יוני בחודש  .1

- להלן( בע"מ השקעות א.מ.ת.ש חברת עם קבוצה, דורי של מלאה בבעלות בת חברה
 פגמים נוכח אביב.- שבתל דקל, בבלי במתחם קרקע עם בקשר קומבינציה בהסכם ,המוכרת)
 הקרקע למוכרת ייזום דורי הודיעה הקרקע, מוכרת ידי-על היסודית והפרתו ההסכם בכריתת

 הבורר פסק הצדדים. בין בוררות הליכי נפתחו האמורה ההודעה בעקבות ההסכם. ביטול על
 המוכרת שסיפקה מסוימים מצגים של ולשלמותם נכונותם לאי יזום דורי טענות את קיבל

 כספיים חיובים עצמה על לקחת המוכרת על שומה מכך כתוצאה וכי ההסכם, במסגרת
 את שתקיים המוכרת הודיעה הבורר פסק לפרסום בתגובה ההסכם. לאכיפת כתנאי מסוימים
 התנאים את המוכרת קיימה לא זו הצהרתה למרות ההסכם. אכיפת על ותעמוד בו האמור
 בשאלה הכרעה לצורך הצדדים בין נוסף בוררות הליך נפתח זה ובעקבות ההסכם, לאכיפת
 2010 ,בינואר 12 ביום שהוכרע, וטרם השני הבוררות הליך כדי תוך הראשון. הבורר פסק קיום

   ההסכם. ביטול על ייזום לדורי המוכרת הודיעה
  

 לא המוכרת כי יזום דורי של טענותיה התקבלונמשכו ובפסק הבורר השני  הבוררותהליכי 
   הראשון. הבורר בפסק שנקבעו ההסכם לאכיפת התנאים את קיימה
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 על נויה התביעה כתב ייזום. דורי נגד כספית תביעה המוכרת הגישה 2010 בספטמבר 7 ביום
 עסקיות הזדמנויות אבדן בגין שעיקרם והצמדה, ריבית בתוספת ,ש"ח ליוןמ 15.7 - כ של סך

 יכולה יתהישה ההתקשרויות של הכלכלי השווי בין כפער המוכרת ידי-לע שנטען חלופיות,
 ו/או ייזום דורי עם הקומבינציה בהסכם ההתקשרות במועד למקרקעין ביחס לבצע המוכרת
 התביעה כתב המוכרת). תביעת - להלן( כיום להתקשר תוכל בהן העסקאות לבין לו, בסמוך
 מתן לאחר המוכרת, נגד ייזום דורי שהגישה לתביעה בתגובה שהוגש הגנה, כתב גם מהווה
 דורי ידי- לע ששולמו מקדמות להחזר המוכרת, מצד ההסכם ביטול הודעת וקבלת הבורר פסק
 התחייבויות בגין לשיפוי דרישהלו הוצאות החזרל שבוטלה, עד העסקה, במסגרת ייזום

   ש"ח. ליוןמ 4- כ של כולל בהיקף העסקה, עם בקשר שלישיים לצדדים כספיות
  

 כוללמליון ש"ח  2.3 -כשל בסך  שהעמידה לההלוואה לחברה המוכרת השיבה  2012בשנת 
לבין דורי ייזום ונחתם הסכם פשרה בין החברה  2012בדצמבר,  19ביום . ריבית והצמדה

מיליון ש"ח  1.7-כסך של המוכרת ובעלי מניותיה לשעבר, לפיו האחרונים ישלמו לחברה 
בעסקת קומבינציה עם  עם התקשרותה בקשר(מחצית מהוצאותיה בעין של החברה שהוצאו 

סכום הפשרה כולל בין היתר התקבל בחברה. הפשרה . מלוא סכום ("סכום הפשרה") המוכרת)
המחוזי ידי בית המשפט -מחציתו של סכום שנפסק על שהינו ש"ח,מיליון  1.5- כסך של 

  בקשר  לטענתו בגין פעולות שביצערה לקבלת כספים שתבע את החב ,לטובתו של צד שלישי
  
  

  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  -: 18באור 
  

הסכם הפשרה הוגש לבורר לשם קבלת תוקף של פסק הסכם הקומבינציה. להתקשרות ב
  .בוררות ביחס לצדדים לבוררות בלבד

  
בפרויקט של דורי קבוצה בנס ציונה, שבנייתו ושיווקו הושלמו לפני שנים אחדות, הוגש ערר   .2

לחוק התכנון  197על  החלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה בתביעות לפי סעיף 
ידי דיירים באותו פרוייקט בגין תוואי "עוקף נס ציונה". סכום התביעות כאמור -והבניה, על

יון ש"ח. הועדה המקומית ביקשה וקיבלה את אישור ועדת הערר לצרף את דורי מל 8-הינו כ
קבוצה להליך, וזאת על רקע כתב שיפוי עליו חתמה דורי קבוצה לועדה המקומית ולאור 

הגישה דורי קבוצה  2011נתונים עובדתיים הנמצאים בידיעתה של דורי קבוצה. בחודש אפריל 
אי, בה נטען, בין היתר, כי הדיירים רכשו את הדירות את תגובתה בצירוף חוות דעת של שמ

תוך ידיעה על הכוונה להקים את הכביש, וניתנו על כך מצגים בהסכם הרכישה עימם. בחודש 
פי יועציה המשפטיים לחברה, - התקיים דיון בערר, אשר נדחה למתן החלטה. על 2011יולי 

  הליך זה כשלעצמו אינו יוצר חשיפה ישירה לחברה.
הוגשה תביעה נוספת בהתייחס לאישור התכנית. הוועדה המקומית  2012באוקטובר,  14ום בי  

הורתה לצרף את החברה להליך "כצד דרוש לבירור התביעה", וזאת על רקע כתב שיפוי עליו 
 27חתמה החברה לוועדה המקומית ולאור נתונים עובדתיים המוחזקים אצל החברה. ביום 

טת הועדה לפיה התביעה נדחתה. לתובעים זכות לערור על התקבלה החל 2013בפברואר, 
  החלטה זו.

  
 הגישה חברה פרטית, העוסקת בניהול חוזים בתחום הבניה והתשתית 2010 ,בפברואר 7ביום   .3

. כתב התביעה דורי קבוצה ודורי בניהיפו, כתב תביעה נגד -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל
-בתוספת ריבית והצמדה, החזר הוצאות ושכר טרחת עורכימיליון ש"ח  19.5- נו על סך של כיה

נה לתשלום תמורה בגין ייצוג הנתבעות בהכנת יפי הנטען בכתב התביעה, התביעה ה- דין. על
קטים קבלניים אותם ביצעו הנתבעות וכן ידרישות תשלום לשני מזמיני עבודות בשני פרוי

של דורי  יועציה המשפטיים להערכת עות.ת אותם מזמינים מהנתבבהתמודדות עם דרישו
הוסכם בין דורי בניה לבין ניתן יהיה להביא לדחיית התביעה על מרכיביה הכספיים.  קבוצה
תשפה את דורי בניה בגין כל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, ככל  קבוצה דורי, כי קבוצה דורי

תוך ניהול התביעה המשפטית, הוגשה נגד דורי קבוצה  בניה בגין התביעה. דורי עלשתוטל 
 ש"חמליון  19- ידי התובעת, לתשלום סך של כ-תובענה מאת עורך דין, שהוצג לדורי קבוצה על

מליון ש"ח לצרכי אגרה), בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, בגין הסכם שכר טרחה שנכרת  10(
מזמיני העבודות והתמודדות עם לכאורה לשם מתן ייעוץ משפטי בשתי דרישות התשלום ל

   דרישות אותם מזמינים מהנתבעות. 
  

, בשלב זה, ניתן יהיה להביא שפטייםחוות דעת יועציה המלהערכת דורי קבוצה, בהתבסס על 
  לדחיית התובענה.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  -: 18באור 
  
הודעות מהממונה על חוק המכר (דירות) (הבטחת  החברהקיבלה  2011בחודש דצמבר   .4

הממונה) על כוונה להטיל על דורי קבוצה  -להלן( 1974-השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה
עיצומים כספיים בקשר עם אי דיווח ואיחורים בדיווח לממונה על חתימת דורי קבוצה על 

הממונה הינו אמור מאת הסכמי מכר. הסכום הכולל של העיצומים שהתקבלה בגינם הודעה כ
פנתה לממונה בבקשה להפחתה מלאה של העיצומים בגין אי דיווח  החברהליון ש"ח. מ 1.1-כ

וכן ביטול רישומי ההפרה בגין דיווחים שדווחו ולכאורה לא נקלטו במערכות המחשוב של 
ת בגין נקיטת פעולות למניעת הפרו הממונה ואי הטלת עיצומים כספיים בגין עיכוב בדיווח

נותרה ו החלטת הממונה פי- בוטלה על םהעיצו סכום כמחצית, זו בקשה בעקבות. של החוק. 
. דווח לאי טענות בגין"ח ש 600,000 -תלויה ועומדת כוונה להטיל עיצום כספי בסכום של כ

החשיפה המשוקללת של החברה היא בגובה מחצית  לדעת יועציה המשפטיים של החברה, 
  .הסכום הנ"ל

  
ידי חברות ביטוח אשר ביטחו אותן מפני -הינה נתבעת בתביעות המטופלות עלהחברה   .5

הסיכונים נשוא התביעות, למעט רכיב של השתתפות עצמית. סכום ההשתתפות העצמית 
 הכולל בגין התביעות הנ"ל אינו מהותי לחברה.

  
- אי עבודות מזמיני לבין הקבוצה בין מתגלעות ,החברה של הרגיל העסקים במהלך לעיתים  .6

 כלל בדרך שקיימות, ככל אלה, הסכמות-אי סופיים. וחשבונות ביניים חשבונות לגבי הסכמות
 מזמיני עם בהסכמים הקבועים מנגנונים באמצעות ו/או ומתן משא במסגרת מיושבות
 למועד נכון בביצוע הנמצאים בפרויקטים מקצועיות הסכמות- אי החברה, להערכת העבודה.

 נציגי בין דיונים תוך ו/או השגרתי העבודה במהלך פתרון בנות הינן כולן שקיימות, ככל הדוח,
  .העבודה מזמיני לנציגי הקבוצה

  
   הון  - :19 באור

  
  הון המניות הרכב  א.
  

  2011בדצמבר  31  2012בדצמבר 31   

  רשום   
  מונפק
   רשום   ונפרע

  מונפק
  ונפרע

 מספר המניות מספר המניות   
             

115,281,714 200,000,000 135,489,911 200,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א1מניות רגילות בנות
  
  המניות בהון התנועה  ב.
  

במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  ביצעה החברה הנפקת זכויות 2012בינואר,  12ביום 
). במסגרת הנפקת זכויות 2011בנובמבר,  29פי תשקיף מדף של החברה מיום - (על 2011בדצמבר,  25

מסך המניות  99.3% - מניות רגילות של החברה, המהוות כ 20,208,196.8נוצלו זכויות לרכישת 
ניצלו בעלי השליטה בחברה את זכותם הוצעו בהצעת הזכויות. מכלל ניצול הזכויות האמור, ש

  מניות רגילות של החברה. 15,014,178 לרכישת
ש"ח. אלפי  27,134 - בגין המניות שהונפקו על פי דוח הצעת המדף הסתכמה בכ לחברה נטו התמורה

  .3.73%מרכיב ההטבה המשוקלל הגלום במניות שהונפקו הינו 
  

  .המניות של החברה בתקופת הדוח לא היה שינוי בהוןהאמורה מלבד הנפקת הזכויות 
  

  .31 באור ראה לעובדים, אופציות הקצאת בדבר  .ג
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  (המשך) הון  -: 19באור 
  

  שליטה מקנות שאינן זכויות  .ד
  

  במאזן: שליטה מקנות שאינן זכויות הרכב
  

 בדצמבר 31  
  2012 2011 
 ש"ח אלפי  
      

 57,660  65,890  החלק בשווי המאזני
 616  139   מעסקאות תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדותקרן 

      
   66,029  58,276 

  
  

  פיננסיים מכשירים  - :20 באור
  

  הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג  א.
  

 הפיננסיים המכשירים לקבוצות במאזן הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן
  :IAS 39-ל בהתאם

  בדצמבר 31   
   2012   2011  

  ש"ח אלפי  פיננסיים נכסים
          

        הפסד:אורווחדרךהוגןבשוויפיננסיים נכסים
  24,623   18,275  נכסים פיננסיים שיועדו בעת ההכרה לראשונה

         
  511,470   583,236  לקוחות וחייבים

         
       התחייבויות פיננסיות

         
  525,236   563,365  והפרשה לתיקונים ואחריותספקים זכאים

         
  536,727   508,100  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

         
  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  .1

  
 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  .2
  

 במדד לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב ואגרות בנקאיים מתאגידים הלוואות לקבוצה
 לצרכן המחירים למדד צמודה הפיננסיים המכשירים של הסכום בישראל. לצרכן המחירים
 ש"ח אלפי 365,271-כ הינו לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה לקבוצה קיימת ושבגינו
  .2011 בדצמבר, 31 ליום ש"ח אלפי 338,549- וכ 2012 בדצמבר, 31 ליום
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  אשראי סיכון  .3
  

 הכנסותיה רוב את מקבלת הקבוצה אשראי. סיכון של משמעותיים ריכוזים אין לקבוצה
 בטרם הנמכרים השטחים את מוסרת לא מקרה ובכל הפרוייקט הקמת לאורך מרוכשים
 במקביל שוטף באופן משולמים עבודות ביצוע בגין לקוחות חובות התמורה. מלוא את קיבלה
  העבודה. לביצוע
 ש"ח אלפי 86,226- כ של לסך המזומנים ושווי המזומנים הסתכמו 2012 בדצמבר, 31 ליום

 571,829 של לסך הסתכמה לקבל והכנסות הלקוחות ויתרות אלפי ש"ח) 111,269 -2011(
  .אלפי ש"ח) 495,505 -2011( ש"ח אלפי

  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
 2012 בדצמבר, 31 ליום משתנה בריבית נלקחו אשר אותוההלו יתרת הקבוצה. של ארוך לזמן
 בעלת חוב אגרות יתרת לחברה ,בנוסף .אלפי ש"ח) 94,364 -2011( ש"ח אלפי 40,491 הינה
 97,864 -2011( ש"ח אלפי 98,388 הינה 2012 בדצמבר, 31 ליום יתרתה אשר משתנה ריבית

   .אלפי ש"ח)
  

  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
 ש"ח אלפי 18,275 הינה אלה השקעות של 2012 בדצמבר, 31 ליום הכספיים בדוחות היתרה

  ש"ח). אלפי 24,623 -  2011(
  

  חוץ מטבע סיכון  .6
  

 מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה
 מסחריות מעסקאות נובע חליפין שער סיכון .הפולני לזלוטי בעיקר ,שונים למטבעות
 הפעילות מטבע שאינו חוץ במטבע הנקובים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו נכסים ,עתידיות

כמו כן לחברה חשיפה לשער הדולר בקשר עם הסכם  .חוץ בפעילויות נטו מהשקעות וכן
  .ב')4(ג')1( 10ביצוע עבודות הנדסיות כקבלן משנה בפרוייקט דוראד כמתואר בבואר 

  
  הבנייהסיכון מדד תשומות   .7

  
הסכמי התקשרות הצמודים בעם מזמיני עבודות מחד וספקים מאידך  הקבוצההתקשרות 

), חושפת את סעיפי הכנסות לקבל "המדד" - (להלן  מחירי תשומה בבנייה למגוריםלמדד 
ממזמיני עבודות והוצאות לשלם לספקים לשינויים במדד. מכיוון שהחברה חותמת על 

  העבודה וגם עם הספק החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית.הצמדה למדד גם עם מזמין 
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  (המשך) פיננסיים מכשירים  - :20 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

  
 2012 בדצמבר, 31

 שנהעד 
שנה ועד מ

 שנתיים

משנתיים
 3ועד 
 שנים

שנים 3-מ
 4עד 
  שנים

שנים 4-מ
 5עד 
  שנים

  5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח 
           

  480,995  -  - - - - 480,995 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  28,759  -  - - - - 28,759 זכאים

  11,991  -  - - - - 11,991 התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  19,196  -  - - - - 19,196  הפרשות (בעיקר הפרשה לתיקונים ואחריות)

  55,508  -  2,381 160 141 5,874 46,952 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
  544,010  87,075  47,652  50,395 121,679 131,930 105,279 אגרות חוב

                  
 693,172 137,804 121,820 50,555  50,033  87,075  1,140,459

  
  2011 בדצמבר, 13

 

 שנהעד 
שנה ועד מ

 שנתיים

משנתיים
 3ועד 
 שנים

שנים 3-מ
 4עד 
  שנים

שנים 4-מ
 5עד 
  שנים

  5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח 
           

  432,702  -  - - - - 432,702 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  38,674  -  - - - - 38,674 זכאים

  34,415  -  - - - 10,649 23,766 התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  19,445  -  - - - - 19,445  הפרשות (בעיקר הפרשה לתיקונים ואחריות)

  109,508  -  1,783 118 3,998 1,757 101,852 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
  517,476  80,834  30,032 100,453 109,613 81,906 114,638 אגרות חוב

  10,176  -  - - - - 10,176 אגרות חוב ניתנות להמרה
                  
 741,253 94,312 113,611 100,571 31,815  80,834  1,162,396
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  (המשך) פיננסיים מכשירים  - :20 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 31 בדצמבר 31   
   2012  2011   2012   2011  
 אלפי ש"ח   

       התחייבויות פיננסיות
        

  432,557   491,271  427,803 458,988 )1אגרות חוב (
  10,278   -  10,277 - )1אגרות חוב ניתנות להמרה (

          
  442,835   491,271  438,080 458,988  כ"סה

  
  המאזן. לתאריך פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס ההוגן השווי  )1(

  
 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,

 או מתתוא זכות ויתרות וזכאים שירותים ולנותני לספקים התחייבויות ואחרים, בנקאיים מתאגידים
  שלהם. ההוגן לשווי הקרוב

  
  ארוך לזמן פיננסיים מכשירים של הצמדה תנאי  .ה
  

  2012בדצמבר  31  
    מטבע ישראלי  
  סה"כ  לא צמוד צמוד  
  אלפי ש"ח  

     התחייבויות לזמן ארוך
      

מתאגידים בנקאיים  הלוואות
  7,257  1,800 5,457 אחריםומנותני אשראי

  378,877  98,388 280,489 אגרות חוב
       
  285,946 100,188  386,134  

  
  

  2011בדצמבר  31  
    מטבע ישראלי  
  סה"כ  לא צמוד צמוד  
  אלפי ש"ח  

     התחייבויות לזמן ארוך
      

מתאגידים בנקאיים  הלוואות
  6,402  4,481 1,921 אחריםומנותני אשראי

  337,197  97,864 239,333 אגרות חוב
       
  241,254 102,345  343,599  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני  .ו
  

   
  לשינויים רגישות מבחן

  ריבית בשיעורי
  מהשינוי (הפסד) רווח   

   
 ריבית עליית
    3% של

 ריבית ירידת
  1% של

  ש"ח אלפי   
        

2012  )4,286(   1,429  
       

2011  )5,676(   1,892  
  
  

   

בשערי לשינויים רגישות מבחן
 ערך ניירות של הבורסה

  סחירים
  מהשינוי (הפסד) רווח   

   
שערים עליית
   10% של

   ירידת
 של שערים
10%  

  ש"ח אלפי   
        
        

2012   1,828   )1,828(  
        

2011   2,462   )2,462(  
  
  

   
  לשינויים רגישות מבחן
  לצרכן המחירים במדד

  מהשינוי (הפסד) רווח   

   
  מדד עליית
    1.5% של

  מדד ירידת
  1.5% של

  ש"ח אלפי   
        

2012   )5,400(   5,400  
        

2011   )5,078(   5,078  
  

  

   
  מבחן רגישות לשינויים
  בשער החליפין של הדולר

  רווח (הפסד) מהשינוי   

   
של ה עליי

10% 
 שלה יריד

10% 
  אלפי ש"ח   
        

2012   8,746   )7,720(  
        

2011   10,551   )13,272(  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  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  .1

 אחרים עניין ובעלי משקיעים
  

 והשירותים המוצרים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג  .2
 הקבוצה. של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת המותאמת

  
 ערך וייצרו העסקית בפעילות תמיכה שיבטיחו טובים הון ויחסי גבוה אשראי דירוג על לשמור  .3

  המניות. לבעלי מרבי
  

  הכנסות  - :21 באור
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח  
           

        ממכירת בניינים וקרקעות ומביצוע עבודות:הכנסות 
         

 148,154  14,017  199,500  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות
 1,029,446  1,308,301  1,549,354  מביצוע עבודות הכנסות 

       
   1,748,854  1,322,318  1,177,600 

 2,079  400  188  הכנסות מהשכרה
       
   1,749,042  1,322,718  1,179,679 
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   - שבוצעו והעבודות ההשכרה המכירות, עלות  - :22 באור
  

    
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
    2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח    
         לפי מקורות ההכנסה  א.
            
  124,694   18,738   173,067 עלות מכירת בניינים וקרקעות  
  948,863   1,216,552   1,435,711 עלות ביצוע עבודות  
            
    1,608,778   1,235,290   1,073,557  
  191   382    311 עלות ההשכרה  
             
    1,609,089   1,235,672   1,073,748  
            
         מרכיבי הוצאהלפי   ב.
            
  50,382   13,743   46,372  קרקע  
  206,698   296,959   449,532 חומרים  
  697,913   804,965   924,693 קבלני משנה  
  49,941   80,382   119,140 שכר ונלוות  
  1,075   821   6,404 מימון שהוון  
  3,574   4,119   4,517  פחת  
  64,165   34,683   58,431 אחרות   
            
    1,609,089   1,235,672   1,073,748  

  
  

  ושיווק מכירה הוצאות  - :23 באור
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח  
            

  1,473   1,807   2,093  שכר ונלוות
  1,089   1,379   1,826  פרסום
  387   185   546  אחרות

           
  4,465   3,371   2,949  
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  וכלליות הנהלה הוצאות  - :24 באור
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח  
            

  22,657   28,210   26,814   שכר ונלוות
  11,369   14,872   6,665 ושכר דירקטוריםלבעלת שליטה דמי ניהול
  13,919   16,790   14,821 ואחזקת משרדיםשכירות 

  1,362   1,631   1,950 והפחתות פחת
  215   273   382  מסים וביטוח

  4,818   5,663   5,539 רותים מקצועייםיש
  3,106   2,092   1,236  אחרות

           
  57,407   69,531   57,446  

  
  

  נטו מימון, הוצאותו הכנסות  - :25 באור
  

    
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
    2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח    
       הכנסות מימון  א.

          
 1,898  -  349 רווח מניירות ערך סחירים, נטו  
 1,168  691  - שערוך רכיב המרה של אגרות חוב להמרה  
 1,055  3,462  2,841 ריבית על פקדונות לזמן קצר  
 82  117  33 חובהריבית בגין יתרות  
 200  3,770  1,169 בגין מכשירים נגזריםרווח   
 6,516  6,563  3,497 אחרות, נטו  
        
    7,889  14,603  10,919  

     הוצאות מימון  ב.
        
 3,430  3,100  2,332 לזמן קצראשראיהוצאות מימון בגין  
  -   223  - סחירים, נטוהוצאות מימון בגין ניירות ערך  
 להמרה אגרות חוב הניתנותהוצאות מימון בגין   

 4,003  2,144  104 במניות
 42,165  44,013  39,003 אגרות חובהוצאות מימון בגין  
 1,466  678  173 הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך  
 1,448  1,491  1,592 עמלות והוצאות בנק  
 2,030  1,910  994 , נטואחרות  
 )8,632(  )15,032(  )2,658( נכסים כשיריםהוצאות שנזקפו לעלות -בניכוי   
        
    41,540  38,527  45,910 
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  נטו אחרות, (הוצאות) הכנסות  - :26 באור
  

  

  )ב'1ד'(29*) לפרטים ראה באור 
  

   -כנסהה על מסים  - :27 באור
  

  הקבוצה חברות על החלים המס חוקי  א.
  

   1985-התשמ"ה אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס חוק
  

 לשינויים מותאמות כשהן בישראל מס לצורכי התוצאות נמדדו 2007 שנת לתום עד החוק, פי על
   לצרכן. המחירים במדד

  
-התשמ"ה אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש

 נמדדות ,2008 משנת החל ואילך. 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985
 המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות

   .2007 בדצמבר, 31 ליום שעד בתקופה לצרכן
  

  הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי  .ב
  

  . 25% -  2012ובשנת  24%היה  2011, בשנת 25%היה  2010שיעור מס החברות בישראל בשנת   .1
  

 2011- התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר,  5ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי 2012החוק בוטל, בין היתר, החל משנת  החוק). במסגרת -(להלן 

. לאור 2012החל משנת  25%מס החברות. במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון  25% -העלאת שיעור מס החברות ל

  ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי.
  

    

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח  
           

  )2,086(   )1,556(   )1,029(  עסקאות שבוטלו הוצאות בגין 
  )5,182(   )5,579(   -  ימוש השקעה בחברה בשליטה משותפת הפסד ממ

  -   49,400   -  רווח מדמי ייזום 
  -   )2,473(   -  הפשרת עלויות נצברות

משערוך השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה באיחוד רווח 
  -   59,751   -   יחסי
  6   )28(   )712( קבועממימוש רכוש(הפסד) רווח 

  )571(   -   )1,110( הפחתת עסקאות מקרקעין
  -   -   )498( הפסד בגין סיום הסכם ניהול*)

  )1,877(   -   - ארגון-הוצאות בגין רה
  -   -   )326( הפסד ממימוש חברה מאוחדת

  )1,043(   )2,602(   )2,433(  אחרות
          
  )6,108(   96,913   )10,753(  
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  (המשך) כנסההמסים על   -: 27ר באו
  
 שמקום יחסי באיחוד והמאוחדות המאוחדות החברות על החלים העיקריים המס שיעורי  .2

  הינם: לישראל מחוץ התאגדותן
  

   %  
      

  19   בסלובקיההמאוחדותחברות
  10   בקפריסיןהמאוחדותחברות
  10   בבולגריההמאוחדותחברות
  21   באוקראינההמאוחדותחברות

  
  נדחים מסים  .ג

  
  ההרכב:

 והפסד רווח על ותדוחניםמאז  

 בדצמבר31  
  ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  20122011 2012 2011 2010 
  ש"ח אלפי  

         נדחיםמסיםהתחייבויות
          

  )1,265(  )2,909(  )1,803(  6,641 8,444 רכוש קבוע
  797  )130( )100(  2,193 2,293 ן להשקעה המוצג בשווי הוגן"נדל

  )1,116(  79 )407(  1,252 1,659 לקוחות והכנסות לקבל
           
  12,396 10,086        

         נכסי מסים נדחים
          

  7,230  )8,533(  9,775  30,802 40,577 הפסדים מועברים לצורכי מס
  -  8,669  )8,669(  8,669 - מלאי בניינים וקרקעות

  572  1,152  7  3,061 3,068 הטבות לעובדים
           
  43,645 42,532        
           

  6,218  )1,672(  )1,197(   הכנסות (הוצאות) מסים נדחים
           

        32,446 31,249 מסים נדחים, נטו
  

  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 אלפי ש"ח  
      

 39,365  40,164  נכסים לא שוטפים
 )6,919(  )8,915(  התחייבויות לא שוטפות

      
   31,249  32,446 

  
 המס שיעורי על בהתבסס )25% -  2011( 25% של ממוצע מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המסים
   המימוש. בעת לחול הצפויים

  
  אחרים זמניים והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים  ד.

  
 2012 בדצמבר, 31 ליום מסתכמיםו הבאות לשנים המועברים מס לצורכי עסקיים הפסדים לחברה
 של בסך נדחים מסים נכסי הכספיים בדוחות נרשמו אלה הפסדים בגין .ש"ח מליון 165 -כ של לסך
   ).במהלך השנים הקרובות חייבת הכנסה של מקיומה כתוצאה לניצולם הצפי (בשל ח"ש מליון 41 -כ
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  (המשך) כנסההמסים על ה  -: 27באור 
  

  הפסד וא ברווח הכלולים (הטבת מס) ההכנסה על מסים  ה.
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח   
           

  10,073   10,683   11,341  מסים שוטפים
  )6,218(   5,056   1,197  מסים נדחים

  )404(   )230(   383  מסים בגין שנים קודמות
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 

  -   )3,384(   -  בשיעור המס
           
   12,921   12,125   3,451  

  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 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח  
           

  2,928   83,767   46,867  רווח לפני מסים על ההכנסה
        

  25%   24%   25%  הסטטוטורישיעור המס
        

  732   20,104   11,717  המס הסטטוטורימס מחושב לפי שיעור
        

          במס בגין:עלייה (ירידה)
           

  546   345   1,380  , נטושאינן מותרות בניכוי לצרכי מסהוצאות
ת והמטופל ותחבר )רווחיהפסדי (חלק הקבוצה ב

  )784(   808   )2,081(  לפי שיטת השווי המאזני
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעור 

  -   )3,384(   -  המס
הפרשים בבסיס המס בגין בניינים מוחזקים 

  -   4,494   1,861  למכירה
  -   )14,340(   -  הכנסות פטורות

חברות מאוחדות בחו"ל החייבות בשיעור מס 
  126   123   153  מופחת

  )404(   )230(   383  מסים בגין שנים קודמות
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות בגינם 

  )105(   )159(   -  לא נזקפו מסים נדחים בעבר
  3,951   2,963   253 הפסדים בגינם לא נוצרו מסים נדחים

  )611(   1,401   )1,015( אחרים
        

  3,451   12,125   12,921  מסים על ההכנסה
        

  118.0%   14.5%   27.5%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
          

  
   



  א. דורי בע"מקבוצת 
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

72 

  
  

  (המשך) כנסההמסים על ה  -: 27באור 
  
  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 .2008 המס שנת וכולל

  
  למניה (הפסד) נקי רווח  - :28 באור

  
  למניה (הפסד) נקי הרווח בחישוב ששימשו (ההפסד) והרווח המניות כמות פרוט

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012 2011 (**(*  2010 (**(*  

  

כמות 
מניות 
משוקללת

  רווח נקי
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
החברה

כמות 
מניות 
משוקללת

נקי  רווח
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
 החברה 

כמות 
מניות 
משוקללת

הפסד 
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
 החברה

אלפי ש"ח אלפיםאלפי ש"ח אלפיםאלפי ש"ח אלפים  
            

לצורך  (הפסד) כמות המניות והרווח
  )10,573(  115,282  60,694  115,282 20,938 135,054 חישוב רווח נקי (הפסד) בסיסי

            
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 

  -  -  1,453  4,191 - -  ***) מדללות
            

  )10,573(  115,282  62,147  119,473 20,938 135,054 לצורך חישוב רווח נקי (הפסד) מדולל
  

  ).5א'(2 למפרע, ראה באור*)      הותאם 
הותאמו למפרע בעקבות הנפקת זכויות המתוארת בביאור  2011 -ו 2010**)   מספרי ההשוואה לשנים 

  .ב'19
 לא נכללו ניירות ערך המירים 2012 -ו 2010***)  בחישוב הרווח הנקי (ההפסד) והמדולל למניה לשנים 

(מניות רגילות פוטנציאליות מדללות) מסוג אגרות חוב להמרה סדרה ב' כיוון שהכללתן תביא 
  להשפעה אנטי מדללת על הרווח הנקי (הפסד) הבסיסי למניה.

  
  קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - :29 באור

  
  קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות  א.

  
  ההרכב:

  
  2012 בדצמבר, 31

  

 בעל שליטה
  (החברה
האם)

חברות  
כלולות 

(עסקאות 
  משותפות)

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  אלפי ש"ח  
      

  5,863  -  -  לקוחות והכנסות לקבל
  2,029   82,247  -  חייבים ויתרות חובה
  -  -  1,685  זכאים ויתרות זכות

  264  -  -   ספקים
יתרת לקוחות הגבוהה במשך 

 -  השנה
 

-  7,812  
יתרת חייבים ויתרות חובה 

 -  הגבוהה במשך השנה
 

82,247   2,956  
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  (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 29באור 
  

  2011בדצמבר,  31

  

 בעל שליטה
  (החברה
האם)

חברות  
כלולות 

(עסקאות 
  משותפות)

  חברות
   אחיות 

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  אלפי ש"ח  
       

  7,841  2,254   -  -  לקוחות והכנסות לקבל
  2,970 -   43,759  -  חייבים ויתרות חובה
  - -   -  787  זכאים ויתרות זכות

  479 -   -  -  ספקים
יתרת לקוחות הגבוהה במשך 

 -  השנה
 

-   2,254  10,597  
יתרת חייבים ויתרות חובה 

 -  הגבוהה במשך השנה
 

110,491   - 3,940  
  
  עניין ובעלי קשורים לצדדים הטבות  ב.

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  אלפי ש"ח   
           

 757  1,172  - שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה
      

שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או 
 1,308  1,173  1,000 מטעמה

      
 639  659  955 שכר דירקטורים המועסקים בחברה

      
 9,235  12,626  3,690 *)דמי ניהול לחברה האם

      
 1,936  1,809  - דמי ייעוץ ושירותי מחשוב לצדדים קשורים

      
    מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות

      
צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה 

 3  2  - או מטעמה
 9  9  8 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

 1  1  1 דירקטורים המועסקים בחברה
        
  )ד'.2ד'(29. לפרטים ראה באור אלפי ש"ח 2,667 -כולל שירותי מנכ"ל בסך של כ 2012בשנת  *)
  

  קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  .ג
  

  2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
בדבר תנאים

 ראה

 בעל שליטה
  (החברה
 האם)

חברות 
כלולות 

(עסקאות 
 משותפות)

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  אלפי ש"ח  סעיף   
            

  2,250   -  -  )2), ד'(1ד'(  הכנסות
  )2,468(   -  -  )2), ד'(1ד'(  עלות ההכנסות

  )1,955(   -  )3,945(  )1ד'(  הוצאות הנהלה וכלליות
  -   3,497  -    הכנסות מימון

     )3,945(  3,497   )2,173(  
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  (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 29באור 
  

  2011 בדצמבר, 31 ביום שהסתיימה לשנה
  

 
בדבר תנאים

 ראה

בעל 
  שליטה
  (החברה
האם)

חברות כלולות
(עסקאות 
 משותפות)

חברות 
  אחיות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"אלפי ש סעיף 
           

  9,018  2,810  - - )2), ד'(1ד'(  הכנסות
  )9,830(  -  - - )2), ד'(1ד'(  עלות ההכנסות

  )4,813(  -  - )12,661( )1ד'(  הוצאות הנהלה וכלליות
  -  -  5,664 71   מימוןהכנסות 

           
    )12,590( 5,664  2,810  )5,625(  
  

  2010בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
בדבר תנאים

 ראה

בעל 
  שליטה
  (החברה
האם)

חברות כלולות
(עסקאות 
 משותפות)

חברות 
  אחיות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"אלפי ש סעיף 
           

  18,103  1,078  - - )2), ד'(1ד'(  הכנסות
  )17,126(  )231(  - - )2), ד'(1ד'(  עלות ההכנסות

  )4,640(  -  - )9,253( )1ד'(  הוצאות הנהלה וכלליות
  )571(  -  - -   הוצאות אחרות

  )258(  -  5,407 -   מימון)הוצאותהכנסות (
           
    )9,235( 5,407  847  )4,492(  
  

  קשורים צדדים עם עסקאות  .ד
  

  דכא קבוצת עם עסקאות  .1
  

 של סךב קבועים שנתיים ניהול דמי שולמו ציוד לאכד החברה בין ניהול הסכם פי על  א)
 ש"ח אלפי 7,994 המהווים ),1997 ספטמבר חודש (בגין למדד צמוד ש"ח אלפי 5,626

 השנתי מהרווח 7.5% של בשיעור משתנים ניהול דמי וכן 2011 דצמבר חודש במונחי
 שהרווח בכך הותנה המשתנים הניהול דמי תשלום מס. תשלום לפני החברה של

 חודש בגין למדד צמוד ש"ח מליון 1.62 לפחות יהיה מס לפני החברה של השנתי
  ).2011 דצמבר חודש במונחי ש"ח מליון 2.28-כ (המהווים 1997 ספטמבר

  
הודיעה החברה על סיום הסכם הניהול בינה לבין אכד ציוד.  2011בנובמבר,  16ביום 

סיום הסכם הניהול הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות (תיקון 
, ביחס לאישור התקשרויות של חברה ציבורית עם בעל שליטה 2011-), התשע"א16מס' 

נים, והחלטת דירקטוריון החברה בה בקשר עם קבלת שירותים ממנו, אחת לשלוש ש
, שלא לפעול לאישור מחדש של הסכם הניהול במתכונתו 2011בנובמבר,  16מיום 

 הנוכחית. 
  

  הלן.ל 'ג2 ףסעיראה שנחתם בין החברה לבין גזית ישראל ם ניהול חדש בדבר הסכ
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 Creston Enterprisesבין החברה לבין  2007בהתאם להסכם שנחתם בחודש אפריל   ב)
Limited בשליטתה של  2012בפברואר,  29שהייתה עד ליום  חברה ,קרסטון) - (להלן

 .Dori Construction and Engineering (NIG) Ltd-אכד ציוד, התחייבה החברה לספק ל
 29הוחזק, עד ליום ונה המונפק והנפרע מה 50%דורי ניגריה), חברה אשר  - (להלן 

ידי אכד ציוד, שירותים טכניים וייעוץ לניהול פרוייקטים -בעקיפין על 2012בפברואר, 
  של דורי ניגריה מטעמה של קרסטון.

  
 וייעוץ לניהול פרוייקטים של דורי ניגריה מטעמה של קרסטון.

  
לדורי בניה תמורה בגובה של  ההסכם קבע כי בגין השירותים האמורים תשלם קרסטון

מכל הכנסה שתהיה לדורי ניגריה מביצוע פרוייקטים בניגריה החל מחודש ינואר  3.5%
פי ההסכם -אלפי דולר ארה"ב. בנוסף, על 2,150עד לתקרה שנתית בסך של  2007

דולר ארה"ב בגין הוצאות המשרד  1,500החברה היתה זכאית לתשלום חודשי בסך 
  יה ולהחזר הוצאות סבירות, שיוצאו בפועל במסגרת ביצוע ההסכם. הראשי של דורי בנ

  
פי ההתקשרות - העבירה החברה לדורי בניה את זכויותיה וחובותיה על 2008בשנת 

האמורה, ובהתאם סיפקה דורי בניה את השירותים האמורים לדורי ניגריה. בגין מתן 
מליון  2.8- נסות בסך של כהכ 2012- ו 2011השירותים האמורים רשמה דורי בניה בשנים 

  מליון ש"ח, בהתאמה. 2.2-ש"ח וכ
  

, הודיעה אכד ציוד, כי התקשרה בהסכם עקרונות עם צד שלישי 2012בחודש פברואר 
למכירת מלוא החזקותיה, בעקיפין, במניות דורי ניגריה וקרסטון, אשר תבוצע לפי 

סכם העקרונות נקבע, . בנוסף, בה2012בפברואר,  29הוראות הסכם העקרונות עד ליום 
שהסכמי הניהול והייעוץ הקיימים בין הצדדים להסכם העקרונות יבוטלו, לרבות הסכם 
הייעוץ האמור לעיל עם דורי בניה. נכון למועד הדוח, הושלמה ההתחשבנות הכספית 

  בין הצדדים. 
  

  בה השליטה ובעל בע"מ גלוב גזית קבוצת עם עסקאות  .2
  
  בחברהשינויים במבנה השליטה   א)
  

) על ידי חברות בשליטת BMBYהופעל מנגנון רכישה ומכירה ( 2011 ,במרס 10ביום 
קבוצת אורי דורי) לגבי החזקותיהם והחזקות חברת ג. גלוב  -להלן אורי דורי ודוד כץ (

מהונה המונפק מוחזקים על ידי גזית גלוב  100%פיתוח בע"מ (חברה פרטית אשר 
אכד), המחזיקה  -להלן רת אכד בנין והשקעות בע"מ (גזית גלוב) בחב -להלן בע"מ) (

 הודיעה 2011 ,באפריל 3מהון המניות של החברה. ביום  74%-במישרין ובעקיפין בכ
גזית גלוב לקבוצת אורי דורי, כי בחרה לרכוש את חלקה של קבוצת אורי דורי באכד 

  .BMBY -) במחיר שננקב בהודעת ה50%(
 

העסקה האמורה, כך שגזית גלוב רכשה מקבוצת אורי  הושלמה 2011באפריל,  17ביום 
דורי את כל חלקה בהון המניות המונפק של אכד. בעקבות השלמת העסקה, החזיקה 
גזית גלוב (באמצעות חברה בבעלותה המלאה) במלוא הון המניות המונפק של אכד 

)100%.( 
  

שראל אשר מכרה חברת גזית גלוב את החזקתה באכד לגזית י 2011במאי,  31ביום 
(יתרת מניות גזית ישראל מוחזקות על ידי  75%מוחזקת על ידי גזית גלוב בשיעור של 

  מר רונן אשכנזי המכהן כמנכ"ל החברה).
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הודעה מגזית ישראל, לפיה  החברהקיבלה יו"ר דירקטוריון  2011, באוקטובר 23ביום   )ב
גזית ישראל מקיימת בדיקות ראשוניות שתכליתן, בין היתר, היא 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 

בהתקיימותם של מרכיבים שונים, אשר בשלב זה לא התקיימו. עוד הובהר תלויה 
זית בהודעה, כי טרם התבצע דיון מקיף וטרם התקבלה החלטה כלשהי בדירקטוריון ג

נכון למועד למיטב ידיעת החברה, גלוב, בעניין זה. ישראל ו/או בדירקטוריון גזית 
  .הדוח, אין ודאות כי תתקבלנה החלטות כלשהן בנדון

  
 קבוצה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2012 ,בספטמבר 12ום בי  )ג

 דורי התקשרות את) קבוצה דורי ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור שהתקבל(לאחר 
לתקופה של שלוש  ,בעלת שליטה בחברה, ישראל גזית עם שירותים בהסכם קבוצה

  :שלהלן עיקריו, 2011 בנובמבר 16שנים ובתוקף החל מיום 
השירותים שינתנו במסגרת הסכם השירותים יכללו יעוץ כלכלי ויעוץ אסטרטגי, 
מחשוב ומערכות מידע (למעט אספקת חומרה, תוכנה ותחזוקתם), יעוץ הנדסי, פיתוח 

בתוספת  ליון ש"חמ 1בסך של  עסקי ושירותים אחרים, וזאת בתמורה שנתית קבועה
ת מדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו התמורה תהיה צמודה לעליימע"מ. 

כל צד יהא רשאי לסיים את הסכם השירותים בהודעה  .2011מדד חודש ספטמבר 
  מוקדמת של שלושה חודשים. 

  
  תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה   ד)

  
. שירותיו כמנכ"ל 2011באפריל,  18מר רונן אשכנזי מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 

ידי אכד בנין, מבעלי השליטה, במסגרת הסכם ניהול משנת -החברה הועמדו לחברה על
לאור חוק  2011בנובמבר,  15אשר חודש אוטומטית מדי שנה והסתיים ביום  1992

(לפרטים אודות  הסכם הניהול הקודם) -להלן ( 2011-), התשע"א16החברות (תיקון מס' 
 . )א')1ד'(29הסכם הניהול הקודם ראה באור 

  
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר  2012בספטמבר,  12ביום 

את התקשרות החברה  קבלת האישורים של דירקטוריון החברה ושל ועדת הביקורת)
ועם מר רונן אשכנזי, בקשר עם תנאי כהונתו של מר רונן  גזית ישראלבהסכם עם 

  אשכנזי כמנכ"ל החברה.
  

 שירותי יכהן כמנכ"ל החברה ויספק המנכ"ל) -(להלן  נן אשכנזיבהתאם להסכם, מר רו
שירותי הניהול)  -להלן שלה ( המוחזקות לחברות או בשליטתה ולחברות לחברה ניהול

, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 80%בהיקף שעות שיהא מקביל להיקף משרה של 
ל ו/או גזית ישראל החברה ו/או המנכ" .)מועד התחילה -להלן ( 2011בנובמבר,  16

ימים בכתב  90רשאים להביא את הסכם הניהול לידי סיום בהודעה מוקדמת של 
  ומראש.

  
בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לגזית ישראל מדי חודש תמורה חודשית בסך 

דמי הניהול הקבועים), בתוספת מע"מ, אשר יהיו צמודים  -להלן ש"ח ( 100,000של 
). הוסכם כי 2012מדד אוגוסט לעליה במדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו 

מעביד בין החברה לבין המנכ"ל וכי גזית ישראל תשלם בפועל - לא יתקיימו יחסי עובד
בשליטתה והן למנכ"ל את התמורה בגין שירותיו הן כמנכ"ל גזית ישראל וחברות 

מדי חודש את סכום דמי הניהול כאמור  ישראל כמנכ"ל החברה. החברה תשיב לגזית
לעיל בגין חלקה בתמורה האמורה, כנגד הצגת חשבונית, וכן כספים בגין השתתפותה 

  ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ.  5,000בהוצאות עד לסך של 
  

. 80%ונייד בשיעור של  כן, החברה תשתתף בעלות החזקה ושימוש בטלפון נייח- כמו
  לא נקבעה תקרה להוצאות האמורות. 
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בנוסף לדמי הניהול הקבועים תשלם החברה לגזית ישראל מדי רבעון בגין כהונתו 
כיו"ר דירקטוריון דורי בניה סכום שיחושב כסכום של הגמול השנתי ושל גמול 
ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי, כהגדרתו בתוספת השנייה ובתוספת השלישית 

, כפי 2000-תש"סהצוני), (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חילתקנות החברות 
שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגת ההון של דורי בניה. יובהר, כי היה ומר רונן אשכנזי 

  יחדל מכל סיבה שהיא לכהן כיו"ר דירקטוריון דורי בניה, לא ישולם תשלום זה.
  

לדמי הניהול הקבועים תשלם החברה בתמורה לשירותי הניהול דמי ניהול בנוסף 
במקרה שהרווח השנתי לפני מס של החברה לפי דוחות כספיים משתנים וזאת רק 

מאוחדים של החברה (לא כולל רווחים שינבעו משערוך נכסים חשבונאי שלא אגב 
) 10הרווח) יהא שווה או גבוה מסך של עשרה ( -עסקה של מימוש נכס משוערך) (להלן 

יחושבו כשיעור של דמי הניהול המשתנים). דמי הניהול המשתנים  - להלן מיליון ש"ח (
) מיליון ש"ח 10: הרווח כהגדרתו לעיל בניכוי סך של עשרה (-מהסכום השווה ל 3.5%

הרווח המופחת). הרווח המופחת יהא צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן  -להלן (
 ).2012הינו מדד אוגוסט (כאשר מדד הבסיס 

על עלות דמי הניהול  , לא יעלהבכל מקרה, סכום דמי הניהול המשתנים, ככל שישולמו
הקבועים, לא כולל התשלום בגין כהונתו של מר רונן אשכנזי כיו"ר דירקטוריון דורי 

   אלפי ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה). 1,200בניה (היינו, עד לסך של 
  

דמי הניהול המשתנים ישולמו אחת לשנה לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים 
  .ד התשלום)(בגין השנה הקלנדרית שתקדם למוע

  
לביטוח נושאי משרה, כפי שמקובל ויהא מקובל לדירקטורים ולנושאי  זכאיהמנכ"ל 

משרה אחרים בחברה, וכן לקבלת כתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור בנוסח הנהוג 
ליתר הדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפוף לאישור האורגנים המוסמכים. נכון 

נכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של למועד הדוחות הכספיים, המנכ"ל 
ידי החברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור כמפורט -החברה וכן ניתנו למנכ"ל על

- לאי סודיות, וכן התחייבות לעיל. הסכם הניהול כולל התחייבות של המנכ"ל לשמירת
   תחרות.

  
  בתל אביב צמרת  Gמשרדים במתחם הסכם שכירות   )ה
  

 Gהדוח, שוכרת דורי קבוצה משרדים, מחסנים ושטחי חניה במתחם "נכון למועד 
 1,165. שטח המשרדים הינו החברהשל  הבכירה ההנהלהעבור מטה אביב -צמרת" בתל
מ"ר (נטו). המתחם הינו בבעלות ג'י מרכזים מסחריים בע"מ, שהינה  971-מ"ר (ברוטו) ו

משמשים גם את גזית ם למיטב ידיעת החברה, חברה בשליטת גזית ישראל. המשרדי
מחיר משטח המשדרים.  25% -החלק המושכר על ידי החברה מוערך בכ. ישראל

 ש"ח. 110 למ"ר (ברוטו) בו מחויבת החברה הינו השכירות
 תרשאי. החברה 2012בספטמבר,  12החל מיום חמש שנים תקופת ההסכם תהא 

כפוף למתן , חודשים ישיםנוספת בת ששכירות  בתקופתלהאריך את תקופת השכירות 
ככל שגזית ישראל תהא מבעלי . שישה חודשיםהודעה מוקדמת בכתב ומראש של 

תהא, בין היתר, כפופה לתקופת האופציה הארכת תקופת השכירות השליטה בחברה, 
ככל שיחול שינוי בשליטה  פי כל דין.-לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ועל

ור לעיל, באופן שגזית ישראל תחדל להיות בעלת בחברה עובר למימוש האופציה כאמ
  שליטה, במישרין ו/או בעקיפין, בחברה, תפקע האופציה ולא תהיה ניתנת למימוש.

בנוסף, המשכירה תעניק לשוכרות שירותי ניהול בגין הנכס המושכר. דמי הניהול 
ל . מדי חודש נדרשות השוכרות לשלם על חשבון דמי הניהוcost+15%בשיטת יחושבו 
ש"ח למ"ר, בתוספת הפרשי הצמדה לעליה במדד המחירים לצרכן על בסיס  20סך של 

  ובתוספת מע"מ. 2012חודש מאי 
אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ,  700- בגין עבודות הגמר של הנכס סך של כתשלם החברה 

תשלומים חודשיים, שיישאו ריבית  60בתשלום חד פעמי או לחילופין לשיעורין, עד 
  . 7%ר של שנתית בשיעו

 שנים) 5ככל שלא יוארך הסכם השכירות לתקופות נוספת מעבר לתקופת ההסכם (
אלפי ש"ח מתוך הסכום ששילמה  350, תשיב המשכירה לחברה סכום של כמפורט לעיל

למשכירה בגין עבודות הגמר כאמור לעיל, ככל ששולם, כשהוא צמוד למדד המחירים 
  לצרכן מיום תשלומם בפועל.
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כאמור לעיל, חלק מהנכס המושכר ישמש הן את החברה והן את גזית ישראל. בהתאם 
לכך, תחלקנה השוכרות ביניהן את ההוצאות המשותפות כדלהלן בגין השימוש בנכס 

) הוצאות 3יהול; () דמי הנ2) דמי השכירות; (1ההוצאות המשותפות): ( -להלן המושכר (
בגין אחזקת שטחי המשרדים, ובכללן הוצאות בגין שירותי ניקיון, אבטחה, תשלומי 
מסים (לרבות ארנונה), חשמל, מים, ביטוח והוצאות נוספות הקשורות באחזקתם של 

 בשטחי משותף שימוש בגין שונות ) הוצאות4(-שטחי המשרדים, ככל שתהיינה כאלה; ו
 תחזוקת עבור מסמכים, תשלומים ואירוח, צילומי כיבוד תהמשרדים, לרבות הוצאו

 במטבח שימוש כגון משרדיים אחרים, שירותים לוגיסטיים וכן המשרדי והמכשור הציוד
  צוות התפעול). -להלן במשותף ( הצדדים את המשמשים התפעול ובצוות

 המועסקים מספר העובדים שבין כל שוכרת תישא בהוצאות המשותפות בהתאם ליחס
שתי  ידי על המועסקים העובדים כלל לבין המשרדים בשטחי אותה שוכרת ידי על

 משרת אשר התפעול צוות את בחשבון להביא מבלי, המשרדים בשטחי השוכרות יחד
  הצדדים בשטחי המשרדים.  כל את

 מההוצאות כחלק ייחשב לא המחסנים עבור וכן החניה שטחי עבור התשלום
 וזאת, לה שיוקצו והמחסנים החניה שטחי בגין שלוםתישא בת שוכרת וכל המשותפות
, העניין לפי, הניהול ודמי דמי השכירות, החניה דמי תשלומי העברת באמצעות
  למשכירה.

   הסכם חלוקת ההוצאות יהא בתוקף כל אימת שהסכם השכירות יהא בתוקף.
  

 )הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר( החברה דירקטוריון אישר 2011 באוגוסט 9 ביום  )ו
 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

  
 יבעלמ שהינה גלוב, גזית בשליטת פרטית חברה עם הקבוצה התקשרה 2008 בשנת  )ז

 הארץ. במרכז ומשרדים חניונים מסחרי, מרכז להקמת בהסכם ,בחברה שליטהה
 הנ"ל הפרוייקט ביצוע בגין ש"ח. ליוןמ 37 -כ של בסך הינה לקבוצה המוערכת התמורה
 ש"ח, ליוןמ 10-וכ ש"ח ליוןמ 16 - כ ,של בסך הכנסות 2010-ו 2011בשנים  החברה רשמה

 קטיהפרוי בניית את החברה השלימה הכספיים הדוחות אישור למועד נכון בהתאמה.
 .ומתבצעת התחשבנות בין הצדדים על יתרת החשבון הסופי

 
דורי בניה (לאחר אישורם של דירקטוריון דורי בניה והאסיפה התקשרה  2008 בשנת  )ח

ועם  ,בחברה מבעלי השליטה מר חיים כצמןעם בהסכם  בעלי המניות)הכללית של 
, שהינם חלק מקבוצת אוטוסוןמר דורי סגל ואריקה  עםחברה פרטית בשליטתו, 

גלוב בע"מ, -הינה בעלת השליטה בגזית . (נורסטאראינקאחזקות  בנורסטארהשליטה 
 -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, להלן  55.4%- המחזיקה בעקיפין בכ

משרה  ונושאי ענין בעלי ועם רהחבכמנכ"ל ה המכהן, אשכנזי רונן מר עם, .נורסטאר)
 מזמין -בגזית גלוב ו/או בנורסטאר, מבעלות השליטה בחברה, וקרוביהם (להלן 

לביצוע עבודות שלד להקמת בנין מגורים במרכז הארץ. התמורה בגין  העבודה),
מיליון ש"ח וכן תוספות על  16.4-עבודות השלד נקבעה על בסיס סכום קבוע בסך של כ

  בסיס עלות בתוספת רווח כפי שנקבע בהסכם.
  

, 2009נחתם בין הצדדים הסכם מפורט, אשר תוקן בחודש ספטמבר  2009בחודש מאי 
שירותים כקבלן ראשי בפרויקט,  מדורי בניהזכות לקבל מזמין העבודה כי ל בו הוסכם,

  בגין עבודות נוספות שיוזמנו.  8%בתמורה שנקבעה על בסיס עלויות בתוספת 
  

הגיעו הצדדים להסכמות, כי העבודות האמורות לא  העבודה בעקבות הודעה של מזמין
  קבלן ראשי., וכי החברה לא תשמש דורי בניהידי - תבוצענה על

  
במסגרת ביצוע עבודות השלד, ביצעה החברה עבודות נוספות, שלא בהתאם לתוכניות   

המקוריות שצורפו להסכם לביצוע עבודות השלד, בגינן צפויה להתבצע התחשבנות בין 
  הצדדים בעתיד. 
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הצדדים פנו  2011 בשנת. הושלמו בפרויקט העבודות, הכספיים הדוחות אישור למועד
המפקח) שיפעל על מנת לגשר ולסייע בין הצדדים לקבוע  -למפקח בניה מורשה (להלן 
 2012לדצמבר,  31 ליום .בגין עבודתה בפרויקט לדורי בניהאת אופן התשלום הסופי 

הצדדים קיבלו  "ח.ש מיליון 5.7-כ הינןבגין פרויקט זה  לקבל הכנסות יתרת לחברה
דורי באופן חלקי בלבד.  דורי בניההמפקח, אשר קיבל את עמדת  הצעה לא מחייבת מן

בדעה כי, בשלב  החברהפנתה ליועציה המשפטיים לבחינת צעדיה בנושא. הנהלת  בניה
זה, הסכום שנכלל בדוחותיה הכספיים הינו, האומדן המהימן ביותר של ההכנסות לקבל 

  ולפיכך לא ביצעה כל התאמות כתוצאה מהצעת המפקח.
  
 בע"מ ומסחר תחבורה נכסי נ.ת.מ עם מאוחדת חברה התקשרה 2010 ספטמבר בחודש  )ט

 בהסכם ,ישראל) ג'י - להלן( בע"מ מסחריים מרכזים ישראל ג'י ועם נ.ת.מ) - להלן(
 מכבי חולים קופת מרפאת להקמת כמויות כתב בסיס על ומערכות גמר עבודות לביצוע
 חברה הינה ישראל 'יג ,החברה ידיעת למיטב ).העבודות - להלן( בחיפה חורב במרכז

 מסחרי מרכז הינו חורב ומרכז ,בחברה השליטה מבעלי שהינה ,גלוב גזית מקבוצת
למועד אישור הדוחות הכספיים העבודות  .ישראל 'יוג .ת.מנ של משותפות בבעלות

מליון ש"ח. בגין ביצוע  9 - בפרויקט הושלמו. התמורה לקבוצה הסתכמה לסך של כ
וכן סכום לא  2011 מליון בשנת  9 - העבודות האמורות רשמה החברה הכנסות של כ

   .2012מהותי בשנת 
  
) ורכשה סדרה ו'(, השתתפה גזית ישראל בהרחבת אגרות חוב 2012בינואר,  30ביום   )י

בפברואר,  20ביום למיטב ידיעת החברה,  .אגרות חוב (סדרה ו') אלפי ש"ח ע.נ. 4,720
במסגרת המסחר השוטף בבורסה מכרה גזית ישראל את אגרות החוב האמורות  2012
  ערך. תלניירו

  
מסחריים למכירת חשמל  ישראלהתקשרה דוראד בהסכם עם ג'י  2012בנובמבר  4ביום   )אי

  שנים ממועד ההפעלה של תחנת הכוח של דוראד.  15לתקופה של 
  

ההתקשרות בהסכם כפופה, בין היתר, לאישור הגופים הממנים את הקמת תחנת הכוח, 
  שנכון למועד הדוח טרם התקבל. 

 
   -  עניין בעלי עם עסקאות  .3
  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור  2009 ,ביוני 7ביום   )א
) להרחיב את סכום הכיסוי 2009 ,באפריל 28ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 

ליון מ 20ליון דולר ארה"ב לסך של עד מ 10הביטוחי במסגרת פוליסת הביטוח מסך של 
פי אותה פוליסה. תוקף פוליסת - לתקופת הביטוח עלדולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר 

-. הביטוח יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על2010 ,בפברואר 26הביטוח יסתיים ביום 
ידי התקשרות בפוליסה אחרת), - ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח האמורה ובין על

טוח וקבעו ובלבד שועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את חידוש פוליסת הבי
כי לא חלו שינויים מהותיים בתנאי הביטוח והפרמיה. החלטה זו תעמוד בתוקף 

  .)הנ"ל) שנים (ממועד החידוש הראשון של פוליסת הביטוח 8לתקופה של עד שמונה (
  

(לאחר שהתקבל אישורה של ועדת  החברהאישר דירקטוריון  2013מרס ב 13 וםבי
לרבות , בחברההתגמול) את חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

לתקופה נוספת של שנה אחת, מר דורי סגל, שהינו חלק מקבוצת השליטה בנורסטאר, 
ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של -בתנאים שאושרו עלשתנאיה עומדים 

 . 2009ני ביו 7החברה ביום 
  

  סיום כהונת יו"ר דירקטוריון החברה   ב)
  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר  2012בספטמבר,  12ביום 
את התקשרות החברה קבלת האישורים של דירקטוריון החברה ושל ועדת הביקורת) 

כיו"ר דירקטוריון  בהסכם בקשר לתנאי סיום כהונתה של גב' אריאלה זוכוביצקי
 - להלן ) וסיום הסכם הניהול עם חברה בשליטתה (2012באפריל,  1החברה (החל מיום 

  הסכם סיום כהונה), שאלה עיקריו:
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עם חברה בשליטתה של גב' אריאלה זוכוביצקי  2008בתנאי ההסכם מחודש אוגוסט 
 הסכם הניהול), -להלן שירותי ניהול וייעוץ כיו"ר הדירקטוריון של החברה  לפיו נתנה
  שינוי למעט בתנאים המפורטים להלן:כל לא יחול 

  
תקופת ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בהסכם הניהול תוארך משלושה חודשים  .1

 -להלן ( 2012 ,באוגוסט 31ועד ליום  2012 ,באפריל 1לחמישה חודשים, קרי, מיום 
התמורה והחזר  תקופת ההודעה המוקדמת), בגינם תשולם לגב' אריאלה זוכוביצקי

 הוצאות כפי שנקבע בהסכם הניהול. 
בתקופת ההודעה המוקדמת תעמוד גב' אריאלה זוכוביצקי לרשות החברה  .2

וממלא/י מקומה בחברה ובחברות מוחזקות של החברה לצורך העברה מסודרת של 
  התפקידים אותם מילאה.

לוש וחצי פעמי בגין תרומתה לקבוצה בש- מענק חד שולםגב' אריאלה זוכוביצקי ל .3
  ח.אלפי ש" 500שנות כהונתה בסך של 

  
באפריל,  1מונה מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה וביום  2012במרס,  25ביום 
  זוכוביצקי. אריאלה נבחר לשמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה במקומה של גב'  2012

  
  זניחות נוהל  )ג

  
 לסיווגה וכללים מנחים קווים לאמץ החברה דירקטוריון החליט 2010 במרס, 18 ביום
 עניין) בעלי עסקת - (להלן עניין בעל עם שלה מאוחדת חברה או החברה של עסקה של

 שנתיים), כספיים (דוחות ערך ניירות לתקנות )1)(ד)(3(64 בסעיף כקבוע זניחה כעסקה
   .2013במרס,  13הנוהל אושר מחדש ביום  זניחה). עסקה - (להלן 2010-התש"ע

  
 עשויות או מבצעות שלה, מאוחדות וחברות החברה שלה, הרגיל העסקים הלךבמ

 מסוגים למבחנים, בהתאם זניחות, עסקאות הינן ואשר עניין, בעליעם  עסקאות לבצע
 העניין שלבעל או עניין בעל עם שירותים רכישת עסקאות כדלקמן: מאפיינים ובעלות

 עם ו/או בחברה שליטה בעלי עם להיות עשויות או הינן העסקאות אישי. עניין יש
 החברה דירקטוריון באישורן. אישי עניין שליטה לבעל שיש ו/או בשליטתם חברות

  :יםהבא םהתנאי בה יתקיימו אם ,זניחה כעסקה תחשב עניין בעלי עסקת כי קבע,
  
  איננה עסקה חריגה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות). העסקה  )1
  
 בעלי עסקת העניין, נסיבות מכלל העולים מיוחדים איכותיים שיקולים בהעדר  )2

 לעסקה המחושבת הרלוונטית המידה אמת אם זניחה כעסקה תיחשב עניין
 סך או )0.5%( אחוז מחצי פחות של בשיעור הינה להלן) כאמור יותר, או (אחת
   להלן. כמפורט מביניהם, הנמוך ,ש"ח ליוןמ 3 של

 
 יותר או אחת תחושב זניחה כעסקה סיווגה שיבחן עניין בעלי עסקת בכל

 הכספיים הדוחות בסיס על המסוימת לעסקה הרלוונטיות המידה מאמות
 הנכסים היקף - נכסים יחס (א) החברה: של האחרונים השנתיים המאוחדים

 היקף - התחייבויות סך (ב) הנכסים; סך חלקי העניין בעלי עסקת נשוא
 הכנסות יחס (ג) ההתחייבויות; סך חלקי העניין בעלי עסקת נשוא ההתחייבויות

   השנתי. ההכנסות סך חלקי העניין בעלי עסקת נשוא ההכנסות סך -
  

 ההכנסה היקף אם זניחה, כעסקה תיחשב שירותים למכירת עסקה לדוגמא, ,כך
 ,שבהם נמוךכ ,ש"ח ליוןמ 3 של סך או )0.5%( אחוז מחצי נמוך בעסקה לחברה
 המאוחדים הכספיים הדוחות פי-על החברה, של ההכנסות מסך להלן כמפורט

  האמורים.
  
 תוגדר לא עסקה למשל, כך איכותית. מבחינה גם זניחה הינה העניין בעלי עסקת  )3

 לקבל צפויים קרובו או השליטה בעל עסקה אותה במסגרת אם זניחה כעסקה
 בציבור. ןעליה דיווח במסירת חשיבות שיש הנאה, טובות

  
 מאותה חלק הינן שבפועל כך תלות, ביניהן מתקיימת אשר נפרדות, עסקאות

  אחת. כעסקה יבחנו התקשרות,
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  (המשך) בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 29באור 
  

 במקרים אף עניין בעלי עסקאות על לדווח רשאית החברה לעיל, האמור אף על
  לעיל. לאמור בהתאם כן לעשות מחויבת שאינה

  
  אושרו עסקאות זניחות הבאות:בתקופת הדוח    )4

אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012במרס,  14ביום  -  
מעת לעת  דורי בניה, לפיה דורי בניה תבצעעם החברה הביקורת) התקשרות 

שילמה החברה לדורי  2011. בשנת החברהעבודות בדק בפרויקטים שונים עבור 
   בהתאמה. ,ש"חאלפי  560 - סך של כ 2012ובשנת  אלפי ש"ח 796 - סך של כבניה 

אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012במרס,  14ביום  -  
החברה וכן חברות בת וחברות דורי בניה, לפיה התקשרות החברה עם  הביקורת)

פי - הינן מבוטחות ביחד ו/או לחוד על(לרבות דורי בניה ורום גבס) קשורות שלהן 
חייבה את החברה בחלקה היחסי בפרמיית  דורי בניהפוליסות ביטוח שונות. 

הביטוח בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי יועץ חיצוני. סך ההחזר ששילמה 
  אלפי ש"ח. 11- , הסתכם בכ2012בגין הפרמיה בשנת  לדורי בניההחברה 

  פעילות מגזרי  - :30 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,
  קבוצתי. בסיס על מנוהלים ההכנסה, על ומסים פיננסיים) מכשירים של הוגן שווי

   להשקעה. ונדל"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  .1

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  
  אלפי ש"ח   

     הכנסות מחיצוניים:
       

 150,463  14,017  199,500וקרקעותמכירת בניינים
 1,055,437  1,417,799  1,661,327ביצוע עבודות

 2,079  400  188אחר
     

1,861,015  1,432,216  1,207,979 
     :בין מגזריםהכנסות

      
 )28,300(  )109,498(  )111,973(ביצוע עבודות

      
 1,179,679  1,322,718  1,749,042בדוחות רווח והפסדסך הכל

  
  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 
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  (המשך) מגזרי פעילות  - :30באור 
  

  (הפסד) נקי לרווח והתאמה המגזר תוצאות  .2

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  
  אלפי ש"ח   
      

 4,379  )26,684(  24,230וקרקעותמכירת בניינים
 43,777  46,916  67,679ביצוע עבודות

 -  46,664  )1,340(אנרגיה
 1,888  18  100אחר

       
  90,669  66,914  50,044 
       

 )4,320(  )3,170(  )2,329(התאמות
       
  88,340  63,744  45,724 
       

 )2,329(  52,813  - , נטושל יוחסואחרות(הוצאות) הכנסות
 )5,476(  )8,866(  )7,822( הוצאות שלא הוקצו למגזרים

       
לאחר הכנסות (הוצאות)  רווח תפעולי

 37,919  107,691  80,518אחרות
           

 )34,991(  )23,924(  )33,651( הוצאות מימון, נטו
 )3,451(  )12,125(  )12,921( מסים על הכנסה

       
 )523(  71,642  33,946 רווח נקי (הפסד)

  
  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 

  
 המגזר את המשמשים נכסים  .3

 בדצמבר 31  
  2012  2011(* 
 ש"ח אלפי  
      

 904,195 867,820 מכירת בניינים וקרקעות
 678,724 743,175 ביצוע עבודות

  77,703  112,065  אנרגיה
 13,277 13,500 אחר

    
 1,736,560  1,673,899 
    

 72,457 55,693 מגזריםלהוקצונכסים שלא
    
 1,746,356 1,792,253 סך הכל נכסים 

  
  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 
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  (המשך) מגזרי פעילות  - :30באור 
  

  המגזר התחייבויות .4
 בדצמבר 31  
  2012  2011(* 
 ש"ח אלפי  
      

 447,483 370,734 מכירת בניינים וקרקעות
 521,783 557,691 ביצוע עבודות

 5,954 5,288 אחר
     
   933,713 975,220 

 468,896 488,766 מגזריםהתחייבויות שלא הוקצו ל
     

 1,444,116 1,422,479  סך הכל התחייבויות
  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 

  
  השקעות הוניות  .5

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  
  אלפי ש"ח  
           

 61  312  339מכירת בניינים וקרקעות
 4,587  6,079  5,091ביצוע עבודות

  21,681   -   34,758 אנרגיה
      
  40,188  6,391  26,329 

  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 
  
  והפחתות פחת  .6

  
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
  2012   2011(*   2010(*  
  אלפי ש"ח   
           

 279  350  454מכירת בניינים וקרקעות
 4,850  5,635  6,013ביצוע עבודות

       
  6,467  5,985  5,129 

  ).5(’א2ראה באור למפרע, *)  הותאם 
  
  גאוגרפי מידע  ג.

  
 פי מיקום לקוחות):- לפי שווקים גיאוגרפיים (על (הפסד) רווח נקי  .1

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011(* 2010(* 
 אלפי ש"ח 
     

 )3,709(  76,141  21,944ישראל
 3,186  )4,499(  12,002מזרח אירופה

      
 33,946  71,642  )523( 

  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 
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  (המשך) מגזרי פעילות  - :30באור 
  

ערכים בדוחות הכספיים של נכסים ועלות רכישת נכסים לזמן ארוך לפי אזורים גיאוגרפיים   .2
  פי מיקום הנכסים):-(על

  
  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011(* 
  אלפי ש"ח 
    

 1,559,418  1,581,084ישראל
  186,938  211,169מזרח אירופה

    
 1,792,253  1,746,356 

  ).5(’א2למפרע, ראה באור *)  הותאם 
  

  לעובדים אופציות  - :31 באור
  
 ולנושאי החברה לעובדי אופציות לתוכנית עקרונות החברה דירקטוריון אישר 2007 באפריל, 30 ביום  א.

 שתיוחד המניות כמות .בהן משרה ולנושאי בה שליטה בעלות שהן חברות לעובדי וכן בה משרה
 החברה של מהונה 1.2%-כ( החברה של המונפק מהונה 2%- כ של בהיקף תהיה האופציות לתוכנית
 ).האופציות תוכנית - להלן( א)מל בדילול

  
 ללא ,גרינברגמר אופיר בחברה, 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 3.87 של מימוש במחיר ,האופציות לתוכנית יוחדה

  
אשר כיהן  2012בהתאם לתנאי האופציות, לאור סיום העסקתו של מר אופיר גרינברג בחודש ינואר 

באפריל,  18יום פקעו ב, כל האופציות שהוקנו לו 2011ים של החברה עד לחודש אפריל כמנהל הכספ
2012.  

  
 דורי בניה – תוכנית אופציות לעובדים  ב.
  

תוכנית  דורי בניהאימצה  2010 ,בפברואר 25מיום  דורי בניהבהתאם להחלטת דירקטוריון   .1
חיצוניים, נושאי משרה, בעלי לניצעים שהינם עובדים, דירקטורים, דירקטורים אופציות 

חברות הבנות דורי בניה,  הניצעים) של -שליטה, יועצים וכל אדם או גוף אחר (להלן 
התוכנית  - (להלן  2011ביוני,  26דורי בניה וכן של החברה, אשר תוקנה ביום  והקשורות של

 2,500,000. סך האופציות המקסימאלי שיוקצו מכוח התוכנית הינו או תוכנית האופציות)
אופציות לא רשומות. האופציות תוענקנה לניצעים ללא תמורה. מחיר המימוש של כל 
אופציה ייקבע לפי החלטת מועצת המנהלים, כפוף לכל דין, ובהתאם להנחיות הדירקטוריון, 
כפי שתאומצנה מעת לעת, ובלבד שלא יפחת מהערך הנקוב של המניות שינבעו ממימוש 

רשאי לקבוע, כי כפוף לדין החל  דורי בניהעיל, דירקטוריון האופציות. למרות האמור ל
את  לדורי בניהלחוק החברות), בעת המימוש לא ישלם הניצע  304ובהתאם לו (לרבות סעיף 

תהפוך להון מניות חלק מרווחיה  דורי בניהסכום הערך הנקוב של מניות המימוש, אלא 
הכל בהתאם לדין החל, כאמור לעיל, כך , ת, או מכל מקור אחר הכלול בהונהמפרמיה על מניו

שהמניות שתנבענה ממימוש האופציות תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן. תוקף התוכנית 
שנים ממועד אימוץ התוכנית. התנאים והמועדים של התוכנית ימשיכו לחול על  10הינו 

אמור. אופציות שהוענקו לפני פקיעת התוכנית במשך כל תקופות האופציות, שהוענקו כ
האופציות תהיינה ניתנות למימוש בהתאם לתנאים הספציפיים בהם יוקצו וכפוף לתנאי 

  תוכנית האופציות. 
  

חודשים  24על אף האמור לעיל, שליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף 
חודשים ממועד  36ממועד הקצאתן, שליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף 

חודשים ממועד  48תן ושליש מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בחלוף הקצא
, ואלא אם הקצאתן, אלא אם כן ייקבע אחרת בתנאים הספציפיים בהם תוקצינה האופציות

  . כן תקבע מועצת המנהלים אחרת
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  (המשך) אופציות לעובדים  -: 31באור 
  

) חמש שנים 1כל אופציה תפקע, במידה שלא מומשה קודם לכן, מיד עם המוקדם שבין: (
) התאריך שנקבע בהסכם 2; (החלטת מועצת המנהלים על הקצאתן של האופציותממועד 

דורי בניה או  עםשל מקבל האופציה או ההתקשרות ) תאריך סיום ההעסקה 3האופציה; (
  ה בתוכנית.חברה אחרת בקבוצת דורי בניה, כהגדרת

  
להקצות לנושאי משרה בכירה  דורי בניהאישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון  2011בחודש יוני 
אופציות לא  760,000הניצעים),  - (להלן של דורי בניה ובחברה בת בדורי בניהולעובדים 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת של 0.01מניות רגילות, בנות  760,000רשומות, הניתנות למימוש לעד 
) החל מתום תקופת ההבשלה שלהן, וזאת בהתאם למסלול דורי בניהמניות  -  (להלן דורי בניה

הפקודה) ובהתאם לתנאי  - (להלן  1961 - לפקודת מס הכנסה, התשכ"א  102רווח הון שבסעיף 
בפברואר,  25ביום  דורי בניהידי דירקטוריון -שאומצה על דורי בניהתוכנית האופציות של 

. כל אופציה תהא ניתנת תוכנית האופציות) -(להלן  2011ביוני,  26קנה ביום , כפי שתו2010
ש"ח צמוד למדד  6.825 - תמורת מחיר מימוש השווה ל דורי בניהלמימוש למניה אחת של 

, דורי בניההמחירים לצרכן, בכפוף להתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 
  ובהתאם לתנאי האופציות.

  
  לה של האופציות תהינה כדלקמן:תקופות ההבש

  
החל מחלוף עשרים  בחלוקה שווה , תהינה ניתנות למימושיםלניצע והאופציות שהוענק

) חודשים ממועד 48ארבעים ושמונה (ו) חודשים 36שה (ישלושים וש ,) חודשים24וארבעה (
  .הקצאתן

  
ממועד  שנים 5(א) מבין:  המוקדם עם לכן, מייד קודם מומשו שלא תפקענה, במידה האופציות

 חברה או דורי בניה עם האופציות מקבל של ההתקשרות (ב) סיום -הדירקטוריון; ו אישור
  , כהגדרתה בהסכם הקצאת האופציות.ת דורי בניהאחרת בקבוצ

  
המניות שתנבענה לניצעים ממימוש האופציות תהוונה, בהנחה כי תמומשנה כל האופציות 

ומזכויות ההצבעה בה במועד  דורי בניהק והנפרע של מהונה המונפ 2.64%-המוקנות, עד כ
 דורי בניההמונפק והנפרע של  מהונה 2.59%-ההענקה, ובהנחה של דילול מלא תהוונה עד כ

  .2011ביוני,  30ומזכויות ההצבעה בה במועד ההענקה, ליום 
  

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות למניות במועד הענקה 
 תאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:בה
  

 )0%תשואת הדיבידנד בגין המניה (
 )54.01%-44.62%תנודתיות צפויה במחירי המניה (

 )2.02%-0.62%שיעור ריבית חסרת סיכון (
 שנים) 5 -משך החיים החזוי של האופציות למניות (כ

ש"ח למניה  6.82- (תוספת מימוש הינה כ של דורי בניה ממוצע משוקלל של מחירי המניה
  צמוד למדד המחירים לצרכן)

 ש"ח למניה) 6.655( מניה של דורי בניהמחיר 
  

מיליון ש"ח למועד ההענקה  2.3 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
  ש"ח לאופציה.  2.98המשקף שווי בסך של 

  
  .2011סט באוגו 7האופציות האמורות הוקצו ביום 

אופציות לא רשומות, כתוצאה מסיום עבודתם של נושאי משרה  250,000חולטו  2011בשנת 
אופציות לא  515,000ועד למועד אישור הדוחות, חולטו  2012ועובד בדורי בניה. בשנת 

  רשומות כתוצאה מסיום עבודתם של נושאי משרה ועובדים בדורי בניה.
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  (המשך) אופציות לעובדים  -: 31באור 
  

 2012בדצמבר  10און, אשר שימש עד ליום -הוקצו למר יהודה בר 2011בספטמבר,  21ביום   .2
דורי מניות רגילות של  1,000,000-אופציות הניתנות למימוש ל 1,000,000כמנכ"ל דורי בניה, 

האופציות) בהתאם למסלול רווח הון  - ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן 0.01, בנות בניה
ידי הדירקטוריון ביום -לפקודה ובהתאם לתנאי תוכנית האופציות שאומצה על 102 שבסעיף

התוכנית), וליתר התנאים  - (להלן 2011ביוני  26, ואשר תוקנה ביום 2010 ,בפברואר 25
  כמפורט בהסכם האופציות. 

ש"ח למועד ההענקה המשקף שווי  מיליון 2.3 -השווי ההוגן של האופציות נקבע לסך של כ
  ש"ח לאופציה.  2.6 -בסך של כ

  

סיים את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה והאופציות און -מר יהודה ברסיים  2012 בדצמבר 10ביום 
.  בהתאם לאמור לעיל, , לכל המאוחר2013 ביוני 9תפקענה עם סיום עבודתו בדורי בניה ביום 

  .ההבשלה הראשוןפקיעת האופציות תחול קודם למועד 
  

אישר דירקטוריון דורי בניה את מינויו של מר אריק וילנסקי למנכ"ל   2013במרס  10ביום 
  .להלן ב'33און. לפרטים נוספים ראה ביאור - דורי בניה כמחליפו של מר יהודה בר
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   חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  - :32באור 
  
ירידת ערך בגין ל קיומם של סממנים החברה בחנההמתוקן  IAS 28והוראות תקן IFRS 11 הוראות בהתאם ל
בחברת רונסון ובחברות המוחזקות על ידי החברה בבולגריה (אשר מטופלות כיום לפי שיטת  השקעותיה

בספטמבר,  30ליום  שווי השימוש של חברת רונסוןבהתאם לכך ביצעה החברה מדידה ל. השווי המאזני)
הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בהתבסס על שיטת השווי הנכסי נטו, המבוססת על אשר  2011

) ששימש WACCוהתחייבויותיה למועד החישוב. מחיר ההון המשוכלל (עמידת השווי של נכסי החברה 
שקעה ברונסון עלה על ערכה של . מאחר ושווי השימוש המיוחס לה13% -בחישוב הערכת השווי נאמד בכ

. לאור בחינת ירידת הערך בחברות המוחזקות על ידי לירידת ערך ההשקעה בספרים לא נדרשה הפרשה
  מליון ש"ח נוספים. 1.3 - החברה בבולגריה עודכנה ההפחתה המצטברת של השקעת החברה בבולגריה בכ

שיטת השווי המאזני במקום האיחוד לפי  IFRS 11בעקבות המעבר לטיפול בהשקעה ברונסון בהתאם ל 
היחסי ומאחר וחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני אינה מהווה נכס כשיר להיוון הפסיקה החברה 
להוון הוצאות מימון שהתהוו לה בדוח המאוחד על פרויקטים של רונסון ובהתאם לכך תיקנה החברה את 

(וזאת בתקופה בה אוחדה רונסון באיחוד יחסי).  הוצאות המימון שהיוונה על פרויקטים של רונסון בעבר
הינה  2011בדצמבר,  31התיקון בוצע בדרך של התאמה למפרע והשפעתו המצטברת על הון החברה ליום 

  מליון ש"ח.  7.5 -קיטון של כ
  

דוחות מספרי ההשוואה בעל   )5א'(2 - ו )4('א2רים בביאו לעיל ים המתואריםת השינויוהשפעלהלן 
  הכספיים:
  

  דוחות על המצב הכספיב

  
  

  2011בדצמבר  31 

 
 כפי שדווח
   בעבר

  השפעת 
IFRS 11  

))5א'(2(באור 

 
כמוצג בדוחות 
  כספיים אלו

  אלפי ש"ח  
           נכסים שוטפים

          
  111,269  )52,616(   163,885  מזומנים ושווי מזומנים

 129,692   )3,169(   132,861   השקעות לזמן קצר

  )689(   496,194  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמהלקוחות 
 

495,505 
 34,127   )9,282(   43,409  חייבים ויתרות חובה

  8,272   -  הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר
 

8,272  
 591,502   )342,352(   933,854  מלאי בניינים ודירות למכירה

 13,277   -   13,277  נכסים מוחזקים למכירה
         
  1,783,480    )399,836(   1,383,644 

          נכסים לא שוטפים
         

  155,801   76,161  השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 

231,962 
 21,467  )28,840(   50,307  מלאי קרקעות לבניה

 -   )5,170(   5,170   נדל"ן להשקעה
 51,791   )5,002(   56,793   רכוש קבוע 

 118   -   118  נכסים בשל הטבות לעובדים
 18,009   -   18,009   מוניטין

 39,365   )3,266(   42,631   מסים נדחים
         
  249,189   113,523   362,712 
         
  2,032,669    )286,313(   1,746,356  
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  (המשך)  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  - :32באור 
  

  
  
  
  

    

   2011בדצמבר  31   

   
  כפי שדווח
  בעבר

  השפעת 
IFRS 11  

 ))5א'(2(באור

השפעת תיקון
התאמה לא 
 מהותית

 ))4א'(2(באור
כמוצג בדוחות 
  כספיים אלו

  ש"חאלפי   
          התחייבויות שוטפות

         
 96,930   )1,921(  )65,802(  164,653  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים

ואגרות חוב חלויות בגין אגרות חוב 
  )151,300(  )48,176(  295,674   להמרה 

 
96,198 

 432,702   -  )13,929(  446,631  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  38,704   -  )5,508(  44,212   זכאים ויתרות זכות

  116,698   - -  116,698  מקרקעיןהתחייבות בגין רכישת 
  10,055   - )24(  10,079   מסים שוטפים לשלם

  19,415   - )30(  19,445   הפרשות
 276,988   -  )49,017(  326,005  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות

        
  1,423,397  )182,486(  )153,221(   1,087,690 

        לא שוטפותהתחייבויות 
        

 6,402   1,921  )2,682(  7,163  ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
 337,197   151,300 -  185,897   אגרות חוב

 5,908   - -  5,908  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 6,919   -  )3,526(  10,445   מסים נדחים

        
  209,413  )6,208(  153,221   356,426 

        המיוחס לבעלי המניותהון
        

 138,581   - -  138,581   הון מניות 
 122,572   - -  122,572   פרמיה על מניות

 2,935   - -  2,935  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 1,858   - -  1,858  בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין
 27,757   -  )8,966(  36,723   רווח יתרת

 )49,739(   - -  )49,739(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
            

  252,930  )8,966(  -   243,964 
        

 58,276   -  )88,653(  146,929  שאינן מקנות שליטהזכויות
            

 302,240   -  )97,619(  399,859   סה"כ הון 
             

  2,032,669  )286,313(  -   1,746,356 
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  (המשך)  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  - :32באור 
  

  
  

 
   

   2011בינואר  1 
  

  כפי שדווח
   בעבר

  השפעת 
IFRS 11  

))5א'(2(באור 

 
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  אלפי ש"ח  
          

           נכסים שוטפים
          

  195,796   )57,179(   252,975 מזומנים ושווי מזומנים
  93,352   )2,358(   95,710  השקעות לזמן קצר

  384,501   )618(   385,119 לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
  25,075   )12,755(   37,830  חייבים ויתרות חובה

  380,721   )353,793(   734,514 מלאי בניינים ודירות למכירה
  13,277   -   13,277 נכסים מוחזקים למכירה

         
 1,519,425    )426,703(   1,092,722  

          נכסים לא שוטפים
         

  253,539   206,547   46,992 השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  21,194   )13,448(   34,642  מלאי קרקעות לבניה

  -   )5,228(   5,228  נדל"ן להשקעה
  51,007   )5,051(   56,058  רכוש קבוע 

  342   -   342 נכסים בשל הטבות לעובדים
  18,009   -   18,009  מוניטין

  38,244   )2,121(   40,365  מסים נדחים
         
 201,636   180,699   382,335  
         
 1,721,061    )246,004(   1,475,057  
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  (המשך)  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  -  32באור 
 

    

   2011בינואר  1   

   
  כפי שדווח
  בעבר

 השפעת 
IFRS 11  

 ))5א'(2(באור

השפעת תיקון 
התאמה לא 
 מהותית

  ))4א'(2(באור 
כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

  אלפי ש"ח   
           התחייבויות שוטפות

           
  115,313   )2,140(   )92,424(  209,877  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים

ואגרות חוב חלויות בגין אגרות חוב 
 221,762   להמרה

 
- 

 
)141,730(  

 
80,032  

  359,688   -   )8,393(  368,081  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  41,558   -   )7,962(  49,520   זכאים ויתרות זכות

  60,103   -  -  60,103  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  9,078   -  )45(  9,123  מסים שוטפים לשלם

  11,808   -  -  11,808   הפרשות 
ומרוכשי מקדמות ממזמיני עבודות 

 117,425   דירות
 

)26,979(  
 

-  
 

90,446  
  1,047,699  )135,803(   )143,870(   768,026  
            

            לא שוטפותהתחייבויות 
            

  16,923   2,140   )2,925(  17,708  ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
  424,407   141,730  -  282,677   אגרות חוב

  3,287   -  -  3,287  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  4,126   -   )3,189(  7,315   מסים נדחים

  310,987  )6,114(   143,870   448,743  
           

           המיוחס לבעלי המניותהון
           

  138,581   -  -  138,581   הון מניות 
  120,905   -   )1,667(  122,572   פרמיה על מניות

  2,935   -  -  2,935  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  1,858   -  -  1,858  בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין 

  )32,937(   -   )13,459(  )19,478(   רווח יתרת
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 )43,505(   כספיים
 

- 
 

-  
 

)43,505(  
  202,963  )15,126(   -   187,837  
           
           

  70,451   -   )88,961(  159,412  שאינן מקנות שליטהזכויות 
           

  258,288   -   )104,087(  362,375   סה"כ הון 
           
  1,721,061  )246,004(   -   1,475,057  
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  (המשך)  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  - :32באור 
  

  רווח והפסד ותבדוח

  
  28הנפקת זכויות ראה באור  הותאם למפרע בעקבות *)

    

 2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    2011בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  

  
 כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
  כספיים אלו

 כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ש"ח (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) אלפי  
                 הכנסות

                 
הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות 

 )161,219(    1,338,819    1,322,318  )62,365(  1,384,683   ומביצוע עבודות
 

1,177,600  
  2,079   )426(    2,505   400  )651(  1,051   הכנסות משכירות

                  
  1,385,734  )63,016(  1,322,718    1,341,324    )161,645(  1,179,679  

                   עלות ההכנסות
                  

עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות
 )126,526(    1,200,083    1,235,290  )50,461(  1,285,751  שבוצעו

 
1,073,557  

  191   )146(    337   382  )201(  583   עלות השכירות
                  
  1,286,334  )50,662(  1,235,672    1,200,420    )126,672(  1,073,748  
                  

  105,931   )34,793(    140,904    87,046  )12,354(  99,400  רווח גולמי
                  

  )2,949(   )2,949(    -    )3,371(  3,074  )6,445(   הוצאות מכירה ושיווק
  )57,446(   )49,940(    )7,506(    )69,531(  11,186  )80,717(   כלליותוהוצאות הנהלה 

חברות  )הפסדיברווחי (חלק הקבוצה 
  72,113    )68,977(    )3,366(  )3,636(  270  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
3,136  

                  
הפסד תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) 

  )15,749(    64,421    10,778  )1,730(  12,508  אחרות
 

48,672  
                  

  )10,753(   )2,783(    )7,970(    96,913  8,676  88,237   הכנסות (הוצאות) אחרות
                  

רווח תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) 
  )18,532(    56,451    107,691  6,946  100,745  אחרות

 
37,919  

                  
  10,919   4,017    6,902    14,603  494  14,109   הכנסות מימון
  )45,910(   )2,783(    )43,194(    )38,527(  )3,722(  )34,805(   הוצאות מימון

                  
  2,928   )17,231(    20,159    83,767  3,718  80,049   רווח לפני מסים על הכנסה

  3,451   )320(    3,771    12,125  669  11,456   מסים על הכנסה 
                  

  )523(   )16,911(    16,388    71,642  3,049  68,593  נקירווח
                   רווח נקי מיוחס ל:
  )10,573(   )9,182(    )1,391(    60,694  4,493  56,201   בעלי מניות החברה

  10,050   )7,729(    17,779    10,948  )1,444(  12,392   זכויות שאינן מקנות שליטה
                  
  68,593  3,049  71,642    16,388    )16,911(   )523(  

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

 
  

  )0.088(   )0.076(    )0.012(   0.501  0.013  0.488   *)רווח נקי בסיסי 
  )0.088(   )0.076(    )0.012(   0.508  0.025  0.483   *)רווח נקי מדולל 
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  (המשך)  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים  IFRSהשפעת יישום תקני  - :32באור 
  

  על הרווח הכולל ותבדוח
  

  
  תזרימי המזומניםעל  ותבדוח

  
  

  
  

  
, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

2011   
, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

2010  

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
    אלו

כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ש"ח אלפי   
                 

  )523(  )16,911(    16,388    71,642  3,049  68,593  רווח נקי
                  

                 כולל אחר (לאחר השפעת המס):רווח
                  

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  9,123    )35,996(    )7,767(  3,248  )11,015(   כספיים של פעילות חוץ

 
)26,873(  

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
בגין  כספיים של פעילות חוץ

חברות המטופלות לפי שיטת השווי
  -    -   1,533  3,066  )1,533(  המאזני

 

-  
                  

  )27,396(   )7,788(    )19,608(    65,408  9,363  56,045   כוללסה"כ רווח (הפסד) 
                  

                  כולל מיוחס ל:סה"כ רווח (הפסד) 
                  

  )37,446(   )9,182(    )28,264(    54,460  4,493  49,967   בעלי מניות החברה
  10,050   1,394    8,656    10,948  4,870  6,078   זכויות שאינן מקנות שליטה

                  
  56,045  9,363  65,408    )19,608(    )7,788(   )27,396(  
                  

  
, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

2011   
, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

2010  

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
    אלו

כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
IFRS 11 
(באור 

  ))5א'(2

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ש"ח אלפי   
                 

  )19,309(  )79,357(    60,048    33,036  10,134  22,902 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

  11,667    )41,765(   1,919  26,770  )24,851(  השקעה
 

)30,098(  
  152,877   41,856    111,021   )119,491(  )38,172(  )81,319( מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות 

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים 
  5,675    )5,768(   9  5,831  )5,822(  ושווי מזומנים

 
)93(  

                  
ושווי  במזומניםעלייה (ירידה) 

 )20,159(    123,536    )84,527(  4,563  )89,090(  מזומנים
 

103,377  
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  הדיווח תאריך לאחר אירועים  - :33 באור

  אגרות חובהנפקת  .א
  ).3ג'(16לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב לאחר תאריך המאזן ראה באור 

 מינוי מנכ"ל בדורי בניה .ב
אישר דירקטוריון דורי בניה את מינויו של מר אריאל וילנסקי כמנכ"ל דורי בניה  2013במרס  10ביום 

אישר דירקטוריון דורי בניה (לאחר  2013במרס,  10מנכ"ל דורי בניה). נוסף על כך, ביום  -(להלן 
שהתקבל אישורה של ועדת התגמול בדורי בניה) את תנאי העסקתו כמנכ"ל דורי בניה, בהיקף משרה 

  , שלהלן עיקריהם:2012בדצמבר,  10, לתקופה של חמש שנים מיום 100%
, ש"ח ברוטו 90,000 של בסךחודשית  י בניה יהא זכאי למשכורתבתמורה לשירותיו כמנכ"ל דור

 סבירות ומקובלותולהחזר הוצאות  סוציאלייםלתנאים הצמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן, 
ש"ח בחודש.  5,000ו כמנכ"ל דורי בניה, וזאת עד לסכום של שיוציא במסגרת ולשם ביצוע תפקיד

 קו תספקש"ח,  350,000- בשווי של עד כרכב מנהלים דורי בניה מנכ"ל  תעמיד לרשותדורי בניה 
המנכ"ל יהא זכאי למענק  ותישא בהוצאות הקשורות בהחזקתם. נייד וטלפון בביתו ל"למנכ טלפון

שנתי מוגבל בתקרה בגין השנה הרלוונטית, אשר יחושב כמפורט להלן, בהתבסס על הרווח השנתי 
בנטרול רווחים משערוך  הכספיים המבוקרים המאוחדים שלה, דוחותלפני מס לפי ה דורי בניהשל 

השנתי יחושב לפי  ). המענקהרווח - הלן לנכסים שלא אגב עסקה ובנטרול אירועים חד פעמיים (
הרווח  -הלן לש"ח ( מיליון 10ברווח שמעל סך של  2.5%) תוצאת מכפלת 1הסכום המצטבר של: (

 40שמעל סך של  ברווח 5%) תוצאת מכפלת 2(-; ומיליון ש"ח (כולל) 40) ועד לסך של המינימאלי
סיום תקופת  מיליון ש"ח לשנה. במקרה של 2.5מיליון ש"ח. המענק השנתי לא יעלה על סך של 

דין, במהלך  ההעסקה של המנכ"ל מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות פיצויי פיטורין לפי
לפני מס  המענק השנתי ביחס לרווחשנה קלנדרית, יהא זכאי המנכ"ל לתשלום החלק היחסי מ

ההעסקה,  שפורסמו בגין התקופה שעד למועד סיום תקופת דורי בניהשיופיע בדוחות הכספיים של 
הרווח  בהתאם למפורט בהסכם, ובלבד שהרווח שיוצג (במונחים שנתיים) לא יפחת מסכום

 50%של  ם למנכ"ל סכוםהמינימאלי. סמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים בגין שנה רלוונטית, ישול
 מועד תשלום מחצית המענק -הלן למס החל (מהמענק השנתי בגין אותה שנה, לאחר ניכוי ה

) כשהיא צמודה לעליה במדד המחירים לצרכן היתרה הצבורה -הלן ל). יתרת המענק (הראשונה
ממועד תשלום מחצית המענק הראשונה ועד למועד התשלום בפועל ונושאת ריבית שנתית  הידוע
יום זה ועד ליום התשלום בפועל, תשולם למנכ"ל לאחר פרסום דוחות כספיים מבוקרים מ 4% של
לשנה העוקבת לשנה בגינה נצברה היתרה הצבורה, ובתנאי שבשנה עוקבת זו תציג דורי בניה  של

ככל שלא יוצג רווח גבוה מהרווח המינימאלי, יידחה  רווח העולה על הרווח המינימאלי.דורי בניה 
אם בתקופה שעד שלוש שנים לאחר  היתרה הצבורה לשנה העוקבת לשנה זו, וכן הלאה. תשלום

תום השנה בגינה חושב כל מענק שנתי למנכ"ל ושולם לו, באופן חלקי או מלא כאמור לעיל, יתברר 
ושלגביהם ביצעה החברה הצגה מחדש בדוחות  שהמענק שולם על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים

פי -המנכ"ל להחזיר את החלק העודף ששולם לו על יחויב - ) restatement( הכספיים של החברה
המתוקנים והמענק שחושב לפי הנתונים המקוריים  ההפרש שבין המענק המחושב לפי הנתונים
  הצבורה, לפי הצורך. שפורסמו, ככל ששולם. בנוסף, תעודכן היתרה

 שינוי בעקבותכ"ל דורי בניה במקרה של שינוי שליטה בדורי בניה ותסתיים העסקתו של מנ
יואץ מועד ההבשלה של המנה הבאה של האופציות אשר הייתה אמורה להבשיל, ללא  ,השליטה

  משכורות.  6סיום העסקתו, ומנכ"ל דורי בניה יהיה זכאי למענק חד פעמי של 
 החברותו דורי בניה של בעסקיה, בעקיפין או במישרין בין, תחרות-לאייהא מחויב דורי בניה מנכ"ל 

 העסקתו סיום לאחר עשר חודשים-שנים של לתקופה ,הייד- על ות המוחזקותהחבר או שבשליטתה
), ללא כל מרכיב יסוד(שכר  חודשיות משכורות שלושעד ל השווה לסכום בתמורה וזאת, דורי בניהב

  , כפוף להחלטה של ועדת התגמול של דורי בניה.העסקתו סיום ביום לו שישולםאחר, 
נוסף על כך, אישר דירקטוריון דורי בניה (לאחר אישור ועדת התגמול) להקצות למנכ"ל דורי בניה 

דורי בניה, בהתאם לתוכנית האופציות של דורי  מניות 2,000,000 לרכישתלא רשומות  אופציות
  בניה. 
  .בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה לאישור כפופים האמורים ההעסקה תנאי

  
 חלוקת דיבידנד לאחר תאריך המאזן בדורי בניה .ג

, בסך 2012הכריזה דורי בניה על חלוקת דיבידנד נוסף על חשבון ריווחי שנת  2013במרס  10ביום 
  .2013באפריל,  8מיליון ש"ח אשר ישולם ביום  1.25כולל של 

  
 הודעת דורי בניה כי בכוונתה לפעול לגיוס חוב .ד

 24התאם לתשקיף מדף מיום ב חוב גיוסבוחנת  , כי היאי בניהדור הודיעה 2013 במרס 11 ביום
  .2011 באוגוסט

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל

 
 31"החברה") לימים  –ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דוראד אנרגיה בעירבון מוגבל (להלן 

הכולל, הדוחות על השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה , ואת הדוחות על הרווח 2011 -ו 2012בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2012בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

  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 1973 -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, 

, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת לותיהופעואת תוצאות  2011 -ו 2012בדצמבר  31לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2012בר בדצמ 31משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 

(IFRS)   2010 –והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע.  

  

  

  
  קדרון ושות'                סומך חייקין
  רואי חשבון          רואי חשבון

  

  2013 במרץ, 7
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  דוראד אנרגיה בע"מ                            בדצמבר 31ליום דוחות על המצב הכספי 
  
 

2012 2011 
 אלפי ש"ח אלפי ש"חבאור

 
        נכסים 

        
  8,149   9,009 4  מזומנים ושווי מזומנים
  21,938   26,428 5  חייבים ויתרות חובה
  202,851   165,575 6  פיקדונות משועבדים
  36,770   - 7 נגזריםמכשירים פיננסיים 

  -  27,030 7 נכס בגין התקשרות איתנה
  269,708   228,042    סה"כ נכסים שוטפים

        
 623  -7מכשירים פיננסיים נגזרים 

 88,183  -6 פיקדונות משועבדים   
 399  - חייבים ויתרות חובה

  -  35,429  5.א.14  הוצאות מראש
 691,305  82,805,974  קבוערכוש

 558,658  9170,971 לספקים מקדמות
  3,047   3,047 הוצאות נדחות

  - 3,639  רכוש בלתי מוחשי
       

 1,342,215  3,019,060סה"כ  נכסים שאינם שוטפים
        

  1,611,923   3,247,102    סה"כ נכסים

        
  4,019   - 10 אשראי מתאגידים בנקאיים

  23,290   157,050 11 זכאים ויתרות זכותספקים,
  22,569   - 7 התחייבות בגין התקשרות איתנה

  -  36,259 7 מכשירים פיננסיים נגזרים
  49,878   193,309    סה"כ התחייבויות שוטפות

        
  9,564   - 7 התחייבות בגין התקשרות איתנה

  878,859   2,196,844 10 הלוואות מתאגידים בנקאיים
  470,096   12487,733הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים

  1,334   64    התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
  1,359,853   2,684,641    סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

        
     14 התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות

      
       15 וןה
        

  3   6   הון מניות
  196,041   373,731   פרמיה על מניות

  3,748   3,748  קרן הון בגין פעולות עם בעלי שליטה
  2,400   )8,333(   (גירעון) יתרת עודפים

 202,192  369,152  המיוחס לבעלים של החברהסה"כ הון
        

  1,611,923   3,247,102    סה"כ התחייבויות והון

 
  
  

2013במרץ,  7      

  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 31דוח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 
  

  
 

 2010 20122011  ביאור
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
  -  -  1610,590  אחרות הוצאות

  -   -   10,590  תפעוליהפסד 
      

  -  7,530  -  הכנסות מימון
  -  5,130   143  הוצאות מימון

   -  2,400  )143(מימון, נטו(הוצאות) הכנסות
    

  -  2,400 )10,733(  לשנה  כולל (הפסד) רווח 
        
        
       

 

 
    הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  דוראד אנרגיה בע"מ                בדצמבר 31דוחות על השינויים בהון לשנה שנסתיימה ביום 
  

  
 

         
      קרן הון      
      פעולות בגין      
    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  

  
  202,192  2,400  3,748   196,041  3  2012בינואר  1יתרה ליום 

            
  )10,733(  )10,733(  -    -  -  הפסד לתקופה

            
  177,693  -  -    177,690  3  הנפקת מניות

            
  369,152  )8,333(  3,748   373,731  6  2012בדצמבר  31ליום יתרה 

  
 

  3,749   -    3,748   -    1   2011בינואר  1יתרה ליום 
            

  2,400   2,400   -    -    -    רווח לתקופה
            

  196,043   -    -    196,041   2   הנפקת מניות
            

  202,192   2,400   3,748   196,041   3   2011בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  

  12,718   -    12,717   -    1   2010בינואר  1ליום יתרה
         
         

  )8,969(  -    )8,969(   -  -    שינוי נטו בקרן הון בגין פעילות עם בעלי שליטה
         

  3,749   -    3,748   -    1   2010בדצמבר  31ליום יתרה 

 

 
    מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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  דוראד אנרגיה בע"מ                בדצמבר 31סתיימה ביום הדוחות על תזרימי מזומנים לשנה ש
  

 
 

20122011 2010 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 - 2,400  )10,733(  לשנה(הפסד) רווח
        התאמות:

  -  -    10,232  הפסד מירידת ערך מקדמה לספק
  -  -   358  הפסד מגריעת רכוש קבוע

 - )2,400(143    מימון, נטו )הכנסותהוצאות (
  10,733  )2,400(    -  
       

 -  -- מזומנים נטו  ששימשו לפעילות שוטפת
           
           

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )162,998(  )389,503( -   לספקיםמקדמות
 - )2,860( 47,643 נגזריםפיננסייםמכשיריםבגין סילוק  )תשלוםתקבול (
  -  )285,143(  130,107  משועבדים תבפיקדונו )השקעהפירעון (

  -  -  )33,216(  לזמן ארוך הוצאות מראש
  )10,439(  )539,288( )1,508,939(  השקעה ברכוש קבוע

 - - )3,639(בלתי מוחשיהשקעה ברכוש 
           

 )173,437( )1,216,794( )1,368,044(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 172,231  384,023  166,201קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 - 836,381  1,206,722 קבלת הלוואות לזמן ארוך
           

 172,231  1,220,404  1,372,923מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
      

 )1,206( 3,610 4,879 נטו במזומנים ושווי מזומנים )קיטוןגידול (
       

 1,726 520 4,130יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
      

 520  4,130 9,009(*) ושווי מזומנים לסוף השנהיתרת מזומנים 
           
           

           מימון מהותיות שלא במזומןהשקעה ופעולות  (א)
           

  -  196,041   177,693    זמן ארוך מצדדים קשורים להוןלהמרת הלוואות 
    

  -  6,407  108,800    רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

  
  

  

  

  

  

  מוצגת נטו ממשיכת יתר בנק הנפרעת לפי דרישה. 2011בדצמבר  31יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום (*) 

  
 

  
הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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   כללי - 1ביאור 
 
  הישות המדווחת  .א

  
במטרה לעסוק בייצור חשמל ובהקמת התשתית  2002בנובמבר  25התאגדה ביום  דוראד אנרגיה בע"מ (להלן "החברה")

 לפעילות זו. הנדרשת

   

 החברה מוחזקת על ידי:

   37.5% -( להלן " שתא"א " )אשקלון בע"מ  -רותי תשתיות אילתיש

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S (חברה זרה) ("להלן "זורלו)  - 25%  

   18.75% -(להלן "א.דורי") א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

   18.75% -(להלן"אדלקום")אדלקום בע"מ 

  

  רישיונות ומסגרת חוקתית  .ב
  

השנים שקדמו לו. החוק העביר את משק  70 -נחקק חוק משק החשמל, אשר החליף את זיכיון חברת החשמל ל 1996בשנת     

  ל לפעילות לפי רישיונות.החשמ

  

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 

  .2004-קונבנציונאלי), התשס"ה

  
ע"י  1965-לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1פרויקט הקמת תחנת הכוח הוכרז כפרויקט "תשתית לאומית" כמשמעו בסעיף 

אישרה רשות הרישוי של הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות  2009 ביוליראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. 

 ).2-01-2008מספר  לאומיות את היתר הבנייה להקמת תחנת הכוח (רישיון בנייה

  
חברה רישיון מותנה חדש, כמשמעו בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי) התשס"ה הקיבלה  2010בפברואר 

מגה וואט,  760-850(להלן: הרישיון המותנה") להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון בהספק חשמלי מותקן של  2005

יבוי. הרישיון המותנה קובע מספר תנאים אשר בהתקיימם יהיה רשאי בעל הרישיון אשר תוסק בגז טבעי ודלק חליפי לג

חודשים ממועד אישורו ע"י השר לתשתיות לאומיות בכפוף לעמידה  54המותנה לייצר חשמל. הרישיון יהא תקף למשך 

ותנה. במידה שהחברה מונה ומועד תפעולה) ובהוראות הרישיון המיבעיקר להקמת תחנת הכוח, מ ותאבני דרך (המתייחסב

  תעמוד בכל התנאים המפורטים ברישיון המותנה, יוענק לה רישיון ייצור קבוע.

  
, שהינו מסמך ממועד קבלת הרשיון הקבוע שנים 20התקף למשך  דוראד מרשות החשמל אישור תעריפי קיבלה 2011בינואר 

התעריפים באמות המידה, כוח עליון  מטעם הרשות לשירותים ציבוריים חשמל כולל תעריפים הנובעים מההסדרים

וביטוח, חשבון ייעודי, אחריות, דלק חלופי ומתעריפים ליצרן בגין רכישת חשמל, רכישת זמינות ואנרגיה, אשר אינו 

 מתעדכן לאורך תקופת הרישיון אלא לפי מנגנוני עדכון הקבועים בו.
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  (המשך) כללי - 1ביאור 
 
 הגדרות  .ג

  
  -בדוחות כספיים אלה    

 
  תקני דיווח כספי בינלאומיים  )1(

  ")IFRS" (להלן:
 )IASBופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (תקנים   -

בינלאומיים  ) ותקני חשבונאותIFRS( תקני דיווח כספי בינלאומיים םכוללי
)IASלפרשנויות של דיווח  לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה ) לרבות פרשנויות

 ) או פרשנויות שנקבעו על די הועדה המתמדת IFRICכספי בינלאומי (
  ), בהתאמה.SICלפרשנויות (

  
  דוראד אנרגיה בע"מ.  -  החברה  )2(

      
  בדבר צדדים קשורים. 24 )2009( כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  -  יםקשור דיםצד  )3(

      
לחוק ניירות ערך,  1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה (    בעל עניין  )4(

  .1968התשכ"ח 
      

  שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.כפי מדד המחירים לצרכן   -  מדד  )5(
  

  

  בסיס עריכת הדוחות כספיים - 2ביאור 

 יםהצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומי  .א

 - "). החברה אימצה לראשונה את כללי הIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן "הדוחות הכספיים הוכנו 

IFRS  כאשר מועד המעבר ל2008בשנת ,- IFRS  (להלן "מועד המעבר").  2007בינואר  1הינו  

  .2010 -דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  .2013 מרץב 7ספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום הדוחות הכ

  

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ב

הינו המטבע שמייצג  שקל ההדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

  את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

  

 ג.   בסיס מדידה  

  בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים: הדוחות הוכנו על

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד;נגזרים אשר נמדדים * מכשירים פיננסיים 

  ;התקשרות איתנה* 

ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון עצמי שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים 

  היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפראינפלציונית., 2003לצרכן עד לדצמבר 
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  בסיס עריכת הדוחות כספיים (המשך) - 2אור בי

 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 שלהחשבונאית ת אשר משפיעים על יישום המדיניו

  בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.  

  
החברה להניח הנהלת בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה 

ודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי 

  החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

ומדנים האומדנים וההנחות שבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו הא

  ובכל תקופה עתידית מושפעת.

  
מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים סיכון 

  משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה נכלל בביאור הבא:

) לצורך forwardהחברה מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסוג אקדמה ( –מכשירים פיננסיים נגזרים 

גידור סיכוני מטבע חוץ הנמדדים לפי שוויים ההוגן. השווי ההוגן של חוזי האקדמה נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר 

תוך שימוש בעקומי  ה עד לפדיון,הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזForward -הנקוב בחוזה לבין מחיר הForward -ה

בטווח הארוך.  IRSבטווח קצר ועסקאות  Liborריבית מתאימים המשמשים לתמחור נגזרים והמתבססים על ריביות 

שינויים בהנחות כלכליות ובטכניקות הערכה עשויים להביא לשינויים מהותיים בשווי ההוגן של המכשירים . ראה גם 

  .7ביאור 

  

  

  המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 3ביאור 
  

  .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 שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים

האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי  ריביתהשנה, כשהוא מתואם ל

שער  החליפין לסוף השנה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים 

כספיים הנקובים במטבע חוץ  פריטים לא למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. 

    והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

  

הפרשי השער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות בגין תשלומים לקבלן ההקמה מהוונים לעלות הרכוש הקבוע. לעניין 

 ד'.3הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ ראה ביאור 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ור ביא

  מכשירים פיננסים   .ב

  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   . 1

  הכרה לראשונה בנכסים פיננסים

במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך  ובפיקדונותהחברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים 

נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה במועד קשירת ), לרבות regular way purchaseהרגילה (

) בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או trade dateהעסקה (

  למכור את הנכס. 

  

  גריעת נכסים פיננסיים

מהנכס הפיננסי פוקעות, או  נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים

כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים 

בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי כל זכות  וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.

  החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

), משמע, trade date), מוכרות במועד קשירת העסקה (regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה (

  במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס. 

  ) להלן.2ם והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף (לעניין קיזוז נכסים פיננסיי

  

  הלוואות וחייבים 

הלוואות וחייבים הינם נכסים  .וחייבים אחריםפיקדונות משועבדים מזומנים ושווי מזומנים, הלוואות וחייבים כוללים 

ם אלו מוכרים שאינם נסחרים בשוק פעיל. נכסי ביעה קפיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים ל

לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות  לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות 

  מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים לירידת ערך.

מזומנים כוללים  י דרישה. שווימזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפמזומנים ושווי 

חודשים) ברמת נזילות גבוהה  3השקעות לזמן קצר (כאשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי. משיכת  אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר

לפי דרישה והמהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של החברה, נכללת  ם, אשר עומדת לפירעוןיתר מתאגידים בנקאיי

  כמרכיב של המזומנים ושווי המזומנים לצרכי הדוח על תזרימי מזומנים בלבד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

  (המשך).  מכשירים פיננסים ב

  נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן  .2

  הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: משיכות יתר מבנקים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 

  אשראי אחרים, ספקים וזכאים אחרים.

(לרבות התחייבויות  הפיננסיות ההתחייבויות  יתר  חוב שהונפקו במועד היווצרותם.   החברה מכירה לראשונה במכשירי

) בו החברה הופכת trade dateפיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה (

  לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

ראשונה בשווי הוגן ל מוכרותהתחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) 

בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת 

  בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

  גריעת התחייבויות פיננסיות

  .ה או בוטלההתחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולק

  קיזוז מכשירים פיננסיים

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת באופן 

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על currentlyמיידי (

  זמנית.-את הנכס ולסלק את ההתחייבות בובסיס נטו או לממש 

  מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות וגידור .3

  .חוץ מטבע סיכוני גידור לצרכי נגזרים פיננסיים מכשירים מחזיקה החברה

  גידור חשבונאות

 במועד.  מטבע לסיכוני החשיפה את לצמצם מנת על הוגן שווי גידור מבצעת החברה, 2011 שנת של רביעי מרבעון החל

 לרבות, המגודר והפריט המגדר המכשיר בין הגידור יחסי את פורמאלי באופן מתעדת החברה החשבונאי הגידור תחילת

 יחסי אפקטיביות את תעריך הקבוצה בו האופן וכן הגידור לביצוע הקבוצה של והאסטרטגיה הסיכונים ניהול מטרת

  .הגידור

 Highly( גבוהה אפקטיביות בעל להיות חזוי הגידור האם, עוקבות ובתקופות הגידור יצירת בעת, מעריכה החברה

effective  (וכן, הגידור מיועד אליה התקופה במשך המגודר לסיכון לייחס שניתן הוגן בשווי  מקזזים שינויים בהשגת 

  .אחוזים 80-125 של בטווח נמצאות הגידור של בפועל התוצאות האם

 ההכרה לאחר. התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות לייחוס הניתנות עסקה עלויות. הוגן בשווי לראשונה מוכרים נגזרים

, כן כמו. והפסד רווח לדוח נזקפים הוגן שווי לגידור המשמש נגזר פיננסי מכשיר של ההוגן בשווי שינויים, הראשונה

 מקביל באופן הם גם נזקפים, המגודרים לסיכונים בהתייחס), איתנה(התקשרות  המגודר הפריט בגין ההוגן בשווי שינויים

  .המגודר הפריט של בספרים בערך התאמה עם והפסד רווח לדוח

 נפסק 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

  
  כלכלי גידור

 הנקובים 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
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3ביאור 

  מכשירים פיננסים (המשך).   ב 

    נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן .4

מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן,  משוערך בכל   תקופה בהתאם לשיעור  צמודישל נכסים והתחייבויות פיננסיים  ערכם

  עליית/ירידת המדד בפועל.

  
  
  . הון מניות5

  מניות רגילות

רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות,  מניות

  כהפחתה מההון.  תמוצגו
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3ביאור 

  . רכוש קבועג       

 הכרה ומדידה   .1       

 .ערך מירידתמצטברים  והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי
כל עלות נוספת שניתן  ,שכר עבודה ישיר וכן, במישרין לייחוס הניתנות אותיציבאופן עצמי כוללת  המוקמיםעלות נכסים 

לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, וכן עלויות אשראי 

  שהוונו. 

 כאשר .הוגן שווי לפי  מוכר, מסחרית מהות בעלת עסקה במסגרת אחר כספי לא פריט תמורת שנרכש קבוע כושר פריט
 שונה, הם מטופלים חיים אורך יש משמעותיות) תקופתיות בדיקות של עלויות משמעותיים (לרבות קבוע רכוש לחלקי

 השוואת לפי נקבעים קבוע רכוש פריט מגריעת הפסד או רווח .הקבוע הרכוש משמעותיים) של נפרדים (רכיבים כפריטים
 רווח בדוחאו הוצאות אחרות , לפי העניין,  אחרות הכנסות נטו בסעיף בספרים, ומוכריםכו לער הנכס מגריעתנטו  התמורה

  .והפסד

 עלויות עוקבות   .2

 כי צפוי אם רכוש קבוע של בספרים מהערך כחלקועלויות עוקבות אחרות מוכרות  קבוע רכוש מפריט חלק החלפת עלות

חלק  של בספרים מהימן. הערך באופן למדידה ניתנת עלותו אםו החברה אל תזרום הןב הגלומה הכלכלית העתידית הטבהה

  התהוותן. עם והפסד לרווח נזקפות שוטפות תחזוקה נגרע. עלויות שהוחלףמפריט רכוש קבוע 

  .  היוון עלויות לרכוש קבוע3    

להקמת תחנת הכח עד  קבוע את כל העלויות כולל עלויות יעוץ, הנהלה, מימון ואחרות המתייחסותהחברה זוקפת לרכוש 

  ., פרט לשינויים בשווי ההוגן של עסקאות אקדמה המטופלות כעסקאות גידור כלכלילמועד ההפעלה

  .  פחת4    

שהגיעו למצב הדרוש על מנת שיוכלו לפעול נכון למועד הדיווח, לחברה לא קיימים נכסי רכוש קבוע הזמינים לשימוש, דהיינו 

  באופן שהתכוונה ההנהלה.

  ירידת ערך רכוש קבוע  .5

  עיתוי בחינת ירידת ערך

הערך בספרים של הרכוש הקבוע של החברה נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת 

  בר ההשבה של הנכס.  ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום

  מדידת סכום בר השבה

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר מכירה נטו (שווי הוגן, בניכוי 

את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני  חברהההוצאות מכירה). בקביעת שווי השימוש, מהוונת 

  מסים, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס. 

  הכרה בהפסד מירידת ערך   

  והפסד. הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס עולה על הסכום בר ההשבה,  ונזקפים לרווח

  ביטול הפסד מירידת ערך

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה אך ורק במידה שהערך בספרים של 

הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר 

  ירידת ערך.הפסד מ
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3ביאור 

  נכסים בלתי מוחשיים. ד       

החברה הם  של מוחשיים הבלתי הנכסים. פיזית מהות חסרי לזיהוי ניתנים כספיים לא נכסים הם מוחשיים בלתי נכסים

, מערכת חיזוי צריכת לקוחות בילינגעלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו לצרכי החברה. בין היתר, מדובר במערכת 

 בניכוי עלות לפי נמדדים והם מוגדר חיים אורך בעלי םינה החברה ידי על שנרכשו מוחשיים הבלתי הנכסים. ERPומערכת 

נכון למועד הדיווח, לחברה לא קיימים נכסים בלתי מוחשיים הזמינים לשימוש,  .שנצברו ערך מירידת והפסדים הפחתות

  הדרוש על מנת שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.דהיינו שהגיעו למצב 

  עוקבות עלויות    

 הן בגינו בנכס הגלומה העתידית הכלכלית ההטבה את מגדילות הן כאשר ורק אך מוחשי בלתי כנכס מוכרות עוקבות עלויות

 עם והפסד רווח לדוח נזקפות, עצמי באופן שפותחו למותגים או למוניטין הקשורות עלויות לרבות, העלויות יתר. הוצאו

  .התהוותן

  ערך  ירידת    

נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על  של החברההערך בספרים של הנכסים הבלתי מוחשיים 

  ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.

  . היוון עלויות אשראיה 

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד 

למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים כשירים 

שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי העלות בגין או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך 

הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, מהוונים במידה שהם אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי. 

  .עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותןנחשבים כתיאום לעלויות הריבית. 

  . הפרשות ו

מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה הפרשה 

לסילוק המחויבות. ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי  בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות

השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים  המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות

להתחייבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן ומוכר כהוצאות  הספציפיים

  מימון.

  . הטבות לעובדיםז 

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 חישוב אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן ב

  אקטוארי בשל חוסר מהותיות הסכומים.   

  . הכנסות והוצאות מימון ח 

כוללות שינויים בשווי ההוגן של נגזרים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד עד לתקופה שהחברה  הכנסות מימון

מימון כוללות הפסדים ממכשירים מגדרים לפי גידור שווי הוגן המוכרים ברווח  החלה ליישם חשבונאות גידור. הוצאות

  והפסד. 

  .  עסקאות עם בעלי שליטהט

בשל העובדה כי מדובר  נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.

  התמורה מהעסקה להון. וי ההוגן לביןבעסקה במישור ההוני, זוקפת החברה את ההפרש בין השו
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3ביאור 

  .  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצוי

תקן זה הינו אחד השלבים בפרויקט  ."התקן") –(להלן  פיננסיים מכשירים, IFRS 9) 2010בינלאומי ( דיווח כספי  תקן

") כאשר הוא IAS 39" -(להלן מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה  IAS 39בינלאומי ההחלפה הכוללת של תקן חשבונאות 

 ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.  IAS 39 -מחליף את הדרישות המופיעות ב

אשר הבסיס לסיווג לגבי בהתאם לתקן, ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת ושווי הוגן כ

מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס 

הפיננסי. בהתאם לתקן, השקעה במכשיר חוב תימדד לפי עלות מופחתת אם המטרה של המודל העסקי של הישות היא 

זרימי המזומנים החוזיים שלהם וכן תנאיו החוזיים יוצרים זכאות לתזרימי מזומנים להחזיק נכסים על מנת לגבות את ת

במועדים ספציפיים אשר מהווים תשלומים של קרן וריבית בלבד. כל נכסי החוב האחרים יימדדו לפי שווי הוגן דרך רווח 

רח שהוא נכס פיננסי. במקום זאת, והפסד. בנוסף, נגזרים משובצים לא מופרדים יותר מחוזים מעורבים הכוללים חוזה מא

החוזה המעורב כולו ייבחן לצורך סיווג בהתאם לקריטריונים דלעיל. כמו כן, השקעה במכשירים הוניים תימדד לפי שווי הוגן 

כאשר השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד. יחד עם זאת, התקן מאפשר בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני שאינו 

חר, לבחור להציג שינויים בשווי ההוגן של המכשיר ההוני במסגרת הרווח הכולל האחר כאשר הסכומים שיזקפו מוחזק למס

לרווח הכולל האחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד. דיבידנדים על מכשירים הוניים שהשערוכים שלהם נזקפים לרווח הכולל 

  החזר השקעה ראשונית.  האחר, יוכרו ברווח והפסד אלא אם הם מהווים באופן מובהק

  התקן שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות, כפי שהופיעו 

דורש ככלל כי סכום השינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות  IAS 39 , )2010 (IFRS 9 -. עם זאת, בשונה מ IAS 39 -ב

למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, 

החברה בוחנת את השלכות אימוץ התקן על    של ההתחייבות יוכרו ברווח כולל אחר, כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד.

  הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.

התקן מחליף את ההנחיות לגבי אופן מדידת שווי . "התקן") –(להלן  הוגן שווי מדידת ,IFRS 13דיווח כספי בינלאומי  תקן

השונים. לצורך כך התקן מגדיר מהו שווי הוגן וקובע הנחיות מדידה וגילוי. עם זאת, התקן  IFRS -הוגן המופיעות בתקני ה

אשר מדידה כזו נדרשת על ידי תקנים אחרים. אינו דורש מדידות חדשות של שווי הוגן, אלא מסביר כיצד למדוד שווי הוגן כ

התקן יושם  אחרים. IFRSהתקן יחול כאשר מדידות שווי הוגן או גילויים על שווי הוגן נדרשים או מותרים לפי תקני 

. התקן ייושם באופן פרוספקטיבי, כאשר דרישות הגילוי של התקן לא 2013בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

ה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה חברלהערכת ה מידע השוואתי לתקופות הקודמות ליישום לראשונה.יחולו על 

  מהותית על הדוחות הכספיים.

התיקון מכיל דרישות גילוי חדשות עבור נכסים  .ן")וקי"הת –(להלן גילויים: פיננסיים מכשירים, IFRS 7 -ל תיקון

 master nettingעל המצב הכספי; או כפופים להסדרי אב להתחשבנות נטו (והתחייבויות פיננסיים אשר קוזזו בדוח 

arrangements ויישום למפרע. 2013בינואר  1) או הסכמים דומים. התיקון יחול לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
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  מזומנים ושווי מזומנים - 4ביאור 
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  8,149  9,009  יתרות בבנקים

      
  )4,019(  -  משיכות יתר בבנקים המשמשים לצורכי ניהול המזומנים

      
  4,130  9,009 מזומנים ושווי מזומנים לצורכי הדוח על תזרימי המזומנים

  
   חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   

  2012  2011  

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   

      
  21,383  20,424  מוסדות ממשלתיים

  555  6,004  חייבים אחרים

  26,428  21,938  

  
  

  משועבדים  תפיקדונו - 6ביאור 
  

, התחייבו בעלי המניות להעמיד לרשות החברה הון עצמי בשיעור 1א'14במסגרת החתימה על הסכמי המימון כמפורט בביאור 

. לאחר החתימה על הסכם המימון נדרשו בעלי המניות להעמיד בטחונות בגין התחייבות זו. מעלות הקמת תחנת הכח 20%של 

 לזמן קצר המשועבד בסכום של ןזורלו ואדלקום העבירו לחברה את יתרת ההתחייבות אשר מוצגת בדוחות הכספיים כפיקדו

לזמן משועבד  ןאלפי ש"ח ופיקדו 202,851 בסכום של לזמן קצר משועבד ןכפיקדו – 2011בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ( 165,575

שאר בעלי המניות העמידו ערבויות בהתאם ליחס של התשלומים הצפויים לקבלן ההקמה.  )אלפי ש"ח 88,183ארוך בסכום של 

  בנקאיות בהתאם להתחייבותם.

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים והתקשרות איתנה - 7ביאור 

  

חושפת את החברה  3א'14כמפורט בביאור Wood Group Gas Turbines Ltd .התקשרות החברה בהסכם עם קבלן ההקמה  

 2011למטבע הדולר, על מנת לצמצם את חשיפת החברה לשינויים בשער הדולר/שקל, החברה התקשרה החל מחודש ינואר 

  ) לרכישת דולר כנגד שקל.forwardבעסקאות אקדמה (

) אשר ביצעה Forwardפיננסיים: הכרה ומדידה", עסקאות האקדמה ("מכשירים  39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

(להלן "מועד תחילת הגידור"), דהיינו, לא יושמה חשבונאות  2011בדצמבר  9החברה , מטופלות כעסקאות גידור כלכלי עד ליום 

  ל תקופת דיווח. גידור והשינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלו נזקפו לרווח והפסד כהכנסות או הוצאות מימון בכ

(להלן "מועד תחילת הגידור"), החליטה החברה לייעד את עסקאות האקדמה המפורטות לעיל, כעסקאות  2011בדצמבר  9מיום 

 Spotגידור חשיפת החברה לשינוי בשווי הוגן שניתן לייחס לסיכון שער החליפין  - גידור חשבונאי מסוג גידור שווי הוגן 

. בדיקות אפקטיביות הגידור שבוצעו EPC -ית לתשלומים עתידיים במטבע הדולר בגין הסכם ה שקל/דולר בגין מחויבות חוז

 -מצביעות על כך כי הגידור עומד בדרישות האפקטיביות בהתאם ל 2012בדצמבר  31החל ממועד תחילת הגידור ועד ליום 

IAS39 .  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים נגזרים והתקשרות איתנה - 7ביאור 

. EPC -התחייבות בגין התקשרות איתנה מייצגת את שוויה ההוגן של המחויבות החוזית לתשלומים עתידיים בגין הסכם ה

החל ממועד תחילת הגידור, מייעדת החברה את ההתקשרות האיתנה כפריט מגודר. השינוי בשוויה ההוגן של ההתקשרות 

 אלפי 25,867בסך  וכר כהכנסות מימוןהשקל/דולר,   Spotפין , שניתן לייחס לסיכון שער חלית הדוחהאיתנה במהלך תקופ

בסך  הוצאות מימוןכאף הם  ומשו לגידור נזקפישש Forward)בשווי ההוגן של עסקאות אקדמה (בתקופת הדוח שינויים  ש"ח.

  . אלפי ש"ח 26,010

  לערך בספרים של הרכוש הקבוע.במועד יישוב ההתקשרות, השינוי המצטבר בשוויה ההוגן של ההתקשרות האיתנה נזקף 

  להלן פירוט הסכומים שהוכרו במאזן החברה בגין חשבונאות הגידור שיושמה: 

 
 2011בדצמבר  31ליום   2012בדצמבר  31ליום  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      
  36,770   )36,259( שוטף-מכשירים פיננסיים נגזרים 
  623   - לא שוטף -מכשירים פיננסיים נגזרים

  37,393   )36,259( סה"כ מכשירים פיננסיים נגזרים
     

  )22,569(   27,030 שוטף-בגין התקשרות איתנה )התחייבותנכס (
  )9,564(   - לא שוטף - בגין התקשרות איתנה  )התחייבותנכס (

  )32,133(   27,030 סה"כ התחייבות בגין התקשרות איתנה
  
  רכוש קבוע - 8יאור ב

  :הרכב  .א
הוצאות שהוונו בגין   

  הקמת תחנת כח
  ריהוט וציוד

  
שיפורים 
  במושכר

  סה"כ עלות
  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  206,749  - 406 206,343 2011בינואר  1יתרה ליום 

  484,556  152  142  484,262  2011שנת תוספות במשך 
  691,305  152 548 690,605 2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  2,114,669  423  340  2,113,906  תוספות במשך השנה
  2,805,974  575  888  2,804,511  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  .טרם החלה ההפחתה של הרכוש הקבוע

  
 :הרכב הוצאות שהוונו בגין הקמת תחנת כוח  .ב

הסתיימה ששנה מהלך תוספות ב  
  2012בדצמבר  31ביום 

 31עלויות מצטברות ליום 
  2012בדצמבר 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  2,289,189 1,948,944 ציוד ועלויות בגין הקמת תחנת כוח

  98,800 -  דמי ייזום
  4,298 915  שכ"ד ואחזקה

  97,950 16,044  שירותים מקצועיים
  3,076 241  נסיעות לחו"ל

  288,675 144,097  מימון
  22,523 3,665 הנהלה וכלליות אחרות

  2,113,906  2,804,511  

  

   בטחונותג.  
  (ג) בדבר שעבוד נכסי החברה להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות. 14ראה ביאור      
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    מקדמות לספקים – 9יאור ב

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2012  2011  

  אלפי ש"ח                   אלפי ש"ח 

     

Wood Group Gas Turbine Service Ltd  170,971  521,045  

  25,166  -  חברת חשמל לישראל בע"מ
  2,213  -  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

EMG (*)  -  10,232  

  2  -  אחרים

  170,971  558,658  

  
  .EMG - (א) בדבר הפרשה לירידת ערך שביצעה החברה בגין מקדמות ששולמו ל 6(א)  14ראה ביאור   (*)
  

  הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים - 10ביאור 

  )*( פרטים בדבר ריבית והצמדה
  2012בדצמבר  31ליום     
 ערך בספרים  ערך נקוב  אפקטיביתריבית   מטבע ובסיס  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  הצמדה  

          
  2,196,844  2,043,104  5.70%-5.51% שקלי צמוד מדד  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  
  2011בדצמבר  31ליום     
 ערך בספרים  ערך נקוב  אפקטיביתריבית   מטבע ובסיס  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  הצמדה  

          
  4,019  4,019    שקלי לא צמוד  אשראי מתאגידים בנקאיים

          
  878,859  836,381  5.70%-5.51% שקלי צמוד מדד  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  
 תנאי האשראי ואמות מידה  פיננסיות.בדבר  1א'  14ראה גם ביאור      )*(

  
  ספקים, זכאים ויתרות זכות - 11ביאור 

  

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2012  2011  

  אלפי ש"ח                   אלפי ש"ח 

     

  17,017  124,528  ספקים במטבע חוץ
  850  28,004  (*) ספקים במטבע ישראלי

  5,149  3,986  הוצאות לשלם
  274  532  זכאים ויתרות זכות

  157,050  23,290  

      
  -  2,770  מתוכם ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין(*) 
      

, בדבר צדדים קשורים ובעלי 18למידע נוסף בדבר ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור 
  עניין.
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  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים - 12ביאור 
  
  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2012  2011  

  אלפי ש"ח                   אלפי ש"ח 

     ):1בעלי מניות (
  67,003  120,631  אשקלון בע"מ-שירותי תשתיות אילת

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S )2(  173,506  208,906  

  34,256  60,209  תשתיות אנרגיה בע"מ א. דורי
  158,909  132,365  )2( אדלקום בע"מ

      
  486,711  469,074  
      

  1,022  1,022  ):3אחרים (

      
  487,733  470,096  

  
החל  3.3%, ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 2010בנובמבר  29ע"פ הסכם הלוואות הבעלים הנחותות שנחתם ביום  )1(

 10%. מיום זה ואילך ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 2010בנובמבר  29 - ועד ליום ה 2008בספטמבר  30מיום 

ויתרתן צפויות להיפרע החל מהמחצית  2013חלקן של הלוואות הבעלים צפוי להיות מומר להון במהלך שנת . וצמודות מדד

 .2015השנייה של שנת 

 ד פיקדונות משועבדים.היתרות כוללות הזרמת הון שניתנה מראש כנג )2(

מהווה סכומים שנתקבלו מצדדים קשורים ו/או צדדים להסכמי השקעה שבוטלו וטרם נקבע להם מועד פירעון ותנאי  )3(

  ריבית והצמדה.

  
  מסים על ההכנסה - 13ביאור 

  פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה

  .  תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין 1

שר ואש לחוק בהתאם. 2011 ב"ע, התש-) חקיקה תיקונימס (ה נטלחוק לתיקון ה אתכנסת ה אישרה, 2011 דצמברב 5ביום 

  .25% על יעמוד 2012 משנת החל חברות מס ושיעור הכלכלית ההתייעלות בחוק נקבעה אשר המס הפחתת תבוטל

  ) לצרכי מסIFRS.   אי החלת תקני דיווח כספי בינלאומיים (2

 - ו 2008, 2007הוראת שעה לשנות המס  – 174פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר  2010בפברואר  4ביום 

בדבר אימוץ תקני דיווח כספי  29(להלן: "התיקון לפקודה"). בהתאם לתיקון לפקודה תקן חשבונאות ישראלי מספר  2009

  בשנים האמורות אף אם יושם לצורך עריכת הדוחות הכספיים.), לא יחול לצורך קביעת ההכנסה החייבת IFRSבינלאומיים (

לא יחול גם בקביעת  29לפקודה, אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה, כך שתקן  188פורסם תיקון  2012בינואר  12ביום 

  . 2011 -ו 2010ההכנסה החייבת בשנות המס 

  מס שומות. 3

   .2008 צמברלד 31 -לחברה שומות מס סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב
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  התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 
  התקשרויות   .א
  הסכמי מימון .1

"), חתמה החברה על הסכם מימון ומספר הסכמים נלווים עם בנק מועד הסגירה הפיננסית(להלן: " 2010בנובמבר  29ביום 

כלל חברה לביטוח בע"מ כמארגן קונסורציום המוסדיים הפועלים בע"מ כמארגן החוב, כלל אשראי ומימון בע"מ מקבוצת 

ש"ח אך לא יותר  3,550,000,000") להעמדת מימון בסך של עד גופי המימוןוקונסורציום של בנקים וגופים מוסדיים (להלן: "

מעלויות הקמת תחנת הכח לייצור חשמל באשקלון, בכפוף לתנאי הוראות הסכם המימון וההסכמים הנלווים  80% - מ

"). כמו כן, יועמדו ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם למסמכי הפרויקט. הסכם המימון הסכמי המימון(להלן: 

כולל מצגים והתחייבויות ביחס לחברה ולפרויקט אשר הפרתם עשויה, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים לפירעון מיידי 

  שיון.  ו/או להפרת התחייבויותיה של החברה ו/או לביטול הרי

 על פני כל 1.05:1 על פני שתי תקופות חישוב עוקבות, ויחס כיסוי של 1.10:1.  על החברה לשמור על יחס כיסוי חוב של 1

  תקופת חישוב.

  . 1.10:1.  על החברה לשמור על יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של 2        

נחתמו בין היתר, ההסכמים הנלווים להסכם המימון, במסגרת הסכמי המימון ובד בבד עם חתימת הסכם המימון, 

  כמפורט להלן:

  הסכם הזרמת הון והסכם הלוואה נחותה  .א

ברה וכלפי גופי המימון, להזרים, בנפרד וכל אחד על פי חלקו חהסכמים אלו כוללים את התחייבות בעלי המניות כלפי 

מזומן (להלן: "השקעת הבעלים"),  20%- היחסי, מפעם לפעם ובמקביל לכל בקשת משיכה ממסגרות המימון, סך של עד כ

בויות וזאת בין כנגד הקצאת הון מניות ובין בדרך של הלוואות בעלים, אשר בכל מקרה יהיו נחותים ומשועבדים להתחיי

החברה כלפי גופי המימון, בהתאם לתנאי ההסכמים. בהתאם להסכם הזרמת ההון ולהבטחת התחייבויות בעלי המניות 

להעמיד את חלקם היחסי בהשקעת הבעלים, העמידו בעלי המניות באותו מועד, מזומן וערבויות בנקאיות בגובה התחייבותם 

וזרם לחברה קודם למועד זה. הסכם הזרמת ההון כולל מצגים להזרים את השקעת הבעלים; זאת, בניכוי הון אשר ה

והתחייבויות ביחס לבעלי המניות ולפרויקט אשר הפרתם עשויה בין היתר לגרום להעמדת האשראים לפירעון מיידי ו/או 

להפרת התחייבויות החברה ו/או לביטול הרישיון. בהתאם להסכם ההלוואה הנחותה, כל הלוואת בעלים תישא הפרשי 

, תיצבר 2008בספטמבר  30מיום העמדתה ואולם, ביחס להלוואות הבעלים עד ליום  3.3%הצמדה וריבית שנתית בשיעור  של 

. על אף האמור, החל ממועד הסגירה הפיננסית, כל סכום שיועמד כהלוואה יהיה 2008בספטמבר  30הריבית בגינם החל מיום 

 . 10%סך של צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא ריבית שנתית ב

   הסכם חשבונות  .ב

ההסכם קובע את פתיחתם של חשבונות הפרויקט ומסדיר את חלוקת תזרים המזומנים בין החשבונות. כמו כן, ההסכם  

מקרנות הרזרבה,  תמסדיר תנאים ונהלים לביצוע הפקדה ומשיכה מכל חשבון, קובע את סך היתרות המינימאליות בכל אח

ים בין החשבונות ותנאים אחרים בקשר עם ניהול החשבונות, לרבות לעניין העברות בין מסדיר את סדר העדיפות לתשלומ

  חשבונות.

  התחייבות בעלי מניות   .ג

במסגרת הסכמי המימון התחייבו בעלי המניות, כלפי החברה והנאמן לגופי המימון, בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה,  

ספק הגז, משרד הביטחון ומקורות (בהתאם להסכמי אספקת החשמל); (ב) כדלקמן: (א) להעמיד ערבויות בנקאיות לטובת: 

 ינואר, יםלשאת בכל עלות שתנבע כתוצאה מאירועים שאינם באחריות קבלן ההקמה כמפורט בכתב ההתחייבות. בחודש

יחסי כנגד מניות נוספות לבעלי המניות על פי חלקם ה 2,944 סך כולל של  , הקצתה החברה2012, ספטמבר ודצמבר אפריל

מניות כנגד המרת  2,448הקצתה החברה סך כולל של  2011(בשנת  ש"חאלפי  177,693של  כולל בסכום בעלים הלוואות המרת

נעשתה לצורך עמידה בדרישות ההון העצמי  בעליםה הלוואות המרת. אלפי ש"ח) 196,043הלוואות בעלים בסכום כולל של 

. במסגרת הסכם המימון, כל המניותשינוי באחזקתם היחסית של בעלי  חללא  הדו"חבמהלך תקופת על פי תנאי הרישיון. 

  לגופי המימון. החברה שועבד לטובת פועלים שירותי נאמנות בע"מ, כנאמן  להון המניות המונפק ש
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 

 (המשך)התקשרויות א. 

 (המשך). הסכמי מימון 1

  הלוואה משיכה  .ד

אותו נכון ל ש"ח.אלפי  2,043,104ממסגרת ההלוואה לזמן ארוך בסך של  ות, ביצעה החברה משיכ2012בדצמבר  31עד ליום 

  ליתרת ההלוואה.ה אלפי ש"ח אשר הוונ 153,740נצברה ריבית בגין הלוואות שנמשכו בסך של  מועד

 התקשרות להשכרת קרקע. 2

אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור חכירת קרקע  3,631דמי היוון למנהל מקרקעי ישראל בסך של  שתא"אשילמה  2008באפריל 

 שנה. 49דונם לתקופה של  74.5לתחנת הכח בשטח של 

אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור חלקה היחסי בשנות החכירה  3,047החברה השתתפה בתשלום זה ושילמה לשתא"א סך של 

  חודשים. 11 -שנים ו 24יינו דה

-שנים ו 24נחתם הסכם בין החברה לשתא"א בע"מ לפיו תוחכר הקרקע לצורך הקמת תחנת הכח לתקופה של  2008בנובמבר 

  חודשים ממועד ההפעלה המסחרית. 11

בין החברה  2008נחתמו שתי תוספות להסכם חכירת המשנה במקרקעין אשר נחתם בנובמבר  2010ובנובמבר  2010באפריל 

שנה,  25לבין קצא"א ושתא"א. בהתאם לתוספות להסכם, תמורת שימוש במקרקעין המיועדים לפרויקט, למשך תקופה של 

  לצרכן. ש"ח צמוד למדד המחירים  אלפי 3,705ישולם תשלום שנתי של 

  EPC-הסכם ה . 3

(להלן: קבלן ההקמה) לתכנון, רכש והקמה של תחנת  .Wood Group Gas Turbines Services Ltdהסכם בין החברה לבין   

קבלן אלפי דולר.  615,866 ל, שולם סך ש2012בדצמבר  31עד ליום  ,דולר אלפי 877,150הכח במחיר קבוע וידוע מראש, על סך 

, במועד המסירה הקבוע בהסכם, כשהיא פועלת חברהלתכנן ולהקים את התחנה ולמסור אותה לתחייב הההקמה 

וכשהביצועים שלה עומדים בתנאים מינימאליים הקבועים בהסכם. כתנאי למסירת התחנה קבלן ההקמה יבצע מבחנים אשר 

המובטחת), ורמת ביצועים  מטרתם להוכיח את ביצועיה. בהסכם נקבעה רמת ביצועים לה התחייב קבלן ההקמה (הרמה

חודשים, כפי שמוגדר  36(רמת המינימום). משך הקמת התחנה צפוי לארוך עד  חברהמינימאלית לצורך מסירת התחנה ל

  בהסכם. ההסכם נחתם במועד הסגירה הפיננסית.

) Forward( אקדמה לעסקאות 2011 ינואר מחודש החל נכנסה החברה/שקל, דולר החליפין בשער החשיפה את לגדר מנת על   

  .7, ראה גם ביאור שקל כנגד דולר לרכישת

  O&M -הסכם ה.  4

 א"א ("קבלן התחזוקה") לתפעול ותחזוקת תחנת הכחכשת -הסכם בין החברה לבין חברת שירותי תחנות כח אילת אשקלון 

(זורלו בתשלום חודשי ידוע מראש כפי שמוגדר בהסכם. קבלן התחזוקה יסב חלק מעבודות התחזוקה הגדולות לקבלן משנה 

O&M ( תחת הסכם נפרד, אולם יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו תחת ההסכם. החברה

עיל ויתחזק קבלן התחזוקה את התחנה. במידה וקבלן וקבלן התחזוקה הסכימו על תוכנית תחזוקה מתוכננת לפיה יפ

התחזוקה לא יעמוד בתוכנית וכתוצאה מכך ייגרמו לחברה קנסות תחת אמות המידה, קבלן התחזוקה ישפה את החברה 

. קבלן התחזוקה יטפל גם במקרים הדורשים תיקון וטיפול שלא במסגרת התוכנית עד לתקרה שנקבעה בהסכם בגינם

חודשים מרגע קבלת רישיון ייצור ע"י החברה.  11-שנים ו 24מוגדר בהסכם. תוקפו של ההסכם יהיה למשך המאושרת, כפי ש

  ההסכם נחתם במועד הסגירה הפיננסית.
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   (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 

  (המשך)התקשרויות א. 
  . הסכם הולכת גז5 

הסכם סטנדרטי המאושר על ידי רשות הגז לפיו תחבר החברה הממשלתית נתג"ז את תחנת הכוח למערכת ההולכה של הגז 

למועד הדוח סך , מתוכם שילמה דוראד מיליון ש"ח 45 -בסכום כולל משוער של כ הטבעי. דוראד התחייבה לשלם דמי חיבור

. בהתאם להסכם מחויבת דוראד ויופחתו לאורך תקופת ההפעלה אשר הוכרו כהוצאות מראש לזמן ארוך ש"חמיליון  35של 

את החיבור. בנוסף תחויב דוראד להקים לשלם לנתג"ז תשלום בגין הקיבולת בצינור וזאת החל מהמועד בו תסיים נתג"ז 

  .2010בנובמבר  25לשלם תשלום משתנה בגין גז שיוזרם בצינור. ההסכם נחתם ביום 

    י  התקשרות לרכישת גז טבע . 6
) לרכישת גז  EMG –(להלן   East Mediterranean Gas Companyחתמה החברה על הסכם עם חברת 2007בדצמבר .   א

גז טבעי  רכישתל , חתמה החברה על תיקונים להסכם 2010ובנובמבר  2010, באוגוסט 2010, במרס 2009ביולי  טבעי ממצרים.

  . EMGמחברת 

שנים ואספקת הגז מתוכננת להתחיל  22 - 17על פי ההסכם, על תיקוניו, אספקת הגז תחל במועד הפעלת תחנת הכח למשך 

  .2013אך לא יאוחר מנובמבר  2013במהלך המחצית השנייה של שנת 

לרכיב הייצור המשוקלל שנקבע כלל הצמדה מיליון דולר לשנה כאשר מחיר הגז  125 -כבערך והההיקף הכספי של ההסכם 

בדוחות הוצגו דולר אשר אלפי  3,000החברה העבירה סכום של   2008בשנת ע"י רשות החשמל בכפוף למחירי רצפה ותקרה. 

ונזקפו כהפסד בדוח על הרווח והפסד במהלך רבעון השני  כמקדמות לספקים על חשבון גז שיועבר במסגרת פעילות החברה

. ההסכם כלל הוראות ותנאים מקובלים ובכלל כפי שיתואר להלן EMGתחויות במצבה העסקי של בעקבות התפ 2012לשנת 

ציות בגין אי עמידה בתנאי , תשלומים וסנק"Take or Pay"זה נוהלי הזמנת גז, אספקה, תחזוקה, הוצאת חשבונות, מנגנון 

  ההסכם.

 Egyptian-ו Egyptian Natural Gas Holding Company, לפיה EMGהודעה מאת  החברהקיבלה  2012באפריל  22ביום 

General Petroleum Corporation ) חברות הגז המצריות") הודיעו ל -להלן"- EMG  על ביטול ההסכם להספקה ולרכישה

רואה את הודעת הביטול האמורה  EMGצוין עוד, כי  EMG. בהודעת EMGשל גז טבעי שבין חברות הגז המצריות לבין 

 2012ביוני  21ביום בנוסף,  ככזו שניתנה שלא בתום לב וכי דרשה מחברות הגז המצריות לחזור בהן מהודעתן.כבלתי חוקית, 

 , שלהלן עיקריה:EMGהודעה נוספת מאת  החברהקיבלה 

, כי אין בכוונתן לשקול מחדש את EMG -הבהירו חברות הגז המצריות ל המוזכרת לעיל, EMGאף עמדתה של -על .1

  פיו. -ולמלא את התחייבויותיהן על EMGיטול ההסכם בינן לבין תקפות הודעתן על ב

לא נותר אלא לקבל את כפירתן של חברות הגז המצריות בקיומו של הסכם ביניהן, שתוצאתה ביטולו  EMG -ל .2

)Termination at common law .(  

3. EMG חלט של חברות הגז תמשיך ותבחן את המצב ואת האפשרות למציאת ספק גז טבעי אחר בעקבות סירובן המו

 המצריות למלא את התחייבויותיהן.

ובהיעדר  חברהל EMGכי על סמך הודעותיה של  EMG - הודיעה החברה בכתב ל 2012באוגוסט  6לאור האמור לעיל, ביום 

, מחברות הגז המצריות או מכל ספק גז אחר, EMGתוכל לספק לה גז טבעי בהתאם לתנאי הסכם  EMG -ראיה לכך ש

על כישלונן המתמשך של חברות הגז המצריות להבטיח את פעילות צינור הגז, כפי שצוין בהודעתן של חברות הגז ובהסתמך 

, ויש בכך משום הפרה יסודית EMGאינה יכולה ולא תוכל לקיים את הוראות הסכם  EMG -, הרי שEMG -המצריות ל

על ביטול  EMG -דיעה החברה לפיכך, הול .EMGאת הזכות לבטל את הסכם חברה , המקנה לEMGוצפויה של הסכם 

מיליון  3בסך של  EMG -לידה -ולמו על, להשיב את המקדמות ששEMG - מ על תיקוניו וכן, דרשה החברהEMG הסכם 

  .  EMGעל נזקיה כתוצאה מההפרה של  החברהדולר ארה"ב, בתוספת ריבית וכן לפצות את 
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 

  (המשך)התקשרויות א. 
    (המשך) כישת גז טבעיהתקשרות לר . 6

  א.  (המשך)

בסך   EMG -ידי החברה ל-והאמור לעיל, ביצעה החברה הפרשה בגובה מלוא המקדמות ששולמו על EMGלאור מצבה של 

להלן  סעיף ב'מיליון ש"ח אשר נזקפה כהפסד במסגרת סעיף הוצאות אחרות בדוח על הרווח והפסד לתקופה. ראה  10 -של כ

  בדבר התקשרות עם ספק גז נוסף.

 תנאים להתקיימות כפוף, לפיו "),תמר(" תמר בחזקת השותפים עם בהסכם החברה התקשרה 2012 באוקטובר 15 ביום   ב.

 פי-על ,באשקלון היד-על המוקמת הכוח תחנת הפעלת לשם טבעי גז מתמר החברה תרכוש, בהסכםהקבועים  מתלים

  :להלן מפורטכ שעיקריהם, התנאים

) מעוקב מטר מיליארד( BCM  11.2 -כ עד של כולל בהיקף טבעי גז חברהל לספק תמר התחייבה ההסכם פי-על .1

 .בהסכם המפורטים לתנאים בהתאם"), הכוללת החוזית הכמות("

 גז הזרמת תחילת שנים ממועד)  16(  עשרה-כשש בתום ותסתיים ההסכם על החתימה במועד תחל ההסכם תקופת .2

 לכל( מביניהם המוקדם לפי, הכוללת החוזית מלוא הכמות את החברה תצרוך בו במועד החברה או של הכוח לתחנת

 המפורטים תנאים בהתקיים נוספת שנה עד של לתקופה ההסכם תקופת להאריך את זכות קיימת מהצדדים אחד

 תקופת" - להלן( )מביניהם המוקדם לפי, טבעי גז של הכוללת החוזית הכמות מלוא את תצרוך שהחברה או עד, בהסכם

 ").ההסכם

 למנגנון ובהתאם גז בהיקף של מינימלית שנתית כמות ) בעבורTake or Payלשלם ( או לרכוש התחייבה החברה .3

 .5.ב.6בתקופת הביניים כהגדרתה בסעיף א'., למעט בהסכם שנקבעו

 השנתית הגז מכמות 50% תעלה על לא שזו כך, המינימלית השנתית הכמות את להפחית אופציה לחברה ניתנה בהסכם .4

 ככל. בהסכם שנקבעו להתאמות כפוף, האופציה על מימוש להודעה שקדמו השנים בשלוש בפועל שתצרוך הממוצעת

 ניתנת למימוש האופציה. בהסכם שנקבעו החוזיות הכמויות יתר בהתאם יופחתו המינימליתהשנתית  הכמות שתוקטן

 לפי( 2018 בינואר 1 ביום או פי ההסכם-על הגז הזרמת תחילת לאחר החמישית מהשנה החל שתתחיל התקופה במהלך

 2020 בדצמבר 31 ביום או ההסכם פי-על הגז הזרמת תחילת השביעית לאחר השנה בתום ותסתיים) מביניהם המאוחר

 בתום שנה לעיל כאמור הכמות תופחת, כאמור האופציה מימוש על החברה הודיעההיה ו). המאוחר מביניהם לפי(

 .ההסכם תקופת לתום ועד ההודעה מתן ממועד

 בכפוף תהא לחברה הגז"), אספקת הביניים תקופת(" בהסכם המפורטים תנאים בהתקיים שתחל, ביניים תקופת במשך .5

 תטיס ים פרויקט של ללקוחות טבעי גז אספקת, לאחר עת באותה לתמר זמינות שתהיינה, הטבעי הגז לכמויות

 תקופת. החברה עם ההסכם על לחתימה קודם טבעי גז לאספקת הסכמים נחתמו עימם תמר של אחרים וללקוחות

 וההולכה הטיפול מערכת, של האספקה קיבולת להרחבת פרויקט) שתשלים ככל( תשלים שתמר לאחר תסתיים הביניים

 בהסכם המפורטים מתלים תנאים , בהתקיים2016 ינואר חודש עד להסתיים שעתיד, תמר ממאגר טבעי גז של

 ההרחבה הושלמה שלא או, ההרחבה יקטפרו לביצוע המתלים התקיימו התנאים שלא ככל"). ההרחבה פרויקט("

, ההרחבה השלמת פרויקט עם. ביטול לידי ההסכם את להביא רשאית החברה תהא, בהסכם במועדים המפורטים

 (מיליארד BCM 13.2 -לכ עד בהתאמה החוזית הכוללת הכמות ותוגדל בהסכם שנקבעה המינימלית הקיבולת תוגדל

 ).מעוקב מטר

 לשירותים הרשות ידי -על לעת מעת שיקבע כפי, החשמל ייצור לתעריף יוצמד האספקה בהסכם שנקבע הגז מחיר .6

 ".רצפה מחיר" הכולל, חשמל-ציבוריים
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 

  (המשך)התקשרויות א. 

(המשך) לרכישת גז טבעיהתקשרות  .6  
  .  (המשך)ב

 תנאים להתקיימות כפוף ,בהסכם שנקבעו בסכומים בטוחות או ערבות תמר לטובת להעמיד להידרש עשויה החברה .7

 .בהסכם המפורטים

, הגז איכות, בחסר אספקה במקרה של פיצוי מנגנוני כגון זה מסוג בהסכמים המקובלות נוספות הסכמות כולל ההסכם .8

 .ועוד אחריות תקרת

 ההגבלים רשות אישור, חשמל – ציבוריים לשירותים הרשות אישור קבלת שעיקרם מתלים תנאים מספר כולל ההסכם .9

 .החברה של הגורמים המממנים של אישורם וקבלת) שיידרש ככל( העסקיים

  .האנרגיה ומשרד הגז רשות של רגולטוריים להסדרים בכפוף הינו זה בסעיף האמור

התקשרות למכירת חשמל .7  

למועד הדוח לחברה  .ואחריםמשרד הביטחון, מקורות, קצא"א  אשר ביניהם,החברה חתומה על הסכמים למכירת חשמל 

 , ברובם,הסכמי אספקת החשמל הינם מכושר הייצור של תחנת הכוח. 75% -התקשרויות למכירת חשמל בהיקף של כ

  בתעריף שיהא מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע על ידי הרשות.

יכולת  זמינה ואנרגיה ומתן שירותי , חתמה החברה על הסכם עם חברת החשמל לישראל בע"מ לרכישת 2010באוגוסט 

  תשתית.

  

  . רכש גומלין8   

נכללה אפשרות שרכש ציוד תחנת הכוח ישמש כרכש עבור התעשייה הצבאית לישראל (להלן:  טחוןיהב משרד הסכם במסגרת   

טחון, הבהרות שהתקבלו מהרשויות הרלבנטיות בתורכיה ובתיאום עם תעש, י"תעש"). כיום לאחר תוספות להסכם משרד הב

מחויבותה אינה מהותית  להערכת החברה,מחויבת דוראד במנגנוני שיפוי ורכש בגין התחייבות תעש לרכש גומלין בתורכיה. 

 ובין תעש.משפה את החברה במלוא העלויות שחלות בין דוראד  Zorluנוכח היקף עסקי החברה והעובדה שחברת 
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות – 14ביאור 

  ב. ערבויות בנקאיות

 2012 דצמברב 31ליום  העמידה ערבויות בנקאיות לטובת נתג"ז, משרד הביטחון וחברת המים "מקורות" אשר יתרתן החברה

 כנגד ערבויות אלו, נתנו בעלי המניות ערבויות על פי החזקתם בחברה.  "ח.ש מיליון 31 -כ
  

  שעבודים. ג

  להלן: , להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות, שעבדה החברה את נכסיה, כמפורט 2011בחודש ינואר 

) 1כמפורט להלן: ( שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של כל הנכסים והזכויות,  - שעבוד קבועא. 

על כל ההסכמים והזכויות של המשעבד בקשר עם תחנת הכח באשקלון ("הפרויקט"), לרבות הזכות לקבלת כספים מכל 

 שבון החלוקה כהגדרתו בשטר המשכון וכל ) כל זכויות המשעבד בחשבונות הפרויקט (למעט ח2( ,מקור ומכל סוג שהוא

מעת לעת, בחשבון החלוקה), כל הכספים, הפיקדונות וזכויות המשעבד בחשבונות הפרויקט וכן כל השטרות, . הכספים שיהיו

) מקרקעי הפרויקט באשקלון, 3ני"ע, שטרי המטען, מסמכים ונכסים אחרים שנמסרו ו/או יימסרו למלווה על ידי המשעבד, (

) כל זכות לפטור, הקלה 4נוי והמצוי בהם לרבות היתרים וכל זכויות המשעבד, קיימות ועתידיות, ללא יוצא מן הכלל. (כל הב

) 8) מוניטין המשעבד, (7) הון המניות הבלתי נפרע של המשעבד, (6) כל זכויות המשעבד בקניין הרוחני, (5ו/או הנחה ממס (

) זכויות לכספים ו/או לפיצוי על פי ההסדרים 10רישיונות ובאישורי הפרויקט () זכויות ב9זכויות עפ"י פוליסות ביטוח, (

  .המידה ועפ"י הדין, והכול כמפורט בשטר המשכון על נספחיו התעריפיים, אמות

  

כל חפץ ו/או ציוד וכל נכס  שעבוד צף בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הזכויות והנכסים של הלווה, -  שעבוד צףב. 

מוחשי או לא מוחשי מכל מין וסוג שהוא (לרבות מבלי לגרוע כל הרכבים והציוד של המשעבד וכל נכס נייד אחר, הנמצא  אחר

ו/או אשר יהיה בבעלות המשעבד, הרישיונות ו/או כל רישיון אחר שיונפק למשעבד בקשר עם הפרויקט ו/או בקשר עם הוצאת 

תיו ללא יוצא מהכלל שיש למשעבד כעת ושיהיה לו בעתיד בזמן כלשהו, בכל כל הרכוש השוטף ופירו, ועל הפרויקט אל הפועל)

כל הרכוש הקבוע ופירותיו שיש למשעבד כעת ושיהיה  ועל  ,אופן ודרך, כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא

כהגדרתו באגרת החוב) וכל אך למעט חשבון החלוקה ( ,לו בעתיד, בכל אופן ודרך, לרבות מקרקעין, מבנים וציוד קבוע

  הכספים שיהיו, מעת לעת בחשבון החלוקה. 

  

שעבוד קבוע, משכון והמחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה ובדרגה שנייה על  -שעבוד חשבון ערבויות לצדדים שלישייםג. 

ת של אחרים מכל מין כל הנכסים והזכויות בקשר עם חשבון הערבויות לרבות כל הכספים, ניירות הערך, המסמכים והשטרו

  וסוג שיופקדו בחשבון האמור מעת לעת, והכול כמפורט בשטר המשכון על נספחיו.

  

שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויותיו, קיימות ועתידיות,  -שעבוד מקרקעי הפרויקטד. 

א) שנחתם בין הממשכן לבין מנהלי מקרקעי 10529484של הממשכן ללא יוצא מן הכלל על פי הסכם פיתוח (מספר תיק 

 ישראל ("ממ"י") ביחס למקרקעין.
  

  דוקומנטרי אשראי בגין תלויות התחייבויות.  ד

עד לתאריך  "ב.ארה דולר אלפי  151,050 של בסכום טורבינות ליצרן דוקומנטרי אשראי העמידה החברה 2011בחודש ינואר 

  .אשראי דוקומנטרי זהמהמאזן מומשה מלוא ההתחייבות 
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  הון מניות - 15ביאור 

  להלן הרכב הון המניות של החברה בערכים נומינליים :
  בדצמבר 31לימים  

   
  רשום

  מונפק ונפרע
2012  

  מונפק ונפרע
2011  

     
  3,248  6,192  500,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

  
  .להון הלוואות המרת כנגד מניות להנפקת בקשר(א) (ג)  14 ביאור ראה

  
  אחרות הוצאות - 16ביאור 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2010 20122011 באלפי ש"ח

 - -10,232 (*)מקדמה שניתנה לספקהפסד מירידת ערך בגין 
   

 - -358 הפסד מגריעת רכוש קבוע
10,590- - 

) א'6א' ( 14ראה ביאור  (*)
  
  
  מכשירים פיננסיים  - 17יאור 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 
  וניהול של הסיכון. ותהליכים לגבי מדידה

 
בכדי להתמודד עם סיכונים אלו וכמפורט להלן, מתקשרת החברה בעסקאות עם מכשירים פיננסיים נגזרים. להלן הרכב 

  הנגזרים:
 בדצמבר 31ליום  

  20122011 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
    (התחייבויות שוטפות) נגזרים המוצגים במסגרת נכסים שוטפים

 36,770  )36,259(שער חליפין המשמשים לגידורחוזי אקדמה על 
      

    נגזרים המוצגים במסגרת נכסים בלתי שוטפים
 623  -חוזי אקדמה על שער חליפין המשמשים לגידור

      
 37,393  )36,259(  סה"כ
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 17יאור ב
  

  המסגרת לניהול סיכונים  ב.
 

לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון האחריות המקיפה 
הקים ועדה פיננסית, האחראית על התווית מדיניות ניהול הסיכונים. הועדה מדווחת באופן שוטף לדירקטוריון על 

  פעולותיה.
  
  סיכון אשראי  ג.
  

  שמעותיים של סיכון אשראי.לחברה אין ריכוזים מ 2012בדצמבר  31נכון ליום 
  

  מזומנים
  

בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום  9,009לסך של הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים של החברה  2012בדצמבר  31נכון ליום 
. המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים במוסד פיננסי בדירוג אשראי גבוה )אלפי ש"ח 8,149לסך של  - 2011

  לאומית).(סקלת דירוג בינ
  

  פיקדונות משועבדים
  

  -  2011(ליום בדצמבר  אלפי ש"ח 165,575 יתרת הפיקדונות המשועבדים של החברה 2012בדצמבר  31נכון ליום 
  .6, ראה גם ביאור )אלפי ש"ח 291,034

  
  גופים שהעמידו מימון להקמת הפרויקט

  
. 1א14גופים שהעמידו לחברה מימון להקמת הפרויקט בקשר עם הסכמי המימון כמפורט בביאור אשראי של סיכון 

 לגופים אלו קיים דירוג אשראי גבוה.
  

  סיכון נזילות  ד.
 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי 
ננסי אחר. גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת מסירת מזומן או נכס פי

הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים 
  או פגיעה במוניטין.

 
הולכת גז. למידע נוסף, והסכם   O&M -הסכם ה, EPC - הסכם ה ,לחברה קיימות מחויבויות חוזיות בגין הסכמי מימון

 .א14ראה ביאור 
 

וזאת בהתבסס על השערים העתידיים  להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים
  הסכמי קיזוז:החזויים למועד הדיווח, כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים 

 
2012בדצמבר  31ליום  

 מעל    תזרים  

 חמש 2-5 1-2 6-12 6עד מזומניםהערך 

 שנים שנים שנים חודשיםחודשיםחוזיבספרים באלפי ש"ח

 
     התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

    
 - - - 50,215 156,913156,913106,698ספקים, זכאים ויתרות זכות 

 2,748,719 634,320 211,440 --2,196,8443,594,479מתאגידים בנקאייםהלוואות
  -  398,886  -  -  -  398,886  487,733 הלוואות מצדדים קשורים ואחרים (*)

           
2,841,490  4,150,278  106,698  50,215  211,440  1,033,206  2,748,719  

           
 .2013במהלך שנתצפוי להיות מומר להוןאלפי ש"ח 246,568(*)    סך של 
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 17יאור ב
 

  סיכון נזילות (המשך)  ד.
2012בדצמבר  31ליום 

    
    

 מעל   תזרים
 חמש 2-5 1-2 6-12  6עד  מזומנים הערך 

 שנים שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים באלפי ש"ח
  

    מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 

 - - - 7,620 36,25936,25928,639 חוזי אקדמה על שערי חליפין המשמשים לגידור
  
  

2011בדצמבר  31ליום   

         
         
 מעל    תזרים   

 חמש 2-5 1-2 6-12  6עד מזומניםהערך 
 שנים שנים שנים חודשים חודשיםחוזיבספרים  

  אלפי ש"ח    

 
       התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
 -   -   -   -   4,019 4,019 4,019   אשראי מתאגידים בנקאיים

 -   -   -   5,423  17,867 23,290 23,290  זכות ויתרות זכאים ספקים
 1,266,574 271,409 -   -  -878,8591,537,983מתאגידים בנקאייםהלוואות 

  495,842   -    -    -    -    495,842   470,096 הלוואות מצדדים קשורים ואחרים  

    
  1,762,416  271,409  -    5,423  21,886   2,061,134  1,376,264   סך הכל

  
  

  סיכוני שוק  ה.
  

. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח החברהסיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, ישפיעו על הכנסות 
  על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה.

  
טרם הושלמה הקמת תחנת הכח, וכפועל יוצא מכך טרם החלה פעילות ייצור החשמל  2012בדצמבר  31נכון ליום 

ברגולציה החלה על תחום  שינוי :ים להערכת ההנהלה הינםפעילות, הסיכונים העיקריהבעת שתחל  ומכירתו ללקוחות.
הפעילות כפי שאושר על ידי רשות החשמל, שינוי בעלויות רכישת הגז ושינויים אחרים במצב שוק החשמל והגז, אירועים 

  מדיניים וביטחוניים.
  
 מטבע חוץסיכון   )1(

   
פה החברה לשינויים בשער ו, חש3א14מהתקשרות החברה בהסכם עם קבלן הבניה כמפורט בביאור כתוצאה   

  .7 ׂ) לרכישת דולר כנגד שקל, ראה גם באור Forwardעל מנת לצמצם חשיפה זו נקשרה החברה בעסקאות אקדמה ( .שקל/הדולר
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 17יאור ב
  

  סיכוני שוק (המשך)  ה.
  

  סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)  )1(
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  (א)
  

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
  

  2012בדצמבר  31ליום     
      צמוד         
      למדד     פריט    
      המחירים    לא    

  סה"כ  דולר  לצרכן  לא צמוד  כספי    באלפי ש"ח

 
     והתחייבויות  פיננסיות:נכסים פיננסיים    

     
       נכסים שוטפים:

 9,009 3,092 - 5,917- מזומנים ושווי מזומנים
 26,428 - - 5,30521,123 ויתרות חובהחייבים 

 165,575 - - 165,575-  פיקדונות משועבדים
 27,030 27,030 ---   נכס בגין התקשרות איתנה

        
      נכסים שאינם שוטפים:

  35,429  -  -  -  35,429    הוצאות מראש
  2,805,974  -  -  -  2,805,974    רכוש קבוע

  170,971  -  -  -  170,971    מקדמות לספקים
  3,047  -  -  -  3,047    הוצאות נדחות

  3,639  -  -  -  3,639    רכוש בלתי מוחשי
              

             התחייבויות שוטפות:
 )157,050( )115,543( - )41,370()137(  ספקים, זכאים ויתרות זכות

 )36,259( )36,259( ---  נגזרים מכשירים פיננסיים
 

        התחייבויות שאינן שוטפות:  
 )2,196,844( - )2,196,844(--   הלוואות מתאגידים בנקאיים  
  )487,733(  -  )487,733(  -  -  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים  
 )64( - --)64(   התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו  

        
     סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין   
 369,152 )121,680( )2,684,577( 3,024,164151,245   והתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים  
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 17יאור ב
  

  סיכוני שוק (המשך)  ה.
  

  סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)  )1(
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  (א)
  

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
  

  2011בדצמבר  31ליום     
      צמוד         
      למדד     פריט    
      המחירים  שקל  לא    

  סה"כ  דולר  לצרכן  לא צמודכספי    באלפי ש"ח

  
     נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

     
      נכסים שוטפים:

 8,149  -   -   8,149-  מזומנים ושווי מזומנים
 21,938  -   -   21,938-  חייבים ויתרות חובה
 202,851  -   -   202,851- פיקדונות משועבדים 
 36,770  36,770  -   - -  מכשירים פיננסיים נגזרים

     
      נכסים שאינם שוטפים:

     
 88,183  -   -   88,183- פיקדונות משועבדים 

 623  623    - - מכשירים פיננסיים נגזרים
  691,305   -    -     -  691,305  רכוש קבוע

  558,658   -    -    -  558,658  מקדמות לספקים
  399   -    -    399 -  חייבים ויתרות חובה

  3,047   -    -    -  3,047  הוצאות נדחות
     

      התחייבויות שוטפות:
     

 )4,019( -   -   )4,019( - אשראי מתאגידים בנקאיים
 )23,290( -   -   )23,290( - ספקים, זכאים ויתרות זכות

 )22,569( )22,569( -   - -התחייבות בגין התקשרות איתנה
     

     התחייבויות שאינן שוטפות:
  )9,564(  )9,564(  -    -  -  התחייבות בגין התקשרות איתנה
 )878,859( -   )878,859(  - - הלוואות מתאגידים בנקאיים

  )470,096(  -    )470,096(   -  - מצדדים קשורים ואחריםהלוואות לזמן ארוך 
 )1,334( -   -   -  )1,334(  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

     
     סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין
 202,192  5,260  )1,348,955( 294,211 1,251,676   נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 17יאור ב
  סיכוני שוק (המשך)  ה.

  
  סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)  )1(

  
החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)  (א)

  
  מטבע חוץ הינה כדלקמן:מדד ה לסיכון חברחשיפת ה

  
2012בדצמבר  31ליום    

   ערך נקוב מטבע/הצמדה מטבע/הצמדה    
 שווי הוגן מועד פקיעה דולר במליוני לשלםלקבל   
 אלפי ש"ח       

 
     :לגידור המשמשיםמכשירים

  - 25.1.2013   
  )36,259( 16.12.2013 264 שקלדולר חליפין חוזי אקדמה על שערי

 
  
2011בדצמבר  31ליום    

   ערך נקוב מטבע/הצמדה מטבע/הצמדה    
 שווי הוגן פקיעה ימועד דולר במליוני לשלםלקבל   
 אלפי ש"ח       

        :לגידור המשמשיםמכשירים
       - 25.1.2012  

  37,393 16.12.2013 661 שקל דולר   חליפין חוזי אקדמה על שערי
  

להלן נתונים בדבר שערי החליפין המשמעותיים ומדד המחירים לצרכן:
בדצמבר 31יום שהסתיימה בשנה ל   
   20122011 
 שער השינוי % שערהשינוי %   
  
 3.821 7.66 3.733)2.30( דולר ארה"ב 1

 104.0 2.17 1.63105.7בגין   - מדד המחירים לצרכן בנקודות 
 104.0 2.55 1.44105.5ידוע - מדד המחירים לצרכן בנקודות 
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  (המשך)מכשירים פיננסיים  - 17יאור ב
  סיכוני שוק (המשך)  ה.

  סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)  )1(  
ניתוח רגישות  (ב)

בדצמבר ושינוי במדד  31, כאמור להלן, לתאריך שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח
המחירים לצרכן, היו מגדילים (מקטינים) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן (לאחר מס). 
הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן 

וח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו סביר נכון לתום תקופת הדיו
  קבועים. 

  
 2012בדצמבר  31ליום   
 ירידה עליה  

 הון רווח והפסד הון רווח והפסד הערה באלפי ש"ח

 
     שינוי בשער החליפין של:

 )1,675( )1,675( 1,675 1,675  )1( 5% -דולר ארה"ב ב
 )3,351( )3,351( 3,351 3,351  )1( 10% - ב דולר ארה"ב

 * * **  )2(שינוי במדד המחירים לצרכן 
            

  ויתרת מזומן במטבע חוץ ותהנקובספקים נגזרים והתקשרות איתנה. שערוך יתרות מיתרות  בעיקרה נובעת הרגישות  )1(
  מהוונות לעלות הקמת תחנת הכוח.

     הרווח   החברה מהוונת עלויות אשראי לעלות הקמת תחנת הכוח ולכן לא צפויה השפעה בגין שינוי בשיעור המדד על   )2(
  הפסד או ההון העצמי.

  
 2011בדצמבר  31ליום   
 ירידה עליה  

 הון רווח והפסד הון רווח והפסד הערה באלפי ש"ח
  

     שינוי בשער החליפין של:
 )193( )193( 193193   5% -דולר ארה"ב ב
 )386( )386( 386386   10% - ב דולר ארה"ב

 * * **  (*)שינוי במדד המחירים לצרכן 
            

  
     הרווח   החברה מהוונת עלויות אשראי לעלות הקמת תחנת הכוח ולכן לא צפויה השפעה בגין שינוי בשיעור המדד על   )*(

  הפסד או ההון העצמי.
  

  
 
 

  שיעורי ריבית סיכון  )2(
 

בנגזרים , בשל החזקה הריבית םבעקוחשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים  החברה 2011החל משנת  
 מכשירי החוב של החברה נושאים ריבית בשיעור קבוע.  בשווי הוגן.פיננסיים הנמדדים 

  
 ניתוח רגישות   

   
 :היה מגדיל (מקטין) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים הבאים הריבית םבעקושינוי   

 
    
  2012  2011  

 הון רווח והפסד הוןרווח והפסד באלפי ש"ח 
 
 - - --1%עליה של  
 10 10 )1()1(3%עליה של  
 - - --1%ירידה של  
 )10( )10( 3%11ירידה של  
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  (המשך)מכשירים פיננסיים  - 17יאור ב
  
שווי הוגן  .ו 
  

שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  )1(
   

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים 
ספקים, זכאים מתאגידים בנקאיים,  אשראי, מכשירים פיננסיים נגזרים, משועבדים , פיקדונותויתרות חובה
 , תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.ויתרות זכות

 השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן: 
  
 בדצמבר 31ליום    
   2012 2011 
 שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים   
  

   התחייבויות שאינן שוטפות:
 870,198  878,859  2,397,331 2,196,844הלוואות מבנקים לזמן ארוך

 470,096  470,096  487,733 487,733הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים ואחרים  
 2,684,577 2,885,064  1,348,955  1,340,294 

  
שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  )2( 

   
להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים, היכן שמתייחס, מבוססים על עקומת  שיעורי הריבית ששימשו

 התשואה הממשלתית למועד הדיווח, בתוספת מרווח אשראי קבוע מתאים, והיו כדלקמן:
  
 בדצמבר 31ליום   

 2011 2012 באחוזים 

  
 5.66% 3.20%הלוואות מבנקים לזמן ארוך 
  
היררכיית שווי הוגן  )3( 

  
  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.1רמה   ●
  לעיל. 1: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה   ●
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.: 3רמה   ●

  
  2012בדצמבר  31ליום   

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   
  
      
    נגזרים המשמשים לגידור: 
 )36,259( - )36,259( -על שער החליפין חוזי אקדמה 

      
      
  
  
  2011בדצמבר  31ליום   

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   
  
      
    נגזרים המשמשים לגידור: 
 37,393 - 37,393 -חוזי אקדמה על שער החליפין 
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  צדדים קשורים ובעלי עניין - 18ביאור 

  
  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .א

  ):אחרתנאמראםלמעט,שוקבתנאיהינן(כל העסקאותענייןובעליקשוריםצדדיםעםעסקאותלהלן פרטים בדבר
  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31  

 2011 2012 201220112010  באלפי ש"ח

 היתרה בדוח על המצב הכספי סכומי העסקאות  העסקה מהות  צד קשור/בעל עניין
   

החברה התקשרה בהסכם עם אדלקום בע"מ, להשכרת משרדי  מהותיתבעל מניות בעל השפעה 
. הסכם זה הגיע ולקבלת שירותי הנהלת חשבונות החברה

עם העתקת משרדי החברה  2012לסיומו בסוף חודש פברואר 
  -  -  456  439  148  .ממשרדי אדלקום בע"מ

     
שירותי תחנות כוח אילת חברת החברה התקשרה בהסכם עם   בעל מניות בעל השפעה מהותית

לצורך היערכותה לתפעול ואחזקת תחנת הכוח בע"מ,  אשקלון
, חודשיהתשלומים יתבצעו על בסיס . 2012החל מחודש נובמבר 

  -  2,770  -  -  4,736  לאורך תקופת ההסכם.
     

  -  -  1,032  2,983  1,854  הטבות למנכ"ל החברה אנשי מפתח ניהוליים
    
       

  
 

  
  ג. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין

 . ג.1א. 14ראה ביאור  -במניות החברה בקשר להתחייבות בעלי המניות להעמדת מימון בהתאם לחלקם היחסי  )1

.2.א. 14ראה ביאור  -בקשר להתקשרות החברה עם בעל עניין להשכרת קרקע  )2

  תנאי ההלוואה  התחייבות החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין  ב.
  

      בדצמבר 31יתרה ליום 
      

  
 ערך נקוב

תנאי 
 פרעון

%  
 ריבית

בסיס 
 הצמדה

 
2012 2011         

          
       באלפי ש"ח

  
      באלפי ש"ח

  הלוואה לזמן ארוך (*)
      

  מדד  10  -  486,711
  

486,711  469,074          
                              

              .12הוצאות המימון בגין הלוואות צדדים קשורים מהוונות להלוואות, ראה גם ביאור (*) 
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  התאמות לכללי חשבונאות ישראליים - 19ביאור 
  
  

  
  מאזן  .א

   
  2012בדצמבר   31ליום 

   
IFRS 

 אלפי ש"ח

המעבר   השפעת
 תקינה ישראליתל

 אלפי ש"ח

כללי חשבונאות 
 המקובלים בישראל

 אלפי ש"ח

        רכוש שוטף
 9,009-  9,009 מזומנים ושווי מזומנים
  26,428  -  26,428  חייבים ויתרות חובה

  165,575  -  165,575  קדונות משועבדיםיפ
 - )27,030(27,030נכס בגין התקשרות איתנה

 228,042)27,030( 201,012 

    שוטףשאינו רכוש 
 170,971-170,971 מקדמות לספקים

  3,047  -  3,047  נדחותהוצאות 
  35,429  -  35,429  מראש הוצאות

  2,794,488  )11,486(  2,805,974  רכוש קבוע

 3,639-3,639 מוחשי בלתי רכוש

 3,019,060)11,486( 3,007,574 
    

 3,208,586 )38,516(3,247,102 סה"כ נכסים

    
    התחייבויות שוטפות

  157,050  -  157,050  ספקים, זכאים ויתרות זכות

 213 )36,046(36,259מכשירים פיננסיים נגזרים

  193,309)36,046( 157,263 

    התחייבויות לזמן ארוך
 2,196,844-2,196,844תאגידים בנקאייםמ לוואותה

  487,733  -  487,733  הלוואות מצדדים קשורים 
 64-64התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 2,684,641-2,684,641 
        

 366,682 )2,470(369,152 הון עצמי

    
 3,208,586 )38,516(3,247,102סה"כ התחייבויות והון עצמי
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  התאמות לכללי חשבונאות ישראליים (המשך) - 20ביאור 
  
 

    דוח רווח והפסד  .ב
  
  לשנה שהסתיימה ביום  

  2012בדצמבר  31 

   IFRS  
 

 אלפי ש"ח

תקינה ל השפעת המעבר
 ישראלית
 אלפי ש"ח

כללי חשבונאות 
  המקובלים בישראל

  אלפי ש"ח

        
  10,590-  10,590 אחרותהוצאות 

  10,590  -  10,590  תפעוליהפסד 
        
        

  783926  143 , נטוהוצאות מימון 

        
  10,73378311,516 הפסד לתקופה

  
  

) לרכישת דולר כנגד שקל, על מנת לצמצם חשיפה Forward, החברה התקשרה בעסקאות אקדמה (7כאמור בביאור   .ג
תוצאות מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים להגנה על התקשרויות  ,בהתאם לתקינה הישראלית .לסיכוני מטבע

) נדחות עד אשר העסקה הבסיסית Anticipated Transactions) ועל עסקאות חזויות (Firm Commitmentאיתנות (
מכשירים פיננסיים נגזרים שלא יועדו  תוכר בספרים, ובמועד זה התוצאות שנדחו נזקפות לעלות העסקה הבסיסית.

להגנה מוצגים במאזן על פי שווים ההוגן. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לסעיף המימון בדוח רווח והפסד בתקופה בה 
  אירעו.

  
 
 
 
 
 
 

 
 



To the Shareholders of
Ronson Europe N.V.

Amsterdam, 13 March 2013

Dear Shareholders,

Ernst & Young Accountants LLP
Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, The Netherlands
P.O. Box 7883
1008 AB Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 (0)88- 407 1000
Fax: +31 (0)88- 407 1005
www.ey.nl

J BRN-95RCDW/JdP/JB/nb/dws

0fl 5 MarCh 2013 we have issued an unqualified independent auditor’s report on the enciosed
Ronson Europe NV financial statements for the year ended 31 December 2012. We conducted our audit
in accordance with Dutch law, including the Dutch 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.

The regulator for the Tel Aviv Stock Exchange requires that financial statement audits are conducted in
accordance with International Standards of Auditing (ISA), as issued by the International Federation of
Accountants (IFAC). We confirm that the Dutch Standards on Auditing are consistent and compliant
with International Standards of Auditing and our independent auditor’s report dated 5 March 2013 is
therefore equivalent to an ifldependent auditor’s report referring to International Standards on
Auditiflg. We authorize you to provide a copy of this letter to the regulator for the Tel Aviv Stock
Exchaflge.

Please dofl’t hesitate to contact me if you have any questiofls.

Ronson Europe NV Anriual Report for the year ended 31 December 2012

Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnersliip incorporated under the laws of England and Wales and registered witi, Companies
11 oase under number 0C335594. The term partner in relation to Ernst S Young Accountants LLP is used to refer to (the reprnsentative of) a member
of Ernst S Young Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LLP has its registered office at 1 Lambeth Palace Road, London SE1 7EU, United
Kingdom, its principal place of business at Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with the Chamber of Cummerce
Rotterdam number 24432944. Our services are subject to general terms and coeditions, which contain a limitation of iabi ity c ause.

— NST& •UNG

Yours faithfully,
Ernst & Young Accountants

Prie

End.:
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To our shareholders 
 
 
2012 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 the Euro crisis dominating Europe, the Polish economy 
continued to generate slow growth and general stability. In 2012, the Polish economy grew by 2%, while 
unemployment increased to approximately 13%, with many of the larger Polish cities maintaining rates under 7%. The 
Polish economy is expected to grow by another 1.5% to 2.0% in 2013. 
 
During 2012, the residential market in Poland showed signs of stability on the demand side, yet a continuing surplus on 
the supply side, which resulted in increased competition amongst developers and a decrease in the number of new 
projects. In 2012, construction commenced on 142,000 new residential units in Poland, which is a decrease of 12% 
compared to 2011. The total number of building permits granted during 2012 amounted to 165,000, which was 10% 
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 to purchase decreased compared to the 
second quarter 2012. We believe that this trend of reduced supply will finally result in a decrease of pricing pressure in 
the near future. 
 
The Company’s highlights for 2012 include: 
 

- pre-sale of 380 units which, while below the Company’s plans for 2012, was the highest yearly output in 
Ronson’s history; 

- delivery of 394 units to our customers, which was also the best annual result in Ronson’s history;  
- completion of construction works on 7 projects (Sakura, Naturalis 1 and 2, Chilli, Impressio, Panoramika, 

Verdis and Gemini 2), resulting in receipt of permits for occupancy for 743 units (another annual record for 
the Company); 

- commencement of construction of 4 projects (Espresso, Verdis 2, Młody Grunwald and Chilli 2), representing 
a total of 456 units; 

- securing two new development locations in Warsaw: at Skierniewicka Street (for more than 500 units) and at 
Jaśminowa Street (for around 700 units); 

- a further strengthening of Ronson’s brand name, and 
- adapting Company operations to comply with the new Polish Developers’ Law.  

 
During 2012, in an environment of poor market conditions and increased competition, the Company sold 380 units with 
a total value of PLN 153.0 million while in 2011 the Company sold 358 units with the total value of PLN 191.9 million. 
Net profit for 2012 amounted to PLN 31.7 million while in 2011 it amounted to PLN 6.8 million. The substantial 
increase of net profit in 2012 reflected an increasing number of units delivered by the Company to its clients, due to the 
completion in 2012 of a number of projects commenced in previous years.   
 
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 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 
140,000-160,000 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 exploit 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 2012, 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 102 to allocate the net profit for the year 2012 
amounting to PLN 31,655 thousand to retained earnings.   
 
Supervision 
 
During 2012, there were frequent Supervisory Board and Management Board meetings, during which, among other 
topics, the following items were discussed: 
 
 the Company’s business strategy, including the responses by the Company to the changed market environment 

resulting from the euro crisis; 
 the strengthening of the Company’s financial position; 
 potential sources of long term capital; 
 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 seven 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 2012 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 evaluates the performance of the external auditors and related costs. 
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. 
 
Financial statements 
 
The Management Board has prepared the 2012 financial statements. These financial statements were discussed at a 
Supervisory Board meeting attended by the auditors.  
 
Composition of the Supervisory Board 
 
During the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 June 2012, Mr Sharoni was reappointed as member of 
the Supervisory Board for a term of four years. 
 
With a view to the expiration of his four year term as Supervisory Director in 2013, the reappointment of Mr Roseen 
will be scheduled for the upcoming General Meeting of Shareholders. 
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Composition of the Management Board 
 
During the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 June 2012, Messrs Weisman, Łapiński and Gutowski 
were reappointed members of the Management Board and managing directors A for a term of four years. During the 
same meeting, Mr Pilniewicz was reappointed member of the Management Board and managing director B for a term 
of four years.  
 
On 31 October 2012, Mr Pilniewicz stepped down as managing director B. It is envisaged that he will be replaced by a 
new candidate during the upcoming General Meeting of Shareholders. 
 
 
 
 
 
 
5 March 2013 
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 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 December 2011. 

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 they do not apply, 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 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 2008. 

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. The topic of corporate governance has 
been scheduled for each general meeting of shareholders since 2007. 

 
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. 

The currently outstanding options have been granted unconditionally and independent on the achievement of targets. 
The Company shall not amend these existing agreements. Considering that the Company is still in a relatively early 
stage of development and that the setting of credible predetermined performance criteria at a term of at least three years 
is not practical at this stage, the Company shall not apply this provision. 

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 six members, of which three are independent within the meaning of the 
Dutch Corporate Governance Code. Three leading shareholders, i.e. I.T.R. 2012 B.V. and ITR Dori B.V. cooperating 
jointly in the general partnership Vennootschap onder firma ITRD (“ITRD Partnership”) which holds in total a 
shareholding and voting rights of 64.2%, and GE with a shareholding and voting rights of 15.3% have agreed to use 
their voting rights in such a manner to procure that the ITRD Partnership 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.   
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Governance structure (cont’d) 

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 2012, 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 with these 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 by three leading shareholders, (1) I.T.R. 2012 B.V., (2) ITR Dori B.V. 
(cooperating under the general partnership Vennootschap onder firma ITRD) and controlling jointly 64.2% of the 
Company’s share capital and votes in the General Meeting of Shareholders of the Company and (3) GE Real Estate CE 
Residential B.V. controlling 15.3% of the Company’s share capital and votes, the change of control over the Company 
is not possible without their consent and involvement. 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 recognises 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. 
 
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 from 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. 
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Composition of the Supervisory Board 

Mark Segall (age 50, US citizen, male), Chairman    
Mark Segall was appointed 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 Bel Fuse Inc., Integrated Asset Management plc., 
Temco Services 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 70, Israeli citizen, male), Vice-Chairman   
Arie Mientkavich was appointed a member of the Supervisory Board of the Company on 30 June 2011, and he is 
Chairman of the Remuneration Committee. He is Deputy Chairman of the Management Board of Gazit Globe Ltd 
(since 2005). Mr Mientkavich is Chairman of the board of the following companies: U. Dori Group Ltd (since 2012) 
Gazit Globe Israel (Development) Ltd (since 2006), Elron Electronic Industries Ltd (since 2007) and Rafael 
Development Corporation Ltd (since 2007). He is Vice-Chairman of IDB Holding Corporation Ltd (since 2007) and he 
is also a director in Given Imagining Ltd and in Nulens Ltd. From 1997 to 2006, Mr Mientkavich was Chairman of the 
board of Israel Discount Bank Ltd and from 1987 to 1997 he served as Active Chairman of the Israel Securities Board, 
he also was 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 the Company and 
other business activities of Mr Mientkavich. 

Yair Shilhav (age 54, Israeli citizen, male)   
Yair Shilhav was appointed 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. 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. 

Frank Roseen (age 50, Swedish citizen, male)   
Frank Roseen was appointed a member of the Supervisory Board of the Company on 29 May 2009. Mr Roseen joined 
GE Capital in 2002, and has 11 years of real estate experience. Mr Roseen is a managing director in GE Capital Real 
Estate’s operations for Germany, Central and Eastern Europe based in Frankfurt since April 2012. His previous roles 
were managing director in GE Capital Real Estate’s operations for Central and Eastern Europe based in Prague and 
Managing Director - Asset Management for Asia Pacific. Prior to that, Mr Roseen was CFO for GE Commercial 
Finance Real Estate Asia Pacific and GE Real Estate Nordic. Before joining GE, he was Finance Director for Xerox 
Nordic. His current term as Supervisory Director expires in May 2013. There is no conflict of interest between the 
Company and other business activities of Mr Roseen. 

Reuven Sharoni (age 75, Israeli citizen, male)   
Reuven Sharoni was appointed 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. 
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Composition of the Supervisory Board (cont’d) 

Przemyslaw Kowalczyk (age 43, Polish citizen, male)   
Przemyslaw Kowalczyk was appointed 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 enterprise 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.  
 
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 chairman 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 61, 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. Mr Weisman does not perform any activities other 
than for the Company. 
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Composition of the Management Board (cont’d) 

Tomasz Łapiński (age 36, 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 43, 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 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 51, 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 Financial Officer and member of the Management 
Board of Cinema City International N.V. since 1995. 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 51, 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 26 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 (5% or more) in the Company: I.T.R. 2012 B.V., ITR Dori B.V., GE Real Estate CE Residential 
B.V., 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 the so-called Relationship Agreement 
between its three largest shareholders, ITR Dori, ITR 2012 and GE Real Estate CE Residential B.V. which sets forth 
certain rights and obligations of the three largest shareholders with respect to each other. For a description of the 
Relation Agreement reference is made to pages 75 to 77 of the Company's Prospectus dated 10 October 2007 as 
available from the Company's website: www.ronson.pl.  

 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 same General Meeting approved a long-term incentive plan for members of the Management 
Board and other key personnel of the Company and its subsidiaries. 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 at 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. In addition, he is entitled to an annual bonus set at 0.75% of the consolidated annual pre-tax profit of the 
Group. 
 
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. Mr Gutowski is also entitled to quarterly bonus based on the value of the apartments sold by the 
Company in the particular quarter. His bonus is linked to the value of Group’s sales and amounts to 0.1% of the value 
of sales.  
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Remuneration of the Management Board (cont’d) 

Israel Greidinger  

Mr Israel Greidinger is not entitled to any remuneration from Ronson Europe nor from any of the Company’s 
subsidiaries except for a reimbursement of out-of-pocket expenses related to services provided to the Company (mainly 
comprising travel and accommodation expenses).  
 

Ronen Ashkenazi  

Mr Ronen Ashkenazi is not entitled to any remuneration from Ronson Europe nor from any of the Company’s 
subsidiaries except for a reimbursement of out-of-pocket expenses related to services provided to the Company (mainly 
comprising travel and accommodation expenses).  
 
Karol Pilniewicz  

Mr Karol Pilniewicz, previous member of the Management Board, was not entitled to any remuneration from Ronson 
Europe nor from any of the Company’s subsidiaries except for a reimbursement of out-of-pocket expenses related to 
services provided to the Company (mainly comprising travel and accommodation expenses).  
 

Remuneration of the Management Board in 2012 

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 3,685 thousand, of which the 
compensation of: 
 
- Mr Shraga Weisman amounted to PLN 2,497 thousand, 
- Mr Tomasz Łapiński amounted to PLN 733 thousand, 
- Mr Andrzej Gutowski amounted to PLN 455 thousand. 
 
Long-term incentive plan 

Towards the end of 2007, an employee stock incentive plan (the ‘Employee Stock Incentive Plan’) was implemented. 
The Employee Stock Incentive Plan comprises a maximum of 4,000,000 shares for members of the Management Board 
and key employees of the Company. The General Meeting of Shareholders has resolved to authorize the Supervisory 
Board to determine, with the participation of at least one independent member of the Supervisory Board, the exact 
terms of any stock or stock-based incentive scheme, and the persons entitled to participate therein, upon the 
recommendation of the Management Board. In addition, under such resolution, the Company may purchase its shares in 
the open market to satisfy any share entitlements upon exercise of any options issued or granted under its Employee 
Stock Incentive Plan. The actual granting and exercising of share options are disclosed in the Notes to the Consolidated 
Financial Statements (Note 26 B). 

On 5 November 2007, the Company issued 1,900,000 options with an exercise price of PLN 5.75 each, of which 
336,000 options are still outstanding and exercisable as at 31 December 2012. During the year ended 31 December 
2012, the employees that joined the option program had not exercised any of their options.  
 
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 (Mr Arie Mientkavich and Mr Frank Roseen) 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 2012 amounted to PLN 242 thousand (EUR 58 
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 most recent government program, which has expired at the end 
of 2012, was called Rodzina na Swoim (Family on its Own) and was subsidising the costs of mortgage loans. A new 
program called Mieszkanie dla Młodych (Apartment for the Young) is expected to be 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. Moreover, the timeframe 
of a new program may additionally impact the situation in the residential market as clients may be motivated to 
accelerate their decision to buy (until some program expires) or to delay such (until a new program is starting). 
 
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 36 of the Consolidated Financial Statements. 
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Risk Management 

 
As part of its risk management measures, the Company is 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, which include, for instance, a stipulation that any acquisition of land requires unanimous approval of the 
Management Board of the Company. Moreover, in response to the recent increasing market instability, 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 2013 assume the possibility of commencing the construction of three new projects and five further stages of projects 
that are currently under construction comprising some 420 and 580 units respectively, which means that the average 
scale of each new project, i.e. stage of completion, will be on average around 120 units. The Company is further 
mitigating the risks related to the construction process by selecting and hiring experienced construction companies with 
good reputations and proven track-records 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 2012, the 
proper operation of the new internal risk management and control system has been monitored. The evaluation was 
discussed with the members of the Audit Committee and the Supervisory Board. Also, the Company has a set 
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 increased 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 36 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 
2012, 32.1% of the outstanding shares are held by I.T.R. 2012 B.V., 32.1% of the outstanding shares are held by ITR 
Dori B.V.  (both cooperating in ITRD Partnership), whereas 15.3% of the outstanding shares are held by GE Real 
Estate CE Residential B.V. (‘GE Real Estate’) and the remaining 20.5% of the outstanding shares are held by other 
investors including Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Otwarty Fundusz Emerytalny whereby each party 
is holding an interest of between 5% and 10% of the outstanding shares. On 5 March 2013, the market price was PLN 
0.93 per share giving the Company a market capitalization of PLN 253.3 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 debt and euro crises, which continue to play out in much of Europe, and with 
increasing volatility in recent months, 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 2012, the Group is in the midst of developing six projects comprising a total of 652 units, with a 
total area of 36,200 m2. The construction of 294 units, with a total area of 18,200 m2, is expected to be completed 
during 2013. Moreover the Group operates eight completed projects, in which 244 units with a total usable area of 
19,500 m2 were still available for sale as at 31 December 2012. 

In addition, the Group has a pipeline of 22 projects in different stages of preparation, representing approximately 5,600 
residential units with a total area of approximately 362,300 m2 for future development in Warsaw, Poznań, Wrocław 
and Szczecin. The Group is considering commencement of five new stages of projects that are currently under 
construction comprising 583 units with a total area of 31,400 m2 and three new projects comprising 422 units with a 
total area of 25,200 m2 to be delivered during 2013.  

During the financial year ended 31 December 2012, the Company signed one preliminary agreement and one final 
agreement for purchasing two plots of land in Warsaw, which will allow the Group to develop two new projects that 
will comprise approximately 1,200 units with the total area of 74,500 m2. For additional information, see “Business 
highlights during the year ended 31 December 2012 - E. Land purchase” (page 21).   

During the year ended 31 December 2012 net sales amounted to 380 units with the total value PLN 153.0 million 
compared to net sales of 358 units with a total value of PLN 191.9 million during the year ended 31 December 2011 
which reflects deteriorating market conditions and increasing competition during 2012. 
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Market overview 

The Polish economy has proven to be relatively strong even in the recent turbulent times, 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 four years. Management believes the Company is well 
positioned to adapt to changing market conditions and is preparing new projects for development, which will be 
distinguished in the market by their location, quality and attractive pricing. The Company’s sales results during 2010, 
2011 and 2012 seem to confirm that the Company continues to adapt positively to the changing market environment.  

In 2012, the construction of 142,000 new apartments was commenced, a decrease of 12% compared to 2011. 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, changed in 2012, as many developers faced difficulties in finding customers for their 
products. Simultaneously, competition among real estate developers significantly 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. Such trend resulted also from 
changing regulations, which limited the amount of mortgage offered to customers by the banking sector in Poland (so 
called “Recommendation T” implemented by the Polish Financial Supervision Authority imposing, among others, new 
criteria of evaluating customers) as well as from the governmental program supporting families buying their first 
apartment (by subsidizing costs of the mortgage loans). The purchasing power of the customers using the mortgage 
loans also diminished in 2012, as customers were offered fewer mortgage loans. It is estimated that the total amount of 
new mortgage loans granted in 2012 was 8% lower than during 2011 and shall still go down during 2013, which may 
be the source of additional pricing pressure on the residential market. 

Another unique factor affecting the Polish residential market is related to the governmental plans supporting and 
subsidizing young couples purchasing their first apartments. The most recent program called “Rodzina na Swoim” 
(“Family on its own”) expired as end of 2012, whereas the next program prepared by the government is expected to go 
into effect no earlier than 2014. Taking into consideration all those circumstances, various real estate advisors estimate 
that the sale of the total number of dwellings in major Polish metropolitan areas will fall during 2013 by 15% to 20%, 
while in Warsaw the market is expected to shrink by 10% to 15%. It is anticipated, however, that any limitation on 
demand during 2013 will relate mainly to the cheaper more economical apartments, as potential purchasers may 
postpone their decisions until new government support measures take force. Such trends expected in 2013 may result in 
increasing market pressure on certain developers offering mainly low priced, economic apartments, while others 
(offering apartments not qualifying for government subsidy programs) may find it as a new opportunity because their 
offer may become relatively more competitive. 

Simultaneously, 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 banking guarantees increasing 
security of customers’ deposits, if such deposits are being used for financing the construction. The Company’s 
management is aware of these shifting trends as well as increasing demands by the Company’s customers and has 
implemented internal processes aimed at improving customer service and responding positively to new customer 
requirements.  

In addition, to further minimize market risk, the Company is taking a very selective approach when initiating new 
projects. In the preparation phase of all projects, great emphasis is put on splitting the projects into smaller parts. 
Management is also cognizant of the tightened credit markets. 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 2012 
 
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 2012:  

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Sakura I (*) Warsaw 120 8,100 

Impressio I (*) Wrocław 70 4,400 

Naturalis I (*) Warsaw 52 2,900 

Naturalis II (*) Warsaw 60 3,400 

Chilli I (*) Poznań 30 2,100 

Verdis I (*) Warsaw 139 9,400 

Panoramika  I (*) Szczecin  90 5,300 

Gemini II (*) Warsaw 182 13,900 

Total   743 49,500 

(*)  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 2012 
amounted to PLN 198.8 million, whereas cost of sales before write-down adjustment (related to the Constans project) 
amounted to PLN 143.4 million and after write-down adjustment amounted to PLN 148.4 million, which resulted in a 
gross profit before write-down adjustment amounting to PLN 55.4 million with a gross margin of 27.9% and a gross 
profit after write-down adjustment amounting to PLN 50.4 million with a gross margin of 25.4%.  

The following table specifies revenue, cost of sales and gross profit in 2012 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  106  7,899  68,655  34.5%  40,155  28.0%  28,500  41.5% 

Verdis I  67  3,972  29,166  14.7%  18,707  13.0%  10,459  35.9% 

Sakura I  86  5,498  42,853  21.6%  32,725  22.8%  10,128  23.6% 

Impressio I  43  2,791  17,689  8.9%  16,739  11.7%  950  5.4% 

Constans  7  1,905  8,106  4.1%  8,106  5.7%  -  0.0% 

Naturalis I  7  265  1,535  0.8%  1,326  0.9%  209  13.6% 

Naturalis II  26  1,339  7,630  3.8%  6,544  4.6%  1,086  14.2% 

Imaginarium II  1  73  749  0.4%  573  0.4%  176  23.5% 

Imaginarium III  9  750  7,413  3.7%  5,516  3.8%  1,897  25.6% 

Panoramika I  23  937  6,375  3.2%  6,124  4.3%  251  3.9% 

Chilli I  14  926  4,221  2.1%  3,871  2.7%  350  8.3% 

Nautica I  1  72  588  0.3%  520  0.4%  68  11.6% 

Nautica II  1  201  1,074  0.5%  928  0.6%  146  13.6% 

Galileo  2  139  896  0.5%  591  0.4%  305  34.0% 

Gardenia  1  172  683  0.3%  680  0.5%  3  0.4% 

Other   N.A  N.A  1,126  0.6%  290  0.2%  836  74.2% 

Total / Average  394  26,939  198,759  100.0%  143,395  100.0%  55,364  27.9% 
Write-down 
adjustment  N.A  N.A  N.A N.A 4,957 N.A  (4,957) N.A 
Results after 
write-down 
adjustment  394  26,939  198,759  100.0%  148,352  100.0%  50,407  25.4% 
 
(*)  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 2012 (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 project is a continuation of Gemini I, which was completed in 2010. 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 

The construction of the Verdis I was completed in December 2012. The Verdis I project was developed on a part of a 
land strip of 16,300 m2 located in the Wola district in Warsaw (Sowińskiego Street). The Verdis I project comprises 
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. 

Sakura I 

The construction of the Sakura I project was completed in May 2012. The Sakura I project was developed on a part of a 
land strip of 21,000 m2 located in the Mokotów district in Warsaw (Kłobucka Street). The Sakura I project comprises 
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.  

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 4,400 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 and II 

The construction of the Naturalis I and II projects were completed in December 2012 and August 2012, respectively. 
The Naturalis I and II projects were developed on a part of a land strip of 31,800 m2 located in Łomianki near Warsaw. 
The Naturalis I and II 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 1 four-storey, multi-family residential building with a total of 
60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2, respectively. 

Imaginarium II and  III 

The construction of the Imaginarium II and III housing estate was completed in August 2009 and November 2011, 
respectively. The Imaginarium II and III project was developed on a land strip of 7,600 m2 located in the Bielany 
district in Warsaw (Gwiaździsta Street).The Imaginarium II and III housing estate comprises 3 four-storey, multi-family 
buildings with total 65 apartments with an aggregate usable floor space of 4,700 m2 and 2 four-storey, multi-family 
buildings with total 45 apartments with an aggregate usable floor space of 3,800 m2, respectively. 

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. 
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Business highlights during the year ended 31 December 2012 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

Chilli I 

The construction of the Chilli I project was completed in July 2012.The Chilli I project was developed on a part of a 
land strip of 39,604 m2 located in Tulce near Poznań. The Chilli I project comprises 30 units with an aggregate floor 
space of 2,100 m2. 

Nautica I 

The construction of the Nautica I project was completed in June 2010. The Nautica I project was developed on a land 
strip of 9,698 m2 located in the Ursynów district in Warsaw (Stryjeńskich Street). The project comprises 4 five-storey, 
multi-family residential buildings with a total of 148 apartments and 1 commercial unit and an aggregate floor space of 
10,648 m2.  

Nautica II  

The construction of the Nautica II project was completed in August 2011. The Nautica II project was developed on a 
land strip of 1,051 m2 located in the Ursynów district in Warsaw (Stryjeńskich Street). The project comprises one semi-
detached unit and one house (in total 3 units) with an aggregate floor space of 622 m2.  

Galileo 

The construction of the Galileo project was completed in March 2009. The Galileo project was developed on a land 
strip of 8,598 m2 located in the city centre district of Poznań. The Galileo housing project comprises 5 six-storey, multi-
family residential buildings with a total of 226 apartments and 6 commercial units with an aggregate floor space of 
16,700 m2. 

Gardenia 

The Gardenia project was completed in December 2010. The project was developed on a land strip of 7,129 m2 located 
in Józefosław near Warsaw. The Gardenia project, a single family housing (houses in a row) project, comprise 22 units 
with an aggregate floor space of 3,683 m2. 

Other 
Other revenues and cost of sales are mainly associated with sales of the parking places and storages in other projects 
that were completed in previous years, as well as rental revenues. 

Write-down adjustment  
During the year ended 31 December 2012, as a result of Net Realizable Value (NRV) analyses and reviews, a write-
down adjustment for the Constans project was made in the amount of PLN 4,957 thousand. 
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Business highlights during the year ended 31 December 2012 (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 2012:  

Project name Location  
Units sold until 

31 December 2011 

Units sold during 
the year ended 

31 December 2012 
Units for sale as at  
31 December 2012 Total 

Gemini I (*) Warsaw 154 - 2 156 

Galileo (*) Poznań 229 - 2 231 

Imaginarium II (*) Warsaw 64 1 - 65 

Imaginarium III (*) Warsaw 43 2 - 45 

Constans  (*) Warsaw 13 8 13 34 

Sakura I (*) Warsaw 57 37 26 120 

Impressio I (*) Wrocław 22 26 22 70 

Chilli I (*) Poznań 11 8 11 30 

Naturalis II (*) Warsaw 16 11 33 60 

Gemini II (*) Warsaw 137 29 16 182 

Naturalis I (*) Warsaw 13 7 32 52 

Verdis I (*) Warsaw 60 45 34 139 

Panoramika  I (*) Szczecin  9 24 57 90 

Naturalis III (**) Warsaw - 14 46 60 

Sakura II (**) Warsaw - 47 89 136 

Chilli II (**) Poznań - 2 18 20 

Espresso I (**) Warsaw 21 75 114 210 

Verdis II (**) Warsaw - 19 59 78 

Młody Grunwald I (**) Poznań - 25 123 148 

Total   849 380 697 1,926 
  

(*) For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2012 – B. Results breakdown by 
project” (pages 17 to 19). 

(**) For information on current projects under construction, see “Outlook for 2013 – B. Current projects under construction” (pages 28 to 29). 

 
D.  Commencements of new projects   

The table below presents information on the four new projects/stages for which the construction and/or sales process 
commenced during the year ended 31 December 2012:   

 

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Espresso I (*) Warsaw 210 9,500 

Chilli II (*) Poznań 20 1,600 

Młody Grunwald I  (*) Poznań 148 8,500 

Verdis II (*) Warsaw 78 4,900 

Total   456 24,500 
 

(*) For additional information see section “Outlook for 2013 – B. Current projects under construction” (pages 28 to 29).  
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Business highlights during the year ended 31 December 2011 (cont’d) 
 

E. Land purchase 

In March 2012, the Group acquired a parcel of land with an area of 2,600 m2 located in Wroclaw, Krzyki District, at 
Jutrzenki Street (“Land 2”). Land 2 is located nearby a plot of land with an area of 14,900 m2 which the Group had 
purchased in the past (“Land 1”). In combination, Land 1 and Land 2 shall allow the Group to build multifamily 
buildings that will comprise 300 units with an aggregate floor space of 16,500 m2.  

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. 
It is assumed that the project planned on this plot shall comprise nearly 650 units with the total aggregate floor space of 
50,000 m2.  

In August 2012, the Group, through a joint venture entity (Ronson IS Sp. z o.o. sp.sk.), in which the Group holds a 50% 
interest, signed the final purchase agreement for a plot of land with an area of 8,900 m2 located in Warsaw, district 
Wola at Skierniewicka and Wolska Streets. It is assumed that the project planned in this plot shall comprise nearly 550 
units with the total aggregate floor space of 24,500 m2.  
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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 2012 was 
PLN 31,655 thousand and can be summarized as follows: 
 
 For year ended 
 31 December 
 2012  2011 
 PLN 
 (thousands, except per share data)
      
Revenue 198,759  96,674 
Cost of sales (148,352)  (73,986) 

Gross profit 50,407  22,688 
    
Changes in the value of investment property (970)  - 
Selling and marketing expenses (6,200)  (5,058) 
Administrative expenses (15,972)  (15,161) 
Other expense (1,953)  (2,863) 
Other income 967  1,218 
Result from operating activities 26,279  824 
    
Finance income 3,433  5,209 
Finance expense (1,441)  (602) 

Net finance income 1,992  4,607 
    
Profit before taxation 28,271  5,431 
    
Income tax benefit 3,040  1,326 
Net profit for the year before non-controlling interests 31,311  6,757 
Non-controlling interests 344  69 
    
Net profit for the year attributable to  
the equity holders of the parent 31,655  6,826 
    
Net earnings per share attributable to  
the equity holders of the parent (basic and diluted) 0.116  0.025 
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Overview of results (cont’d) 
 

Revenue 

Total revenue increased by PLN 102.1 million (105.6%) from PLN 96.7 million during the year ended 31 December 
2011 to PLN 198.8 million during the year ended 31 December 2012, which increase is primarily explained by an 
increase in apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2), as well as a slight increase in the average 
selling price per m2.  

Cost of sales 

Cost of sales increased by PLN 74.4 million (100.5%) from PLN 74.0 million during the year ended 31 December 2011 
to PLN 148.4 million during the year ended 31 December 2012, which increase is primarily explained by an increase in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2), as well as a slight decrease in the average total cost 
of sales per m2. Cost of sales was furthermore impacted by the write-down adjustment on the Constans project, which 
was recognized during the year ended 31 December 2012. 

Gross margin 

The gross margin during the year ended 31 December 2012 was 25.4% compared to the gross margin during the year 
ended 31 December 2011 of 23.5%. The increase in gross margin is explained by more favorable (more profitable) mix 
of projects delivered to customers by the Company during 2012, which on average enjoyed an increase in the average 
selling price per m2 (around 200 PLN per m2) as well as decrease in the average total cost of sales per m2 (around 150 
PLN per m2). The increase in the gross profit was offset in part by the impact of the write-down adjustment on the 
Constans project, which was recognized during the year ended 31 December 2012.  

Selling and marketing expenses 

Selling and marketing expenses increased by PLN 1.1 million (22.6%) from PLN 5.1 million for the year ended 
31 December 2011 to PLN 6.2 million for the year ended 31 December 2012. 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.  

Administrative expenses 

Administrative expenses increased by PLN 0.8 million (5.3%) from PLN 15.2 million for the year ended 31 December 
2011 to PLN 16.0 million for the year ended 31 December 2012. The increase is primarily explained by an increase in 
the Management Board bonus by PLN 1 million which is calculated in proportion to the profit before tax.   

Other expenses 

Other expenses decreased by PLN 0.9 million (31.8%) from PLN 2.9 million for the year ended 31 December 2011 to 
PLN 2.0 million for the year ended 31 December 2012, which is primarily explained by a decrease in expense for 
contractual penalties and compensation, civil activity taxes on contributions expenses and impairment of trade 
receivables. The decrease is offset in part by a increase in cost of repairs and defects.  

Other income 

Other income decreased by PLN 0.2 million (20.6%) from PLN 1.2 million for the year ended 31 December 2011 to 
PLN 1.0 million for the year ended 31 December 2012, which is primarily explained by a decrease in revenues from 
contractual penalties and compensation. 

Result from operating activities  

As a result of the factors described above, the Company’s operating result increased by PLN 25.5 million, from an 
operating profit of PLN 0.8 million for the year ended 31 December 2011 to an operating profit of PLN 26.3 million for 
the year ended 31 December 2012. 
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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 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 

 

 
 
 For the year ended 31 December 2011 

 PLN (thousands) 

  
Total 

amount   
Amount 

capitalized   
Recognized as 

profit or loss  
       
Finance income  5,375  (166)  5,209 
Finance expense  (17,450)  16,848  (602) 

Net finance (expense)/income  (12,075)  16,682  4,607 

 

Net finance expenses before capitalization increased by PLN 4.3 million (35.4%) from PLN 12.1 million during the 
year ended 31 December 2011 to PLN 16.4 million during the year ended 31 December 2012, which was a result of an 
increase in finance expense due to an increase in loans and borrowing that related mainly to the issuance of the bonds 
during April 2011, as well as a decrease in finance income due to a decrease in short-term deposits kept by the 
Company in bank accounts. 
 
Income tax benefit/(expense) 

During the year ended 31 December 2012 the Group realized a tax benefit of PLN 3.0 million,  in comparison to a tax 
benefit of PLN 1.3 million  for the year ended 31 December 2011. The tax benefit during financial years ended 31 
December 2012 and 31 December 2011 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 minority shareholders in profit and  losses from subsidiaries that are not 
100% owned by the Company and amounted to PLN 344 thousand (positive) for the year ended 31 December 2012 as 
compared to PLN 69 thousand (positive) for the year ended 31 December 2011.  
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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 
     
2012 (12 months) 4.185 4.047 4.514 4.088 
2011 (12 months) 4.120 3.840 4.564 4.417 
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  

 2012  2011  2012  2011 
        
Revenues  47,493  23,465  198,759  96,674 
    
Gross profit 12,045  5,507  50,407  22,688 
        
Profit before taxation 6,755  1,318  28,271  5,431 
        
Net profit for the year attributable to 
the equity holders of the parent 7,564 1,657 31,655  6,826
        
Cash flows from/(used in) operating activities (8,657)  (3,616)  (36,231)  (14,897) 
        
Cash flows from/(used in) investing activities (1,872)  (2,195)  (7,833)  (9,044) 
        
Cash flows from/(used in) financing activities (1,345)  5,746  (5,630)  23,675 
        
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents (11,874)  (65)  (49,694)  (266) 
        
Inventory 163,425 142,929 668,080  631,317
        
Total assets 192,397  173,412  786,519  765,961 
        
Advances received  16,754  19,785  68,492  87,391 
        
Long term liabilities 37,409  27,246  152,927  120,345 
    
Short term liabilities (including advances received) 42,521  49,164  173,824  217,159 
        
Equity attributable to the equity holders of the parent 111,511  96,039  455,858  424,203 
        
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) 0.0277  0.006  0.116  0.025 
 
* 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 2012 comparing to 2011, 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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Financial condition 
 
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, as described below, has enabled the Company not only to proceed with the development of its 
residential projects and purchasing new plots of lands but also to redeem its loans from related parties significantly 
during the year ended 31 December 2011 whilst at the same time maintaining sufficient liquidity for its day-to-day 
operations.  

Cash flow used in operating activities 

The Company’s net cash outflow used in operating activities for the year ended 31 December 2012 amounted to 
PLN 36.2 million which compares to a net cash outflow used in operating activities during the year ended 31 December 
2011 of PLN 14.9 million. The increase in cash outflow is principally explained by: 

 
- a net cash outflow during the year ended 31 December 2012 from advances received from clients regarding 

sales of residential units in the amount of PLN 179.3 million, which were more than offset by revenue 
recognized for a total amount of PLN 198.2 million compared to a net cash inflow during the year ended 
31 December 2011 from advances received in the amount of PLN 139.7 million, which were only partly offset 
by revenue recognized for a total amount of PLN 96.7 million;  

- a net cash outflow used in trade and other receivables and prepayments amounting to PLN 18.3 million during 
the year ended 31 December 2012 compared to a net cash inflow from trade and other receivables and 
prepayments amounting to PLN 1.4 million during the year ended 31 December 2011. The increase is mainly 
explained by the advance payment for a land purchase (plot at Jaśminowa Street in Warsaw). 

This above effects were offset in part by the net cash outflow used in inventory, which decreased to PLN 23.7 million 
during the year ended 31 December 2012 from a net cash outflow to PLN 57.8 million during the year ended 
31 December 2011. The decrease is mainly explained by an increase in cost of sale recognized due to a larger number 
of units delivered to clients. On the other hand, the decrease is offset in part by an increase in the number and volume of 
projects under construction as well as the increasing expenses for purchase of new land (which during the year ended 
31 December 2012 include plots at Skierniewicka Street in Warsaw and at Jutrzenki Street in Wrocław). 

Notwithstanding to the above, total cash outflow for purchasing new plots of land (including prepayments) amounted to 
PLN 37.0 million during 2012 in comparison to PLN 14.6 million during 2011. 

 
Cash flow used in investing activities 

The Company’s net cash outflow used in investing activities amounted to PLN 7.9 million during the year ended 
31 December 2012 which compares to a net cash outflow used in investing activities amounting to PLN 9.0 million 
during the year ended 31 December 2011.  

Cash flow used in financing activities 

The Company’s net cash outflow used in financing activities totalled PLN 5.6 million during the year ended 
31 December 2012 compared to a net cash inflow totalling PLN 23.7 million in the year ended 31 December 2011. The 
decrease is primarily due to: 
 

- the proceeds from the bonds issued during the year ended 31 December 2011 amounting to PLN 85.7 million 
(net of costs) whereas during the year ended 31 December 2012 no bonds were issued, and 

- a repayment of secured bank loans amounting to PLN 48.5 million during the year ended 31 December 2012 
compared to a repayment of secured bank loans amounting to PLN 8.2 million during the year ended 
31 December 2011. 

The above effect was offset in part by the repayment of related parties loans amounting to PLN 52.9 million during the 
year ended 31 December 2011 compared to nil during the year ended 31 December 2012, as well as the proceeds from 
new bank loans amounting to PLN 2.0 million during the year ended 31 December 2011 compared to PLN 36.7 million 
during the year ended 31 December 2012. 
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Financial condition (cont’d) 
 

Debt and net debt position 

As of 31 December 2012, the Company’s total debt to banks, bonds and third parties amounted to PLN 207.6 million 
(31 December 2011: PLN 211.3 million). Taking into account the Company’s available cash position at 31 December 
2012 amounting to PLN 44.9 million (31 December 2011: PLN 94.6 million), the net debt position of the Company 
amounted to PLN 162.6 million as at 31 December 2012 (31 December 2011: PLN 116.7 million).  

Employees  
The average number of personnel employed by the Company and its subsidiaries – on a fulltime equivalent basis – 
increased from 55 in 2011 to 60 in 2012. The increase in the number of employees resulted from the Company’s 
growing 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 (indirectly) pertaining to I.T.R. Dori B.V., one of the Company’s larger shareholders, whose 
ultimate parent company is 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 the ultimate parent company of I.T.R. Dori B.V. 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 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 2013  
 

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 

2011 

During the 
period ended 
31 December 

2012 

Total 
units 

delivered   

Sold until 31 
December 

2012 

Not sold as 
at 31 

December 
2012 

Total units 
expected 

to be 
delivered 

Gemini II (**) Warsaw - 106 106 60 16 76 182 

Verdis I (**) Warsaw - 67 67 38 34 72 139 

Panoramika  I (**) Szczecin  - 23 23 10 57 67 90 

Naturalis I (**) Warsaw - 7 7 13 32 45 52 

Naturalis II (**) Warsaw - 26 26 1 33 34 60 

Sakura I (**) Warsaw - 86 86 8 26 34 120 

Impressio I (**) Wrocław - 43 43 5 22 27 70 

Chilli I (**) Poznań - 14 14 5 11 16 30 

Constans (**) Warsaw 12 7 19 2 13 15 34 

Total   12 379 391   142 244 386 777 
 

 (*)  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 2012 – B. Results breakdown by 
project” (pages 17 to 19). 

 

B. Current projects under construction   

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in 2013 and 2014. The Company 
has obtained construction permits for all projects/stages and has commenced construction.  

 

Naturalis III 

Description of project 

The Naturalis III project is being developed on a part of a land strip of 31,800 m2 located in Łomianki near Warsaw and 
is a continuation of Naturalis I and II, which were completed during 2012. The Naturalis III project will comprise 1 
four-storey, multi-family residential building with a total of 60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2. In 
total, the Naturalis project shall comprise approximately 490 units with a total estimated flat usable area of 30,200 m2. 

Stage of development 

The construction of the Naturalis III project commenced in December 2011, while completion is expected in the second 
quarter of 2013. 

Project name Location 
Total area of 

units (m2) 
Total 
units 

Units sold until 31 
December 2012 

Expected 
completion of 
construction 

Naturalis III Warsaw 3,400 60 14 2013 

Sakura II Warsaw 8,300 136 47 2013 

Chilli II Poznań 1,600 20 2 2013 

Verdis II Warsaw 4,900 78 19 2013 

Espresso I  Warsaw 9,500 210 96 2014 

Młody Grunwald I Poznań 8,500 148 25 2014 

Total   
  

36,200 
  

652 
   

203    
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Outlook for 2013 (cont’d) 

 
B. Current projects under construction (cont’d)   

Sakura II 

Description of project 

The second 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 (Kłobucka Street) and is a continuation of Sakura I, which was completed in May 2012. 
The second phase of this project will comprise 1 seven and eleven-storey, multi-family residential building with a total 
of 136 apartments and an aggregate floor space of 8,300 m2. In total, the Sakura project shall comprise around 514 units 
with a total estimated flat usable area of 30,800 m2. 

Stage of development 

The construction of the Sakura II project commenced in October 2011, while completion is expected in the second 
quarter of 2013. 

Verdis II 

Description of project 

The second 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 (Sowińskiego Street). The second phase of this project will comprise 2 seven-storey, multi-family 
residential buildings with a total of 78 apartments and an aggregate floor space of 4,900 m2. In total, the Verdis project 
shall comprise around 442 units with a total estimated flat usable area of 26,000 m2. 

Stage of development 

The construction of the Verdis II project commenced in August 2012, while completion is expected in the fourth quarter 
of 2013. 

Chilli II 

Description of project 

The second 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, which was completed in July 2012. The second phase of this project will 
comprise 20 units with an aggregate floor space of 1,600 m2. In total, the Chilli project shall comprise around 274 units 
with a total estimated usable area of 17,800 m2. 

Stage of development 

The construction of the Chilli II project commenced in May 2012, while completion is expected in the third quarter of 
2013. 

Espresso I  

Description of project 

The first phase of the Espresso project is being developed on a part of a land strip of 16,192 m2 located in Warszawa at 
Jana Kazimierza Street. The first phase of this project will comprise 1 seven, eight, nine and ten-storey, multi-family 
residential building with a total of 202 apartments and 8 commercial units and an aggregate floor space of 9,500 m2. In 
total, the Espresso project shall comprise around 670 units with a total estimated usable area of 34,600 m2. 

Stage of development 

The construction of the Espresso I project commenced in March 2012, while completion is expected in the first quarter 
of 2014. 

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 
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. In total, the 
Młody Grunwald project shall comprise around 428 units with a total estimated usable area of 25,000 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. 
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Outlook for 2013 (cont’d) 

 
C. Projects for which construction work is planned to commence during 2013  
As the Company is aware of 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 2013, the Company 
is considering the commencement of development on another five stages of currently run projects and three 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 

Magellan 

The Magellan project will be developed on a land strip of 12,150 m2 located in Warsaw at Magazynowa Street. The 
project will comprise 381 units with an aggregate floor space of 23,100 m2 and will be divided into 2 or more phases. 
The first stage is to comprise 176 units with an aggregate floor space of 11,000 m2. The Company is considering 
commencing construction of the first phase of this project during 2013.  

Tamka 

The Tamka project will be developed on a land strip of 2,515 m2 located in Warsaw city centre at Tamka Street. The 
project will comprise around 64 units with an aggregate floor space of 5,600 m2. The Company is considering 
commencing construction of the project before the end of 2013.  

Copernicus 

The Copernicus project will be developed on a land strip of 5,605 m2 located in Poznań at Kościelna Street. The project 
will comprise 320 units with an aggregate floor space of 15,400 m2. The first stage is to comprise 182 units with an 
aggregate floor space of 8,600 m2. The Company is considering commencing construction of the first phase of this 
project during 2013. 
 
b) New stages of running projects  

Sakura III 

The Sakura III project is a continuation of Sakura I and II projects. The project will comprise 145 units with an 
aggregate floor space of 7,400 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2013. 

Verdis III 

The Verdis III project is a continuation of Verdis I and II. 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 2013.   

Espresso II 

The Espresso II project is continuation of Espresso I. The project will comprise 152 units with an aggregate floor space 
of 7,700 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2013. 

Impressio II 

The Impressio II project is continuation of Impressio I. The project will comprise 147 units with an aggregate floor 
space of 8,100 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2013. 

Panoramika II 

The Panoramika II project is continuation of Panoramika I. The project will comprise 61 units with an aggregate floor 
space of 4,200 m2. The Company is considering commencing construction of this project during 2013. 
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Outlook for 2013 (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 2012 

 
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 28). 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 35,823 Completed 

Verdis I (*) Warsaw 19,520 Completed 

Sakura I (*) Warsaw 4,270 Completed 

Naturalis I (*) Warsaw 3,544 Completed 

Panoramika I (*) Szczecin  2,858 Completed 

Constans (*) Warsaw 2,034 Completed 

Impressio I (*) Wrocław 1,559 Completed 

Chilli I (*) Poznań 1,398 Completed 

Naturalis II (*) Warsaw 357 Completed 

Gemini I (*) Warsaw 72 Completed 

Subtotal completed projects  71,435  
 
 
Sakura II (**) Warsaw 17,591 2013 

Verdis II (**) Warsaw 7,473 2013 

Naturalis III (**) Warsaw 3,567 2013 

Chilli II (**) Warsaw 620 2013 

Espresso I (**) Warsaw 26,031 2014 

Młody Grunwald I (**) Poznań 6,403 2014 

Subtotal projects under construction   61,685  
 
Total                                           133,120    

 
 (*)  For information on the completed projects see “Business highlights during the year ended 31 December 2012 – B. Results breakdown by 

project” (pages 17 to 19). 
(**)  For information on current projects under construction, see “Outlook for 2013 – B. Current projects under construction” (pages 28 to 29). 

 

 

 
E.  Main risks and uncertainties during 2013 
The economic situation in Europe and in Poland and the ongoing uncertainties in the housing market make it very 
difficult to predict results for 2013. 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 2013.  

 
 



Ronson Europe N.V. 
Directors’ Report 
 

 
 

 32

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 2013), 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 2013 

Number of 
shares /  

% of shares  

Change in 
number of 

shares  

As of  
31 December 2012 
Number of shares /  

% of shares  

Change in 
number  
of shares  

As of  
31 December 2011 
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%    - 

I.T.R. Dori B.V. (*) 
87,449,187  -  87,449,187  ( 87,449,187)  174,898,374 

32.1%    32.1%    64.2% 

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, the ITRD Partnership, 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 voting rights were previously held by 
I.T.R. Dori B.V.  
 
Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the year ended 
31 December 2012 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 2012 and as at the day of publishing this report indirectly held 5.9% 
interest in the Company.  

- Mr Israel Greidinger, as at 31 December 2012 and as at the day of publishing this report, indirectly held 7.06% of 
the shares and 7.59% of the voting rights in the Company.  

  
Changes in ownership of shares and rights to shares by Supervisory Board members in the year ended 
31 December 2012 and until the date of publication of the report 

The members of the Supervisory Board did not individually own any shares and/or rights to shares in the Company 
during the period from 1 January 2012 until 5 March 2013. 
 
Changes in the Management Board in the year ended 31 December 2012 and until the date of publication 
of the report 
 
Karol Pilniewicz stepped down as managing director B effective on the day of 31 October 2012.  
 
Changes in the Supervisory Board in the year ended 31 December 2012 and until the date of publication 
of the report 
 
None 
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Additional information to the report (cont’d) 
 
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 defence 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 wilful 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. 

 
Overview of the results during the three months ended 31 December 2012  

The Company’s net income for the three months ended 31 December 2012 was PLN 31,356 thousand and can be 
summarized as follows: 
      

 For the three months ended 31 December   2012  
(Unaudited) 

 2011 
(Unaudited) 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

      
 Revenue 125,319  35,412
 Cost of sales   (86,854)  (23,799) 
 Gross profit  38,465  11,613 
      

 Changes in the value of investment property  (970)   

 Selling and marketing expenses  (1,758)  (1,408) 

 Administrative expenses  (5,305)  (4,600) 

 Other expenses  (1,021)  (1,496) 

 Other income 38  266
 Result from operating activities   29,449  4,375 
      

 Finance income  594  1,346 

 Finance expense  (543)  (158) 
 Net finance income   51  1,188 

      
 Profit before taxation  29,500  5,563 
      
 Income tax benefit   1,781  311 
 Profit for the period before non-controlling interests  31,281  5,874 
      
 Non-controlling interests  75  37 

 
Net profit for the period attributable to  
the equity holders of the parent   31,356 

 
5,911 

 
 
Other 

As of 31 December 2012, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to 
a total of PLN 32,719 thousand.  
 
As of 31 December 2012, 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 2012: 
- an increase in the provision for deferred tax liabilities of PLN 5,221 thousand (an increase of PLN 978 thousand 

during the year ended 31 December 2011). 
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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 2012, 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 2013. 
 
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 2012 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 2012 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 16 July 
2012. For information about agreed-upon engagements of the Company’s auditor see note 15 of the Company Financial 
Statements. 
 
Financial risk management, objectives and policies 
 
For information on the financial risk management, objectives and policies see note 36 of the Consolidated Financial 
Statements.   
 
The Management Board 
 
     
_______________   _________________  ____________________ 
Shraga Weisman    Tomasz Łapiński  Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer  Chief Financial Officer  Sales and Marketing Director 
   
 
__________________  _________________   
Israel Greidinger   Ronen Ashkenazi     
 
Rotterdam, 5 March 2013
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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 2012 of Ronson Europe N.V., Rotterdam as set out on pages 
37 to 101. The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. 
The consolidated financial statements comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 
2012, the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for 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 balance sheet as at 31 December 2012, the company profit and 
loss account for the year then ended and the 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 Directors’ 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. 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 2012 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.  

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 2012 and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch 
Civil Code. 
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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 2013  

 

 
Ernst & Young Accountants LLP 

Signed by J.H. de Prie 
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Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 
For the year ended 31 December   2012 2011 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

    

    

Revenue 7 198,759 96,674 
Cost of sales 8 (148,352) (73,986) 
Gross profit  50,407 22,688 
    
Changes in the value of investment property 17 (970) - 
Selling and marketing expenses 9 (6,200) (5,058) 
Administrative expenses 10 (15,972) (15,161) 
Other expenses 12 (1,953) (2,863) 
Other income 13 967 1,218 
Result from operating activities   26,279 824 
    
Finance income 14 3,433 5,209 
Finance expense 14 (1,441) (602) 
Net finance income   1,992 4,607 
    
Profit before taxation  28,271 5,431 
    
Income tax benefit  15 3,040 1,326 
Profit for the year   31,311 6,757 
    
Other comprehensive income   - - 
Total comprehensive income for the year, net of tax before 
attributable   31,311 6,757 

    
Total comprehensive income attributable to:    
equity holders of the parent  31,655 6,826 
non-controlling interests   (344) (69) 
Total comprehensive income for the year, net of tax   31,311 6,757 

   
Weighted average number of ordinary shares (basic and diluted)  28 272,360,000 272,360,000 

    
In Polish Zlotys (PLN)    
Net earnings per share attributable to  
the equity holders of the parent (basic and diluted) 28                  0.116  0.025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 42 to90 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position 
 
As at 31 December  2012 2011 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

    

Assets     

Non-current assets    

Property and equipment  16               8,660  8,949 
Investment property 17               8,279  9,249 
Loans granted to third parties 18               1,043  928 
Loans granted to related parties 19               7,704  -  
Deferred tax assets 20             11,798  5,843 
Total non-current assets              37,484  24,969 
   
Current assets    
Inventory 21          668,080  631,317
Trade and other receivables and prepayments 22             30,661  12,354 
Income tax receivable                2,422  187 
Short-term bank deposits – collateralized 24               2,944  2,512 
Cash and cash equivalents 25             44,928  94,622 
Total current assets           749,035  740,992 
    

Total assets           786,519  765,961 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 42 to 90 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Financial Position (cont’d) 
 
As at 31 December  2012 2011 

 
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            152,223  120,568 
Equity attributable to equity holders of the parent 26         455,858  424,203 
Non-controlling interests 27               3,910  4,254 
Total equity          459,768  428,457
    
Liabilities    

Non-current liabilities    
Floating rate bond loans 29             86,756  86,180 
Secured bank loans 29             39,893  21,746 
Loans from third parties 29             13,932  5,726 
Other payables                   816  384 
Deferred tax liability 20             11,530  6,309 
Total non-current liabilities          152,927  120,345
    
Current liabilities    
Trade and other payables and accrued expenses 30             38,090  31,832 
Floating rate bond loans 29               1,657  1,667 
Secured bank loans 29             65,319  95,965 
Advances received 31             68,492  87,391 
Income tax payable                     35  43 
Provisions 32                  231  261 
Total current liabilities           173,824  217,159 
Total liabilities           326,751  337,504 
       

Total equity and liabilities   786,519 765,961 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 42 to 90 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 2012 and 31 December 2011:  
 
 

 

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 2011 20,762 282,873 113,742 417,377 - 417,377 
       

Non-controlling interest arising on acquisition of 
newly consolidated subsidiary (see note 27) - - - - 4,323 4,323 

Comprehensive income:       

Profit for the year ended 31 December 2011 - - 6,826 6,826 (69) 6,757 

Other comprehensive income - - - - - - 

Total comprehensive income - - 6,826 6,826 (69) 6,757 
       

Balance at 31 December 2011 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 42 to 90 are an integral part of these consolidated financial statements 
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Consolidated Statement of Cash Flows 
 
For the year ended 31 December  2012 2011 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 
    

Cash flows from/(used in) operating activities    

Profit for the period  31,311 6,757 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in operating activities:    

Depreciation 10,16 745 622 

Decrease in the value of investment property 17 970 -

Finance expense 14 1,441 602 

Finance income 14 (3,433) (5,209) 

Profit on sale of property and equipment 13 (177) (18) 

Write-down of inventory 21 4,957 - 

Income tax benefit 15 (3,040) (1,326) 

Subtotal  32,774 1,428 
    

Decrease/(increase) in inventory 38 (23,749) (57,831) 

Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments 38 (18,307) 1,353

Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses 38 6,690 12,951 

Increase/(decrease) in provisions 32 (30) (6,119) 

Increase/(decrease) in advances received   (18,899) 43,044 

Subtotal  (21,521) (5,174) 
    

Interest paid  (18,068) (14,628) 

Interest received  3,295 4,581 

Income tax received/(paid)  63 324 

Net cash from/(used in) operating activities   (36,231) (14,897) 
    
Cash flows from/(used in) investing activities  

Acquisition of property and equipment 16 (692) (1,202) 
Acquisition of / additions to investment property 17 - (509) 
Investment in other current financial assets 23 - (39,452) 
Proceeds from sales of other current financial assets 23 - 40,002 
Acquisition of subsidiary, net of cash acquired  5 - (1,341) 

Short-term bank deposits – collateralized  (432) (927) 

Loans granted to related parties  (7,488) - 

Loans granted to third parties  - (5,635) 

Proceeds from sale of property and equipment  779 20 

Net cash from/(used in) investing activities   (7,833) (9,044) 

    
Cash flows from/(used in) financing activities    

Proceeds from bank loans  36,750 1,946 

Bank charges  (1,426) (631) 

Proceeds from bond loans, net of issue costs  - 85,775 

Repayment of loans received from third parties  - (2,317) 

Loans received from third parties  7,488 - 

Repayment of loans received from related parties  - (52,948) 

Repayment of bank loans  (48,442) (8,150) 

Net cash from/(used in) financing activities   (5,630) 23,675 

       

Net change in cash and cash equivalents  (49,694) (266) 

Cash and cash equivalents at beginning of the year  94,622 94,888 

Cash and cash equivalents at end of the year 25 44,928 94,622 

The notes on pages 42 to 90 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 2012, 32.1% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., 32.1% of the outstanding 
shares are controlled by I.T.R. Dori B.V. (cooperating in ITRD Partnership), whereas 15.3% of the outstanding 
shares are held by GE Real Estate CE Residential B.V. (‘GE Real Estate’) and the remaining 20.5% 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 held 
or indirectly by the Company as at 31 December 2012, are presented below and on the following page.  

  
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.  

 
 

Entity name 
Year of 

incorporation
Share of ownership & voting rights  

at the end of 
 

  
31 December 

 2012 
31 December 

2011
 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%

 
(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 Year of incorporation 

Share of ownership & 
voting rights  
at the end of 

  

 31 
December 

2012

31 
December 

2011
a. held directly by the Company (cont’d):  

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. (previously Ronson Development Nautica 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% n.a.
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. (previously Ronson Development sp. z o.o.- 

Community 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. (previously Ronson Development Sp. z o.o.- 

Landscape 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. (previously Ronson Development Sp. z o.o. - Eclipse Sp.k.) 

2009 100.0% 100.0%
47. Ronson Development Sp. z o.o.-Apartments 2011 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o.-

Magellan Sp.k.) 2009 100.0% 100.0%
48. Ronson Development Sp. z o.o.-Idea Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o. - Monet Sp.k.)  

2009 100.0% 100.0%
49. Ronson Development Sp. z o.o.-Destiny 2011 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o.-Orion Sp.k.) 

2009 100.0% 100.0%
50. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Enterprise 2011 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o. 

- Osiedle Hrabskie Sp.k.) 2009 100.0% 100.0%
51. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Retreat 2011 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o. - 

Plejada Sp.k. and Ronson Development Sp. z o.o. - Retreat 2011 Sp.k) 2009 100.0% 100.0%
52. Ronson Development Sp. z o.o.-Wrocław 2011 Sp.k.(previously Ronson Development Sp. z o.o.-Renoir Sp.k.)

2009 100.0% 100.0%
53. Ronson Development Sp. z o.o. - 2011 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o.- Renaissance Sp.k.) 

2009 100.0% 100.0%
54. Ronson Development Sp. z o.o. - Gemini 2 Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o. - Tamka Sp.k.) 

2009 100.0% 100.0%
55. Ronson Development Sp. z o.o.- Verdis Sp.k. (previously Ronson Development Sp. z o.o.- Copernicus Sp.k.) 

2009 100.0% 100.0%
56. Ronson Espresso Sp. z o.o. (previously Landex Sp. z o.o.) 2006 68.4% 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. (previous name Ronson Development Gemini Sp. z o.o. and Ronson Development 

Invest p. zo.o.) 2010 50.0% 100.0%
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.( previously Ronson Development 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. 2012 50.0% n.a.

 
  

(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 
 
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 2012, 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 
of the Company 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 2013. 
 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 33. 

  
(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 17 – investment property   
 Note 20 – utilization of tax losses  
 Note 21 – inventory 
 Note 22 – trade and other receivables and prepayments 
 Note 32 – provisions  
 Note 34 – 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) 
 
 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 
The Company is not recognizing deferred tax asset in relation to temporary difference between tax value and 
book value of the contributions. 

  
(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. 

 
(e) 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 2012:  
 Amendment to IFRS 7 Financial Instruments – Disclosures: Transfer of Financial Assets – effective for 

financial years beginning on or after 1 July 2011. 

 The adoption of these amendments did not have impact on the financial position or performance of the Group. 
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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. 

 
(ii) Revenue on finance leases 

Finance lease income is recognized based on the annuity method under which total finance lease interest 
income and the excess of scheduled lease payments over the cost of the related assets is deferred and 
amortized as income over the lease term by employing the effective interest rate that provides a constant 
periodic rate of return on the net investment in the lease.   
 

(iii) Revenue on operating leases 
Payments received under operating leases are recognized in the statement of comprehensive income on a 
straight-line basis over the term of the lease. 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
 
3. Significant accounting policies (cont’d) 
  
 (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, loans and borrowings, and trade and other payables. All financial 
assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit 
or loss, directly attributable transaction costs. 
 
A financial instrument is recognized if the Group becomes a party to the contractual provisions of the 
instrument. Financial assets are derecognized if the Group’s contractual rights to the cash flows from the 
financial assets expire or if the Group transfers the financial asset to another party without retaining 
control or substantially all risks and rewards of the asset. Regular way purchases and sales of financial 
assets are accounted for at trade date, i.e. the date that the Group commits itself to purchase or sell the 
asset. Financial liabilities are derecognized if the Group’s obligations specified in the contract expire, or 
are discharged or cancelled. 
 
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 

  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 3 to 7 
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 
 (i)  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) 
 
 (e)  Leases (cont’d)  
 (ii)  Operating leases – lessor accounting   

The Group is the lessor of a property to a third party under a operating lease agreement. The 
determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the 
arrangement at inception date: whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a 
specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset.  
Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset 
are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added 
to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same bases as rental 
income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned. 

 
 (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 subcontractors for the construction of residential units,  
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 in 
2011 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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3. Significant accounting policies (cont’d) 
  
 (o)  Share options granted 

The Group operates a share-based incentive plan. 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. 

 
 (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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4. Standards issued but not yet effective 
 

The following new standards, amendments to standards and interpretations have been issued but are not 
effective for 2012 and have not been adopted early: 
 

 The first phase of IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement – effective for financial 
years beginning on or after 1 January 2015 – not endorsed by EU till the date of approval of these financial 
statements. In subsequent phases, the IASB will address hedge accounting and impairment. The application 
of the first phase of IFRS 9 will have impact on classification and measurement of the financial assets of the 
Group. The Group will quantify the effect in conjunction with the other phases, when issued, to present a 
comprehensive picture, 

 Amendments to IAS 19 Employee Benefits - effective for financial years beginning on or after 1 January 
2013, 

 Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Presentation of Items of Other Comprehensive 
Income - effective for financial years beginning on or after 1 July 2012, 

 Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets – effective for 
financial years beginning on or after 1 January 2012 – in EU effective at the latest for financial years 
beginning on or after 1 January 2013, 

 Amendments to IFRS 1 First–time Adoption of International Financial Reporting Standards: Severe 
Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First–time Adopters – effective for financial years beginning 
on or after 1 July 2011 – in EU effective at the latest for financial years beginning on or after 1 January 
2013, 

 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,  

 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, 

 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,  

 Amendments to IFRS 10,  IFRS 11 and IFRS 12 Transition Guidance - effective for financial years 
beginning on or after 1 January 2013 – not endorsed by EU till the date of approval of these financial 
statements, 

 IFRS 13 Fair Value Measurement - effective for financial years beginning on or after 1 January 2013,  

 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, 

 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, 

 IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine - effective for financial years beginning 
on or after 1 January 2013, 

 Amendments to IFRS 7 Financial Instruments – Disclosures: Offsetting Financial Assets and Financial 
Liabilities - effective for financial years beginning on or after 1 January 2013, 

 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 1 First–time Adoption of International Financial Reporting Standards: Government 
Loans – effective for financial years beginning on or after 1 January 2013 – not endorsed by EU till the date 
of approval of these financial statements, 

 Improvements to IFRSs (issued in May 2012) – effective for financial years beginning on or after 1 January 
2013 – not endorsed by EU till the date of approval of these financial statements, 

 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 – not endorsed by EU till the date of approval of 
these financial statements. 
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5. Acquisition of a controlling interest (in 2011) 
 

On 23 December 2010, the Group had acquired 57.8% of the equity of Ronson Espresso Sp. z o.o. (‘Espresso’, 
previously known as Landex Sp. z o.o.) whereby a contractual arrangement existed according to which joint 
control over the economic activities of the entity was established. As a result, the Group recognized its interest in 
the joint venture using the proportionate consolidation method.    
 
On 6 June 2011, the Group acquired an additional 10.6% of the equity of Espresso for PLN 1,450 thousand in 
cash, thereby increasing its ownership to 68.4% and gaining control over this entity. Simultaneously, the Group 
acquired a loan receivable amounting to PLN 1,816 thousand. The purchase price for the loan receivable was 
equal to its book value. The transaction was accounted for as an asset deal and not as a business combination. 
Therefore the requirements of IFRS 3 Business Combination were not applicable.  
 
The net identifiable assets of Espresso as at the date of acquisition and the net amount transferred as part of the 
transaction were as follows:  

 
  As at transaction date 

(6 June 2011) 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  

   

 Cash and cash equivalents  259 
 Inventory 30,759 
 Other current assets 1,015 
 Non-current assets 193 
 Current liabilities (745) 
 Non-current liabilities (18,500) 
 Total net identifiable assets (100%)  12,981 
   
 Less: interest already acquired in prior year (57.8%) (7,208) 
 Non-controlling interest (31.6%) (4,323) 
 Portion of net identifiable assets acquired (10.6%) 1,450 
   
 Less: cash and cash equivalents in interest acquired (42.2%) (109) 
 Purchase of shares in newly consolidated entity, net of cash acquired  1,341 
 

The acquisition of additional (10.6%) shares in Espresso as well as the acquisition of loan receivable were 
concluded on an arms’ length terms whereby the prices are reflecting the fair value of these transactions. 

 
 



Ronson Europe N.V. 
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2012 

 
 

 55

Notes to the Consolidated Financial Statements 

6. 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 one particular entity 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 items comprise head office expenses and income 
tax assets and liabilities and unallocated cash and cash equivalents. 
 
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 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 

 

 
In thousands of Polish Zlotys 
(PLN) 

As at 31 December 2011

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental   `Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               
Segment 
assets 347,600 63,405 9,195  94,050 -  90,068 3,606  63,582 7,373 - 678,879 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 87,082 87,082 
Total 
assets 347,600 63,405 9,195   94,050 -   90,068 3,606   63,582 7,373 87,082 765,961 

               

               
Segment 
liabilities 181,636 14,844 -  31,714 -  5,912 -  17,279 - - 251,385 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 86,119 86,119 
Total 
liabilities 181,636 14,844 -   31,714 -   5,912 -   17,279 - 86,119 337,504 
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6. Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

In thousands of Polish Zlotys 
(PLN) 

For the year ended 31 December 2011 

 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin   Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses    

                

Revenue  50,594 28,341 649  17,090 -  - -  - -  - 96,674 

                
Segment 
result 12,262 (945) 317  5,141 -  (496) (5)  (389) (5)  - 15,880 
Unallocated 
result - - -   - -   - -   - -   (15,056) (15,056) 
Result from 
operating 
activities 12,262 (945) 317  5,141 -  (496) (5)  (389) (5)  (15,056) 824 

                
Net finance 
income 216 45 -   149 -   (4) (1)   16 -   4,186 4,607 
Profit 
before tax 12,478 (900) 317  5,290 -  (500) (6)  (373) (5)  (10,870) 5,431 
Income tax 
benefit               1,326 
Profit for 
the year               6,757 

                
Capital 
expenditure - - -  - -  - -  - -  1,202 1,202 
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7. Revenue 
    
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

   
 Gemini II  68,655 - 
 Verdis I  29,166 - 
 Sakura I  42,853 - 
 Impressio I  17,689 - 
 Constans  8,106 16,037 
 Naturalis I  1,535 - 
 Naturalis II  7,630 - 
 Imaginarium II  749 2,092 
 Imaginarium III  7,413 31,831 
 Panoramika I  6,375 - 
 Chilli I  4,221 - 
 Nautica I  588 7,466 
 Nautica II  1,074 3,761 
 Galileo  896 17,090 
 Gardenia  683 12,304 
 Imaginarium I  - 639 
 Gemini I  - 4,526 
 Other   1,126 928 
 Total revenue   198,759 96,674 

 
 
8. Cost of sales 
     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Gemini II  40,155 - 
 Verdis I  18,707 - 
 Sakura I  32,725 - 
 Impressio I  16,739 - 
 Constans  8,106 15,450 
 Naturalis I  1,326 - 
 Naturalis II  6,544 - 
 Imaginarium II  573 1,468 
 Imaginarium III  5,516 21,157 
 Panoramika I  6,124 - 
 Chilli I  3,871 - 
 Nautica I  520 5,759 
 Nautica II  928 2,186 
 Galileo  591 11,445 
 Gardenia  680 12,224 
 Imaginarium I  - 362 
 Gemini I  - 3,410 
 Write-down of inventory  4,957 - 
 Other   290 525 
 Total cost of sales   148,352 73,986 
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9. Selling and marketing expenses 
     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)    
     
 Advertising  5,265 4,181 
 Brokerage fees  417 368 
 Other  518 509 
 Total selling and marketing expenses   6,200 5,058 
 
 
 
10. Administrative expenses 

   
 For the year ended 31 December   2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note  
    

 Personnel expenses  11 11,053 9,431 
 External services 2,610 3,284 
 Materials and energy  612 680 
 Depreciation  745 622 
 Taxes and charges  178 429 
 Other  774 715 

 Total administrative expenses   15,972 15,161 
 
 
 
11. Personnel expenses 
   
 For the year ended 31 December   2012  2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note  
     
 Wages and salaries  9,687 8,233 
 Social security and other benefits  1,366 1,198 

 Total personal expenses   11,053 9,431 
     
 Average number of personnel employed (*)   60 55 

(*) All employees are employed in the territory of Poland. 
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12. Other expenses 
   
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Maintenance expense of unsold units  702 831 
 Cost of repairs and defects  623 75 
 Expense for contractual penalties and compensation  223 605 
 Civil activity taxes on contributions  109 705 
 Impairment of trade receivables (1)  10 237 
 Cost of research and due diligence of new projects  138 229 
 Other expense  148 181 
 Total other expense 1,953 2,863

 

(1) For additional information see note 22. 

 
13. Other income 
    
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Revenues from contractual penalties and compensation  179 521 
 Rental income from inventory  554 422 
 Net profit on sale of property and equipment   177 18 
 Other income  57 257 
 Total other income   967 1,218 
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14. Finance income and expense  
    
 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 

measured at amortized cost  (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 

 
 
 For the year ended 31 December 2011  

Total 
amount 

Amount 
capitalized  

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income  In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
      

 Interest on granted loans  244 - 244 
 Interest income on bank deposits  4,219 166 4,053 
 Foreign exchange gain  72 - 72 
 Income from other current financial assets 

(see Note 23)  550 - 550 
 Other Finance income  290 - 290 
 Finance income   5,375 166 5,209 
      

 Interest expense on financial liabilities 
measured at amortized cost  (16,036) (15,901) (135) 

 Foreign exchange loss  (114) - (114) 
 Commissions and fees  (1,133) (947) (186) 
 Other finance expense  (167) - (167) 
 Finance expense   (17,450) (16,848) (602) 
      

Net finance income/(expense)   (12,075) (16,682) 4,607 
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15. Income tax  
     
 For the year ended 31 December 

 
2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Current tax     

 Current period  63 139 
 Taxation in respect of previous periods  (2,369) (125) 
 Total current tax (benefit)/expense   (2,306) 14 
     
 Deferred tax     
 Origination and reversal of temporary differences  5,825 5,249
 Benefit of tax losses recognized  (6,559) (6,589) 
 Total deferred tax benefit   (734) (1,340) 
     

 Total income tax benefit   (3,040) (1,326) 
 
 
 
     

 Reconciliation of effective tax rate    

     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Profit for the period  31,311 6,757 
 Total income tax expense  (3,040) (1,326) 
 Profit excluding income tax   28,271 5,431 
     

 Expected income tax using the Polish tax rate (19%) 

 

5,371 1,032 
    
 Tax effect of:    
 Netherlands tax rates   186 (222) 
 Taxes in respect of previous periods  (2,369) (125)
 Non-deductible expenses, net  29 23 
 Movement in unrecognized deferred tax assets  7,448 (232)
 Adjustment for reduced tax rate in foreign currency  151 (153) 

 
Recognition and utilization of the deferred tax asset in connection 
with the organizational restructuring of the Group. 

 

(14,655) (863) 
 Other differences  799 (786) 

 Tax benefit for the period   (3,040) (1,326) 
     
 Effective tax rate   -10.75% -24.42% 
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16. Property and equipment  
    
 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 
 
 
     
 For the year ended 31 December 2011  

Vehicles Equipment Building Total 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

       
 Cost or deemed cost      
 Balance at 1 January   932 843 8,482 10,257 
 Additions  185 924 93 1,202 
 Disposals  (20) - - (20) 
 Closing balance    1,097 1,767 8,575 11,439 
       
 Depreciation and impairment losses      
 Balance at 1 January   585 507 794 1,886 
 Depreciation for the period  166 276 180 622 
 Disposals  (18) - - (18) 
 Closing balance   733 783 974 2,490 
       
 Carrying amounts      
 At 1 January   347 336 7,688 8,371 
 Closing balance   364 984 7,601 8,949 
 

Impairment loss  
In the years ended 31 December 2012 and 31 December 2011, the Group did not recognize any impairment loss 
with respect to Property and equipment. 
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17. Investment property 
 
 For the year ended 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
    

 Balance at 1 January  9,249 8,740 

 Acquisitions and investments  - 509 

 Change in fair value during the year  (970) - 

 

Balance as at 31 December, including:   8,279 9,249 

    

Cost  3,647 3,647 

Fair value adjustments   4,632 5,602 

 
As at 31 December 2012, 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 a plot of land in Warsaw 
(71, Gwiaździsta Street) and an office building with an aggregate usable floor space of 1,318 m2 located on this 
plot that leased to third parties under lease agreements with an indefinite term subject to a three-month notice 
period for termination.    

Investment property is valued at fair value determined 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, however the Managements results were more conservative. Investment property was valued based on the 
discounted cash flow approach, including the assumption as to an annual discount rate of 9.0% (during a 6 year 
forecast period), a capitalization exit yield of 7.0%, a monthly rate of PLN 38/m2 and a long term vacancy rate 
of 10%.  The assumptions as at the end of 2011 included: an annual discount rate of 10%, a monthly rent of 
43/m2 and a vacancy rate of 8%,   

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 2012, had been 100 basis points 
higher than was the case at that time, the value of the investments would have been 12% lower. In this situation, 
the Company’s shareholders’ equity would have been 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. 
 
18. Loans granted to third parties 
 

The loans are granted to one of the shareholders of Ronson Espresso Sp. z o.o. (previously known as Landex Sp. 
z o.o.). The loans mature in 2014 and bear an interest rate of 13.5% since the date off granting the loan and until 
13th of April 2013 and interest rate of 15% for the remaining period. As at 31 December 2012, the balance of the 
loans granted to third parties included an amount of PLN 850 thousand as nominal loan amount and an amount 
of PLN 193 thousand as accrued interest. 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. 
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19. Loans granted to related parties 
 

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 and bear an interest calculated at the beginning of each calendar year based on the latest 
interest rate as charged on the construction credit/loan granted by the banks to the Group and increased by 2%. 
As at 31 December 2012, the balance of the loans granted to related parties included an amount of PLN 7,488 
thousand as nominal loan amount and an amount of PLN 216 thousand as accrued interest. 

 
 
20. 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 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 15)   (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 
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20. Deferred tax assets and liabilities (cont’d) 

            The tax losses carried forward expire in the following years: 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
As at 31 

December 2012 

   
 2013 2,767 
 2014 4,259 
 2015 7,199 
 2016 5,456 
 2017 1,932 
 After 2017 - 

 Total deferred tax asset in respect of tax losses carried forward 21,613 

 
 

 
Opening 

balance 1 
January 2011 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Acquisition of 
newly 

consolidated  
subsidiaries 

Closing balance 
31 December 

2011 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Deferred tax assets     

Tax loss carry forward 8,385 6,589 80 15,054 

Accrued interest  80 604 56 740 

Accrued expense 386 (106) - 280 

Other 720 (266) - 454 

Total deferred tax assets 9,571 6,821 136 16,528 

     

     

Deferred tax liabilities     

Difference between tax base and carrying value 
of inventory    10,394 4,596 55 15,045 

Accrued interest - 300 - 300 

Fair value gain on investment property 1,064 - - 1,064 

Other - 585 - 585 

Total deferred tax liabilities 11,458 5,481 55 16,994 

Total deferred tax benefit (see Note 15)   (1,340) 

  

   

     

Deferred tax assets 9,571   16,528 

Deferred tax liabilities 11,458   16,994 

Offset of deferred tax assets and liabilities for 
individual companies (6,127)     (10,685) 

Deferred tax assets reported      

in the statement of financial position 3,444     5,843 

Deferred tax liabilities reported      

in the statement of financial position 5,331     6,309 
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20. Deferred tax assets and liabilities (cont’d) 
    

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 is not recognizing deferred tax asset on consolidation level resulting from contributions as the 
recoverability of such assets is uncertain.  

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 132,489 thousand. Taxable profit realized by the Group companies 
amounted to PLN 9,319 thousand for the year ended 31 December 2012. 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 
2011 

 Tax 
losses 

expired  
Additions/ 

(Realizations) 

Balance 31 
December 

2011 

 Tax 
losses 

expired  
 Additions/

(Realizations)  

Balance 31 
December 

2012  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Tax losses 4,107 (588) (1,156) 2,363 (3,083) 8,223 7,503 
 Total 4,107 (588) (1,156) 2,363 (3,083) 8,223 7,503 

 
Unrecognized deferred tax assets in the Netherlands  

 

 
Balance 01 

January 2011  Realizations  
Balance 31 

December 2011  Realizations  
Balance 31 

December 2012 
 

In thousands of Polish Zlotys  PLN EUR   PLN EUR   PLN EUR  PLN EUR   PLN EUR 
 Tax losses 1,743 440  924 164  2,667 604  (775) (141)  1,892 463 
 Total 1,743 440   924 164   2,667 604   (775) (141)   1,892 463 
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20. Deferred tax assets and liabilities (cont’d) 
 
Tax losses carry forward 
 
Tax losses carried forward in Poland 

 
 

As at 31 December  2012  2011 
 

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 2007 carried forward - - -  - 4,426 4,426 
 

Tax loss 2008 carried forward 14,563 388 14,951  11,839 6,438 18,277 
 

Tax loss 2009 carried forward 11,715 11,605 23,320  20,893 146 21,039 
 

Tax loss 2010 carried forward 37,129 16,538 53,667  12,369 355 12,724 
 

Tax loss 2011 carried forward 32,450 8,030 40,480  34,133 1,071 35,204 
 

Tax loss 2012 carried forward 17,893 2,930 20,823  - - - 
 

Total tax losses carried forward 113,750 39,491 153,241   79,234 12,436 91,670 

 
Basing on the court verdict issued in during 2012 the Group recognized and utilized additional tax loses. 
 
Tax losses carried forward in the Netherlands 

 
 As at 31 December  2012  2011 
 

In thousands of EUR 
Recognized 
tax losses 

Unrecognized 
tax losses 

Total tax 
losses   

Recognized 
tax losses 

Unrecognized 
tax losses 

Total tax 
losses 

 Tax loss 2007 carried forward - 361 361  - 925 925 
 Tax loss 2008 carried forward - 835 835  - 835 835 
 Tax loss 2011 carried forward - 655 655  - 655 655 
 Total tax losses carried forward - 1,851 1,851   - 2,415 2,415 
         
 As at 31 December  2012  2011 
 

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 2007 carried forward - 1,476 1,476  - 4,086 4,086 
 Tax loss 2008 carried forward - 3,413 3,413  - 3,688 3,688 
 Tax loss 2011 carried forward - 2,678 2,678  - 2,893 2,893 
 Total tax losses carried forward - 7,567 7,567   - 10,667 10,667 
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21. 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 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. 
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21. Inventory (cont’d) 
 

For the year ended 31 December 2011:  
 

 Opening 
balance 01 

January 2011 

Share in work 
in progress of a 

joint venture 
Transferred to 
finished goods Additions 

Closing 
balance 31 
December 

2011 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

       
 Land and related expense 380,257 12,711 (11,033) 17,208 399,143 
 Construction costs  23,069 85 (25,570) 107,255 104,839 
 Planning and permits 17,845 230 (1,055) 4,852 21,872 
 Borrowing costs (1) 47,419 211 (2,874) 16,682 61,438 
 Other 2,216 38 (563) 1,936 3,627 
 Work in progress 470,806 13,275 (41,095) 147,933 590,919 

       
  

Opening 
balance 01 

January 2011  
Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Closing 
balance 31 
December 

2011 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 

Finished goods 74,610   41,095 (75,208) 40,497 

       
 

 Opening 
balance 01 

January 2011  

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing 
balance 31 
December 

2011 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization 
 

Write-down (1,887)   - 1,788 (99) 
       
 Total inventories at the lower of 

cost or net realizable value 543,529       631,317 

 
(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 8.1% 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 2012 and 2011 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 2012 and 31 December 2011, the Group made a write-down adjustment of  PLN 4,957 
thousand and a write-down adjustment in the total amount of nil, 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 2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
         

 Valued at cost  652,768 630,637 

 Valued at net realizable value   15,312 680 

 Total inventory   668,080 631,317 
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21. Inventory (cont’d) 
 

Balance sheet value of inventory used to secure loans received from banks (mortgage): 
   
 As at 31 December   2012  2011 
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance sheet value of inventory   338,837 366,156 
     
 Amount of secured bank loans   105,212 117,711 

 
For information about future commitments to the general contractor for construction services related to 
inventory construction, see Note 34. 
 
 

22. Trade and other receivables and prepayments 

     
 As at 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

   

 Value added tax (VAT) receivables  4,774 9,474 
 Trade and other receivables  2,884 1,686 
 Prepayments  1,464 1,194 
 Advances for land purchase  21,539 - 

 Total trade and other receivables and prepayments   30,661 12,354 

As at 31 December 2012 and 31 December 2011, the Group had no allowance for doubtful debts.  
During the year ended 31 December 2012 and 31 December 2011, the Group wrote down an amount of PLN 10 
thousand and PLN 237 thousand, respectively as irrecoverable debts included in trade and other receivables.  
 

 
23. Other current financial assets 

 
During the year ended 31 December 2011, the Group acquired shares in the open end investment fund Idea 
Premium SFIO managed by Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., which investment was presented in 
the Statement of Financial Positions as other current financial assets. The investment was disposed of also during 
the year ended 31 December 2011, having generated a net return and a net positive cash flow of PLN 550 thousand 
during the financial year 2011, which amount is included as finance income in the Consolidated Statement of 
Comprehensive Income (see Note 14). 

 
24. Short-term bank deposits – collateralized 
    
 As at 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)  

   
 Deposits collateral for securing the repayment of interest related to 

the credit facilities provided to the Group  2,097 2,185 
 Deposits collateral for construction loans  847 327 
 Total short-term bank deposits – collateralized  2,944 2,512 
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24. Short-term bank deposits – collateralized (cont’d) 

The interest rates earned on these deposits vary from 2% to 4.5% on an annual basis. 

For information about the fair value of short-term bank deposits - collateralized see note 33. 

For information about the pledge over short term bank deposits see Note 29.  
 
 

25. 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   2012  2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Cash at bank and in hand  16,429 16,918 
 Short-term deposit   28,499 77,704 
 Total cash and cash equivalents   44,928 94,622 
  

Cash at bank earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. As at 31 December 2012 and 31 
December 2011 the Group held overnight deposits and in saving accounts amounting to PLN 12,588 thousand 
and PLN 14,002 thousand, respectively. As at 31 December 2012 and 31 December 2011 the overnight deposits 
and in saving accounts that earn interest rates varying between 2% - 4.3% and 2% - 4.5%, 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 2012 and 31 December 2011, they earn interest at the 
respective short-term deposit rates varying between 4% - 4.4% and 5% - 5.5%, respectively. 
 
For information about the fair value of cash and cash equivalents see Note 33.  
 
For information about the pledge over cash and cash equivalents see Note 29. 

26. Shareholders’ equity 
    

A. 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 2012 and as at 31 December 2011 
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.  

 
B. Share-based payments 

 
During the fourth quarter of 2007, a long-term incentive plan (the ‘Plan’) was implemented. The persons eligible 
for participation in the Plan are the employees of the Group, including the members of the Management Board. 
Under the Plan, share options are granted to members of the Management Board and selected employees. The 
exercise price of the granted options is determined by the Supervisory Board on the date of granting the share 
options and shall not be less than the fair market value at the time of the grant of the options. Options are 
conditional on the employee being employed or Board members at the time the options are exercisable (vesting 
period) and can only be settled in shares. Options granted shall vest over three and five years, one third and one 
fifth in each year after one year from the date of grant, respectively. 
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26. Shareholders’ equity (cont’d) 
 

B. Share-based payments (cont’d) 
 

On 5 November 2007, a total of 1,900,000 options with an exercise price of PLN 5.75 per share were granted to 
selected employees of the Company. Of the above total, 700,000 options will vest over a three year period and 
the remaining 1,200,000 options will vest over five years, while having an optional term of five and seven years, 
respectively. The latter options were granted to Mr Dror Kerem, former President of the Management Board and 
former Chief Executive Officer of the Company.  
 
During the year ended 31 December 2012, employees that joined the option programme (granted in 2007) had 
not exercised any of their options. Following the resignation of key management employees during 2008 and 
2010, a total of 1,260,667 options ceased to exist. The details regarding the number of the options outstanding as 
of 31 December 2012 are provided below: 

 
   Number of options 
 Vesting dates   Granted   Expired   Cancelled   Outstanding 
          
 5 November 2008  473,333  (183,333)  (50,000)  240,000 
 5 November 2009  473,333  (60,000)  (317,333)  96,000 
 5 November 2010  473,334  (60,000)  (413,334)  - 
 5 November 2011  240,000  -  (240,000)  - 
 5 November 2012  240,000  -  (240,000)  - 
  Total    1,900,000   (303,333)   (1,260,667)   336,000 

 
The weighted average fair value of options granted in 2007 using the Black-Scholes valuation model was 
approximately PLN 2.75 per option. The significant inputs into the model were a weighted average share price 
of PLN 5.75 at the grant date, the exercise price mentioned above, volatility of 50%, dividend yield of 0%, an 
option life of five years and seven years, an annual risk free rate of 6% and estimation that 70% from the 
employed will implement the options. 
There was no impact of the share-based payment on the financial statements of the Company during the year 
ended 31 December 2012 and 31 December 2011. 

 
27. Non-controlling interests 
 

Movements in non-controlling interests during the year ended 31 December 2012 and 31 December 2011 are as 
follows: 

 
 As at 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Opening balance   4,254 - 

 
Non-controlling interest Ronson Espresso Sp. z o.o. at 
transaction date (6 June 2011) (1) 

 

- 4,323 
 Comprehensive income (loss) attributable to non-controlling 

interests   (344) (69) 
 Closing balance    3,910 4,254 
 

(1) For additional information see Note 5. 
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28. 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, as 31 December 2012 all the 336,000 outstanding option were out-side the 
money (see note 26) there for the impact on the diluted earnings per share was nil. 
 

 
Weighted average number of ordinary shares (basic): 

     
 For the year ended 31 December   2012  2011 

    

     

 
Net profit attributable to equity holders of the parent company 
(PLN thousands)   31,655 6,826 

     
 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   0.116 0.025 
 

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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29. Loans and borrowings 
 

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 36. 

 
     
 As at 31 December   2012  2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     

 Non-current loans and borrowings  
 Floating rate bonds  86,756 86,180 
 Secured bank loans  39,893 21,746 
 Loans from third parties 13,932 5,726

 Total non-current loans and borrowings   140,581 113,652 
     
 Current loans and borrowings     
 Floating rate bonds  1,657 1,667 
 Secured bank loans  65,319 95,965 

 Total current loans and borrowings   66,976 97,632 

 Total loans and borrowings  207,557 211,284 

 
Floating rate bonds: 

On 18 April 2011, the Company issued 5,134 series A bonds with an aggregate nominal value of PLN 51,340 
thousand and 3,616 series B bonds with an aggregate nominal value of PLN 36,160 thousand. The nominal 
value of one bond amounts to PLN 10 thousand and is equal to its issue price. The bonds shall be redeemed on 
18 April 2014 at nominal value, whereby the Company has the right to early redeem any number of the series B 
bonds which early redemption is to be effected either on 18 April 2013 or 18 October 2013. Interest is payable 
semi-annually in April and October until redemption date.   

The terms and conditions of the issuance of the bonds include provisions regarding early redemption at a 
bondholder’s request to be made prior to 18 April 2014, 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. As 31 December 2012 all covenants were meet.   

The bonds are not secured.     
 
Covenants on secured bank loans: 

As at 31 December 2012 and 2011, 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. 
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29. Loans and borrowings (cont’d) 
 
Terms and debt repayment schedule 
Terms and conditions of outstanding loans are as follows: 
 
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 
subsidiaries 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. 

 

For the bank loans the following collateral was given:  
 
 Ordinary and floating mortgages on Inventory (of real estate units), see Note 21.  
 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 10,147 thousand and 
PLN 3,308 thousand as at 31 December 2012 and 31 December 2011, respectively. 

 Deposits guarantee for interests on credits, see Note 24. 
 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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29. Loans and borrowings (cont’d) 
 
Loans as at 31 December 2011: 

 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 51,340 948 (775) 51,513 

 Floating rate bonds series B PLN Wibor 6M + 4.95% 2014 36,160 719 (545) 36,334 

 Subtotal (floating rate bonds)    87,500 1,667 (1,320) 87,847 

         

 Bank Loans PLN
Wibor 1M + 

Bank's  margin 2012 40,362 230 (45) 40,547

 Bank Loans PLN 
Wibor 3M + 

Bank's  margin 2012 55,407 42 - 55,449 

 Bank Loans PLN 
Wibor 3M + 

Bank's  margin 2013 21,988 23 (296) 21,715 

 Subtotal (bank )       117,757 295 (341) 117,711 

         

 

Loans from non-controlling 
interest granted to consolidated  
subsidiaries (Espresso) PLN 9.3%(1) 2016 5,245 481 - 5,726 

 Subtotal (third parties)       5,245 481 - 5,726 

         

 Total       210,502 2,443 (1,661) 211,284 
 

(1) Interest based on the latest interest rate as charged on the construction credit/loan granted by the banks to the Group and  increased by 
2%, and updated at the beginning of each quarter. 

 
30. Trade and other payables and accrued expenses 

 
As at 31 December  2012 2011 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

    
Trade payables  18,305 21,659 
Guarantees for construction work (1)  4,603 2,774 
Accrued expenses  12,222 4,866 
Value added tax (VAT) and other tax payables  1,503 822 
Non-trade payables  1,457 1,711 

Total trade and other payables and accrued expenses 38,090 31,832
 
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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31. 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  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

 Gemini II  27,401 42,967 

 Verdis I  13,335 11,335 

 Sakura II  9,273 -

 Espresso I  9,081 587 

 Naturalis I  2,542 1,130 

 Verdis II  2,044 - 

 Naturalis III  1,346 - 

 Panoramika I  1,000 1,110 

 Sakura I  601 17,366 

 Chilli I  558 572 

 Młody Grunwald I  550  

 Naturalis II  323 2,330 

 Constans  203 129 

 Impressio I  101 4,688 

 Nautica I  27 145 

 Chilli II  35 - 

 Imaginarium III  5 4,448

 Galileo  - 356 

 Nautica II  - 93 

 Gemini I  - 71 

 Gardenia  - 9 

 Other  67 55 

 Total   68,492 87,391 

For information about contingent receivables from signed contracts with clients, see Note 34. 

 
32. Provisions  
 

     
 For the year ended 31 December   2012  2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

   
 Balance at the beginning of the year  261 6,504 
 Increase/(decrease) (30) (6,243)

 Balance at the end of the year   231 261 
   
As at 31 December 2012, the provision included expected necessary costs of guarantees for construction works 
amounting to PLN 231 thousand, whereas as at 31 December 2011, the provision included expected necessary 
costs of guarantees for construction works amounting to PLN 261 thousand.  
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33. Fair value estimation  
 

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 2012 

  
 

 
Carrying 

amount Fair value 

 Assets:     

 Trade and other receivables  Loans and receivables  22 24,423 24,423 

 Short-term bank deposits – collateralized Loans and receivables 24 2,944 2,928 

 Loans granted to third parties Loans and receivables 18 1,043 1,072 

 Loans granted to related parties Loans and receivables 19 7,704 7,364 

 Cash and cash equivalents Held for trading 25 44,928 44,928 

 Liabilities:     

 Secured bank loans Other financial liabilities 29 105,212 105,051 

 Floating rate bonds Other financial liabilities 29 88,413 89,177 

 Loans from third parties Other financial liabilities 29 13,932 13,152 

 Trade and other payables and accrued expenses Other financial liabilities 30 36,587 36,587 

 Unrecognized gain       (150) 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Category Note 
As at  

31 December 2011 

  
 

 
Carrying 

amount Fair value 

 Assets:     

 Trade and other receivables  Loans and receivables  22 1,686 1,686 

 Short-term bank deposits – collateralized Loans and receivables 24 2,512 2,491 

 Loans granted to third parties Loans and receivables 18 928 964 

 Cash and cash equivalents Held for trading 25 94,622 94,622 

 Liabilities:     

 Secured bank loans Other financial liabilities 29 117,711 115,185 

 Floating rate bonds Other financial liabilities 29 87,847 87,595 

 Loans from third parties Other financial liabilities 29 5,726 5,726 

 Trade and other payables and accrued expenses Other financial liabilities 30  31,010 31,010 

 Unrecognized gain       2,793 
 

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 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 at rates currently 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 at 
rates currently offered to the Group for similar instruments of comparable maturities by the Group’s bankers. 
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33. Fair value estimation (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 2012 and 31 December 2011 and are as follows: 

 As at 31 December    2012 2011 

     

 Loans and borrowings  7.03%-9.04% 8.49%-9.95% 

 Short-term bank deposits – collateralized  4.13% 4.50% 

 
34. 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 
 

2012 

 

2011 

 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

 Espresso I  25,514 -
 Młody Grunwald I  24,995 - 
 Verdis II  13,889 - 
 Sakura II  4,206 26,188 
 Naturalis III  2,972 11,917 
 Chilli II  2,201 - 
 Gemini II  1,916 33,141 
 Verdis I  1,668 20,103 
 Panoramika I  1,388 9,973 
 Naturalis I  491 5,972 
 Naturalis II  - 2,779 
 Sakura I  - 5,303 
 Chilli I - 3,673
 Impressio I  - 622 
 Constans - 184
 Imaginarium III  - 178 
 Total   79,240 120,033 
 

Other commitments: 

According to the conditions of the termination agreement concluded with Mr Kerem on 3 September 2008, the 
consulting agreement between him and the Company and its subsidiary expired as of end of March 2009 
(‘Expiration Date’). As at the Expiration Date of the consulting agreement, 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 of 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 of the Expiration 
Date.  
 
Contingent liabilities: 

As at 31 December 2012, the Group did not have any contingents liabilities. 
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34. Commitments and contingencies (cont’d) 
 

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. 
 
 
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 2012 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 

 
2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
 Espresso I  16,950 5,540 
 Gemini II  8,616 41,100 
 Sakura II  8,333 - 
 Verdis I  6,215 15,020
 Młody Grunwald I  5,868 - 
 Verdis II  5,428 - 
 Sakura I  3,669 9,981 
 Naturalis III  2,221 - 
 Panoramika I  1,864 1,611 
 Constans  1,831 1,165 
 Impressio I  1,458 5,446 
 Naturalis I  1,002 1,877 
 Chilli I  846 2,699 
 Chilli II  584 - 
 Gemini I  47 36 
 Naturalis II  34 2,145 
 Nautica II  - 1,528 
 Imaginarium III  - 1,095
 Nautica I  - 565 
 Gardenia  - 675 
 Galileo   946 
 Total   64,966 91,429 

 
35. Related parties 

 
Parent company 
The Company enters into various transactions with its shareholders, subsidiaries and with its directors and 
executive officers. The Company’s immediate shareholders are I.T.R. 2012 B.V., I.T.R. Dori B.V., GE Real 
Estate CE Residential 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 2012. For a list of subsidiaries reference is made to Note 1(b). 
The main related parties’ transactions arise on: 
 loans  received, 
 transactions with key management personnel, 
 loans granted to the joint venture, 
 other.  
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35. Related parties (cont’d) 
 

Outstanding balances with related parties as at 31 December 2012 and as at 31 December 2011 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. 

Loans received 
During the year ended 31 December 2011, the Group repaid 100% of the loans received from related parties 
including accrued interest amounting to PLN 54.5 million, and did not receive any loans from related parties in 
this period.  
  
Transactions with key management personnel 

As at 31 December 2012, 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 
 
Loans to directors 
As at 31 December 2012 and 31 December 2011, there were no loans granted to directors. 
 
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 2012 and 31 December 2011. Key 
management personnel compensation can be presented as follows: 
 

 As at 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Mr Shraga Weisman, Chief Executive Officer    

 Salary and other short term employee benefits  1,562 1,539 
 Management bonus  935 182 

 Subtotal - Mr Shraga Weisman   2,497 1,721 
     
 Mr Tomasz Łapiński, Chief Financial  Officer    

 Salary and other short term employee benefits  522 522 
 Management bonus  211 40 

 Subtotal - Mr Tomasz Łapiński   733 562 
     
 Mr Andrzej Gutowski, Sales and Marketing Director    

 Salary and other short term employee benefits  311 311 
 Management bonus  144 197 

 Subtotal - Mr Andrzej Gutowski   455 508 
     

 Total   3,685 2,791 
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35. Related parties (cont’d) 

Supervisory Board remuneration 

The Supervisory Board of the Company consists of 6 members; 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). 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 2012 is PLN 242 
thousand (EUR 58 thousand; 2011: PLN 221 thousand (EUR 54 thousand)).  

Loans granted to the joint venture 

The loans are granted to the joint venture, Ronson IS sp. z o.o.  Sp.k.. For additional information see note 19.   

Other 

As a result of requirements (indirectly) pertaining to I.T.R. Dori B.V., one of the Company’s larger 
shareholders, whose ultimate parent company is 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 the ultimate parent company of I.T.R. 
Dori B.V. 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.  
 

36. 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 2012 
and 2011, 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. 
The Group has various other financial instruments such as financial lease receivables, trade debtors and trade 
creditors, which arise directly from its 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 
2012 

As at 31 December 
2011  In thousands of Polish Zloty (PLN)   

 Trade and other receivables  4,348 2,880 
 Short-term bank deposits - collateralized  2,944 2,512 
 Cash and cash equivalents  44,928 94,622 
 Total  52,220 100,014 
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36. Financial risk management, objectives and policies (cont’d) 

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 
2012 

As at 31 December 
2011 

 In thousands of Polish Zloty (PLN)  

 Rating   

 AAA  13 11 

 AA  - 1,764 

 A  26,076 76,715 

 BBB  17,521 15,620 

 CCC  - 512 

 No available information  1,318 - 

 Total cash at banks and short-term bank deposits  44,928 94,622 

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, loans from related parties, 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 2012 and 2011, trade receivables 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 2012 and 2011. 
(iii) Interest rate risk 
The Group’s fixed-rate borrowings are exposed to a risk of change in their fair value due to changes in interest 
rates. 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. The Company repaid all 
its fixed-rate borrowings (shareholder loans) during 2011. 
 
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 shareholders loans. 
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36. 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 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 25 0.05%-0.3% 3,841 3,841 - - - - 

Loans granted to third parties 18 13.50% 1,043 - - 1,043 - - 

Short-term bank deposits - 
collateralized 24 2.5%-4.5% 2,944 2,944 - - - - 
Variable rate instruments         
Loans granted to related parties 19 9.2%(1) 7,704 - - - 7,704 - 

Cash and cash equivalents 25 
WIBOR + 0.1%-

0.5% 41,087 41,087 - - - - 

Secured bank loans 29 
WIBOR + Bank's 

magin 105,212 137 65,182 22,434 17,459 - 

Loans from others 29 9.3%(2) 13,932 - - - 13,932 - 

Floating rate bonds 29 
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.   
(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 every quarter.   

 

 
  

As at 31 December 2011 

 
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 25 0.05%-0.3% 2,917 2,917 - - - - 

Loans granted to third parties 19 13.50% 928 - - 928 - - 

Short-term bank deposits - 
collateralized 24 2%-3% 2,512 2,512 - - - - 
Variable rate instruments         

Cash and cash equivalents 25 
WIBOR +  
0.1%-0.5% 91,705 91,705 - - - - 

Secured bank loans 29 
WIBOR  

+ bank's margin 117,711 11,284 84,681 21,746 - - 

Loans from others 29 9.3%(1) 5,726 - - - 5,726 - 

Floating rate bonds 29 
WIBOR 6M + 
4.25%-4.95% 87,847 1,667 - - 86,180 - 

 
(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 every quarter.   
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36. 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 2012  
As at  

31 December 2011 

 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  162 (162)  306 (306) 
 Variable interest rate liabilities *  (688) 688  (702) 702 
 Total   (526) 526   (396) 396 
 

    
 Net assets     

 Variable interest rate assets  162 (162)  306 (306) 
 Variable interest rate liabilities *  (688) 688  (702) 702 
 Total   (526) 526   (396) 396 

* 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 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 - 

 
   As at 31 December 2011 

 

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 112,082 32,083 98,202 - 
 Trade and other payables 31,010 - - - 
 Total 143,092 32,083 98,202 - 
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36. 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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37. 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 65%, 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 the total liabilities shall not exceed 75% 
of total assets (total balance sum) of the Company. 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 2012 and 31 December 2011 were as follows: 

     
 As at 31 December   2012  2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Loan and borrowings, including current portion  207,557 211,284 

 Less: cash and cash equivalents (44,928) (94,622)
 Net debt   162,629 116,662 
  

 
  

 Total equity 459,768 428,457 

 Total capital employed   622,397 545,119 
     
 Gearing ratio  35.4% 27.2% 
 Leverage 26.1% 21.4% 
 

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 covenants, nor did it default on any other of its  
obligations under its loan agreements. 
 
As at 31 December 2012 the Groups' market capitalization was below the value of net assets. The Management 
took appropriate steps to review the accounts in respect if there is any additional impairment required and found 
no basis for it. The Management verified that the forecasted margin on inventory significantly exceed the 
negative value between the market capitalization and the net assets. 
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38. Cash flow reconciliation  
 

Inventory 
     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance sheet change in inventory  (36,763) (87,788) 
 Finance expense, net capitalized into inventories  18,337 16,682 
 Investment in newly consolidated  subsidiaries  - 13,275 
 Write-down of inventory  (4,957)  
 Inventory transferred into fixed assets  (366) - 
 Change in inventory in the consolidated statement of cash flows   (23,749) (57,831) 

 
Trade and other receivables and prepayments 

     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance sheet change in trade and other receivables and prepayments  (18,307) 926 
 Investment in joint venture  - 427 
 Change in trade and other receivables and prepayments  in the 

consolidated statement of cash flows   (18,307) 1,353 
 
 

Trade and other payables and accrued expenses 
     
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Balance sheet change in trade and other payables and accrued expenses  6,690 13,263 
 Investment in joint venture  - (312) 
 Change in trade and other payables and accrued expenses  in the 

consolidated statement of cash flows   6,690 12,951 
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
  
39. Events during the financial year  
 

Land purchase 

In March 2012, the Group acquired a parcel of land with an area of 2,600 m2 located in Wroclaw, Krzyki 
District, at Jutrzenki Street (“Land 2”). Land 2 is located nearby a plot of land with an area of 14,900 m2 which 
the Group had purchased in the past (“Land 1”). In combination, Land 1 and Land 2 shall allow the Group to 
build multifamily buildings that will comprise 300 units with an aggregate floor space of 16,100 m2. The 
purchase price paid is presented in the Consolidated Financial Statements under Inventory. 

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. It is assumed that the project planned in this plot shall comprise nearly 650 units with the total 
aggregate floor space of 50,000 m2; for additional information see the current report no. 5/2012 (dated 7 June 
2012). The advance paid is presented in the Consolidated Financial Statements under Trade and other 
receivables and prepayments. 

In August 2012, the Group through a joint venture entity (Ronson IS Sp. z o.o. sp.sk.), in which the Group holds 
a 50% interest (“JV”), signed the final purchase agreement for a plot of land with an area of 8,900 m2 located in 
Warsaw, district Wola at Skierniewicka and Wolska Streets. It is assumed that the project planned in this plot 
shall comprise nearly 550 units with the total aggregate floor space of 24,500 m2. The purchase price paid is 
presented in the Consolidated Financial Statements under Inventory. 

 

Bank loans 

In January 2012, the Company entered into annexes to loan facilities with Millennium Bank for financing land 
acquisitions for a total amount of PLN 11.0 million. The repayment dates were extended to 30 July 2012. In July 
2012, the Company entered into further annexes to loan facilities with Millennium Bank and the repayment dates 
have been extended to 29 July 2013, however the Company is obliged to repay PLN 2.2 million before final 
repayment date in monthly installments of PLN 0.2 million. 

In April 2012, the Company entered into a loan agreement with Alior Bank S.A. for financing the construction 
costs of the first stage of the Espresso project (Warsaw, Jana Kazimierza Street) for a total amount of PLN 41.0 
million. The repayment date of this loan is 31 March 2015. 

In May 2012, the Company entered into an annex to the loan agreement with Bank Pekao S.A. with respect to 
the financing of the Sakura project (Warsaw, Kłobucka Street). Based on the annex to the loan agreement, the 
bank extended its financing also to the second stage of Sakura project (up to a total amount of PLN 33.5 
million). The repayment date of the tranche available for the second stage of this project is 30 September 2014. 
Based on the signed annex, the repayment date of 50% of the loan granted in the past for financing the land 
purchase in this project (PLN 10.0 million) was extended also to 30 September 2014. 

In July 2012, the Company entered into annexes to loan facilities with Bank BZWBK with an aggregate value of 
PLN 55.4 million granted in the past with respect to financing land purchases. The annexes provided that the 
respective final repayment dates specified in the Loan Agreements were postponed from 1 July 2012 until 
31 August 2012.  

In August 2012, the Company entered into further annexes to Loan Agreements with Bank BZWBK, based on 
which the respective final repayment dates were postponed until 30 September 2012.  

In September 2012, the Company and Bank BZWBK entered into the new construction facility agreement 
related to development of the first stage of project Młody Grunwald in Poznań, for total amount of PLN 24.6 
million and final repayment date 2 January 2015. Moreover the Company and the Bank BZWBK entered into 
new annexes postponing final repayment dates specified in the abovementioned Loan Agreements from 
31 August 2012 until 1 July 2013 (in the amount of PLN 40.9 million) and until 2 January 2015 (in the amount 
of PLN 12.3 million related to project Młody Grunwald). In addition, the Company repaid PLN 2.2 million 
which decreased the total balance of the loans granted to the Company by BZWBK for financing land 
acquisitions from PLN 55.4 million to PLN 53.2 million.  
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Notes to the Consolidated Financial Statements 
  
39. Events during the financial year (cont’d) 
 

Completions of projects  

In April 2012, the Group completed the construction of the Sakura I project comprising 120 units with a total 
area of 8,100 m2.  

In June 2012, the Group completed the construction of the Impressio I project comprising 70 units with a total 
area of 4,400 m2.  

In July 2012, the Group completed the construction of the Chilli I project comprising 30 units with a total area of 
2,100 m2.  

In August 2012, the Group completed the construction of the Naturalis II project comprising 60 units with a total 
area of 3,400 m2.  

In October 2012, the Group completed the construction of the Panoramika I project comprising 90 units with a 
total area of 5,300 m2.  

In December 2012, the Group completed the construction of the Naturalis I project comprising 52 units with a 
total area of 2,900 m2.  

In December 2012, the Group completed the construction of the Verdis I project comprising 139 units with a 
total area of 9,400 m2.  

In December 2012, the Group completed the construction of the Gemini II project comprising 182 units with a 
total area of 13,900 m2.  

 
Commencements of new projects  

In February and May 2012, the Company commenced sales of the Verdis II project. In total the Verdis II project 
will comprise 78 units with an aggregate floor space of 4,900 m2. 

In March 2012, the Group commenced the construction of the Espresso I project (the sales process commenced 
earlier) comprising 210 units with an aggregate floor space of 9,500 m2.  

In April 2012, the Company commenced sales of new projects Młody Grunwald and Bełchatowska 28 as well as 
the next stages of currently run projects Chilli. 

In May 2012, the Group commenced the construction of the Chilli II project (the sales process commenced 
earlier) comprising 20 units with an aggregate floor space of 1,600 m2.  

In August 2012, the Group commenced the construction of the Verdis II project (the sales process commenced 
earlier) comprising 78 units with an aggregate floor space of 4,900 m2.  

In September 2012, the Group commenced the construction of the Młody Grunwald I project (the sales process 
commenced earlier) comprising 148 units with an aggregate floor space of 8,500 m2.  

 

 
40. Subsequent events 

 
No subsequent events. 
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Company Financial Statements for the year ended 31 December 2012  
 
Company Income Statement   
 
 For the year ended 31 December  2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note     
     

 Revenues from consulting services  3,729 3,488 
 General and administrative expense 3 (3,942) (3,130)
 Operating profit/(loss)  (213) 358 
     
     
 Finance income 5 9,945 6,806 
 Finance expense 5 (8,867) (6,435) 

 Net finance income  1,078 371 
     
     
 Profit before taxation  865 729 
     
 Income tax 6 - - 

 Profit  before result from subsidiaries  865 729 
     
 Result from subsidiaries after taxation 8 30,790 6,097 

 Profit for the year  31,655 6,826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 95 to 101 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  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note     

     

 Assets    

 Investment in subsidiaries 8 439,196 403,503 
 Loan granted to subsidiaries 9 96,553 101,419 

 Total non-current assets  535,749 504,922 
     
 Trade and other receivables and prepayments   456 269 
 Receivable from subsidiaries  1,127 3,994 
 Loan granted to subsidiaries 9 10,479 1,756 
 Cash and cash equivalents  1,293 5,104 

 Total current assets  13,355 11,123 

 Total assets  549,104 516,045 

     

 Equity    
 Shareholders’ equity 10   
 Share capital  20,762 20,762 
 Share premium reserve  282,873 282,873 
 Revaluation reserve  3,474 4,173 
 Retained earnings  148,749 116,395 

 Total shareholders’ equity  455,858 424,203 
    
     

 Liabilities    
 Long-term liabilities    
 Floating rate bond loans 11 86,756 86,180 

 Total long-term liabilities  86,756 86,180 
     
 Current liabilities   
 Floating rate bond loans 11 1,657 1,667 
 Accrued interest on loans from subsidiaries  3,310 3,310
 Trade and other payables and accrued expenses   1,523 685 

 Total current liabilities  6,490 5,662

 Total liabilities  93,246 91,842 

 Total shareholders’ equity and liabilities  549,104 516,045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes on pages 95 to 101 are an integral part of these Company financial statements.
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Company Statement of Changes in Equity 
 
For the years ended 31 December 2012 and 31 December 2011:  

 
       
 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Share 
capital 

Share 
premium 

Revaluation 
reserve 

Retained 
earnings 

Total 
equity 

       
 Balance at 1 January 2011 20,762 282,873 4,173 109,569 417,377
       
 Net profit for the year ended 

31 December 2011 -   -   - 6,826  6,826 
       
 Balance at 31 December 2011 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The notes on pages 95 to 101 are an integral part of these Company financial statements. 
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Company Statement of Cash Flows  
 

 

 For the year ended 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

 
    

 Cash flows from operating activities    

 Profit for the year  31,655 6,826 

     
 Adjustments to reconcile profit for the period    

 to net cash (used in)/from operating activities:    

 Net finance income, net 5 (1,078) (371) 

 Net results subsidiaries during the year 8 (30,790) (6,097) 

 Subtotal  (213) 358

 
Decrease/(increase) in trade and other receivables  
and prepayments  (187) (200) 

 Decrease/(increase) in receivable from subsidiaries  2,867 265 

 
Increase/(decrease) in trade and other payable  
and accrued expense  838 (390) 

 Subtotal  3,305 33 

 Interest paid, net  (8,203) 9,565 

 Net cash used in operating activities  (4,898) 9,598 

    

 Cash flows from investing activities    

 Loans granted to subsidiaries, net of issue cost  - (98,250) 

 Repayment of loans granted to subsidiaries  5,990 7,100 

 Dividend from subsidiary 8 6,100 13,932 

 Investment in subsidiaries 8 (11,003) (28,451)

 Net cash used in investing activities  1,087 (105,669) 

     

 Cash flows from financing activities    

 Repayment of loans received from subsidiaries  - (13,932) 

 Proceeds from bond loans, net of issue costs  - 85,775 

 Net cash from financing activities   - 71,843

     

 Net change in cash and cash equivalents 
 

(3,811) (24,228) 

 Cash and cash equivalents at 1 January  5,104 29,332 

 Cash and cash equivalents at 31 December 
 

1,293 5,104 
 

 
 
 
 
 
 
 

The notes on pages 95 to 101 are an integral part of these Company financial statements. 
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Notes to the Company Financial Statements 
 
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 2012, 32.1% of the outstanding shares are held by I.T.R. 2012 B.V., 32.1% of the outstanding 
shares are held by ITR Dori B.V.  (both cooperating in ITRD Partnership), whereas 15.3% of the outstanding 
shares are held by GE Real Estate CE Residential B.V. (‘GE Real Estate’) and the remaining 20.5% of the 
outstanding shares are held by the public.   
The Company holds and owns (directly and indirectly) 72 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 36 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 the consulting services are fees charged from holding to subsidiaries and is it eliminated upon 
consolidation. 

 
3. General and administrative expense 

    
 For the year ended 31 December   2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)       
   

 External services  909 990 
 Remuneration fees   2,869 2,051 
 Other  164 89 
 Total   3,942 3,130 
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Notes to the Company Financial Statements 
 

4. Directors’ remuneration 
  

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 2012 and 31 December 2011. Key 
Management Board personnel compensation can be presented as follows: 

     
 As at 31 December  2012 2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
   

 Mr Shraga Weisman, Chief Executive Officer    

 Salary and other short term employee benefits 1,562 1,539
 Management bonus  935 182 

 Subtotal - Mr Shraga Weisman   2,497 1,721 
 

 
   

 Mr Tomasz Łapiński, Chief Financial  Officer    

 Salary and other short term employee benefits  522 522 
 Management bonus  211 40 

 Subtotal - Mr Tomasz Łapiński   733 562 
     

 Mr Andrzej Gutowski, Sales and Marketing Director    

 Salary and other short term employee benefits  311 311 
 Management bonus  144 197 

 Subtotal - Mr Andrzej Gutowski   455 508 
     

 Total   3,685 2,791 

Mr Dror Kerem, former President of the Management Board and former Chief Executive Officer of the 
Company is in title to receive remuneration for additional information see Note 34 to the Consolidated Financial 
Statements. 
 
Supervisory Board remuneration 
The Supervisory Board of the Company consists of 6 members; 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). 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 2012 is PLN 242 thousand (EUR 58 thousand; 2011: PLN 221 thousand (EUR 
54 thousand)) and can be presented as follows: 

As at 31 December 2012 2011 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
   

Mr Mark Segall 65 71 
Mr Yair Shilhav 65 68 
Mr Reuven Sharoni 65 61 
Mr Przemyslaw Kowalczyk 47 21 
  

Total   242 221 

(*) The amounts above were translated from EUR into Polish Zlotys (PLN) using the average exchange rate Published by the NBP. 
 
Share and options on shares 

During the years ended 31 December 2012 and 31 December 20110, the members of the Management Board and the 
members of the Supervisory Board did not receive rights to shares or options on shares. The rights to shares that issued 
to Mr Andrzej Gutowski during 2007 expired during 2012. 
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Notes to the Company Financial Statements 
 

5. Net finance income and expense 

    
 For the year ended 31 December   2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)      

     
 Interests  and fees on granted loans to subsidiaries  9,847 5,258 
 Interest income on bank deposits  98 1,483 
 Foreign exchange gain  - 65 
 Finance income  9,945 6,806 
     
 Interest expense on bonds measured at amortized cost  (8,262) (5,633) 
 Interests on loans received from subsidiaries  - (378) 
 Foreign exchange loss  (9) - 
 Commissions and fees  (596) (424) 
 Finance expense  (8,867) (6,435) 
     

Net finance income  1,078 371 

 
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 accumulated tax losses available for carry forward as per 31 December 2012 are estimated to be EUR 1,851 
thousand (2011: EUR 1,893 thousand) and expire as follows:  

In thousands of Euros (EUR) 

As at 31 
December 

2012 
 

2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 361 
2017 835 
After 2017 655 
Total tax losses carry forward 1,851 
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Notes to the Company Financial Statements 
 
7. Personnel 
 

The Company did not employ any personnel during the financial years ended 31 December 2012 and 
31 December 2011. 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   2012 2011 
 In thousands of Polish Zlotys (PLN)       

   
 Balance at beginning of the year  403,503 382,887 
 Investments in subsidiaries 11,003 28,451
 Net result subsidiaries during the year  30,790 6,097 
 Dividends received during the year  (6,100) (13,932) 
 Balance at end of the year   439,196 403,503 
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Notes to the Company Financial Statements 

9. Loan granted to subsidiaries 
 

 

 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 

         

  PLN 6% (*) 2013 7,360 2,502 - 9,862 

  PLN 

Wibor 6M + 
4.75% 2014 51,340 5,970 (465) 56,845 

  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 
 
 

 Loans as at 31 December 2011:      

 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Currency 
Nominal 

interest rate 
Year of 

maturity Capital 
Accrued 
interest 

Charges 
and fees 

Carrying 
value 

         

  PLN 6% (*) 2013 7,350 1,768 - 9,118

  PLN 

Wibor 6M + 
4.75% 2014 51,340 1,000 (825) 51,515 

  PLN 

Wibor 6M + 
5.45% 2014 36,160 755 (610) 36,305 

  PLN 6% (*) 2016 6,000 237 - 6,237

 Total loans granted to subsidiaries       100,850 3,760 (1,435) 103,175 
 

(*) The borrower may redeem the loan at any time starting one year from the loan agreement date.  

 
The loans are not secured. 
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Notes to the Company Financial Statements 
 

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 2012 amounted to 272,360,000 (as at 
31 December 2011: 272,360,000 shares).  
 
According to Dutch Law, the Company has an amount (net of tax) of PLN 3,474 thousand (2011: PLN 4,173 
thousand) as legal reserve relating to unrealized results of changes in fair value of an investment property owned 
by one of the Company’s subsidiaries. This legal reserve is not available for dividend distribution. 

 

11. Floating rate bond loans 

As at 31 December 2012, the floating rate bonds loan comprise a loan principal amount of PLN 87,500 thousand 
plus accrued interest of PLN 1,657 thousand minus costs directly attributed to the bond issuance (which are 
amortized based on the effective interest method) amounting to PLN 744 thousand. As 31 December 2012 all 
covenants were meet. 
For additional information see Note 29 to the Consolidated Financial Statements.  
 

12. Commitments and contingencies 
 

As at 31 December 2012, the Company had no commitments and contingencies other than the contingent 
commitment in relation to the termination agreement with its former Managing Director, Mr Kerem, as 
disclosed in Note 34 to the Consolidated Financial Statements.  
 
 

13. Related party transactions 
 

During the financial years ended 31 December 2012 and 31 December 2011, 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 36 to the Consolidated Financial Statements. 
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Notes to the Company Financial Statements 

15. Information about agreed-upon engagements of the Company’s auditor 
 

Information about audit agreements and the values from those agreements is disclosed below: 
     
 For the year ended 31 December   2012  2011 

 In thousands of Polish Zlotys (PLN)   

     
 Audit remuneration (1)  562 651 
 Reimbursed audit review costs (2)  (101) - 
 Total audit remuneration for the expense of the Company   461 651 

(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 170 thousand (EUR 41 thousand) for 2012 and PLN 199 thousand (EUR 46 thousand) for 
2011.  

(2)  Costs in respect of the audit review of the Company’s third quarter report have been reimbursed by one of the 
Company’s shareholders. For an explanation reference is made to Note 35 to the Consolidated Financial Statements 
(under ‘Other’).  

 
16. Subsequent events  

 
For a description of the Company’s subsequent events, reference is made to Note 40 to the Consolidated 
Financial Statements. 
 
 
 
Rotterdam, 
5 March 2013 
 
 
The Management Board 
 

 
 
_______________  _________________  ____________________ 
Shraga Weisman   Tomasz Łapiński  Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer Chief Financial Officer  Sales and Marketing Director 
 
 
 
_________________  _________________   
Israel Greidinger  Ronen Ashkenazi     
 
 
 
The Supervisory Board 
 
 
________________  _________________  _____________________ 
Arie Mientkavich  Frank Roseen    Mark Segall 
 
 
________________  _________________  _____________________  
Yair Shilhav   Reuven Sharoni   Przemyslaw Kowalczyk 
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Articles of Association rules regarding profit appropriation  
 

In accordance with Article 30 of the Articles of Association, 

1) the Management Board, with prior approval of the Supervisory Board, shall determine which portion of the 
profits – the positive balance of the income statement – shall be reserved. The profit remaining shall be at the 
disposal of the general meeting; 

2) profit distributions may only be made to the extent the equity exceeds the paid and called up part of the 
capital increased with the reserves which must be maintained pursuant to the law; 

3) Dividends shall be paid after the adoption of the Annual Accounts evidencing that the payment of dividends 
is lawful. The General Meeting shall, upon a proposal of the Management Board, which proposal must be 
approved by the Supervisory Board, at least determine (i) the method of payment in case payments are made 
in cash (ii) the date and (iii) the address or addresses on which the dividends shall be payable; 

4) the Management Board, with prior approval of the Supervisory Board,  may resolve to pay an interim 
dividend provided the requirement of the second paragraph has been complied with as shown by interim 
accounts drawn up in accordance with the provision of the law; 

5) the General meeting may, subject to due observance of the provision of paragraph 2 and upon a proposal by 
the Management Board, which proposal has been approved by the Supervisory Board, resolve to make 
distributions out of a reserve which need not to be maintained by virtue of the law; 

6) cash payments in relation to shares if and in as far as the distributions are payable outside the Netherlands, 
shall be made in the currency of the country where the shares are listed and in accordance with the applicable 
rules of the country in which the shares of the Company have been admitted to an official listing on a 
regulated stock exchange. If such currency is not the same as the legal tender in the Netherlands the amount 
shall be calculated against the exchange rate determined by the Management Board at the end of the day 
prior to the day on which the General meeting shall resolve to make the distributions in accordance with 
paragraph.1 above. If and in as far as the Company on the first day on which the distribution is payable, 
pursuant to governmental measures or other extraordinary circumstances beyond its control, is not able to 
pay on the place outside the Netherlands or in the relevant foreign currency, the Management Board is 
authorized to determine to that extent that the payments shall be made in euros and on one or more places in 
the Netherlands. In such case the provisions of the first sentence of this paragraph shall not apply. 

7) the General meeting may, upon a proposal by the Managing Directors, which proposal was approved by the 
Supervisory Board, resolve to pay dividends, or make distributions out of a reserve which need not to be 
maintained by virtue of the law, wholly or partially in the form of shares in the capital of the Company; 

8) a claim of a shareholder to receive a distribution expires after 5 years; 

9) for the calculation of the amount of profit distribution, the shares held by the Company shall be excluded.  

Proposed profit appropriation  
 
For the year ended 31 December 2012, Management proposes to allocate the net profit for the year 2012 
amounting to PLN 31,655 thousand to retained earnings. This proposal has been reflected in the Company’s 
Statement of Financial Position per 31 December 2012. 

 
Subsequent events – other information 

 
Refer to note 40 of the consolidated financial statements (page 90). 

 
Auditor’s report 

 
The auditor’s report is set up on pages 35 and 36. 
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  ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  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 2012בדצמבר,  31
  .1970- התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 'ג9
  

  לדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
  

  בדוחות המאוחדים. 'ב1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
  
  
  
  



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

 ים המיוחסים לחברההמאוחדהמאזנים נתונים כספיים מתוך 
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   בדצמבר 31ליום 
  ליום 

  בינואר 1
  2012   2011   2011  
  אלפי ש"חמידע נוסף 

        
         נכסים שוטפים

     
  76,499  49,426  12,086 ג מזומנים ושווי מזומנים

  72,912   103,909   105,557 ד השקעות לזמן קצר
  31,606  48,354  76,725 דוהכנסות לקבל לקוחות

  10,648   12,067   8,019 ד חייבים ויתרות חובה
)32,963   32,289  1ז לזמן קצרהלוואות לחברות מוחזקות ׂ ׂ *   -  

  *)2,101  -  -   יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
  319,175   522,133   487,538 למכירהודירות מלאי בניינים 

  13,277  13,277  13,500 מלאי נכסים מיועדים למימוש
     
 735,714   782,129   526,218  
     

         
         נכסים לא שוטפים

         
בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  נכסים

 *)305,269  340,188  מוחזקות, נטו 
          

241,879(*  
  *)137,547  *)43,346  88,066 1ז הלוואות לחברות מוחזקות
  342   118   209 נכסים בשל הטבות לעובדים

  21,194   21,467   21,403  יהמלאי קרקעות לבנ
  1,989  1,995  1,907   רכוש קבוע
  37,362  37,362  38,353 ו מסים נדחים

        
 490,126  409,557  440,313  
        
 1,225,840  1,191,686  966,531  

  
  

  ' להלןסעיף ב *) הותאם למפרע, ראה
  

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

    



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

 ים המיוחסים לחברההמאוחדהמאזנים נתונים כספיים מתוך 
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   בדצמבר 31ליום  
  ליום 

  בינואר 1
   2012   2011    2011  
  אלפי ש"ח  מידע נוסף 

            
            התחייבויות שוטפות

       
  *)*72,124   *)*78,084  25,313 ה אשראי מתאגידים בנקאיים

חלויות בגין אגרות חוב ואגרות חוב להמרה 
  )**96,198   76,546 ה  במניות 

          
80,032**(  

  8,127   24,648  67,578 ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  23,912    16,531   10,646 ה זכאים ויתרות זכות

  60,103    116,698   102,014  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  86,181   268,408  249,126  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  -    5,319   3,879 1ז יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

      
 535,102   605,886    330,479  
      

         התחייבויות לא שוטפות
         

  )**10,888    *)*1,921   5,457 הואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
  11,253   2,718  2,659 1ז הלוואה מחברה מוחזקת

  *)*424,407   )**337,197  378,877 ה אגרות חוב
         
 386,993  341,836   446,548  
         

      הון
      

  138,581   138,581  158,789  הון מניות 
  122,572    122,572   129,498  פרמיה על מניות

  2,935    2,935   2,935  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  1,858   1,858  1,858 קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה

  *))32,937(   *)27,757  48,695  יתרת רווח (הפסד)
  )43,505(    )49,739(   )38,030(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
  189,504    243,964   303,745  סה"כ הון 

         
   1,225,840  1,191,686   966,531  
  

  *)       הותאם למפרע, ראה סעיף ב' להלן
  להלן א' סעיף **)     התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה

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

  
      2013, במרס 13

  אריה מינטקביץתאריך אישור הדוחות הכספיים
 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
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  ביוםלשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח מידע נוסף

    
      הכנסות

     
ת ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע עבודות הכנסו

 150,081 80,053 413,707   ושכירות
     

      עלות ההכנסות
     

 68,815 25,695 76,131  ושכירותעבודותמביצוע,עלות מכירת בניינים, קרקעות
  63,040  54,078  300,886 2ה ה מחברה מוחזקתעלות מתן שירותי בני

     
  377,017 79,773 132,855 
     

 17,226 280 36,690   רווח גולמי
     

 - - 223  עליית ערך נדל"ן להשקעה
 )1,263( )1,337( )2,963(   ושיווקהוצאות מכירה 
 )24,784( )27,945( )16,926(  כלליותוהוצאות הנהלה 

  5,036  4,400  4,400 2הדמי ניהול בגין חברה מוחזקת
 28,134 12,624 32,845  מוחזקותחברות חלק החברה ברווחי

     
 24,349 )11,978( 54,269  תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות )הפסדרווח (

     
) *)10,814( *) 97,081 )3,483(  הכנסות (הוצאות) אחרות

     
 13,535 85,103 50,786  תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרותרווח

     
 4,759 4,569 3,415   הכנסות מימון
*) )43,757(*) )36,189( )38,665(   הוצאות מימון

  6,857  7,211  5,442  3המימון בגין הלוואות לחברות מוחזקותהכנסות
     

 )18,606( 60,694 20,978  רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
 )8,033( - 40 ד (הטבת מס)מסים על ההכנסה 

     
 )10,573( 60,694 20,938  נקי (הפסד) המיוחס לחברהרווח

     
 (לאחר השפעת ה) כולל אחר המיוחס לחברהפסדרווח (

     המס):
     

 )26,880( )6,234( 11,709  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
        

 )37,453( 54,460 32,647 סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה
  

  *)       הותאם למפרע, ראה סעיף ב' להלן
  

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



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח

    החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
    

  *))10,573(   *)60,694   20,938רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
    

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     : החברה

     
     התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

     
 277  306  427 פחת והפחתות

 *)32,141  *)24,409  29,808  הוצאות מימון, נטו
 36  224  )91( שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

רווח מירידה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת בגין הקצאת מניות 
  -   )59,751(   -  לצד ג'
  *)5,182   *)6,346   - ממימוש השקעה בחברה כלולההפסד

 )8,033( -  40    מסים על ההכנסה
 1,635 -   )223( נכסים מוחזקים למכירהבשווי ההוגן שלעלייה (ירידה) 

  -   2,425   - הפחתת הוצאות נצברות על השקעה בחברה מוחזקת
 )28,134(  )12,624(  )32,845(חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

    
)2,884(  )38,665(  3,104  

    
    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

    
 )16,884(  )17,983(  )28,591(והכנסות לקבל בלקוחותעלייה

 3,959  3,174  3,530ירידה בחייבים ויתרות חובה
 29,218  )110,774(  26,584נטו,בניינים למכירהדירות ומקרקעין,במלאי יה) יעלירידה (
 880  16,521  42,930בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעלייה

 11,694  )18,770(  )8,744(עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
 )8,869(  5,827  )1,436( שינוי ביתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות, נטו

 )2,268(  175,387  )19,282(מקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירותעלייה (ירידה) ב
    

14,991  53,382  17,730 
    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:

    
 )39,825(  )40,369(  )36,581( ריבית ששולמה

 827  2,921  2,494 ריבית שהתקבלה
 **)3,210  **)7,874  8,546   דיבידנד שהתקבל

    
 )25,541(  )29,574(  )35,788( 

שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של  נטומזומנים 
 )25,527(  45,837  7,504 החברה

  
  הותאם למפרע, ראה סעיף ב' להלן       *)

  סווג מחדש**)     
  

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



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

8 

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח 
   

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
  

 )61(  )312(  )339(   רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש (השקעה) בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 42,009  -  )17,708( , נטואו הפסדרווח
 )20,091(  43,186  )37,574((מתן) הלוואות לחברות מוחזקותןפרעו

 425  - - , נטותמורה ממימוש מניות בחברה מוחזקת
 38,136  )30,995(  16,378גביית (הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו

    
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של 

 60,418  11,879  )39,243( החברה
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
    

 130,951  -  122,506(לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) אגרות חובהנפקת
 )19,354(  )20,018(  )10,116( להמרה אגרות חובןפרעו
 )52,750(  )61,669(  )95,850(  אגרות חובןפרעו

 -  -  27,134  הנפקת זכויות
 22,000  - -קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

תשלום עבור סילוק התחייבות לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )9,000(  - -  שליטה

 )24,443(  )3,747(  )1,110(הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוךןפרעו
  )22,000(   -  - מוחזקותמחברותתנועה נטו בהלוואות 

 15,061  645  )48,165(אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
    

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של 
 40,465  )84,789(  )5,601(  החברה

    
 75,356  )27,073(  )37,340(עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

    
 1,143  76,499  49,426יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 76,499  49,426  12,086יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        
        

         מהותית שלא במזומן בחברהפעילות
      

 )1,602(  - - דיבידנד שהוכרז וטרם שולם מחברה מאוחדת
         

  -   8,792 -  דיבידנד מחברה מוחזקת שלא במזומן
         

  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  א.
  

הינו שלוש שנים של החברה בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע 
  חזור התפעולי אינו עולה על שנה. ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בנייה המ

  
החברה לגבי סיווג אשראי בעקבות דיונים שקיימה החברה עם סגל רשות ניירות ערך בקשר עם פניית 

"האשראי") אשר הוצגו בהתחייבויות השוטפות בהתאם למחזור  - מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב (להלן 
האשראי ושימושו, הגיעה החברה למסקנה כי לא תפעולי של שלוש שנים ולאור בחינה נוספת של ייעוד 

ניתן לייחס באופן ספציפי את ייעוד האשראי ושימושו לפעילות מכירת בניינים וקרקעות ועל כן יש לסווג 
 את האשראי הלא ספציפי בהתאם למחזור תפעולי של שנה ולא בהתאם למחזור תפעולי של שלוש שנים

  כה. כפי שהוצג בדוחות הכספיים של החברה עד
  

כוללים הצגה מחדש של  2011בדצמבר,  31-ו  2011, בינואר 1לימים כתוצאה מהאמור, מספרי ההשוואה 
  החלויות השוטפות של ההלוואות ואגרות החוב, והכל על מנת לשקף בהם למפרע את האמור לעיל.

  
לדעת דירקטוריון החברה ההצגה מחדש כאמור לעיל לא הובילה להשפעה מהותית על תיאור עסקי החברה 
ולא היתה לה השפעה מהותית על תיאור מצבה הפיננסי של החברה, על הצגת נזילותה ועל קיומה של 

  הנחת "העסק החי".
  

  להלן. י'ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה מוצגת בסעיף 
  

  משותפיםהסדרים  -IFRS 11תקן   .ב
  

בדבר הסדרים משותפים.  IFRS 11החברה מיישמת באימוץ מוקדם את תקן  2012ביוני,  30החל מיום 
בהתאם לתקן החזקות בחברות אשר הוצגו בדוחותיה המאוחדים של החברה בדרך של איחוד יחסי יוצגו 

  כעת על בסיס השווי המאזני. התיקון בוצע בדרך של הצגה מחדש.
  

ת החברה את סכום בר ההשבה של השקע מדדההמתוקן  IAS 28והוראות תקן IFRS 11 הוראות בהתאם ל
בחברת רונסון ובחברות המוחזקות על ידי החברה בבולגריה (אשר מטופלות כיום לפי שיטת השווי  החברה

. להןש בדבר ירידת ערך נכסים לפי שווי השימוש 36לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  המאזני)
בספרים לא נדרשה הפרשה של ההשקעה  השקעת החברה ברונסון עולה על ערכהמאחר ושווי השימוש של 

  .לירידת ערך
 31ליום  לאור בחינת ירידת הערך בחברות המוחזקות על ידי החברה בבולגריה עודכנה ההפחתה המצטברת

  מליון ש"ח נוספים. 1.3 - של השקעת החברה בבולגריה בכ 2011בדצמבר, 
  

לפי שיטת  IFRS 11בעקבות המעבר לטיפול בהשקעה ברונסון בדוחותיה המאוחדים של החברה בהתאם ל 
השווי המאזני במקום האיחוד היחסי ומאחר וחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני אינה מהווה נכס 

ל רונסון. כשיר להיוון הפסיקה החברה להוון הוצאות מימון שהתהוו לה בדוח המאוחד על פרויקטים ש
כמו כן, תיקנה החברה את הוצאות המימון שהיוונה על פרויקטים של רונסון בעבר (וזאת בתקופה בה 
אוחדה רונסון באיחוד יחסי). התיקון בוצע בדרך של התאמה למפרע והשפעתו המצטברת על הון החברה 

  . מליון ש"ח בהתאמה 4 -וכ מליון ש"ח 7.5 -הינה קיטון של כ 2010בדצמבר  31 -ו 2011בדצמבר,  31 לימים
  

  להלן. י'ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה מוצגת בסעיף 
  

("התיקון") קובע דרישות גילוי להצגת מאזן נוסף, מקום בו בוצע יישום למפרע של  IAS 1-התיקון ל
מדיניות חשבונאית ו/או בוצעה הצגה מחדש למפרע של פריטים בדוחות הכספיים ו/או בוצע סיווג מחדש 

  של פריטים בדוחות הכספיים.
  

בשל יישום למפרע של  2011בינואר,  1החברה אימצה באימוץ מוקדם את התיקון והציגה מאזן נוסף ליום 
  מדיניות חשבונאית בגין התקנים החדשים שאימצה.
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  (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת   .ג

  
או במטבע חוץ 
  ללא  בהצמדה לו

 סה"כ הצמדה אירו דולר
 אלפי ש"ח

   
    2012בדצמבר, 31

   
 1,001 332 390279 מזומנים

 11,085 11,085 -- שווי מזומנים
   

390279 11,417 12,086 
  
  

במטבע חוץ או 
  ללא  בהצמדה לו

 סה"כ הצמדה אירו דולר
 אלפי ש"ח

   
    2011בדצמבר, 31

   
 1,532   393 - 1,139 מזומנים

 47,894 47,894 -- שווי מזומנים
   

1,139 - 48,287 49,426 
  
  

  (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ד
  

  :לחברההמיוחסים   IAS 39-אם לפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהת  .1
  

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
   

   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:הנמדדיםנכסים פיננסיים
 91 18,117קרנות נאמנות    
   

 163,382 171,453ונכסים פיננסים זמינים למכירהחייבים, לקוחות
   
 189,570 163,473 
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  (המשך) (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ד

  
 - מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .2

IAS 39  לחברההמיוחסים:  
  

  ממועד הדוח. העוקבתכל הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה עתידים להפרע בשנה 
  

 IAS 39 - תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .3
  :לחברההמיוחסים 

  
  2012בדצמבר,  31

  
 צמוד  ללא  
 לדולר  הצמדה 
     

 - 18,117רווח או הפסדבשווי הוגן דרךהנמדדיםנכסים פיננסיים
 - 87,440נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 61,775 14,949 לקוחות והכנסות לקבל
 - 7,288חייבים ויתרות חובה

   
 127,794 61,775 

  
  2011בדצמבר,  31

  
 צמוד ללא  
 לדולר הצמדה 
     

 -  91רווח או הפסדבשווי הוגן דרךהנמדדיםנכסים פיננסיים
 -  103,818נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 24,242  24,112 לקוחות והכנסות לקבל
 -  11,210חייבים ויתרות חובה

   
 139,231  24,242 
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  (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ה

  
  לחברהזכאים ויתרות זכות המיוחסים   .1

  
 בדצמבר 31  
  2012 2011 
 אלפי ש"ח   
    

 1,227 810  מוסדות ועובדים בגין שכר
 4,100 13 ממשלתיים מוסדות

 9,466 7,131 (בעיקר ריבית בגין אגרות חוב)הוצאות לשלם
 288 288  הפרשות לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות

 691 691  הפרשה לגמר עבודות והפרשות להפסד
 744 1,685 בעלי עניין וצדדים קשורים
 15 15 זכאים ויתרות זכות אחרים

     
   10,633 16,531 

  
   הלחברסיכון נזילות המיוחס   .2
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
  החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

  
  2012בדצמבר,  31

 
  עד
שנה

 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
שנים3עד

שנים 3-מ
שנים 4עד 

שנים 4-מ
שנים 5עד 

  5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
     

הלוואות מתאגידים בנקאיים
 34,840 -  -  - -26,4378,403 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני
 67,578 -  -  - --67,578 שירותים

 10,633 -  -  - --10,633 זכאים
התחייבות בגין רכישת 

  11,991 -  -  - - - 11,991  מקרקעין
  544,010  87,075  47,652  50,395 121,679 131,930 105,279 אגרות חוב

     
 221,918140,333121,67950,395 47,652 87,075 669,052  

  
  2011בדצמבר,  31

 
  עד
שנה

 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
שנים3עד

שנים 3-מ
שנים 4עד 

שנים 4-מ
שנים 5עד 

  5מעל 
 סה"כ שנים

 אלפי ש"ח 
     

הלוואות מתאגידים בנקאיים
 87,093 -  -  - 82,3203,917856 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני
 24,648 -  -  - --24,648 שירותים

 16,531 -  -  - --16,531 זכאים
התחייבות בגין רכישת 

  34,415  -   -   -  - 10,649 23,766  מקרקעין
  517,476  80,834  30,032  100,453 109,613 81,906 114,638 אגרות חוב

  10,176  -   -   -  - - 10,176אגרות חוב ניתנות להמרה
     
 272,07996,472110,469100,453 30,032 80,834 690,339  
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  (המשך) (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ה

  
לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  לחברהתנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות   .3

  IAS 39 -בהתאם ל
  

  2012בדצמבר,  31
  

  

בהצמדה 
למדד 
  המחירים
   לצרכן

  ללא
  סה"כ   הצמדה

  אלפי ש"ח  
         

 30,770 28,822 1,948ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
 67,578 67,578-התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 10,633 10,633- זכאים
  11,991  11,991 - התחייבות בגין רכישות מקרקעין

 455,423 98,388 357,035אגרות חוב
   
 358,983 217,412 576,395 

  
  2011בדצמבר,  31

  

  

בהצמדה 
למדד 
  המחירים
   לצרכן

  ללא
  סה"כ   הצמדה

  אלפי ש"ח  
         

 80,005 76,987 3,018ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
 24,648 24,648-התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 16,531 16,531- זכאים
  34,415  34,415 - התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 423,326 97,864 325,462אגרות חוב
 10,069 - 10,069אגרות חוב ניתנות להמרה

   
 338,549 250,445 588,994 
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(ללא סכומים בגין  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ו

(ללא סכומים בגין  לחברהחברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
  חברות מוחזקות)

  
  לחברהמסים על ההכנסה המיוחסים 

  
  החברהחוקי המס החלים על   .1

  
  1985-חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת - על

  במדד המחירים לצרכן. 
  

-התשמ"ההתקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 
, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 2007בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 

(שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את  נדל"ן
(לנכסים בני פחת שנרכשו  ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת

  .2008החל משנת  )2007לאחר שנת המס 
  

  החברהשיעורי המס החלים על   .2
  

 - (להלן  2011- בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב התקבל 2011בדצמבר,  5ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות. 2012החוק). במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 
. לאור העלאת שיעור מס 2012החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 

לו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של כאמור לעיל, הוע 25% - החברות ל
  השבח הריאלי.

  
  לחברהשומות מס המיוחסות   .3

  
  שומות מס סופיות

  
   .2008וכולל שנת המס עד או שומות הנחשבות כסופיות שומות סופיות  לחברה

  
   ההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחבר  .4

  
 2012בדצמבר,  31ום לימסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים לחברה 

אלה נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים  חלק מהפסדים . בגיןש"חמליון  165 - לסך של כ
(בשל הצפי לניצולם כתוצאה מקיומה של הכנסה חייבת בעתיד שכנגדה  ח"ש מליון 41 - בסך של כ

    ינוצלו נכסי המסים הנדחים).
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(ללא סכומים בגין לחברה גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים שמיוחסות   .ו

סכומים בגין  (ללא לחברהחברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
  (המשך) חברות מוחזקות)

  
   המסים נדחים המיוחסים לחבר  .5

  
  ההרכב

  
  הכוללרווח על הדוחות  מאזנים 

 בדצמבר31 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 20122011 2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח 

   התחייבויות מסים נדחים
    

 - )130( - - - פחתנכסים קבועים בני
 797 36  )100(  2,193 2,293 ן להשקעה המוצג בשווי הוגן"נדל

 6 - )26( 26 52 הפרש עיתוי בגין הכרה בהכנסה
    
 2,345 2,219     
    

   נכסי מסים נדחים
    

 7,230 )8,533(  9,775  30,802 40,577הפסדים מועברים לצורכי מס
 - )42( 11 110 121הטבות לעובדים

  -  8,669 )8,669(  8,669 - מלאי בניינים וקרקעות
    
 40,698 39,581     
    

 8,033 - 991הכנסות מסים נדחים
    

     37,362 38,353נכסי מסים נדחים, נטו
  

) בהתבסס על שיעורי המס 25% -  2011( 25% המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של
  הצפויים לחול בעת המימוש. 

  
  רווח או הפסדהכלולים  המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר  .6

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח 
    

 )8,033(  4,351  )991(מסים נדחים
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 

 -  )4,351(  - בשיעורי המס
 -  -   1,031 מסים שנים קודמות

    
 40  -  )8,033( 

   



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  מידע נוסף

16 

  
  הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ז

  
  יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות

  

  מוחזקותיתרות עם חברות  .1
  
  ההרכב  א)
  

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
   

 76,309  120,355לחברות מוחזקותהלוואות
  )2,718(   )2,659( הלוואה מחברה מוחזקת

  )5,319(   )3,879( זכאים
יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך 

 141,200  120,355 השנה
  
  לדוחות הכספיים המאוחדים. )(ג)2ז'(10באור ראה  ,ערבויות לחברות מוחזקותלעניין   ב)

  

  עסקאות עם חברות מוחזקות .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח 
    

 63,040 54,078  300,886עלות מתן שירותי בניה מחברה מוחזקת
        

 )5,036( )4,400(  )4,400(א' להלן)4(ראה סעיףמוחזקתדמי ניהול בגין חברה
  

  תהכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקו .3
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח 
   

 6,857  7,211  5,442הכנסות מימון
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  (המשך) מוחזקותהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות   .ז
  

  התקשרויות  .4
  
, אשר תוקן ביום רותיםילמתן ש בהסכם דורי בניההתקשרה החברה עם  2008 ,בינואר 1ביום   )א

שירותי ניהול של  בניה לדוריהחברה  סיפקהפי ההסכם על תיקוניו -. על2008בינואר,  18
 ניהול שירותי זה ובכללפעולותיה (מתוך משאבים וכוח אדם העומדים לרשותה של החברה), 

 שירותיהחברה (ובכלל זה  של לרשותה העומדים אדם וכוח משאבים מתוך) פעולותיה של
, שיווק פעולות בניהול סיוע; החברה להנהלת וייעוץ פעולות תיאום הכוללים וייעוץ ניהול
  . חיצוניים יועצים עם הקשרים וניהול מוניטין ושימור עסקי פתוח, פרסום

 בסכוםקבוע חודשי תשלום  דורי בניהין שירותי הניהול והייעוץ תשלם בהסכם נקבע, כי בג
פי דוח כספי (מאוחד) -"). היה ויתברר עלדמי הניהולבתוספת מע"מ כדין ("אלפי ש"ח  367של 

) 4כלשהו של דורי בניה, בין רבעוני ובין שנתי, כי הרווח התפעולי של דורי בניה בגין ארבעה (
מיליון ש"ח או פחות, אזי ממועד פרסום הדוח  15הינו סך של  רבעונים חולפים, במצטבר,

הכספי הרלוונטי ואילך יוקפא תשלום דמי הניהול, וזאת מבלי לגרוע מזכאות החברה לקבל 
פי דוח כספי (מאוחד) כלשהו של דורי בניה, בין - את דמי הניהול הצבורים. היה ויתברר על

תשלום דמי הניהול כאמור לעיל, כי הרווח רבעוני ובין שנתי, בעת כלשהי לאחר שהוקפא 
מיליון  15) רבעונים חולפים, במצטבר, עולה על סך של 4התפעולי של דורי בניה בגין ארבעה (

דמי  ש"ח, אזי ממועד פרסום הדוח הכספי הרלוונטי יחודש התשלום השוטף של דמי הניהול.
רבעונים בהם הרווח , בבת אחת או בחלקים, בחברהשהוקפא תשלומם, ישולמו לניהול 

מיליון ש"ח,  15התפעולי של דורי בניה בגין ארבעה רבעונים חולפים (במצטבר) יעלה על 
בתוספת דמי הניהול השוטפים בגין אותה תקופה, שתשלומם הוקפא. דמי הניהול שתשלומם 

נומינלית. על אף האמור לעיל,  חברההוקפא לא יישאו הפרשי ריבית ו/או הצמדה, וישולמו ל
יה והחברה תחדל להיות בעלת שליטה בדורי בניה, מכל סיבה שהיא, תהא החברה זכאית ה

לתשלום מיידי של דמי הניהול שתשלומם הוקפא. במידה שהרווח התפעולי השנתי של דורי 
 7.5%בשיעור של  ה מענקחברמיליון ש"ח, תשלם דורי בניה ל 60בניה יעלה על סך של 

  מיליון ש"ח.  60של דורי בניה לבין סך של  לבפוע מההפרש בין הרווח התפעולי
החזר הוצאות שיהיו למנהלים מטעמה בגין לחברה דורי בניה  שילמהבנוסף לדמי הניהול, 

לרשות  החברהמתן שירותיהם לדורי בניה. עוד הוסכם, כי המנהלים ו/או העובדים שתעמיד 
ויקבלו שכרם מהחברה,  דורי בניה יהיו בבחינת עובדיה של החברה ו/או בעלת שליטה בה,

  מעביד בין דורי בניה לבין אותם מנהלים ו/או עובדים.-ולא יתקיימו יחסי עובד

 
, ש"ח אלפי 4,400של בסך  2012בשנת  דורי בניההחברה את  חייבהבגין שירותי הניהול הנ"ל   

  .אלפי ש"ח 5,036 בסך של 2010ובשנת  אלפי ש"ח 4,400בסך של  2011בשנת 
  

 2013הסתיים בחודש פברואר  2011- ), התשע"א16בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 
  לחידוש ההסכם ועדכון תנאיו. החברה ודורי בניה פועלותההסכם למתן שירותים. 

  
בשמה ובשם תאגידים שבשליטתה, דורי בניה, עם התקשרה החברה  2010פברואר בחודש   )ב

מועד פרסום תשקיף הנפקה לראשונה של מניותיה של לתיחום פעילות לפיו החל מ בהסכם
 הצדדים כדלקמן: , בין היתר,המועד הקובע) ינהגו - בסעיף זהלהלן ( דורי בניה

  

דורי במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות בניה מהסוג בהן פעילה  ,לא תעסוק החברה )1
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 )2
 .העוסק בפעילות יזמית, למעט בכל אחד מהמקרים המפורטים בהסכם בתאגיד אחר
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  (המשך) הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ז
  

ו/או תאגיד אחר בשליטתה החלו בביצוען או  החברהההסכם לא יחול על עבודות בניה ש )3
החלה לעסוק בה  שדורי בניההתחייבו לבצען לפני המועד הקובע ועל פעילות יזמית, 

  לפני המועד הקובע.
  

 בנושאים הקשורים במכרזים הוראות גם כלל הפעילות תיחום לעיל, הסכם לאמור בנוסף

 אלו תאגידים בשליטתה. הוראות או/ו החברה עבור פרויקטים ולביצוע בניה עבודות לביצוע

, 2013 פברואר בחודש -2011 א"התשע), 16חוק החברות (תיקון מס'  להוראות בהתאם הסתיימו
 .ןפיה על פועלים אינם והצדדים

  
 אחד כל רשאי פיו -התקשרה החברה בהסכם עם דורי בניה, על 2010 פברואר בחודש  )ג

  .השני הצד אצל כספים הדדית, להפקיד מעת לעת, ובהסכמה מהצדדים,
   ההסכם האמור. מכוח כספים הפקדות קיימות לא הדוח ולמועד 2012 בדצמבר 31 ליום נכון

 2013 בפברואר  24ביום הסתיים -2011 א"התשע), 16חוק החברות (תיקון מס'  להוראות בהתאם
 .לחדשו הצדדים ואין בכוונת ההסכם,

  
להקמת בנין משרדים  ורום גבס דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2011פברואר  בחודש  )ד

. התמורה הכוללת בגין החברהבמרכז הארץ (עד גמר ברמת מעטפת) בפרויקט בייזום של 
  .  ליון ש"חמ 43-הפרויקט הינה בסך של כ

 10-כ שלבתמורה לסך כמו כן, התקשרה החברה עם רום גבס לביצוע עבודות גמר בפרויקט   
  .2012ברבעון הראשון לשנת נמסר הסתיים ו הפרויקטש"ח.  ליוןמ

  
להקמת קוטג'ים ובנייני מגורים  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2010פברואר  בחודש  )ה

מיליון  150-מוערכת בסך של כ לדורי בניה. התמורה החברהבייזום של  במרכז הארץ בפרויקט
למועד אישור חודשים מקבלת היתר לביצוע עבודות.  24-ש"ח. מועד ההשלמה ההסכמי הינו כ

מועד הדיווח  לאחר .בבניה נמצא וחלק ואוכלס הושלם מהפרויקט חלקהדוחות הכספיים 
להקמת קוטג'ים ובנייני מגורים נוספים בפרויקט זה.  בהסכםהתקשרה החברה עם דורי בניה 

  .ש"ח (פאושלי) מליון 111 -כ הינו החדש ההסכםהעבודות המשוער לפי  היקף
  
 בנתניה ספורט ןאצטדיולהקמת  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2010 אוגוסט בחודש  )ו

לצד שלישי וכן תשלום של עמלה לחברה בגין העברת ביצוע הפרויקט לדורי בניה מהחברה, 
 בהסכם שנקבע(כפי  מביצועו הפרויקט האמורהתמורה שתתקבל מהיקף  1% 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 . עם מזמין העבודה טרם בוצעה התחשבנות סופית
  .אלף ש"ח 700 - הסתכמה בכ

שני מגדלי מגורים בני להקמת  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2011פברואר  בחודש  )ז
בייזום  יחידות דיור כל אחד, מעל קומת מרתף משותפת במרכז הארץ 64קומות הכוללים  15

למועד אישור הדוחות הכספיים  נכון .ש"ח מיליון 81-משוער בכ העבודות היקף. החברהשל 
   .הפרויקט נמצא בבניה

  
לביצוע עבודות הנדסה אזרחית  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2011 אוגוסט בחודש  ) ח

הסכם  -במסגרת פרויקט להקמת תחנת כוח באזור אשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ (להלן 
משנה של החברה, באופן שכל ההתחייבויות של דוראד, בהתאמה) כקבלן  -קבלנות המשנה ו

של תחנת הכוח של קבלן ההקמה  - .GTS POWER SOLUTIONS LTDהחברה כלפי חברת
), ההסכם הראשי -(להלן 2011בפברואר,  24ם מיום י הסכפל ) עקבלן ההקמה -(להלן  דוראד

   .מכוח הסכם קבלנות המשנה דורי בניה) על BACK TO BACKיחולו "גב אל גב" (
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  .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הפרויקט נמצא בבניה

  
  .המאוחדים)ב' לדוחות הכספיים 4)ג'(1(10לפרטים נוספים ראה באור 

  
להקמת שלושה מגדלי מגורים,  דורי בניההחברה בהסכם עם התקשרה  2011 אוקטובר בחודש  )ט

בהתאמה בצפון  ,6,7,8במגרשים יח"ד  52 -יח"ד ו 48יח"ד,  44יח"ד סה"כ, הכוללים  144בני 
נכון למועד אישור הדוחות ליון ש"ח (פאושלי). מ 89 - יקף העבודות המשוער הינו כהארץ. ה

   הכספיים הפרויקט נמצא בבניה.
  
לדוחות  )ב'5ב'()2(10באור ולרום גבס על ידי החברה, ראה  לדורי בניהלגבי ערבויות שהועמדו   י)

  .הכספיים המאוחדים

 צד שלישי עםההסכם)  - (להלן  2008בינואר,  20מיום ורום גבס הסכם שכירות  דורי בניהחברה, ל  יא)
חודשים  48פי ההסכם, תקופת השכירות של המשרדים הינה בת - עללשכירת משרדים ברעננה. 

שהוקנתה להם ורום גבס מימשו אופציה החברה, דור בניה  2012בשנת  .2008ביוני,  1החל מיום 
מסרה החברה לדורי  2012בחודש אוקטובר חודשים נוספים.  48 - כירות בבהסכם להארכת הש

בניה שטחי משרדים ששימשו אותה. דמי השכירות החודשיים של החברה לאחר מימוש האופציה 
המחירים  (כולל הצמדה למדדאלפי ש"ח   27- כשל ומסירת השטחים לדורי בניה הינם בסך 

ורום  דורי בניהבין החברה, בגין ניהול הבניין והחניון. . בנוסף, משלמת החברה דמי ניהול )לצרכן
גבס הוסכם כי כל צד יהא אחראי על חלקו בגין הסכם השכירות, בהתאם לחלקו במושכר, וכי 

  ישא בהוצאות בגין חלקו של הצד האחר, יהא זכאי לשיפוי מהצד האחראי. יכלשהו  היה וצד

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 29ראה באור  לפרטים בדבר עסקאות זניחות עם דורי בניה  יב) 
  

  
  הלוואות  .ח

  
  לדוחות הכספיים המאוחדים. 10ראה באור 

  
  דיבידנד  .ט

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
2012  2011  2010 

 אלפי ש"ח
    

 -  8,792 - א.דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ
 4,812  7,875  8,546 *)א.דורי בניה בע"מ

     
 4,812  16,667  8,546  סה"כ

  
 890 -מליון ש"ח ( חלק החברה כ 1.25*) לאחר תאריך המאזן הכריזה דורי בניה על דיבנדנד נוסף בסך של 

  אלפי ש"ח)
   



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  מידע נוסף
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  לעיל 3-ו 2תמצית השינויים במספרי ההשוואה בעקבות ההצגה מחדש וההתאמה למפרע כאמור בסעיפים   .י

  

  

  
  

  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  
  
  

F:\W2000\W2000\915767\M\12\12-IFRS-SOLO.DOCX  

 

  2010בדצמבר,  31   2011,בדצמבר31   סעיפים מאזניים

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
  השינוי

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
    אלו

כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
  השינוי

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

   ש"ח אלפי   
הצגה מחדש בעקבות תיקון המחזור 

               התפעולי של החברה
   

                 
  72,124    )2,140(    74,264    78,084  )1,921(  80,005   בנקאייםאשראי מתאגידים 

חלויות בגין אגרות חוב ואגרות חוב 
)151,300(  247,498   להמרה במניות

 
96,198    221,762    )141,730(  80,032  

  10,888    2,140   8,748   1,921  1,921  - ת מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואו
  424,407   141,730   282,677    337,197  151,300  185,897  אגרות חוב

                  
 התאמה למפרע בעקבות אימוץ

IFRS 11     
 

             
                   

  2,101    2,101   -    32,963  )1,351(  34,314 הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 

 )8,966(  314,235   לחברות מוחזקות, נטו
 

305,269    255,338   )13,459(   241,879  
  137,547    -   137,547    43,346  1,351  41,995   הלוואות לחברות מוחזקות

  32,937    13,459  19,478    27,757  )8,966(  36,723  יתרת רווח

   תוצאתייםסעיפים
בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2011   
בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2010   

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
  השינוי

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
    אלו

כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
  השינוי

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ש"ח אלפי   
                  

  )10,814(    )5,182(    )5,632(    97,081  8,108  88,973  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
  )43,757(    )4,000(    )39,757(    )36,189(  )3,615(  )32,574(   הוצאות מימון
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  פרטים נוספים על החברה -פרק ד' 

  קבוצת א. דורי בע"מ      שם החברה:

  או "החברה") "קבוצה דורי("       

  52 -  003966 - 0   מס' חברה ברשם החברות:

  62919אביב - , תל10ים אלוני סני         כתובת:

  mail@dori.co.il      דואר אלקטרוני:

     03-7778111        טלפון:

  03-5356475      פקסימיליה: 

  

  2012בדצמבר  31  הדוח על המצב הכספי: תאריך

  2013במרס  13      תאריך הדוח:

  2012בדצמבר  31עד  2012בינואר  1      תקופת הדוח:
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  תיאור עסקי התאגיד  :א8תקנה 

  .2012תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו בשנת  –ראה פרק א' 

  דוחות כספיים  :9תקנה 

  .")הדוחות הכספיים(" 2012בדצמבר  31ליום וחדים המאהדוחות הכספיים המבוקרים  –ראה פרק ג' 

  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדוח הכספי ועל הגילוי  :ב9תקנה 

לשנת  קבוצה דורידוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של  –' הראה פרק 

   , המצורף לדוח זה.2012

  דוח כספי של החברה  :ג9תקנה 

  , המצורף לדוח זה.2012לשנת  קבוצה דורידוח כספי נפרד של  –אה פרק ג' ר

  דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  ד:9תקנה 

  בדרך של הפניה. , המובא כאן2013במרס  14החברה ביום ראה דוח מיידי שפרסמה 

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  :10תקנה 

 .2012בדצמבר  31ון ליום דוח הדירקטורי –ראה פרק ב' 

  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  :א10תקנה 

  דוח הדירקטוריון. -ב'  לפרק 2.2.1סעיף ראה 

  פי התשקיף-שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על  :ג10 תקנה

צעת פי דוח ה-החברה על מניותבעד הקצאת  קבוצה דוריסך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה  .1

 2011בנובמבר  29מכוח תשקיף מדף של החברה מיום  2011בדצמבר  25מדף שפרסמה ביום 

פי דוח הצעת המדף -תמורת ההנפקה על. ש"ח אלפי 27,281-הסתכמה בכ, ")תשקיף המדף("

דירקטוריון כפי הפי החלטות -או על דורי קבוצהתשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של 

כאמור לעיל מובאים בדרך של הפניה ההנפקה טים נוספים אודות תמורת פר .שיהיו מעת לעת

 ).2011-01-014751 :(אסמכתא מספר 2012בינואר  12לדוח הצעת מדף שפרסמה דורי קבוצה ביום 

סך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה דורי קבוצה בעד הקצאת אגרות חוב (סדרה ו') בדרך של  .2

מכוח תשקיף המדף,  2012בינואר  29מדף שפרסמה ביום  פי דוח הצעת- הרחבת סדרה רשומה על

פי דוח הצעת המדף תשמש למימון -תמורת ההנפקה עלאלפי ש"ח.  71,299- הסתכמה בסך של כ

דירקטוריון כפי שיהיו מעת הפי החלטות -או על דורי קבוצהפעילותה העסקית והשקעותיה של 

מובאים בדרך של הפניה לדוח הצעת . פרטים נוספים אודות תמורת ההנפקה כאמור לעיל לעת

 .)2011-01-026694 :(אסמכתא מספר 2012בינואר  12מדף שפרסמה דורי קבוצה ביום 

למשקיעים סך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה דורי קבוצה בעד הקצאת אגרות חוב (סדרה ו')  .3

של הרחבת בדרך , 1968- הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מכוח  2012בינואר  29פי דוח הצעת מדף שפרסמה ביום -על, 2012בדצמבר  2ביום סדרה רשומה 

 פעילותה למימון תשמש ההנפקה תמורתאלפי ש"ח.  52,196- הסתכמה בסך של כ תשקיף המדף

. לעת מעת שיהיו כפי החברה דירקטוריון החלטות פי-על או החברה של והשקעותיה העסקית

בינואר  12ים מובאים בדרך של הפניה לדוח הצעת מדף שפרסמה דורי קבוצה ביום פרטים נוספ
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 2012בנובמבר  29) וכן דוח הנפקה פרטית מיום 2011-01-026694(אסמכתא מספר:  2012

 ).2012-01-296073(אסמכתא מספר: 

ים למשקיעסך התמורה המיידית ברוטו שקיבלה דורי קבוצה בעד הקצאת אגרות חוב (סדרה ו')  .4

בדרך , 2007-מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז

בינואר  29פי דוח הצעת מדף שפרסמה ביום -על, 2013בפברואר  11ביום  של הרחבת סדרה רשומה

 למימון תשמש ההנפקה תמורתאלפי ש"ח.  26,966- כהסתכמה בסך של מכוח תשקיף המדף  2012
 מעת שיהיו כפי החברה דירקטוריון החלטות פי-על או החברה של והשקעותיה העסקית פעילותה

 12פרטים נוספים מובאים בדרך של הפניה לדוח הצעת מדף שפרסמה דורי קבוצה ביום  . לעת

 2013בפברואר  6וכן דוח הנפקה פרטית מיום  )2011-01-026694 :(אסמכתא מספר 2012בינואר 

  .)2013-01-032064(אסמכתא מספר: 
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  הכספירשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב   :11תקנה 

   :2012בדצמבר  31, נכון ליום קבוצה דורישל מהותיות בת ובחברות קשורות המתוארות להלן הינן השקעות במישרין בלבד בחברות ההשקעות 

  שם החברה

שיעור ההחזקה 
  דורי קבוצהשל 

בהון המניות 
  ,המונפק

 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)

  אגרות החוב וההלוואות
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  31ליום 
2012  

 יתרה
(אלפי 
  ש"ח)

מועד 
  פדיון

הצמדה 
  קרן

הצמדה 
  ריבית

 בסיס
  ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  31

2012  

  -   -   -  -  -  -  132,408  ש"ח 0.01  27,982,010  רגילה  71.22%  א. דורי בניה בע"מ
1118322 ;542 
   אג'

א. דורי טכנולוגיות 
  והשקעות בע"מ

  -   -   -   -  -  -  -  2,692  ש"ח 1  10,000  רגילה  100%

א. דורי תשתיות 
  42,450  69,615  ש"ח 0.01  16,667  רגילה  60%1  אנרגיה בע"מ

טרם 
  נקבע

  -   -   -   8.5%  צמוד

I.T.R. Dori B.V.  50%2  

D 
shares 

 I-ו
shares 

10,000 D shares  
 I shares 10,000- ו

  5,370  168,400  אירו 1
טרם 
  נקבע

  -   -   -   5%  שקל

                                                 
היחסים בין בעלי המניות בא. דורי תשתיות אנרגיה  ידי אלומיי אנרגיה נקייה, שותפות מוגבלת.- תיות אנרגיה בע"מ מוחזקת עללמיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של א. דורי תש   1

בהסכם בעלי המניות הוקנו כן -כולל, בין היתר, מגבלות על העברת מניות בדורי אנרגיה ומגבלות על שעבוד או משכון ניירות ערך של דורי אנרגיה. כמוההסכם בעלי המניות בע"מ מוסדרים ב
נקבעו בהסכם בעלי המניות הסדרים בנוגע למינוי דירקטורים בדורי אנרגיה ולאופן פעולת דירקטוריון דורי אנרגיה, על כך ). נוסף tag-alongלבעלי המניות זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות (

תהא רשאית למנות שני דירקטורים, ואלומיי תהא רשאית למנות שני דירקטורים. היה ויחס  דורי קבוצהרים, כאשר ובכלל זה נקבע, כי בדירקטוריון דורי אנרגיה יכהנו ארבעה דירקטו
גם  י החדש. בהסכם בעלי המניות נקבעוההחזקות בין בעלי המניות בדורי אנרגיה ישתנה, יותאם מספר הדירקטורים שכל אחד מבעלי המניות יהא זכאי למנות בהתאם ליחס ההחזקות ההדד

   מנגנוני היפרדות, הוראות בעניין רכישת מניות נוספות בדוראד ומדיניות חלוקת רווחים.
), ולמיטב ידיעת דורי קבוצה, תיאטראות ישראל בע"מ מחזיקה במלוא הון ", בהתאמהITR-DORI"-" וDמניות (" .I.T.R. Dori B.Vשל  Dדורי קבוצה מחזיקה במלוא הון המניות מסוג    2

וכבעלי החזקות בעקיפין  ITR-DORI. דורי קבוצה ותיאטראות ישראל בע"מ הינם צדדים להסכם בעלי מניות המסדיר את יחסיהם כבעלי מניות ")Iמניות (" ITR-DORIשל  Iג המניות מסו
   א' לדוח. לפרק 9.2לפרטים ראה סעיף  .אירופהרונסון  במניות
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  שם החברה

שיעור ההחזקה 
  דורי קבוצהשל 

בהון המניות 
  ,המונפק

 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)

  אגרות החוב וההלוואות
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  31ליום 
2012  

 יתרה
(אלפי 
  ש"ח)

מועד 
  פדיון

הצמדה 
  קרן

הצמדה 
  ריבית

 בסיס
  ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  31

2012  

Irena 2006 Eood 50%3  100  50  ילהרג leva )8,710(  13,566  
טרם 
  נקבע

 -  8%   -     -  

Regina 2006 
Eood 

  leva  )2,249(  3,876 100  1005  רגילה  50%4
טרם 
  נקבע

 -  8%   -   -   -  

Madison 
Development 

EOOD  

  leva  )573(  517 100  50  רגילה  100%
טרם 
  נקבע

 -  8%   -   -   -  

מילדן ייזום 
  רגילה   97%  והשקעות בע"מ

  ש"ח 0.1  3,984,625
)292(  448  

טרם 
  נקבע

 -   -   -   -   -  
  ש"ח 1  14,925

Brande 
Enterprises 

Company Ltd.  
  12,654  )11,644(  אירו 1  1,710  רגילה  50%6

טרם 
  נקבע

  -   -   -   8%  דולר

א. דורי (אור יהודה) 
 427  )7(  ש"ח 1  50,000  רגילה  33.33%7  בע"מ

טרם 
  נקבע

-  
טרם 
  נקבע

 -   -   -  

                                                 
  לפרק א' לדוח. 11.14.2על יחסי בעלי המניות וההסכמות ביניהם ראה סעיף  .(בפירוק) ידי דנירקו בע"מ-מוחזקת על Irena 2006 Eood  למיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של   3
  לפרק א' לדוח. 11.14.2עיף על יחסי בעלי המניות וההסכמות ביניהם ראה ס .(בפירוק) ידי דנירקו בע"מ-מוחזקת על Regina 2006 Eoodלמיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של    4
 מהמניות הכלולות בהון המניות המונפק, רשומות כמניות הכלולות כהון נפרע. 75   5
 מוסדרים בהסכם Brande-יחסי בעלי המניות ב ..Company DLG Group Ltdידי -מוחזקת על .Brande Enterprises Company Ltdלמיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של    6

  אינה.הקובע, בין היתר, ייצוג שווה בדירקטוריון (בהתאם להחזקות הצדדים) ואת פעילות הקמת ועדת היגוי מייעצת לפרויקטים, ככל שיפותחו באוקר
יחסי בעלי המניות בדורי אור יהודה הוסדרו  ).22.22%) ומר אבי דרכסלר (44.44%ידי מר אליהו עזרא (-למיטב ידיעת דורי קבוצה, יתרת הון המניות של א. דורי (אור יהודה) בע"מ מוחזקת על   7

, לרבות הקניית זכות סירוב ראשון וזכות ההצטרפות לצדדים להסכם א. דורי (אור יהודה) בע"מבהסכם, הכולל, בין היתר, הוראות ביחס למינוי דירקטורים, מגבלות על עבירות המניות של 
כן נקבעו בהסכם נושאים שהחלטות לגביהם תתקבלנה פה אחד. בהסכם נקבע, כי לכל אחד מהצדדים להסכם מוקנית הזכות להצטרף - ). כמוBMBYוכן מנגנון היפרדות בין הצדדים (

כן, -הצדדים. כמו פי ההסכם לא תחול כל הגבלה על עיסוקיהם האחרים של- ידי מי מהצדדים להסכם, ופרט לאמור לעיל על-בינוי באור יהודה, ככל שיוזמו על-לפרויקטים נוספים של פינוי
  ידי הקבוצה, וכי הקבוצה תיתן את כל שירותי הניהול לפרויקט.- נקבע בהסכם, כי הבניה בפרויקט תבוצע על
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  שם החברה

שיעור ההחזקה 
  דורי קבוצהשל 

בהון המניות 
  ,המונפק

 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)

  אגרות החוב וההלוואות
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  31ליום 
2012  

 יתרה
(אלפי 
  ש"ח)

מועד 
  פדיון

הצמדה 
  קרן

הצמדה 
  ריבית

 בסיס
  ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  31

2012  

  2,091  )267(  ש"ח 0.001  1,000  רגילה  100%  בע"מא.דורי ייזום 
טרם 
  נקבע

-  -   -   -   -  

Episanio 
Enterprises 

Limited  
  CY£  1,739  2,170 1  1,000  רגילה  100%

טרם 
  נקבע

  -   -   -   -  דולר

Elagador 
Management 

Company 
Limited 

  36,786  )10,924(  אירו 1.71  1,000  רגילה  100%
טרם 
  נקבע

  -   -   -   8%  יורו
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  שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח  :12קנה ת

   לדוחות הכספיים. 10ובחברות קשורות ראה באור להשקעות בחברות בת 

   הכספיהכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב   :13תקנה 

וכן נתונים בדבר  ,2012בדצמבר  31חודשים שנסתיימה ביום  12לתקופה של  קבוצה דורירות הקשורות של הלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החבל

  :(באלפי ש"ח) 2012מכל חברה כאמור עבור שנת  קבוצה דוריאו שזכאית לקבל, וריבית שקיבלה  קבוצה דורישקיבלה  דיבידנד ודמי ניהול,

  ד)ס(הפ חרוו  החברהשם 
   חרוו

  כולל אחר(הפסד) 

  ועד למועד הדוח 2012 בדצמבר 31לאחר   2012בדצמבר  31ליום 

  ריבית  לוניה דמי  דיבידנד
  ריבית   לוניה דמי  דיבידנד

  מועד תשלום  סכום  מועד תשלום  סכום  מועד תשלום  סכום

  -  -  -  -  -  -  -  4,400  8,546  -  32,286  א. דורי בניה בע"מ

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38  א. דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ

  -  700  -  -  -  -  2,363  -  -  -  )2,234(  בע"מ א. דורי תשתיות אנרגיה

I.T.R. Dori B.V. 26,506  23,572  -  -  252  -  -  -  -  63  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )267(  א.דורי ייזום בע"מ

Irena 2006 Eood )3,440(  20  -  -  1,090  -  -  -  -  273  -   

Regina 2006 Eood )848(  105  -  -  286  -  -  -  -  72  -   

Madison Development EOOD )94(  12  -  -  20  -  -  -  -  5  -   

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  102  מילדן ייזום והשקעות בע"מ

Brande Enterprises Limited )2,878(  )68(  -  -  702  -  -  -  -  178  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )8(א. דורי (אור יהודה) בע"מ

Episanio Enterprises Limited 364  )65(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Elagador Management Company Limited )2,435(  )42(  -  -  2,147  -  -  -  -  537  -  
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  רשימת הלוואות  :14תקנה 

  מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.

  מסחר בבורסה  :20תקנה 

במסגרת אגרות חוב (סדרה ו') שהונפקו ש"ח ערך נקוב  46,500,000-במסחר נרשמו ל 2012ר דצמבבחודש 

בדרך של הרחבת הנפקה פרטית למשקיעים הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, 

, )2012-01-296073(אסמכתא מספר  2012בנובמבר  29כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום  סדרה רשומה

  . המובא בדרך של הפניה

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') שהונפקו במסגרת  23,500,000- ב נרשמו למסחר 2013בחודש פברואר 

הנפקה פרטית למשקיעים הנמנים עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, בדרך של הרחבת 

, )2013-01-032064 (אסמכתא מספר 2013בפברואר  6סדרה רשומה כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 

  המובא בדרך של הפניה.

לא חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של דורי קבוצה, למעט  )עד למועד הדוח( 2013-ו 2012בשנים 

לשנת שני פרסום דוח רבעון בעקבות  2012בינואר  19וביום  2012באוגוסט  13 ביום ותצובת מסחר קוהפסק

), 71.22%-א. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה (כ של, בהתאמה, 2012ודוח רבעון שלישי לשנת  2012

  .")דורי בניהשמניותיה רשומות למסחר בבורסה ("
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  תשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  :21תקנה 

או בתאגיד  קבוצה ידורלכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב 2012להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת  .1

   או בתאגיד בשליטתה: הבשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם ב

 תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)פרטי מקבל התגמולים
  סה"כ 

היקף משרה תפקיד שם (באלפי ש"ח)
שיעור החזקה בהון 

  נכון  התאגיד
 למועד הדוח

קבועים דמי ניהול מענק שכר
דמי ניהול 
 8אחר  משתנים

  80%  מנכ"ל  )1רונן אשכנזי (
18.47% 
  9(בעקיפין)

-  -  1,35010  1,200  117  2,667  

  972  73  -  - 135  764  -  100%  סמנכ"ל כספים  )2שניר שרון (

  )3אורעד יצחקי (
סמנכ"ל יזום, יועץ משפטי 

  ומזכיר חברה
100%  -  747  159  -  -  66  972  

  מנכ"ל דורי בניה לשעבר  )4און (-יהודה בר
100%  -  1,465  1,293  -  -  

  
91  

2,849*  

  )5חיים (- אורי בר
סמנכ"ל כספים בדורי בניה 

  לשעבר
100%  -  752  743  -  -  -  1,625*  

  **1,504  110  -  -  455  939  -  100%  מנכ"ל אינובייט בע"מ  11)6אבנר קינל (
                              

  .לא. דורי בניה בע"מסכום התגמול הינו במונחי עלות   *

  .) בע"מ1997לרום גבס חיפוי וקירוי ( במונחי עלותסכום התגמול הינו   **

                                                 
  סכומי התגמול מייצגים שווי שגולם, הוצאות רכב והפרשות סוציאליות וקרן השתלמות, לפי העניין.   8
מהון המניות המונפק  0.02%- מהון המניות של דורי קבוצה, וכן כ 73.87%-, המחזיקה בעקיפין בגזית ישראלשל המונפק ון המניות מה 25%מר רונן אשכנזי מחזיק (באמצעות חברה בשליטתו)    9

  .א לפרק ד' לדוח21של נורסטאר החזקות אינק., מבעלות השליטה בחברה. לפרטים ראה תקנה 
  . חודשים 13.5הקבועים כוללים תקופה של ניהול ה, דמי 2011בנובמבר,  15לתקופה שמתחילה ב  2012מכיוון שההסכם אושר בשנת    10
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבנר קינל,  החברה הינהידי חברת אפיק מודולרי (א.י.ר) החזקות בע"מ, שהינה למיטב -המניות של אינובייט בע"מ מוחזקת עלמהון  49.9%      11

 מנכ"ל אינובייט בע"מ. 
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 מנכ"ל החברה –רונן אשכנזי  )1(
(לאחר קבלת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה  2012בספטמבר,  12ביום 

 גלוב-את התקשרות החברה בהסכם עם גזית ועדת הביקורת)של האשורים של דירקטוריון החברה ו

ועם מר רונן אשכנזי, בקשר  12"),גזית ישראללות השליטה בדורי קבוצה ("(פיתוח) בע"מ, מבעישראל 
לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי  עם תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה.

 ),2012-01-233301(מס' אסמכתא  2012בספטמבר  6 מיום כמנכ"ל החברה ראה דוח מיידי של החברה
  לדוחות הכספיים. 'ד)2'(ד29   , וכן באורנייההמובא בדרך של הפ

 סמנכ"ל כספים – שניר שרון )2(

. תנאי 2008משנת החל בחברה מועסק שניר שרון מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה. מר שרון מר 

"). להלן הסכם ההעסקה(" 2011מחודש אוגוסט הינם בהתאם להסכם העסקה שרון העסקתו של מר 

  :עיקריו של הסכם ההעסקה

  .ש"ח ברוטו 45,000: משכורת חודשית בסך של ההתמור  ]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

 חלק משכרו.

כפי שנהוג לגבי רכב  שרוןמר החברה העמידה לשימושו של : הוצאות רכב וטלפון  ]ג[

ומגלמת המשתנות של הרכב, כל העלויות הקבועות וסמנכ"לים אחרים בחברה, נושאת ב

החברה מספקת למר שרון , בנוסף כמפורט בהסכם העסקה. חלק מהוצאותיו לצרכי מיסוי

  בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר.ונושאת טלפון סלולארי 

ימי חופשה  24לתנאים סוציאליים, כגון  זכאישרון : 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 לביטוחהחברה מפקידה 

 החברה מתשלומי תהנובע הכנסה למס חבות כלמגלמת  החברההפרשות לקרן השתלמות. 

 ,כל חבות למס הכנסה הנובעת מתשלומי החברהלביטוח 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-פיטורים עלבנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי 

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[

 .ולאחריהה בחברתקופת עבודתו 

החברה ומר שרון, : הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה. תקופת ההסכם וסיומו  ]ו[

 .יום מראש 90 מוקדמת שליהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה 

 סמנכ"ל ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה –אורעד יצחקי )3(

החל בחברה מועסק מר יצחקי אורעד יצחקי מכהן כסמנכ"ל ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה. מר 

 2012מעודכן מחודש יולי הינם בהתאם להסכם העסקה יצחקי . תנאי העסקתו של מר 2006משנת 

                                                 
 ד' לדוח. לפרקא 21ה תקנה לפרטים רא  12
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 :"). להלן עיקריו של הסכם ההעסקההסכם ההעסקה("

 ש"ח ברוטו.  45,000: משכורת חודשית בסך של התמורה  ]א[

ארית בהיקף כפי מר יצחקי יהיה זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנד: מענק שנתי  ]ב[

ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ככל שיוחלט על הענקתו. המענק אינו - שייקבע על

 מהווה חלק משכרו.

כפי שנהוג לגבי רכב יצחקי מר החברה העמידה לשימושו של : הוצאות רכב וטלפון  ]ג[

ומגלמת כל העלויות הקבועות והמשתנות של הרכב, סמנכ"לים אחרים בחברה, נושאת ב

החברה מספקת למר . בנוסף, כמפורט בהסכם העסקה ,הוצאותיו לצרכי מיסויחלק מ

  .במכשירבהוצאות האחזקה והשימוש ונושאת טלפון סלולארי יצחקי 

ימי חופשה  24זכאי לתנאים סוציאליים, כגון יצחקי : מר ואחרים תנאים סוציאליים  ]ד[

תו. לצרכי עבודהחזר הוצאות סבירות אשר הוצאו ו , ימי מחלה, דמי הבראהשנתיים

ומבצעת  עבודה כושר ןאובד תשלומי חשבון עלמנהלים,  יכספים לביטוחהחברה מפקידה 

 החברה מתשלומי תהנובע הכנסה למס חבות כלמגלמת  החברההפרשות לקרן השתלמות. 

מעל ש ,כל חבות למס הכנסה הנובעת מתשלומי החברהלביטוח מנהלים וכן  הפוליסה כלפי

יהא יצחקי מר , בגין הפרשות לקרן השתלמות. מס הכנסה ודתפק לפי המותרת התקרה

, למעט בחברהזכאי 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

ים בפוליסה (ככל והיו) ואת הכספים שהיו קיימ לפוליסה הפרישש כספים אותם את ורק

 .אלו הפרשות של הפירות אתכן ו ביום תחילת העסקתו בחברה

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 90 מוקדמת שלם לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה יהיו רשאי

 לשעבר מנכ"ל דורי בניה –און - מר יהודה בר )4(

של דורי  ורה של ועדת הביקורתאישר דירקטוריון דורי בניה (לאחר קבלת איש 2011בחודש ספטמבר 

להלן . און, בדבר תנאי העסקתו כמנכ"ל דורי בניה-בהסכם עם מר יהודה ברה ) את התקשרותבניה

תשעים  משכורת חודשית בסך של און-מר ברל דורי בניה שילמהבתמורה לשירותי הניהול,  עיקריהם:

סבירות  זכאי להחזר הוצאות היה און-מר בר .)"השכר החודשי") ש"ח ברוטו (90,000אלף (

 און-יהודה ברלזכות הפרישה בנוסף, דורי בניה ומקובלות שיוציא במסגרת ולשם ביצוע התפקיד. 

זכאי לתנאים סוציאליים נוספים וכן לרכב היה סכומים לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, והוא 

 בהוצאות אחזקת הרכב, כמפורט בהסכם) ולטלפון נייד שאהצמוד מקבוצת מנהלים (דורי בניה נ

 . ונייח

תו בשנה בגין עבוד דורי בניהמהרווח לפני מס של  2.5%זכאי למענק שנתי בשיעור של היה  און-מר בר

במקרה של סיום וש"ח לשנה  ) אלפי2,500אלפיים וחמש מאות ( עד הוגבלהחולפת. היקף הבונוס 

 לתשלום החלק היחסי און-מר ברזכאי היה תקופת העסקה מכל סיבה שהיא במהלך שנה קלנדרית, 

ופה התק שפורסמו בגין דורי בניהמהמענק השנתי ביחס לרווח לפני מס שיופיע בדוחות הכספיים של 

אופציות  און- מר ברדורי בניה הקצתה לשעד למועד סיום תקופת ההעסקה, בהתאם למפורט בהסכם. 

- מר בר .דורי בניהש"ח ערך נקוב כל אחת של  0.01רגילות בנות  מניות 1,000,000לא רשומות לרכישת 
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ליטתה או שבש והחברות דורי בניהתחרות, בין במישרין או בעקיפין, בעסקיה של  -לאי התחייב און

, בדורי בניהסיום העסקתו  ) חודשים לאחר12עשר ( -ידיה, לתקופה של שנים- החברות המוחזקות על

יסוד), וזאת ללא כל מרכיב אחר,  וזאת בתמורה לסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות (שכר

  העסקתו. סיום לו ביוםששולם 

 .דורי בניהנכ"ל און את כהונתו כמ-סיים מר יהודה בר 2012בדצמבר  10ביום 

 סמנכ"ל הכספים לשעבר של דורי בניה –אורי בר חיים  מר  )5(

. 2012באוקטובר  31מר אורי בר חיים כיהן כסמנכ"ל הכספיים של דורי בניה ושל רום גבס עד ליום 

אלפי ש"ח.  45-הסתכם בכדלקמן: שכרו החודשי  וחיים הי-של מר אורי ברהעיקריים תנאי העסקתו 

חיים סכומים לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות, והוא -לזכות מר אורי ברהפרישה ה בנוסף, דורי בני

בהוצאות  שאהזכאי לתנאים סוציאליים נוספים וכן לרכב צמוד מקבוצת מנהלים (דורי בניה נהיה 

  אחזקת הרכב, כמפורט בהסכם) ולטלפון נייד. 

אופציות לא רשומות הניתנות  110,000הקצתה דורי בניה למר אורי בר חיים  2011באוגוסט  7ביום 

ידי דורי בניה על תיקוניה. כל - למימוש למניות דורי בניה, בהתאם לתוכנית אופציות שאומצה על

ושנת  2011.  מר אורי בר חיים זכאי למענק בגין שנת דורי בניההאופציות פקעו עם סיום עבודתו ב

  .דורי בניהות של אורי בר חיים ל, שממנו נוכתה חבדורי בניהוכן בקשר לסיום העסקתו ב 2012

  בע"מ אינובייטמנכ"ל  – קינלאבנר  מר )6(

המועסק באינובייט החל  13"),אינובייטמר אבנר קינל מכהן כמנכ"ל וכדירקטור באינובייט בע"מ ("

. תנאי העסקתו העיקריים של מר אבנר קינל כמנכ"ל אינובייט בע"מ הינם כדלקמן: 2001מחודש מאי 

ש"ח ברוטו צמודה למדד המחירים לצרכן. בנוסף, ישולם בונוס  45,000של  משכורת חודשית בסך

מהרווח לפני מס של אינובייט. אינובייט תעמיד למר אבנר קינל רכב בשווי של עד  5%שנתי בסך של 

אלפי ש"ח (צמוד למדד), וטלפון סלולארי. מר אבנר קינל זכאי להחזר הוצאות, הוצאות רכב  300

ימי חופשה שנתיים והפרשה לביטוח מנהלים, לקרן  28ם סוציאליים, ובכלל זה וטלפון, וכן לתנאי

פנסיה (כולל אובדן כושר עבודה) ולקרן השתלמות. הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה. 

יום מראש.  120אינובייט ומר אבנר קינל יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה בכתב בת 

 סיק את מר אבנר קינל בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או חלקה). אינובייט רשאית שלא להע

 דוריידי תאגיד בשליטתה לבעלי עניין ב-או על קבוצה דוריידי -להלן פירוט התגמולים שניתנו על .2

 לתקנה זו לעיל: 1, שאינם מצוינים בטבלה שבסעיף קבוצה

קטורית, ובכלל זה סיימה גב' אריאלה זוכוביצקי את כהונתה דיר 2012באפריל  1ביום  2.1

כיו"ר דירקטוריון החברה. תנאי כהונתה כיו"ר הדירקטוריון הוסדרו בהסכם ניהול עם 

יעוץ כיו"ר הדירקטוריון של למתן שירותי ניהול וי 2008חברה בשליטתה מחודש אוגוסט 

 .50%- , בהיקף שעות המקביל למשרה חלקית של כהחברה

תיה של גב' אריאלה זוכובצקי לחברה ויבתמורה לשירותים ולמילוי כל יתר התחייבו

אלפי ש"ח, אשר הייתה צמודה לעליה  50שילמה דורי קבוצה תמורה חודשית בסך של 

, בתוספת )2008בספטמבר  1במדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס היה המדד הידוע ביום 

החזר . בנוסף שילמה החברה הוצאה לדורי קבוצהש ת מס כדיןיחשבונכנגד כחוק, מע"מ 

גב' אריאלה  בהתחשב בתפקיד אותו מלאהווצאות, בהתאם למדיניות דורי קבוצה ה

מנורסטאר קיבלה . למיטב ידיעת דורי קבוצה, גב' אריאלה זוכביצקי זוכוביצקי בחברה

                                                 
 מהונה המונפק.  50.1%אינובייט הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, שרום גבס מחזיקה    13
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ד' לדוח)  לפרקא 21(ראה תקנה דורי קבוצה ת השליטה בומבעלשהינה החזקות בע"מ, 

 בגין כהונתה בדורי קבוצה. 6רכב מדרגה 

המשיכה   2012באוגוסט,  27ועד ליום כיו"ר דירקטוריון דורי קבוצה אחר סיום כהונתה ל

 לכהן כדירקטורית בדוראד אנרגיה בע"מ ללא תמורה נוספת.גב' אריאלה זוכוביצקי 

לאור סיום כהונתה של גב' אריאלה זוכוביצקי כיו"ר דירקטוריון החברה, אישרה 

(לאחר שהתקבל  2012בספטמבר  12ברה ביום האסיפה הכללית של בעלי המניות של הח

בהסכם  דורי קבוצהאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון דורי קבוצה) את התקשרות 

סיום הסכם הניהול עם החברה לבקשר לתנאי סיום כהונתה של גב' אריאלה זוכוביצקי ו

(אסמכתא מספר  2012בספטמבר  6דוח מיידי של החברה מיום ראה פרטים לבשליטתה. 

 ב) לדוחות הכספיים..3..ד29, המובא בדרך של הפניה ובאור )2012-01-233301

שניתנו בגין מתן שירותי יעוץ וניהול וכהונתה של גב' אריאלה  תגמוליםהלהלן תיאור 

 כפי, (עד לתום ההודעה המוקדמת) 2012זוכוביצקי כיו"ר דירקטוריון  דורי קבוצה לשנת 

   :(באלפי ש"ח) לעיל שפורטו

  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים*  מקבל התגמוליםפרטי 

  תפקיד  שם סה"כ
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול
ודמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 אחר שכירות

אריאלה 
 זוכוביצקי

יו"ר 
דירקטוריון 

50%  0%  --  511  --  444  --  --  --  --  --  955  

  במונחי עלות לחברה. *

לפי תקנות לפי "הסכום המרבי" מול שנתי וגמול השתתפות גהדירקטורים בחברה זכאים ל 2.2

 גב' אריאלה זוכוביצקי (למעט קבוצה דורידירקטורים של כל הסך הגמול שניתן ל הגמול.

, 2012בשנת  הכהונתם כדירקטורים ב ) בגין, אריה מינטקביץ ודורי סגלרונן אשכנזי ה"הו

  14אלפי ש"ח. 1,000-כרבות ההוצאות הנלוות אליו, הסתכם בל

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי קבוצה (לאחר  2012בספטמבר  12ביום  2.3

שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרות דורי קבוצה בהסכם 

. 2011בנובמבר  16מיום  , שהינו בתוקף לתקופה של שלוש שניםשירותים עם גזית ישראל

-2012-01(אסמכתא מספר  2012בספטמבר  6לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

. בהתאם להסכם לדוחות הכספיים.ג) 2..ד29), המובא בדרך של הפניה ובאור 233301

  .2012בגין שנת  מליון ש"ח 1 -כזכאית גזית ישראל לדמי ניהול בסך של 

                                                 
ידי דורי בניה גמול לפי "הסכום הקבוע" כפי שנקבע בתקנות הגמול, בגין -זר שולם על- בנוסף לאמור, למר עוזי ורדי   14

ש"ח  35,000ידי רום גבס סך של - עלש"ח ואלפי ש"ח  137,000-בכ 2012כהונתו כדירקטור בדורי בניה, שהסתכם בשנת 
וזאת  לפי "הסכום הקבוע" לפי תקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של רום גבס בגין השתתפות בישיבות בלבדאלפי ש"ח 

 12יום ב בגין כהונתו כדירקטור בדוראד אנרגיה בע"מ.ש"ח  26,147, וכן סך של בגין כהונתו כדירקטור ברום גבס
סיים את כהונתו  2013בינואר  9וביום  דורי קבוצהזר את כהונתו כדירקטור ב-סיים מר עוזי ורדי 2012בספטמבר 

  .כדירקטור בדוראד
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   דורי קבוצהבעלי השליטה ב  :א21תקנה 

"), אשר הינה אכד בניןהינה אכד בנין והשקעות בע"מ (" בדורי קבוצהנכון למועד הדוח, בעלת השליטה 

- , בעלת השליטה בגזית ישראל הינה גזיתהחברהלמיטב ידיעת  15.גזית ישראלבבעלות ובשליטה מלאה של 

 (לשעבר, גזית אינק.) אינק.זקות וגזית גלוב הינה חברה בשליטת נורסטאר הח 16"),גזית גלובגלוב בע"מ ("

  18חברה בשליטת מר חיים כצמן. 2013עד לחודש ינואר , החברהלמיטב ידיעת ה תשהי 17,")נורסטאר("

"), מר קבוצת כצמן("בשליטתו התקשר מר חיים כצמן וחברה  2013בחודש ינואר למיטב ידיעת החברה, 

קטוריון גזית גלוב וכן כדירקטור ובעל מניות , כסגן פעיל ליו"ר דירדורי סגל, המכהן כדירקטור בחברה

, בהסכם בנוגע ובעלת מניות בנורסטאר , וגב' אריקה אוטוסון, רעייתו של מר דורי סגלבנורסטאר

עם התקשרות הצדדים בהסכם, הפכו מר דורי סגל והגב' אריקה אוטוסון  .להחזקותיהם במניות נורסטאר

  ן.וצת כצמלחלק מקבוצת השליטה בנורסטאר, לצדה של קב

  עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

דורי עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, אשר  דורי קבוצהלהלן עסקאות של 

עד למועד פרסום דוח זה או שהינן עדיין בתוקף במועד  2013או בשנת  2012התקשרה בהן בשנת  קבוצה

 הדוח:

לפרטים ראה  – ")חוק החברות(" 1999-חברות, התשנ"ט) לחוק ה4(270עסקאות המנויות בסעיף  .1

   לדוחות הכספיים..א) 3.ד.29- .ה) ו2.ד.29.ג) עד 2.ד.29ים באור

ראה סעיף  הסכם לתיחום פעילות עם אכד בנין. לפרטים אודות ההסכםבנוסף, החברה הינה צד ל

   בפרק א' לדוח. 23.1

.ו) עד 2.ד.29.ב), 1.ד.29ים ראה באורפרטים ל -  ) לחוק החברות4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .2

  .הכספיים לדוחות .יא)2.ד.29- .ט) ו2.ד.29

 עסקאות זניחות .3

כללים וקווים מנחים  אימצה החברה, 2009בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בחודש מרס 

)(א) לתקנות 6(א)(41לסיווגה של עסקה של חברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 

  לדוחות הכספיים. .ג3.ד.29לפרטים ראה באור  .2010-ירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עני

                                                 
"), ויתרת הונה גזית גלובגלוב בע"מ ("-ידי גזית-מהונה המונפק של גזית ישראל מוחזק על 75%למיטב ידיעת החברה,    15

ידי מר רונן אשכנזי (באמצעות חברה בשליטתו), המכהן כדירקטור וכמנכ"ל - ) מוחזק על25%המונפק של גזית ישראל (
"), הינם צדדים למערכת הסכמים מחודש מאי חברת אשכנזיהחברה. גזית גלוב, מר רונן אשכנזי והחברה בשליטתו ("

כם בעלי המניות בין , המסדירים זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית ישראל ולניהולה. בהס2006
פי קביעת גזית גלוב, כאשר -הצדדים נקבע, בין היתר, כי דירקטוריון גזית ישראל יכלול בין שלושה לחמישה חברים על

לחברת אשכנזי תהא זכות למנות דירקטור אחד. החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של בעלי המניות של גזית ישראל 
י תקנון באופן הפוגע בבעלי המניות, שינוי זכויות הנלוות למניות של גזית ישראל, ושל הדירקטוריון שלה (בדבר שינו

 86%פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי), תתקבלנה ברוב מיוחד של 
 13הסכם מיום בהתאם לידיעת החברה מר רונן אשכנזי מעניק שירותי ניהול לגזית ישראל  למיטב והמצביעים.מהנוכחים 

   .2006תוקפו של הסכם ניהול משנת  , שהאריך2012בינואר  1בתוקף מיום  2013בינואר, 
 .למסחר בבורסה יםגזית גלוב הינה חברה ציבורית, שניירות הערך שלה רשומלמיטב ידיעת החברה,    16
  .הערך שלה רשומים למסחר בבורסהחברה זרה הרשומה בפנמה, אשר ניירות למיטב ידיעת החברה, נורסטאר הינה    17
  .מהון המניות של נורסטאר 0.02%- כגם מר רונן אשכנזי, מחזיק (באמצעות חברה בשליטתו) למיטב ידיעת דורי קבוצה,    18
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  קבוצה דוריאמות מידה לסיווג עסקאות ופעולות של  .4

אמות מידה לסיווג  לאמץ קבוצהועדת הביקורת של דורי  ידי-אושר מחדש על 2012 במרס 14 ביום

ו/או שלבעלי שליטה ו/או (כהגדרתה להלן) ברה עסקאות עם בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בח

כעסקאות חריגות  19")העסקה" או "עסקת בעלי הענייןלנושאי משרה יש עניין אישי באישורן ("

(א) לחוק החברות, כפעולות 254או כעסקאות שאינן חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף 

 א) לחוק החברות1(117בהתאם לסעיף  מהותיות או כפעולות שאינן מהותיות, אחת לשנה, וזאת

 –ן של דורי קבוצה ותאגידים בשליטתה (ביחד להלן בסעיף זה בהתחשב באופי פעילותו

ועדת הביקורת אישרה את  2013במרס  10ביום  ").הנוהל(" , תוצאותיה ותנאי השוק")החברה"

  אמות המידה כאמור.

היא מקיימת את התנאים הבאים עסקת בעלי עניין תסווג כעסקה שאינה עסקה חריגה, אם 

(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 4.1

קה שנעשית במהלך עסקים רגיל של החברה, אם עסקת בעלי עניין תיחשב כעס

ההתקשרות נעשית במסגרת שגרת עסקאותיה של החברה בפועל, והיא אינה עסקה יוצאת 

דופן לפעילותה של החברה. עסקאות שתיחשבנה כעסקאות הנעשות שלא במהלך עסקים 

קבע  . הנוהלרגיל הינן עסקאות הנחשבות כחריגה ממהלך העסקים הרגיל בנסיבות העניין

 קריטריונים לבדיקה האם עסקת בעלי העניין הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 שוק בתנאי עסקה 4.2

עסקת בעלי עניין תיחשב ככזו שנעשית בתנאי שוק, אם המחיר ויתר תנאי העסקה 

העיקריים והמהותיים משקפים את המחיר והתנאים העיקריים של עסקה דומה, לו 

  בין צד שלישי לא קשור או בין צדדים בלתי קשורים אחרים.הייתה מבוצעת בין החברה ל

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 

ך על עסקה בודדת או לקריטריונים המפורטים להלן. ביסוס קיומם של תנאי שוק בהסתמ

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

; סיכונים הכרוכים בעסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים נמוכים מהםהמהותיות ל

זהים מכל  להיות ביצוע עבודות בניהלהתנאים המשפטיים העיקריים של עסקה על 

הבחינות המהותיות לתנאיהן של עסקאות דומות, או למצער אינם תנאים משפטיים 

שתכלול תנאים משפטיים  עסקת בעלי עניין. 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 

                                                 
על העסקאות המפורטות בפרק  ותהמנוי אותעסקל מתייחס 2012במרס,  12ידי החברה ביום -לראשונה על שאומץ הנוהל   19

, למעט תנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה (לרבות תנאי 1999-י של חוק החברות, התשנ"טהחמישי לחלק השיש
 כהונה והעסקה של דירקטורים כדירקטורים ו/או בתפקידים אחרים), בעלי שליטה ו/או קרוביהם.
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לעקרונות התמחור בעסקאות דומות. בנוהל נקבעו קריטריונים לבחינת תנאי התשלום 

, תמחור +Costאחת משיטות הבאות: מדידת כמויות, "פאושל", ולקביעת התמורה בכל 

. 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  ערבותנוסף לאמור לעיל, נקבעו קריטריונים גם לתנאים המשפטיים דלהלן: ב

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 

  נאי שוק.כעסקה שאינה בת

 של מכירה/או ו רכישהשל  עסקהתנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה  בחינתבמסגרת 

ה ו/או נקבע בנוהל, כי  שיטת קביעת התמורה בעסקאות רכיש לסוגיהם מקרקעין נכסי

מכירה של נכסי מקרקעין לסוגיהם, תהא בהשוואה לשלוש עסקאות דומות אחרות לפחות 

על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: שטח הנכס, מיקומו, תנאי תשלום, מועד המכירה 

או הרכישה, סמיכות הזמנים לעסקאות דומות אחרות, זכויות בניה וכל פרמטר רלבנטי 

  אחר.

של עסקת בעל עניין שהינה עסקה של השכרה ו/או שכירה של  בחינת תנאי שוקבמסגרת 

על הסיכונים בעסקת בעלי עניין, להיות זהים נקבע בנוהל, כי  נכסי מקרקעין לסוגיהם

עסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים במכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים 

כירה של נכסי מקרקעין ; שיטת קביעת התמורה בעסקאות השכרה ו/או שנמוכים מהם

לסוגיהם, תהא בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: 

שטח הנכס, מיקומו, רמת גימור, עיצוב וחלוקה פנימית, אבזור, אופן חישוב דמי השכירות 

(קבועים ו/או משתנים), הצמדה של דמי השכירות, מנגנון השינוי בדמי השכירות, תקופת 

ות, תנאי אופציות להארכת תקופת השכירות, השתתפות בהוצאות, דמי ניהול ו/או שכיר

אחזקה, תנאי תשלום, ערבויות ו/או בטחונות, מועד השכירה או ההשכרה, סמיכות 

הזמנים לעסקאות דומות אחרות וכל פרמטר רלבנטי אחר. בכל מקרה, תנאי עסקת בעלי 

יהן של עסקאות דומות, או למצער תנאיה העניין מכל הבחינות המהותיות תהא זהה לתנא

תנאים משפטיים לא יהיו פחותים מאלו הקובעים בעסקאות דומות. עסקה שתכלול 

כן -כמו מהותיים שאינם כלולים בעסקאות דומות, תיחשב כעסקה שאינה בתנאי שוק.

  הוגבלה התמורה עד סכום מסוים, שמעבר לו תיחשב העסקה כעסקה שאינה בתנאי שוק.

 של שכירה/או ו השכרה של עסקה שהינה עניין בעל עסקת של שוק תנאי בחינת במסגרת

על הסיכונים בעסקת בעלי עניין, להיות זהים , נקבע בנוהל, כי לסוגיהם מקרקעין נכסי

עסקאות דומות, או עליהם להיות סיכונים במכל הבחינות המהותיות לסיכונים הכרוכים 

ל מכירה של דירות בפרויקט מגורים תהא ; קביעת התמורה בעסקאות שנמוכים מהם

בהשוואה לעסקאות דומות אחרות על בסיס הפרמטרים המפורטים להלן: שטח הדירה, 

הקומה בה ממוקמת הדירה, הבניין הספציפי בפרויקט, חניה, כיווני אויר, הנוף הנשקף 

שלום, מהדירה, רמת גימור, עיצוב וחלוקה פנימית, אבזור הדירה, מועד המכירה, תנאי ת

 סמיכות הזמנים לעסקאות דומות אחרות, הצמדות, החלק ברכוש המשותף, זכויות בניה

 וכל פרמטר רלבנטי אחר. עוד נקבעו קריטריונים המגבילים את מחירי הדירות.
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חוק ערבויות חוק  העמדת ערבות לפיתנאי שוק של עסקת בעל עניין שהינה  בחינתבמסגרת 

חוק ערבויות חוק מכר תועמד בהתאם לתנאי חוק זה וכן ערבות לפי נקבע בנוהל, כי  מכר

  לים את סכומי הערבויות.יקריטריונים המגבנקבעו 

עסקת בעלי עניין שתנאיה טובים מתנאי השוק הרלבנטיים לאותה עסקה, לא תיחשב 

  כעסקה שאינה בתנאי שוק.

  מהותיות 4.3

החברה, על רכושה מבחן זה דן במהותיות ההשפעה שיש לעסקת בעלי העניין על רווחיות 

, כאשר נקבעו בנוהל קריטריונים כמותיים ואיכותיים לבחינת מהותיות ועל התחייבויותיה

  .העסקה

 עוד נקבע בנוהל אופן אישור העסקאות, כפוף לחוק החברות. 4.4

  ידי ועדת הביקורת.-אחת לשנה על נוו/או יעודכ ויחודש אמות המידה 4.5

   כירהין ונושאי משרה ביבעלי ענ החזקות  :24תקנה 

נכון למועד  קבוצההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של דורי פרטים אודות 

-2013-01(אסמכתא מספר  2013במרס  7מיום  דורי קבוצההדוח, מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של 

057750.(  

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה 

לדוחות  19ת ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך ההמירים  של החברה, ראה באור לפרטים אודו

  הכספיים.

   החברה של המניות בעלי מרשם:   ב24תקנה 

בפברואר,  11מובא בדרך של הפניה לדוח מיידי של דורי קבוצה מיום קבוצה  דורימרשם בעלי המניות של 

  ).2013-01-035976(אסמכתא מספר  2013

   מען רשום  :א25 תקנה

  62915אביב -, תל10ניסים אלוני כתובת: 

   03-7778111טל: 

   03-5356475–פקס: 

  ilana@dori.co.il: דואר אלקטרוניכתובת 
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   הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

  

שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

  056599996  029257821  003139300  053383246  057508509  006287338  057493504   00129320  מספר זיהוי:
באפריל  19  1937ביולי  4  1955במרס  3 1962באפריל  30  1944בדצמבר  25  1962במרס  19  1942בספטמבר  28  לידה: תאריך

1972  
ר בספטמב 28

1960  
להמצאת  ןמע

   דין:- כתבי בי
-, תל1דרך השלום 

  אביב
 85 Hanna 

Avenue, Suite 
400,Toronto, 
Ontario M6K, 

Canada  

, 10רח' הדודאים 
  הרצליה

, רמת 6הקוצר 
  השרון

, רמת 8אלמוג 
  אפעל

שדרות מיכאל 
, תל 22נאמן 
  אביב

רחוב 
ב, 8הנרקיסים 

  חיפה

שדרות העם 
, 28הצרפתי 
  רמת גן

ישראלית,    ישראלית   ינות:נת
  אמריקאית, קנדית

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית

דירקטור   דירקטור  דירקטור  דירקטור  יו"ר דירקטוריון  תפקיד:
  חיצוני

  דירקטור  דירקטור  דירקטור חיצוני

חברות בוועדות 
  דירקטוריון:

וועדת   לא  לא  לא   לא
,  ביקורת

ת מאזן, דוע
מול, ועדת תג

ועדת ממשל 
תאגידי 
ואכיפה 
  מנהלית 

יו"ר ועדת 
 יו"ר, ביקורת

ועדת מאזן, יו"ר 
ועדת תגמול, יו"ר 

ועדת ממשל 
תאגידי ואכיפה 

  מנהלית

ועדת ביקורת, 
, ועדת מאזן 

ועדת תגמול, 
ועדת ממשל 

תאגידי ואכיפה 
  מנהלית

  לא

דירקטור 
  :יחיצונ

  לא  לא  כן  כן  לא  לא  לא  לא

דירקטור בלתי 
  :יתלו

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  לא  לא

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

  מקצועית:

  כן  כן  כן  כן  לא  כן  כן  כן
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שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

עובד של 
החברה, חברה 

בת, חברה 
קשורה או של 

  בעל עניין:

ממלא מקום יו"ר 
הדירקטוריון של 

גלוב בע"מ; -גזית
יו"ר הדירקטוריון 

גלוב -של גזית
ישראל (פיתוח) 
בע"מ; דירקטור 

 Ronsonחברת ב
Europe N.V. 

דירקטור בחברת  
נורסטאר החזקות 

אינק.; סגן פעיל 
ליו"ר דירקטוריון 

גלוב בע"מ; -גזית
 FCRנשיא ומנכ"ל 

– First Capital 
Realty 

Inc.("FCR") ;
מנכ"ל נורסטאר 

ישראל בע"מ; סגן 
יו"ר דירקטוריון 

 – EQYבחברת 
Equity One 
Inc.("EQY"); 

דירקטור בחברת 
גלוב ישראל -גזית

(פיתוח) בע"מ וכן 
מכהן כדירקטור 

בחברות פרטיות שהן 
חברות קשורות של 

  גלוב בע"מ-גזית

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

היום בו החל 
לכהן 

כדירקטורית 
  בחברה:

 2012במרס  25
 1כדירקטור, 

כיו"ר  2012באפריל 
  דירקטוריון

בספטמבר  12  2012בספטמבר  12
2012  

באוקטובר  10
2007  

בנובמבר  1  2012במאי  17  2010בדצמבר  26 2010במאי  10
2012  
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שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

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 

ים למנהל עסק
באוניברסיטה 

 העברית בירושלים

בוגר משפטים, 
אוניברסיטת תל 

לימודי  ;אביב
כלכלה לתואר 

ראשון, 
אוניברסיטת תל 

  אביב.

 ;רואה חשבון
בוגר בכלכלה 

וניהול, 
אוניברסיטת 

 ;תל אביב
בוגר 

בחשבונאות, 
אוניברסיטת 

  תל אביב

בוגר כלכלה 
ויחסים 

בינלאומיים, 
האוניברסיטה 

העברית, 
מוסמך  ;ירושלים

במנהל עסקים, 
התמחות במימון, 

אוניברסיטת 
-קולומביה, ניו
  יורק, ארה"ב.

מוסמך במנהל 
 (MBA)עסקים 

הטכניון  –
(המכון 

הטכנולוגי 
לישראל); בוגר 

 –בכלכלה 
אוניברסיטת 
חיפה; בוגר 

בחשבונאות; 
  בוגר 

תואר ראשון 
בחשבונאות 

וכלכלה, 
אוניברסיטת 

בן גוריון 
והנגב; רואה 
מך חשבון מוס
החל משנת 

1990  
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שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

עיסוק בחמש 
השנים 

  האחרונות:

ממלא מקום יו"ר 
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 
של אלרון תעשייה 

אלקטרונית בע"מ; 
יון יו"ר הדירקטור

 –של אר.די.סי 
רפא"ל חברה 

לפיתוח בע"מ; 
דירקטור בחברת 

ניולנס בע"מ; 
דירקטור בחברת 

Given Imaging 
Ltd. דירקטור ;

 Ronsonבחברת 
Europe N.V. ;

יו"ר הדירקטוריון 
של כלל תיירות 

  בע"מ

עד לחודש פברואר 
כיהן כמנכ"ל  2008
גלוב בע"מ, -גזית

והחל מהמועד 
האמור מכהן כסגן 

יו"ר פעיל ל
הדירקטוריון של 

גלוב בע"מ; -גזית
; FCRנשיא ומנכ"ל 

מנכ"ל נורסטאר 
ישראל בע"מ; יו"ר 

הדירקטוריון בחברת 
GAA  וכן יו"רThe 

Rel Property – 
Realpac 

Association of 
Canada 

 –יו"ר דירקטוריון 
דפי זהב; יו"ר 

דירקטוריון הבנק 
לפיתוח התעשייה 
ויו"ר דירקטוריון 

 דש קופות גמל
בע"מ וכן כיהן 

כדירקטור 
בתאגידים נוספים 

  כמפורט להלן.

ייעוץ עסקי 
וייזום עצמאי 

במסגרת חברה 
טרה  –פרטית 

אינקוגניטה 
  בע"מ

מנכ"ל אזורים 
חברה 

להשקעות 
בפתוח ובבנין 
בע"מ, מנכ"ל 

לגנא 
הולדינגס 

בע"מ, מנכ"ל 
באנגל אירופה 
בע"מ ומנכ"ל 

אנגל משאבים 
  ופיתוח בע"מ

כיהן כיו"ר 
רקטוריון די

בסטנדרט אנד 
פורס מעלות 

בע"מ, יו"ר 
דירקטוריון 

מעלות החברה 
הישראלית לדירוג 
 ניירות ערך בע"מ, 

ישאל אמלט 
השקעות בע"מ, 
חמת גדר בע"מ, 
ספא טבע בע"מ, 

קבוצת אולפני 
הבירה ירושלים 

  בע"מ.

סמנכ"ל כספים 
באס.סי.אר 

מהנדסים 
בע"מ; 

דירקטורית 
בסטרלינג 
תקשורת 

מתקדמת 
"מ; סמנכ"ל בע

כספים באלרון 
תעשייה 

אלקטרונית 
בע"מ; מנהלת 
כספים באלרון 

תעשייה 
אלקטרונית 

בע"מ; 
דירקטורית 

  בנטוויז'ן בע"מ

מנהל מרכז 
ההשקעות 

ויו"ר מנהלת 
מרכז 

ההשקעה 
במשרד 

התעשייה, 
המסחר 

והתעסוקה; 
יושב ראש 

הנהלת רשות 
נחל הירקון; 

דירקטור 
בחברה 

לפיתוח יפו 
  העתיקה
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שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

דים תאגי
נוספים בהם 

 ןמכה הוא
  כדירקטור:

ממלא מקום יו"ר 
- דירקטוריון גזית
גלוב בע"מ; יו"ר 
- דירקטוריון גזית

גלוב ישראל 
(פיתוח) בע"מ; סגן 

יו"ר דירקטוריון אי 
די בי חברה 

לאחזקות בע"מ; 
יו"ר דירקטוריון 

אלרון תעשיה 
; אלקטרונית בע"מ
יו"ר דירקטוריון 

רפא"ל -אר.די.סי
 חברה לפיתוח

 Givenמ; בע"
Imaging Ltd ;
; ניולנס בע"מ

דירקטור בחברת 
Ronson Europe 

N.V 

נורסטאר החזקות 
גלוב - אינק., גזית

, FCR ,EQYבע"מ, 
גלוב ישראל -גזית

(פיתוח) בע"מ וכן 
חברות בנות פרטיות 

  גלוב בע"מ-של גזית

 –יו"ר דירקטוריון 
דפי זהב; אלינב 
 –יעוץ ושירותים 

מנכ"ל ודירקטור; 
ה החזקות שלמ
דש אייפקס  ;בע"מ

בע"מ; דש בתי 
; השקעות בע"מ
דש קופות גמל 

יו"ר  –בע"מ 
 דירקטוריון,

 אייפקס גמל בע"מ
יו"ר  –

; דירקטוריון
 –סאפיאנס בע"מ 

דירקטור חיצוני; 
; פולאר תקשורת 

בע"מ;  תדירגן 
בע"מ; קמור 
בע"מ; עופר 

 השקעות בע"מ 

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

מכהן כיום, 
דירקטור חיצוני 

מערכות -בהוט
תקשורת בע"מ, 

לוג מוצרים 
פלסטיים בע"מ, 

סיקסאייס 
אחזקות בע"מ, 

סיקסאייס ניהול 
) בע"מ, 1997(

יו"ר דירקטוריון 
נ. פלדמן ובנו 

מ, דירקטור בע"
בבנק לאומי 

לישראל בע"מ, 
תשתיות ישראל 

בע"מ,  1ניהול 
תשתיות ישראל 

  בע"מ 2ניהול 

דירקטור   אין
בחברה 

לפיתוח יפו 
; העתיקה

דירקטור 
בחברת מנורה 

מבטחים 
פנסיה; 

דירקטור 
במנורה 

 אחזקות בע"מ

בן משפחה של 
בעל עניין 

  בחברה:

של הגב'  הבעל  לא
  אריקה אוטוסון

  לא  לא  א ל  לא  לא  לא
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שם 
  הדירקטור:

  יחזקאל צאיג   רינת רמלר  עמוס ספיר  מתי דב  ישרון זוזובסק  יעקב אלינב  דורי סגל   אריה מינטקביץ

דירקטור 
שהחברה רואה 

בו כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
) 12(א)(92

לחוק החברות, 
 1999-התשנ"ט

("חוק 
  החברות"):

  כן  כן  כן  כן  לא  כן  כן  כן

  

  זר ומנחם רהב.-עוזי ורדי רונן אשכנזי, אריאלה זוכוביצקי, :ההנים במועד זאך אינם מכ בדורי קבוצהלהלן דירקטורים אשר כיהנו במהלך תקופת הדוח 
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  נושאי משרה בכירה של החברה  :א26תקנה 

  :לעיל 26שפרטיהם לא הובאו בהתאם לתקנה למיטב ידיעת דורי קבוצה, , נכון למועד הדוח דורי קבוצההלן פרטי נושאי משרה בכירה של ל

  שם
מספר 
  זיהוי

  תחילת כהונה
יך תאר
  לידה

בחברה  רה,תפקיד בחב
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 
  אשכנזי

 2011באפריל  18 57499287
במרס  7

1962  

גלוב -מנכ"ל, מנכ"ל גזית
וח) בע"מ, ישראל (פית

יו"ר דירקטוריון דורי 
  בניה

מחזיק במניות של 
גלוב ישראל -גזית

(פיתוח) בע"מ 
ובנורסטאר החזקות 

אינק., כמפורט בתקנה 
  ד' לדוח. לפרקא 21

מכהן כיו"ר דירקטוריון  ;הטכניון, חיפה –בוגר הנדסה אזרחית 
גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ; מכהן -דורי בניה, כמנכ"ל גזית

א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, לב חברות הבאות: כדירקטור ב
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 
 ITRבע"מ, מילדן יזום והשקעות בע"מ, א. דורי ייזום בע"מ, 

Dori BV ,Citycon OYJח אשכנזי , גימל על המים בע"מ, רוק
, 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. ,
כיהן ; ג'י.אל.אי ניהול נכסים בע"מ וג.מ מרחב נדל"ן ובניה בע"מ

  דירקטור בחברה.כ

  שניר
  שרון 

027476456 
באוגוסט  19

2011  

23 
בפברואר 

1975  

דורי כספים בסמנכ"ל 
; מנהל כספים קבוצה

דורי תשתיות אנרגיה  א.ב
  בע"מ 

  לא
 ;המכללה למנהל, מנהל עסקיםוחשבונאות וגר ב ;רואה חשבון

; כיהן חשב באדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"משימש כ
  .דורי קבוצהכמנהל הכספים של ו דורי קבוצהכחשב ב

אורעד 
  יצחקי

025082223 

 2011בדצמבר  28
כיועץ משפטי 

ומזכיר החברה, 
 2012ביולי  29

  כסמנכ"ל ייזום

30 
בדצמבר 

1972  

יועץ  ,סמנכ"ל ייזום
 ;משפטי ומזכיר חברה

א. דורי מזכיר החברה ב
 תשתיות אנרגיה בע"מ
ממונה על האכיפה 
  הפנימית בדורי קבוצה

  לא
רך דין; בוגר משפטים, מכללת שערי משפט; מוסמך במנהל עו

; כיהן כיועץ The University of Manchesterעסקים, 
  .משפטי ומזכיר חברה בא. דורי בניה בע"מ

אריה 
  גלעד

060843471 
באוגוסט  19

2011  

29 
באוגוסט 

1982  
  לא  דורי קבוצהחשב ב

ופין; רואה חשבון; בוגר כלכלה וחשבונאות, המרכז האקדמי ר
רואה חשבון ומתמחה בקוסט פורר גבאי את קסירר, משרד רואי 

  קבוצה דורי חשבון; שימש כעוזר חשב ב

רוזנבלום 
  שמואל

 1951באפריל  21 050594068
ביולי  30

2012  

מבקר פנימי בדורי 
 ובדורי בניה קבוצה

  ובחברות הבנות 
  לא

אילן; בוגר כלכלה -מוסמך משפטים, אוניברסיטת בר
מבקר  CIAאילן; רואה חשבון, -ת, אוניברסיטת ברוחשבונאו

, בוחן מעילות מוסמך )IIAאיגוד מבקרי הפנים (פנימי מוסמך, 
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  שם
מספר 
  זיהוי

  תחילת כהונה
יך תאר
  לידה

בחברה  רה,תפקיד בחב
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

CFE  של לשכת בוחני מעילות, ארה"ב. שותף מנהל, משרד רו"ח
  רוזנבלום הולצמן.

וילנסקי 
אריאל 
  חביב

  
055406839  

  
 2012בדצמבר  10

6 
בנובמבר 

1958  
  לא  מנכ"ל דורי בניה

(כיהן כממלא מקום  מנכ"ל דורי בניהה תיכונית; מכהן כהשכל
יו"ר מכהן כ ;מנכ"ל דורי בניה עד למינויו כמנכ"ל דורי בניה)

 ניהל את ;) בע"מ1997דירקטוריון רום גבס חיפוי וקירוי (
 פעילות ברומניה ניהל אתבדורי קבוצה;  פעילות בסלובקיהה
בעל מניות  ;ופטרון קפיטל שותפות חברת טאגור קפיטל בע"מב
 מנכ"לכיהן כבעל מניות ו; מבנים מרכז בע"מב מנכ"לכיהן כו

  .אמדע ניהול והשקעות בע"מ

  ידי ידוח מל מובאים בדרך של הפנייה , חדלה הגב' נילי קלי לכהן כמנהלת חטיבות הייזום של החברה. פרטים נוספים2012במרס,  31ביום

 .)2012-01-068259(מס' אסמכתא  2012במרס,  15שפרסמה החברה ביום 

  למיטב ידיעת החברה, סיום 2012במאי,  31החל מיום  פנים של החברה על התפטרותהההודיעה גב' רחל בן משה, מבקרת  2012 ,באפריל 5ביום .

 31ביום את תפקידה  סיימהטמן אלמגור זהר ושות'. גב' רחל בן משה יהכהונה הינו לאור סיום עבודתה של המבקרת בפירמת רואי החשבון ברי

-2012-01(מס' אסמכתא  2012באפריל,  5לפרטים נוספים בדבר התפטרותה של גב' רחל בן משה ראה דוח מיידי של החברה מיום . 2012 ,במאי

 ), המובא בדרך של הפנייה.095427

  ידי שפרסמה החברה ידוח מל ייהמובאים בדרך של הפנ . פרטים נוספיםחדל לכהן מר יהודה בראון כמנכ"ל דורי בניה.  2012בדצמבר,  10ביום

 .)2012-01-305601(מס' אסמכתא  2012, בדצמבר 10ביום 

  לפרטים נוספים מונה מר אורעד יצחקי, לתפקיד סמנכ"ל ייזום, בנוסף לתפקידיו הקודמים כיועץ משפטי וכמזכיר החברה.  2012ביולי,  29ביום

 .), המובא בדרך של הפנייה2012-01-196269(מס' אסמכתא  2012ביולי,  30ראה דוח מיידי מיום 

  לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום מונה מר שניר שרון, שכיהן ערב המינוי כמנהל כספים בחברה, לתפקיד סמנכ"ל כספים.  2012ביולי,  29ביום

 .), המובא בדרך של הפנייה2012-01-196287(מס' אסמכתא  2012ביולי,  30

  מס' אסמכתא  2012ביולי,  30שמואל רוזנבלום, רו"ח למבקר פנימי בחברה. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום מונה מר  2012, ביולי 29ביום)

  .המובא בדרך של הפנייה), 2012-01-196311
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  של התאגידעצמאי מורשה חתימה   :ב26תקנה 

  .דורי קבוצהנכון למועד הדוח, לא קיימים מורשי חתימה עצמאיים ל

  ון של התאגידרואה החשב  :27תקנה 

  קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

  אביב-, תל3רח' עמינדב 

  שינוי בתזכיר או בתקנות  :28תקנה 

  .דורי קבוצהבתקנון בתזכיר או ועד למועד הדוח לא חל כל שינוי  2012בשנת 

   המלצות והחלטות הדירקטורים  :29תקנה 

את  דורי קבוצהשל בעלי המניות של  אישרה האסיפה הכללית המיוחדת 2012בספטמבר  12ביום 

  ההחלטות המפורטות להלן:

תנאי הסכם סיום ההעסקה של גב' אריאלה זוכוביצקי, אשר כיהנה כיו"ר החברה, וסיום  אישור   .א

 הסכם הניהול עם החברה שבשליטתה.

גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ לתקופה של - אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם גזית  .ב

 .2011בנובמבר  16שנים, בתוקף החל ביום שלוש 

התקשרות החברה בהסכם עם גזית ישראל ועם מר רונן אשכנזי, בקשר עם תנאי כהונתו של אישור   .ג

 2011בנובמבר  16לתקופה של שלוש שנים, בתוקף החל ביום  מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה

אישור  גזית ישראל. רה לביןאישור תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי במסגרת הסכם בין החב  .ד

 Gהתקשרות החברה בהסכם שכירות עם ג'י מרכזים מסחריים בע"מ לשכירות משרדים במתחם "
 ובהסכם לחלוקה בהוצאות עימה. גזית ישראלאביב יחד עם -צמרת" בתל

), 2012-01-233301 (אסמכתא מס' 2012בספטמבר  6לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

 בדרך של הפניה. המובא

  החלטות החברה  :א29תקנה 

  לחוק החברות. 255ר אישור פעולות לפי סעיף בדב בדורי קבוצהלא נתקבלו החלטות   .א

  (א) לחוק החברות. 254בדבר פעולה לפי סעיף  בדורי קבוצהלא נתקבלו החלטות   .ב

פי סעיף בקשר לעסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים ל בדורי קבוצהנתקבלו החלטות  לא  .ג

  . ) לחוק החברות1(270

בדבר פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושאי משרה, שבתוקף בתאריך  דורי קבוצההחלטות   .ד

  :הדוח

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון דורי קבוצה את חידוש פוליסת  2012במרס  14ביום  .1

רה שהינם בעלי לרבות נושאי מש ,ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בדורי קבוצה

ידי האסיפה הכללית של בעלי -בתנאים שאושרו על, 2012לשנת , (או קרוביהם)ה שליטה ב

עיקרי תנאי הפוליסה הינם כמפורט בדוח מיידי  .2009ביוני  7המניות של החברה ביום 
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לפרטים נוספים  .)2012-01-068268מס' (אסמכתא  2012במרס  15ה דורי קבוצה ביום שפרסמ

 לדוחות הכספיים. )א'3ד'(29ראה באור 

אישר דירקטוריון דורי קבוצה (לאחר שהתקבל אישורה של ועדת  2013במרס  13ביום 

לרבות ) את חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בדורי קבוצה, התגמול

לתקופה והמכהן כדירקטור בחברה, מר דורי סגל, שהינו חלק מקבוצת השליטה בנורסטאר 

ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה -פת של שנה אחת, בתנאים שאושרו עלנוס

. עיקרי תנאי הפוליסה הינם כמפורט בדוח מיידי שפרסמה דורי קבוצה 2009ביוני  7ביום 

 ).2013-01-004714 'מס(אסמכתא  2013 במרס 14ביום 

ביטוח והתחייבות לשיפוי מתן  (לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת)שר אידירקטוריון החברה  .2

פי -, וזאת עלדורי סגל, יעקב אלינב ויחזקאל צאיג, אריה מינטקביץ גב' רינת רמלר, וה"ה ל

 ותתקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים. לפרטים נוספים ראה דוח

 1  ),196332-01-2012(מס' אסמכתא  2012ביוני  30 שפרסמה דורי קבוצה ביום ים,מיידי

-2012(אסמכתא מס'  2012בנובמבר  21וביום  )2012-01-088857מס' (אסמכתא  2012באפריל 

01-285999.( 

אישרה לתקן את כתבי  2011ביוני  16האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי קבוצה מיום  .3

השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים אשר אינם בעלי שליטה בחברה  ו/או קרוביהם, 

אשר מכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה ו/או בתאגיד כלשהו שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או 

זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, מעת לעת, באופן שכתב השיפוי המתוקן יהא בנוסח 

בדבר זימון האסיפה הכללית  2011במאי  22שצורף כנספח ג' לדוח המיידי של החברה מיום 

 ).2011-01-157215(אסמכתא מספר 

אישרה מתן כתבי  2011ביוני  16האסיפה הכללית של בעלי המניות של דורי קבוצה מיום  .4

בדבר זימון  2011במאי  22פטור, בנוסח שצורף כנספח ד' לדוח המיידי של החברה מיום 

), לדירקטורים אשר אינן בעלי שליטה 2011-01-157215האסיפה הכללית (אסמכתא מספר 

, אשר מכהנים ו/או אשר יכהנו  מעת לעת בחברה ו/או בתאגיד כלשהו בחברה ו/או קרוביהם

 שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין.

  המידע הנכלל בדוחות המיידיים האמורים מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

  _____________________________________    2013במרס  13תאריך:   

  א. דורי בע"מ קבוצת  

  

  

  המתיח  :דםיתפק  :תמיםהחו שמות  

  יו"ר הדירקטוריון   אריה מינטקביץ  )1(
  

____________________  

  מנכ"ל  רונן אשכנזי  )2(
  

____________________  

  כספים סמנכ"ל  שניר שרון  )3(
  

____________________  
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  תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √– משבצת הרלוונטית באמצעותב. תשובה "נכון" תסומן ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

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 -אמצעותנכון" תסומן ב

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

מיום (לכל הפחות) תהיה לגבי תאגיד הבוחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם על אף האמור, "שנת הדיווח"  ;שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי. xx.31.12ועד ליום  xx .1.1הדיווח" משמעה מיום "שנת )2(

), "שנת הדיווח" תהיה שנה אחת מלאה לפחות, 121 -לגבי תאגיד שבוחר ליישם את השאלון במסגרת דוח מיידי (ע"ג טופס ת .)30.9.12(לגבי יישום מוקדם בדוח רבעוני ליום  30.9.12ועד ליום  1.10.11

  ;שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרתבמקרה שתאגיד מבקש להוסיף  )4(

   הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 , כאמורימים 90אם 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, 10((ב)א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :הדירקטורים החיצונים השונים)

  
  .עמוס ספירדירקטור א':  

  
  מתי דב.דירקטור ב':  

  
.2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

  
√ 

 

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף



 

2 

2.  
  א.

  
דירקטורים בלתי תלויים   4:  שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

  .לעיל 1בסעיף  דירקטורים חיצוניים כאמור 2-בנוסף ל
_____ _____ 

  

 1סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת  הראשונה

, ממשל תאגידי מומלצות)
א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10תקנה ו

 לתקנות הדוחות

  ב.
  

  -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   -) בעל שליטה - בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  -
  חברי הדירקטוריון, לפחות, בלתי תלויים.

  
  רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

  

  
√ 

 

  ג.
   תלויים. בלתי דירקטורים/מספר מינימאלי של  1שיעור בו יכהן בתקנון כי קבעהתאגיד 

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  _____. : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :הדיווח (לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים) בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

 כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה).   x לסמן(יש 

  
  

X 

בשנת  קיימו הםונמצא כי בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים)  .3
(והבלתי תלויים)  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף הדיווח את הוראת
   .(או בלתי תלוי) מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוניוכן  המכהנים בתאגיד

  
.ודירקטוריון החברה הביקורתועדת  שערך את הבדיקה האמורה:  יצוין הגורם - הינה "נכון" אם תשובתכם

  
√ 

   

א. 245,  241(ב), 240סעיפים 
 לחוק החברות 246 -ו

                                                                 
   . 1/3, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין לדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 1



 

3 

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט  2כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור (קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

  
√ 

 3סעיף  -חוק החברות  
לתוספת  הראשונה (הוראות 

  ממשל תאגידי מומלצות) 

 

לגבי גילוי המשתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור, התאגיד מכל הדירקטורים  ביקשדירקטוריון ישיבת טרם התחלת כל  .5
  3.העניין, לפי נושא  שעל סדר יומה של הישיבהב ו/או ניגוד עניינים שלהם אישי ענייןקיומו של 

  
האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו/או ניגוד עניינים, השתתפו בדיון ו/או בהצבעה כאמור יצוין בנוסף, 
  :(ב) לחוק החברות)278לרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף דיון ו/או הצבעה ש(למעט 

  
   ._____הצבעה:  כן. שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו/או ב �
  

  .(יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים/הצבעות שהיו בשנת הדיווח)
  לא. �
 

  
 

   
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי דילהעמ הדירקטוריון סירב לא הדיווח, בשנת .6
   החברות, ככל שנתבקש לכך. לחוק) א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –"לא נכון" (קרי, הדירקטוריון סירב כאמור)  הינה אם תשובתכם
  ._____לאמור:  גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין לבקשה, או היענות-לאי הדירקטוריון

    כאמור).לא רלוונטי (הדירקטוריון לא נתבקש 

   

 החברות לחוק) א(266 סעיף

                                                                 
2

  לעניין שאלה זו.  "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
3

  תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו. בשנת היישום לראשונה,  
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בישיבות  נכח לא, בתאגידבכירה אחר משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .7
  שהתקיימו בשנת הדיווח.  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 יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם ה – בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור)בכירה 
  הדירקטוריון כאמור:

  
  זינגר. לירוןגב'  זהות:

  
(מר רונן  התאגיד, שהינו גם מנכ"ל ("גזית ישראל") גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ-גזית  מנכ"לעסקית לעוזרת תפקיד: 
  .אשכנזי)

  
  .עובד של בעל השליטה פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו):

  לא כן    □: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
  

  ).15מתוך  1( 7%שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 
  
 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
  

X   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד,  לאבתקנון התאגיד   .8
   נחשבת מגבלה). אינהקביעה ברוב רגיל  –(לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

   –תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין  אם

  
√ 

 
לחוק  222 - ו 85פים סעי

ב. לחוק 46, סעיף החברות
 ניירות ערך 
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  ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.

 
  

   
  ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:   ב.

 
  

   
  ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:   ג.

 
  

   
  ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:   ד.

 
  

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי, מינוים

לחוק החברות, ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם  227 -ו 226מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2(-) ו1גם האמור בפסקאות (

 : _____.גביהםל האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

  
√ 

 
  הוראת חובה

ב. 224 -א.ו224סעיפים 
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .10
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

  הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

  כן   

 לא  

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן  

  
√ 

  

 

(א)  4סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה (הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות)

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
   הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

 1עד יום  :ותפקידו נא ציינו את שמו, חלף יו"ר הדירקטוריון)האחראי ( לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
כאחראית על נושא זה. בחודש  ,דירקטוריון החברהשימשה גב' אריאלה זוכוביצקי, שכיהנה כיו"ר  2012באפריל 
אחראי על הטמעת ומונה מר עמוס ספיר, דירקטור חיצוני, כיו"ר ועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית,  2012נובמבר 
   החלות על התאגיד . התאגידי הממשל הוראות

  
√ 

 

(ב)  4סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה (הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות) 
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12. 
 א.

חשבונאיתמומחיותבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלנדרש מזערימספרבתאגיד נקבע
  ופיננסית. 

 .2יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

  
√ 

  הוראת חובה 

) לחוק 12(א)(92סעיף 
 החברות

  ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד,

  הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

נוספים בעלי מומחיות חשבונאית בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים 
 לא (בימים) בה הזמן , ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופתימים 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

  
√ 

 
  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות219סעיף 

  ג.
  הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .5ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

   .0מקצועית:  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 60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

(ד), 219), 12(א)(92סעיפים 
) לחוק החברות, 1(א240

) 9(ג)(48-)(א) ו9(ב)(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 
  א.

(ד) לחוק החברות לענין גיוון הרכב 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף דירקטורמינויבמועד
  הדירקטוריון משני המינים. 

  הדיווח)רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת  לא  

  
   

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

  ב.
  חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור: - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

, ימים 60בשאלה 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

באפריל,  1דירקטוריון החברה ביום "ר כיוכדירקטורית וגב' אריאלה זוכוביציקי סיימה את כהונתה  :המינים
  מונתה גב' רינת רמלר כדירקטורית בחברה. 2012במאי,  17וביום  ,2012

  
√ 

 

  

 2סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה (הוראות 

  ממשל תאגידי מומלצות)

  

  .ג
  מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

  .1נשים:   ,7גברים: 
_____ _____ 
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אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות    (וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

14.   
  א.

  הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  5    ):2012שנת רבעון ראשון (
  2                            רבעון שני: 

  5                       רבעון שלישי: 
  3                         רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 
  

א. 224 -ו 98 , 97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
 לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבות

במהלך  ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימולרבות  - 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 
 לגביביקורת (
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ( כספיים

חבר דירקטור ה
  וועדה זו)ב

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

  (תוך ציון שם הועדה) הוא חבר

אריה 
(החל  מינטקביץ

מיום 
25.3.2012(   

100%  -  -  -  

אריאלה 
  זוכוביצקי

(חדלה לכהן 
  )1.4.2012ביום 

ועדת ממשל תאגידי ואכיפה   -  -  100%
  100% מנהלית
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 דור יוסף סגל
(החל מיום 

12.9.2012(  

100%  -  -  -  

רונן אשכנזי 
(חדל לכהן 
כדירקטור ביום 

12.9.2012(  

89%  -  -  -  

 מנחם רהב
(חדל לכהן ביום 

12.9.2012(  

100%  

  

ועדת ממשל תאגידי ואכיפה   100%  100%
  100% מנהלית

זר -עוזי ורדי   
(חדל לכהן ביום 

12.9.2012(  

100%  100%  100%  -  
  

  

   
  

  -  -  -  100%  שרון זוזובסקי
  

   

   
  

לא התקיימו  -  ועדת תגמול  75%  93%  93%  עמוס ספיר 
  ישיבות בשנת הדיווח

 ועדת ממשל תאגידי ואכיפה
  100%מנהלית 

  
   

   
  

לא התקיימו  -  ועדת תגמול  100%  100%  100%  מתי דב
  ישיבות בשנת הדיווח

ועדת ממשל תאגידי ואכיפה 
  100% מנהלית

  
   

   
  

רינת רמלר 
(החל מיום 

17.5.2012(  

לא התקיימו  -  ועדת תגמול  50%  90%  100%
  ישיבות בשנת הדיווח

ועדת ממשל תאגידי ואכיפה 
  100% מנהלית
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 יעקב אלינב
(החל מיום 

12.9.2012(  

100%  -  -  -  
  

   

   
  

יחזקאל צאיג 
(החל מיום 

1.11.2012(  

100%  -  -  -  
  

   

15. 
 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

  
√ 

 5סעיף  -חוק החברות  
לתוספת הראשונה (הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות)

16.  

  בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה).

  
√ 

 
  הוראת חובה

  לחוק החברות 60סעיף   

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17. 
  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ימים כאמור  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
כיהן  לא (בימים) בה הזמן (נכון/לא נכון) תצוין תקופת) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא 2א.(363בסעיף 

  ._____ :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור
 

  
√ 

 

  הוראת חובה
  

 (א) לחוק החברות94סעיף  

18.  
  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף כאמור  ימים 90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 

  
√ 

  הוראת חובה 
  

  לחוק החברות 119סעיף 
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כיהן בתאגיד  לא (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת6א.(363
  ._____ :מנכ"ל כאמור

  

כפל הכהונה אושר בהתאם  בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, .19
  (ג) לחוק החברות.121סעיף 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  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ .20

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

  
√ 

 

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     (ג) לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____

21.  
  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

  
√ 

  לחוק החברות 106סעיף  
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  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22. 
  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

  
√ 

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות 115סעיף 
23.  

  חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו
  
√ 

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות 115סעיף 
24. 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
  הוראת חובה __________

  
 לחוק החברות 115סעיף 

  קרובו. או השליטה בעל  א.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

  
√ 

 

 

  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
  
√ 

 

  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
  
√ 

 

  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
  
√ 

 

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

  
√ 

 

25.  
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

  . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

  
√ 

  הוראת חובה 
  

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 
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חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
   ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור יצוין   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

  
√ 

  הוראת חובה 

 א. לחוק החברות116סעיף 

27. 
לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.לעניין , של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות
  
√ 

  הוראת חובה 

) לחוק החברות, 1(117סעיף 
 6סעיף  -חוק החברות 

לתוספת  הראשונה (הוראות 
 ממשל תאגידי מומלצות)

28. 
 הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

  

  
√ 

  הוראת חובה 

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

29. 
 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגביבשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת 

 . כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול
  
√ 

  הוראת חובה  

 ) לחוק החברות6(117סעיף 

  

  

( תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתה - להלן הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

  

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני שהוגשו בשנת הדיווח הובאו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  א.  .30
  . , ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינההדיון בדירקטוריון

  
√ 

   
  הוראת חובה

  

אישור הדוחות ) לתקנות 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  הכספיים,
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לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותיצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת   ב.
  . 3הרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

  הליך אישור הדוחות הכספיים.  __________

 
  

  ג.

  : ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבין מועד העברת בפועל מספר הימים שחלפו 

  

  3):    2012דוח רבעון ראשון (שנת 
  4דוח רבעון שני:                             
  3דוח רבעון שלישי:                        
  3דוח שנתי:                                    

  

_____  

  
  

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןות הועדה וישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
  הדיווח. שנתהמתייחסים לתקופות הנכללות ב התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

  
√ 

  הוראת חובה 
  

לחוק החברות, תקנה  168סעיף 
) לתקנות  אישור הדוחות 2(2

 .הכספיים
 _____  _____  להלן: המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח, כל הבועד  .32

  הוראת חובה
  

לתקנות אישור הדוחות  3תקנה 
  הכספיים.

  
  .(במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

  
√ 

 

  
  ב.

  

  כהונת חברי ועדת ביקורת). לענין(ג) לחוק החברות (-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

  
√ 

 

  
  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

  
√ 

 

  
  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

  
√ 

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

  
√ 

 

  
  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.

  
√ 
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  ז.

דירקטורים בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו 
  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

  
√ 

 

כאמור לא אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים   
 _____ _____  ._____: התקיים

  

  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 
 הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין(ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הביקורתועדת

הינם נאותים לשם ביצוע עבודת , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת
 .ביקורת ראויה

  
√ 

  
  ) לחוק החברות5(117סעיף 

34. 
  המלצותיה המבקר, העבירה ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) אתטרם מינויו של רואה החשבון 
  .המבקר החשבון רואה היקף עבודתו ושכרו של עם לאורגן הרלוונטי בתאגיד, בקשר

 (בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר) לא רלוונטי.  

ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות  -  אם תשובתכם הינה "נכון"
  :הדוחות הכספיים)

 כן  

  הניח דעתו (תוך ציון זהותו) (במקרה שהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרלוונטי לא

  ).המבקרעם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בקשר 

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

  

  
√ 

  ) לחוק החברות5(117סעיף  
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35. 
החשבוןרואהעבודתבחנה בשנת הדיווח כי לא היתה מגבלה עלהביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים)ועדת

  .המבקר
  
√   

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה (ו/או הביקורת ועדת
  והשלכותיהם.

  
√ 

לתקנות אישור  2תקנה   
הדוחות הכספיים, חוק 

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

  תאגידי מומלצות) 

37. 
הניחה את דעתה, טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, בדבר  (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הביקורת ועדת

  ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע התאמת כשירותו

 בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר לא רלוונטי).(     

  
√ 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  
"דוחות מבוקרים (לעניין 

  כדין")

38. 
  

נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו (כרואה חשבון מבקר 
  . 6 בתאגיד):

  
_____  

  
_____  

חוק ניירות ערך ותקנותיו 
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

39. 
  

  הוזמן. ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 

  
√ 

(ב) לחוק החברות,  168סעיף   
לתקנות  אישור  2תקנה 

  הדוחות הכספיים  

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

יאושרו  עסקאות כאמורעל מנת להבטיח כי התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין 
 כדין. 

  
√ 

   

,         255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278
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41. 

 

  

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- מועסק על אינו) בשליטתושלרבות חברה ( בעל השליטה או קרובו

   –נותן לו שירותי ניהול) יצוין אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או 

(שירותי הניהול  0התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו/או קרובו (לרבות חברות שבשליטתם):  ידי-על המועסקים מספר  -
   .ידי החברה)-מועסקים עלישראל, שאינם  גזית של עובדים ניתנים באמצעות

  : דיןים הקבועים בנידי האורגבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

 כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי_____.

 X 
  

 ) לחוק החברות4(270סעיף 

42. 
  .(בתחום אחד או יותר) בתחום פעילותו של התאגיד נוספים עסקים איןהשליטה לבעל  למיטב ידיעת התאגיד,

 בו: יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה –נכון" לא  אם תשובתכם הינה "

   כן □

  לא  □

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). □

  

√ 

   

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ( 36

 )חשוב למשקיע הסביר

  

 הדיווח קיימה בשנת .המכהנים בה והדירקטורים החברה על החל הדין ובתחום החברה עסקי בתחום לדירקטורים הכשרה תכנית החברה אימצה 2013 מרס בחודש: 10הערה לשאלה  -
 החברות חוק זה ובכלל, הדירקטורים ועל החברה על החלות וברגולציה בחקיקה מהותיים נסקרו עדכונים וכן החברה בפעילות הקשורים בנושאים לדירקטוריםוהדרכות  הרצאות החברה

  .באתר ההקמה של תחנת הכוח של דוראד אנרגיה בע"מ דירקטורים סיור קיימה החברה, בנוסף). 20תיקון מס'  -ו 16' מס תיקון(

  : 14 שאלההערות ל -

 בכתב החלטות כולל זו שאלהתשובה לב הישיבות מספר.  

 השתתפות לשיעור ההתייחסות, כן כמו. בלבד כהונתם בתקופת שהתקיימו לישיבות הינה הדיווח שנת במהלך לכהן חדלו או מונו אשר דירקטורים השתתפות לשיעור ההתייחסות 
  .דין פי על להשתתף רשאים הדירקטורים בהן לישיבות הינה בישיבות

  13.3.2013 תאריך החתימה:            עמוס ספיר: הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ויו"ר הביקורת ועדת יו"ר        מינטקביץאריה : 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 

  .1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

), אחראית לקביעתה והתקיימותה "התאגידלהלן: "(בע"מ  דורי קבוצת א.ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  .בחברהשל 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

דיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל בקרה פנימית על ה

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס 

מנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות למהי

  בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  

דרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נ

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.

  

פי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכס

  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 ההנלה הגילוי ו ; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיבתאגיד והאפקטיביות שלה

  לה את הפעולות הבאות:לכבפיקוח הדירקטוריון 

בקרות ברמת (א) זוהו ומופו החברות המשותפות בתהליך, נעשה מיפוי תהליכים בנושאים הבאים:  .1

 ;כלולותחברות (ו) השקעה ב ;הכנסות ה)(  ;מלאי; (ד) מערכות מידע; (ג) תהליך דיווח כספי; (ב) הארגון

 ;רכש(ז)  -ו

וצע תיעוד של התהליכים שמופו, נבחנו הבקרות הקריטיות והוכנה תוכנית לבדיקת האפקטיביות של ב .2

ידי רואי -ידי התאגיד והן על-ת הן עלהבקרות. האפקטיביות נבדקה ובוצעו טסטים על הבקרות הקריטיו

 החשבון.
  דירקטוריון התאגיד שותף בתהליך ועודכן על ממצאיו.

, הדירקטוריון , כמפורט לעילות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריוןבהתבסס על הערכת האפקטיבי

בדצמבר,  31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

  אפקטיבית. הינה, 2012

  



 
  הצהרת מנהלים

  )1ב(ד)(9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי
  

  , מצהיר כי:רונן אשכנזיאני, 
  

 (להלן 2012 לשנת) "התאגיד" :(להלן בע"מ דורי קבוצת א.של  התקופתיהדוח בחנתי את  )1(
 );:הדוחות:"

  

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 

 יו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;יה
 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  )3(
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

 שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת ול התאגיד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר ש )4(
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  ולים באופן סביר להשפיעהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העל

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 
  -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 דים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי במישרין או מעורבים עוב
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 
 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(
  

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  )א(
רבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, ל

בא לידיעתי על , מו2010-"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש
 -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, 

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי   )ב(
הבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים ל

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי   )ג(

ימית כאמור בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי אפקטיביות של הבקרה הפנ
 למועד הדוחות. 

  
  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.לעיל אין באמור 

  
  
  
  

  תאריך:

 2013, סבמר 13
  רונן אשכנזי 

 מנהל כללי
  

  



  הצהרת מנהלים
  )2ב(ד)(9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

  
  , מצהיר כי:שניר שרוןאני, 

  

: (להלן בע"מ קבוצת א.דורי של ומידע כספי אחר הכלול בדוחותהדוחות הכספיים תי את בחנ )1(
 );"הדוחות" :(להלן  2012 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 לאור 
  

ל בדוחות משקפים באופן נאות, מכל והדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכללפי ידיעתי,  )3(
לות ותזרימי המזומנים של התאגיד והבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפע

 ים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכ
  

של והדוחות הכספיים ת הביקורת ולרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי  )4(
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:
  

יעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקב  )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע 

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

 -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכןספי והכנת הדוחות הדיווח הכ
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 )5(
 

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי   )א(
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח 

, ככל שהוא רלוונטי 2010-דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (
בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול 

  -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 
 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא   )ג(
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. מסקנותיי 

 ה.לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח ז
  

  באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין 
  

   תאריך:

 2013 סבמר 13
  שניר שרון 

 כספים סמנכ"ל
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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 
  

  ערךניירות תקנות ב(ג) ב9סעיף בהתאם ל
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
 31החברה) 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 .2012 בדצמבר

בקרה פנימית על דיווח של רכיבי אפקטיביות ה ם אתבית על דיווח כספי ולהערכתלקיום בקרה פנימית אפקטי
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 104יקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ב
) 1). רכיבים אלה הינם: ("104תקן 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 
) בקרות 5(; הרכש) בקרות על תהליך 4( ;תהליך המלאי) בקרות על 3; (תהליך ההכרה בהכנסה) בקרות על 2מידע; (

  )."רכיבי הבקרה המבוקרים" - (כל אלה יחד מכונים להלןעל תהליך השקעה בחברות כלולות 
  

 הבמטרנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי - . על104לתקן 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 , ריםברכיבי הבקרה המבוק חולשה מהותית 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 

הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות 
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 

ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים 
  .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 חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס  הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות
ם תשתנה נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפשבקרות 

  לרעה.
  

ר בדצמב 31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,
2012.  

  
 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 2012בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו ,2011בינואר  1 - ו 2011, 2012 בדצמבר

  .דוחות כספיים בלתי מסויגת על אותם , כלל חוות דעת2013 סמרב 13 מיום ,והדוח שלנו
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון 2013, סבמר13
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