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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה – חלק ראשון

 הגדרות .1

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ(.  -" החברה"

 החברות המאוחדות שלה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.ו החברה -" הקבוצה"

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

 .א. דורי בניה בע"מ  -" בניה דורי"

 והחברות המאוחדות שלה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.דורי בניה  – "בניה דורי תקבוצ"

 דוראד אנרגיה בע"מ. – "דוראד"

 .בחברהלשעבר שליטה ה, בעלת גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ-גזית - "ישראל גזית"

 .גזית ישראל, בעלת שליטה בגלוב בע"מ-גזית - "גזית גלוב"

 אביב בע"מ.-לניירות ערך בתל בורסהה -" הבורסה"

 . 2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  -" הדוחות הכספיים"

 . 2016בדצמבר  31דוח הדירקטוריון של החברה ליום  -" הדירקטוריון דוח"

 .2016הדוח התקופתי של החברה לשנת  - "הדוח"

בספטמבר  10שפורסם מחדש ביום  2013ברה לשנת התקופתי של החדוח ה -" 2013התקופתי לשנת  הדוח"

 ., אשר סעיפים ממנו מובאים בחלק זה בדרך של הפניה(2014-01-155652' )אסמכתא מס 2014

 .2016בדצמבר  31יום  –" מועד הדוח"

 המועד הסמוך למועד פרסום הדוח. -" הדוחאישור מועד "

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

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

  כללי .2

  .1961 מרסחודש החברה התאגדה ונרשמה כחברה פרטית ב

נכון למועד  ה.ניירות ערך שללציבור פיו הונפקו -לראשונה תשקיף על החברהפרסמה  1993 יוליחודש ב

  למסחר בבורסה.ואגרות חוב של החברה רשומות מניות הדוח, 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את שינוי שמה של החברה, לשם "קבוצת לוזון  2016רס במ 29ם ביו

 2016 במאי 29 ביום. בע"מ", או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם החברות אשר יכלול את השם "לוזון"

 . "מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת, "הנוכחי לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם אישור התקבל

בישראל  יזמות נדל"ן למגורים של בפעילותבאמצעות חברות בנות ו/או קשורות, וסקת, במישרין עו החברה

ועבודות גמר  קבלניים פרויקטים של ביצוע בפעילותעוסקת ו, רונסוןבאמצעות  בפולין וכןובסלובקיה, 

ידי רום גבס בשיעור של -ואינובייט בע"מ )חברה פרטית המוחזקת על רום גבס ,בניה דורי באמצעות בישראל

 ומפעילה הקימה אשרפרטית  חברה, דוראדלהקמתה של  שהביאומהיזמים  היתה החברה ,בנוסף. (50.1%

 .בה מהותית השקעה לחברה ואשר, באשקלון תחנת כוח פרטית לייצור חשמל

 התפתחויות עיקריות בעסקי החברה .3

 ; חילופי כהונות נושאי משרה בחברה2016בחודש ינואר  בחברהשינוי שליטה  3.1

גזית ישראל )באמצעות חברות בת פרטיות שבשליטתה(,  היתה מצויה החברה בשליטת 2011החל משנת 

מכרה גזית ישראל את מלוא החזקותיה  2016בינואר  14אשר הינה חברה פרטית בשליטת גזית גלוב. ביום 
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רסה ומחוצה לה. יצוין כי לאחר המכירה האמורה, גזית ישראל המשיכה במניות החברה, בעסקאות בבו

מיליון  120ידי החברה וכן נשארה בתוקפה מסגרת אשראי בסך של -להחזיק בשטרי הון שהונפקה לה על

"(. לפרטים בדבר עסקה עם קו האשראי מגזית)" 2015ש"ח שהעמידה גזית ישראל לחברה בחודש נובמבר 

 1.8המתייחסת בין היתר לשטרי ההון ולקו האשראי האמור, ראה סעיף  2017נואר גזית ישראל מחודש י

 להלן.

, בעקבות רכישת החזקות גזית ישראל בחברה, החברה הינה חברה בשליטתו של 2016בינואר  14החל מיום 

בעלת )"( של מר לוזון 99%)באמצעות ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ) עמוס לוזון מר

מהון המניות המונפק  76%-"((. למועד הדוח מחזיק מר עמוס לוזון )באמצעות בעלת השליטה( כהשליטה

 .ג. לדוחות הכספיים. 1של החברה. לפרטים נוספים אודות שינוי השליטה בחברה ראה באור 

 2017ובשנת  2016לפרטים אודות חילופי כהונות נושאי משרה בחברה נוכח שינוי השליטה, וכן במהלך שנת 

 לדוחות הכספיים.  (ו(2.ד.30-.ג. ו1עד למועד הדוח, ראה באורים 

 .למועד הדוח מכהן מר עמוס לוזון כיו"ר דירקטוריון החברה, ומר ארז תיק מכהן כמנכ"ל החברה

  גבסרום  עסקת; ישראל מגזית אשראי קו 3.2

נכנסה לתוקפה המחייב עסקה במסגרתה מימשה דורי בניה אופציה אשר הוענקה לה  2016במרס  28ביום 

, לחייב את החברה לרכוש מדורי בניה את מלוא החזקותיה של דורי 2015ידי החברה בחודש נובמבר -על

 2016 באפריל 11 ביוםבניה אותה עת ברום גבס )אשר היתה חברה בבעלות מלאה של דורי בניה(, ובהתאם 

תמורת סך כולל של  לחברה בניה מדורי גבס רום מניותבמסגרתה הועברו מלוא , ה האמורהעסקה הושלמה

מיליון ש"ח, ורום גבס הפכה לחברה בת בבעלותה המלאה )במישרין( של החברה. לפרטים נוספים  106

 לדוחות הכספיים. (יא(2.ב(11 אודות העסקה האמורה ראה באור

 אשראי קו מתוך בחברה התקבלהששילמה החברה לדורי בניה בגין האופציה האמורה  המימוש מורתת

לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר  (ד(1.ד.30לפרטים נוספים אודות קו האשראי מגזית ראה באור  .מגזית

לחלק  3.6 המתייחסת בין היתר לקו האשראי האמור, ראה סעיף 2017עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר 

  . זה

 החברהמלאה של לחברה פרטית בבעלות  בניה דוריפיכת ההסכם מיזוג משולש הופכי ל 3.3

 המלאה בבעלותה, ייעודית פרטית חברה עם מיזוג בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 באפריל 13 ביום

(, לשם מיזוג של דורי בניה עם החברה המיזוג לביצוע ייעודי באופן הוקמה אשר) החברה של( 100%)

 בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום. הייעודית האמורההפרטית 

 המתלים התנאים התקיימותועם , במסגרתה אשר, החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי על מיזוג עסקת

ביולי  24ביום . החברה ידי עלמוחזקות  מניותיה שכל פרטית בת חברה להיות בניה דוריהפכה , שנקבעו בה

והיא חדלה להיות חברה  דורי בניה נמחקו מן המסחר בבורסה של, מניותיה האמור הושלם המיזוג 2016

וכן חדלה  ,, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברותבבעלות מלאה של החברה ציבורית והפכה לחברה פרטית

 .לדוחות הכספיים (יג(2.ב.11לפרטים נוספים ראה באור להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

  סטטוס מסגרות אשראי והלוואות החברה בבנקים 3.4

למועד הדוח, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים 

החברה פועלת אל מול בנקים מממנים שלה לשם חידוש ו/או עדכון  הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות.

הלוואותיה מהם, אשר יכלול, בין היתר, פירעונות של חלק מסכומי ההלוואות לפי  תקופות פירעון של

העניין. למועד זה, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים 

  .הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות
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 עסקת רונסון 3.5

לית של רונסון, בוצעה עסקה בה התקשרה רונסון , בהמשך לאישור האסיפה הכל2016בדצמבר  23ביום 

"(, ITR)תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל( )" .ITR 2012 B.Vעם  2016בנובמבר  9ביום 

במסגרתה מכרה רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של רונסון, הידוע כפרויקט 

"NOVAבוורשה שבפולין, ל "-ITR אלפי זלוטי. תשלום התמורה בוצע  175,119-ורת סך מעודכן של כתמ

ידי רונסון וכנגד תשלום במזומן בסך -( על38.9%ברונסון )  ITRכנגד רכישה עצמית של מלוא החזקות

מיליון זלוטי בתנאים שנקבעו לכך. לפרטים נוספים אודות העסקה האמורה ראה באור  34.3-מעודכן של כ

 ספיים. לדוחות הכ (א(3.ב.11

ברונסון של החברה  החזקותיהשיעור  גדל, רונסוןידי -עלהמניות כאמור רכישת  כתוצאה מהעסקה, נוכח

מהון המניות של רונסון והחברה הינה בעלת השליטה היחידה ברונסון. בהתאם דוחותיה  66%-לשיעור של כ

 2.1.3נוספים ראה סעיף הכספיים של רונסון מאוחדים לראשונה בדוחות הכספיים של החברה. לפרטים 

 דוח הדירקטוריון.ל

 עסקת גזית ישראל 3.6

, נחתם הסכם בין החברה לבין גזית ישראל ולבין בעלת השליטה, מכוחו בוצעה 2017בינואר  12ביום 

הקצאה פרטית לא מהותית של מניות לגזית ישראל כנגד המרת ריבית שנצברה על ההלוואות שנלקחו 

הושגו הסכמות, הכפופות להתקיימות תנאים מתלים, בדבר, בין היתר, במסגרת קו האשראי מגזית וכן 

ידי החברה לפי תשקיף; המרה למניות של -המרת קו האשראי מגזית לאגרות חוב סחירות שיונפקו על

החברה של חלק מהרכיב ההמיר שהיה כלול בשטר הון שהנפיקה החברה לגזית ישראל, תיקון חלק משטרי 

זית ישראל, מכירת יתרת שטרי ההון שהנפיקה החברה לגזית ישראל לבעלת ההון שהנפיקה החברה לג

השליטה, ביטול למפרע של ריבית על שטרי ההון האמורים והענקת אופציית מכר על ידי בעלת השליטה 

ידי גזית ישראל )או לחלופין שטר הון -לגזית ישראל, ללא תמורה, בהתייחס למניות החברה שיוחזקו על

 .א. לדוחות הכספיים.33תנאים וכמפורט בבאור המיר(, והכל ב

 הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות )סדרה ח'( לפי תשקיף להשלמה 3.7

אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  105,000,000, השלימה החברה הנפקה לציבור של 2017בינואר  31ביום 

, והודעה 2017בינואר  19ביום  , כפי שתוקן2016בנובמבר  30וזאת על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 

, וזאת לאחר עודף ביקושים שהוצעו לרכישת אגרות החוב 2017בינואר  24משלימה של החברה מיום 

יוסף כי התשקיף האמור כלל אפשרות  ..ב. לדוחות הכספיים33האמורות. לפרטים נוספים ראה באור 

 .ל החברה, אשר לא בוצעהלהצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( ש

 מצבה הפיננסי, עסקי ותפעולי של דורי בניה 3.8

כך שנכון למועד , שלה הקיימים הפרויקטים בביצוע דורי בניה התקדמה הדוח מועד ועד 2016 שנת במהלך

ושלושה מהם ( 99%-)כ פרויקטים, שניים מהם נמצאים בשלבי ביצוע סופיים הדוח נותרו בביצועה חמישה

ממימוש  , וכחלק2016 במהלך שנת, בנוסף. 60% -וכ 81% -, כ41% -רי ביצוע של כנמצאים בשיעו

 תבעל עבור בפרויקטים והתמקדות פעילות צמצום של בעלת השליטה בדורי בניה בדברהאסטרטגיה 

 הכללי ההיקףמהאמור  , וכתוצאהבביצועה שהיופרויקטים  ממספר דורי בניה, בהסכמה, השליטה, יצאה

 באופן משמעותי.  צומצם דורי בניהידי -על המבוצעות העבודות של

 בניה דוריבהיקפי הפעילות של לשינויים שחלו התייעלות וכדי להתאים את מצבת העובדים  מטעמי, כמו כן

במהלך של צמצום מצבת העובדים. לצד זאת, התווספו גם  2016 שנת במהלך בניה דוריכאמור, נקטה 

 העובדיםמה מצבת . לאור האמור, הצטמצבכירים עובדים ביניהםהתפטרויות יזומות מצד עובדים, 

 הדוח למועד שנכון כך, 2015בדצמבר  31ביום זו שהיתה בהשוואה ל מהותי באופןבניה  בדורי המועסקים
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כאמור, מינתה  בדורי בניהשסיימו עבודתם  בכירה משרה נושאי חלף. בלבד עובדים 35 בניה בדורי מועסקים

את  הבטיח. צעד זה דורי בניהב הקייםהאדם  כח מתוך בעיקרתפקידים  בעלי 2016שנת  במהלך בניה דורי

האדם, סייע לשמור על הידע הארגוני  בכחהצמצום המשמעותי  חרף בניה דוריתפקודה הרציף של  המשך

 עלויות בהפחתת וסייעמחד  בניה דורישל עובדים מקצועיים ב הישארותם את הבטיח וכן בניה דוריב

   . מאידך

"מ בע סיבוס דניה עם בהסכם, )כפי שעודכנה( 2016מרס חודש לפרטים בדבר התקשרותה של דורי בניה ב

 (4(טו(2.ב.11ראה באור , בדקבפרויקטים מסוימים ושירותי  ניהול שירותי ולקבלת בניה ציוד למכירת

 לדוחות הכספיים.

בפרויקטים הקיימים שלה המצויים בביצוע, תרכזת מ דורי בניה, הקרובה ובתקופה הדוח למועד נכון

המצויים בשלבי סיום שונים. כן פועלת  פרויקטיםת יתרת התחייבויותיה בבהשלמ מאמציה את קדתוממ

דורי בניה להיערכות לקליטת פרויקטים חדשים בשנים הקרובות, וזאת בעיקר בפרויקטים שבהם הקבוצה 

 היא היזם.  

.י. לדוחות הכספיים 1רי בניה, לרבות צריכה התזרימיים, ראה באור לפרטים בדבר מצבה הפיננסי של דו

 לדוח הדירקטוריון, בהתאמה. 2.3.2וסעיף 

 זה.)תיאור תחום קבלן מבצע( לחלק  12סעיף אודות דורי בניה ורום גבס ראה לפרטים נוספים 

  כללי – קבוצהתחומי הפעילות של ה .4

 ן מגזרי הפעילות של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים: ללה

 למגורים עיקרב"ן הנדל בתחום פרויקטיםה, שיווק ומכירה של הקמ, פיתוח, ייזוםאיתור,  –ת ופעילות יזמ 4.1

 סלובקיה. ים בלמגור פרויקטים בייזום עוסקת הקבוצה, כן כמו. ישראלב

 המוצגת, רונסוןהחברה בפולין באמצעות כולל את פעילותה של  והחברה בתחום זה אינ פעילותתיאור 

  נפרד. פעילות בדוחות הכספיים של החברה כתחום

  זה.  חלקל 10עיף לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה ס

ועד  2016, רונסון הינה חברה בת בשליטת החברה. במהלך שנת 2016בדצמבר  23חל מיום ה – רונסוןפעילות  4.2

)ראה לעניין זה עסקת רונסון, כנזכר בסעיף  החברה של משותפת בשליטה חברהרונסון למועד הדוח היתה 

שלה רשומים למסחר מניות ואגרות חוב אשר התאגדה בהולנד ואשר רונסון הינה חברה  לחלק זה(. 3.5

  .בפולין פרויקטים למגורים הקמה ומכירה של  ,ייזוםרונסון עוסקת ב בבורסה בוורשה, פולין.

 זה. לחלק  11לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף 

, מגוריםמגורים, בישראל, כגון מגדלי יוקרה לקבלניים ביצוע של פרויקטים  -פעילות כקבלן מבצע  4.3

מר כן ביצוע עבודות גבבניית פרויקטים מורכבים והתמחות , ציבורמבני ו משרדים, מרכזים מסחריים

, חברות בנות בבעלות מלאה רום גבסו דורי בניה , וזאת בעיקר באמצעותהתאם לדרישות לקוחות הקצהב

 .(50.1%אינובייט בע"מ )חברה מוחזקת של רום גבס בשיעור של של החברה, וכן באמצעות 

 ראה סעיף לבין דורי בניה החברהתיחום פעילות הייזום ופעילות הבניה בין לפרטים בדבר הסכם להסדרת 

   .2013 לשנת התקופתי לדוח' א חלקל 10.25.1

 חלק זה.ל 12לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף 
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של המונפק ן הוהמ 9.4%-( כ, באמצעות דורי אנרגיה)בעקיפיןלמועד הדוח מחזיקה החברה  – דוראדפעילות  4.4

תחנת כוח פרטית לייצור חשמל,  ומפעילה הקימההינה חברה פרטית שנרשמה בישראל ש אשר ,דוראד

  באזור אשקלון. ,מגוואט 860-ייצור מכסימלי של כ כושר בעלתעל בסיס גז טבעי,  בעיקר

 . חלק זהל 13לפרטים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף 

 2004משנת  החל. זו פועלת הקבוצה בהשכרה ובמכירה של נדל"ן לשימושים עסקיים במסגרת -אחרים  4.5

היקף  הדוח ולמועד 2016 בדצמבר 31 ליום נכון. באופן הדרגתי הפעילות בתחום פעילות זה צומצמה

 .הפעילות של הקבוצה בתחום זה אינו מהותי ביחס לפעילות הכוללת שלה
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   :2016בדצמבר  31יום נכון ל)חברות עיקריות(  מבנה ההחזקות של הקבוצה .5
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 פרויקטים

חברות 

 פרויקטים

 פרויקטים

Elgador 

Management 

100% 

 תחום: קבלן מבצע

 

 ישראל

 תחום: דוראד

 

 סלובקיה

100% 

100% 50%  

50.1% 18.75% 

 רונסוןתחום: 

 

 עמוס לוזון

77% 
 ציבור

23% 

100% 66% 
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 במניותיה  תועסקאו הון החברהת בושקעה .6

 31ם שקדמו ליום ימהלך השנתיבאשר בוצעו  החברהת בהון והשקעלמיטב ידיעת החברה, פירוט  ,הלןל

ן יינעעל חרת של במהותית אכן כל עסקה וועד למועד הדוח  2017בינואר  1ובתקופה שמיום  2016בדצמבר 

 רסה: ולב ץוחמ החברהמניות ב

במסגרת עסקה של החברה עם גזית  - 2015בין החברה לבין גזית ישראל מחודש יוני  ת ההמרות להוןעסק 6.1

, ויתרה גזית ישראל על זכות 2015ידי האסיפה הכללית של החברה בחודש יוני -ישראל, אשר אושרה על

ההמרה למניות החברה אשר היתה כלולה בתנאי שטר הון אשר אליו הומרה מסגרת אשראי נוספת 

לדוחות  (ג(1.ד.30 לפרטים נוספים ראה באור מיליון ש"ח. 140ידי גזית ישראל לחברה בסך של -שהועמדה על

 הכספיים. 

, פרסמה גזית 2015בדצמבר  13ביום  - שלא הושלמה 2015הצעת רכש מלאה למניות החברה מחודש דצמבר  6.2

ישראל, אותה עת בעלת השליטה בחברה, מפרט הצעת רכש מלאה למניותיה הרגילות של החברה בהתאם 

אגורות  63.5אגורות למניה, אשר עודכן לאחר מכן לסך של  50סך של לחוק החברות, בתמורה ל 366לסעיף 

למניה. הצעת הרכש והתחייבות גזית ישראל לרכישת מניות הניצעים במסגרת הצעת הרכש הותנו בקבלת 

לחוק החברות. לאחר  337הודעות קיבול הדרושות לשם ביצוע הצעת רכש מלאה בהתאם להוראות סעיף 

בינואר  10. ביום 2016בינואר  10ל הצעת הרכש ליום קיבול, נקבע מועד הקיבול שהארכות של תום תקופת ה

, הודיעה גזית ישראל כי הצעת הרכש לא נענתה שכן שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה 2016

 מהון המניות המונפק של החברה. 5%-מהווה יותר מ

  – 2017; מכירת החזקות אדלטק במרס לטקאדו פסגות - 2016ינואר שינוי בהחזקות בעלי עניין ב 6.3

לפיה פסגות בית השקעות בע"מ, אשר היתה בעלת עניין בחברה  הקיבלה החברה הודע 2016בינואר  10ביום 

עקב מכירה בעסקה מהון המניות המונפק של החברה, חדלה מלהיות בעלת עניין בחברה,  7.6%-והחזיקה כ

 אגורות למניה. 69.5מניות רגילות של החברה, בשער של  17,848,423של  2016בינואר  7מחוץ לבורסה ביום 

( בע"מ, חברה בשליטת מר יוסף 2006אדלטק אחזקות )קיבלה החברה הודעה לפיה  2016בינואר  10ביום 

 תלהיות בעל ה, החל"(אדלטק)" ממניות דוראד( 18.75%אדלסבורג )אשר מחזיק באמצעות חברה בבעלותו 

 7מהון המניות המונפק של החברה, עקב רכישה בעסקה מחוץ לבורסה ביום  7.6%-כ העניין בחברה ומחזיק

 2017במרס  2ביום . אגורות למניה 69.5מניות רגילות של החברה, בשער של  17,848,423של  2016בינואר 

הודיעה אדלטק כי היא מכרה את מלוא החזקותיה האמורות במניות החברה בעסקאות מחוץ לבורסה, 

  אגורות למניה, ובהתאם חדלה במועד האמור מלהיות בעלת עניין בחברה.  75.75 בשער של

הודיעה גזית ישראל  2016בינואר  14ביום  - 2016מכירת החזקות גזית ישראל במניות החברה בחודש ינואר  6.4

 מהון המניות המונפק של 84.91%-אשר היו בשיעור של כ לחברה על מכירת מלוא החזקותיה במניות החברה

 5מניות רגילות של החברה, בשער של  185,749,492, כדלקמן: מכירה בעסקה מחוץ לבורסה של החברה

אגורות  10.7מניות רגילות של החברה, בשער של  13,354,917; מכירה בעיסקה בבורסה של אגורות למניה

ל החברה, ש הון יבשטר להחזיק ממשיכהישראל  גזיתלאחר המכירה האמורה, למניה. לחברה נמסר כי 

)לפרטים נוספים אודות  צמית שאינו רשום למסחר, אשר המיר בחלקו למניות של החברה לרבות בשטר

 2014ידי החברה לגזית ישראל במסגרת עסקה שבוצעה בחודש ספטמבר -שטר ההון האמור אשר הונפק על

ה עוד בעלת שליטה בהתאם, החל מהמועד האמור גזית ישראל אינ .לדוחות הכספיים( (א(1.ד.30ראה באור 

 לחלק זה להלן. 6.7ראה גם סעיף  לדוחות הכספיים. .ג.1בחברה. לפרטים נוספים ראה באור 

בינואר  14ביום  - וחילופי שליטה בחברה 2016ידי מר עמוס לוזון בחודש ינואר -רכישת החזקות בחברה על 6.5

( רכש מניות של החברה בשיעור בעלת השליטהקיבלה החברה הודעה לפיה מר עמוס לוזון )באמצעות  2016

 183,000,000מהון המניות המונפק של החברה, כדלקמן: רכישה בעסקה מחוץ לבורסה של  78.04%-של כ

אגורות למניה. בהתאם החל מהמועד האמור מר לוזון הינו בעל  5מניות רגילות של החברה, בשער של 

 יים.לדוחות הכספ .ג.1שליטה בחברה. לפרטים נוספים ראה באור 

60% 
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ידי מר עמוס -לפרטים בדבר מכירת מניות של החברה על - ידי עו"ד ארז תיק-רכישת מניות של החברה על 6.6

, ולמתן אופציה לעו"ד 2016( מהון המניות המונפק לעו"ד ארז תיק בחודש אוגוסט 1%לוזון )בשיעור של 

לדוחות  (ה(2.ד.30(, ראה באור נוסף 1%)בשיעור של מאת מר לוזון ות נוספות של החברה יתיק לרכישת מנ

מהון המניות  76%-בעקבות העסקה האמורה, עומד שיעור החזקותיו של עמוס לוזון בחברה על כהכספיים. 

אופציות הבאור האמור לעניין גם ראה ) כי במועד הדוח, עו"ד תיק הינו מנכ"ל החברההמונפק. יוסף 

במסגרת תנאי כהונתו כמנכ"ל  2017ש פברואר לרכישת מניות של החברה אשר הוענקו לעו"ד תיק בחוד

 .החברה(

, נחתם הסכם בין החברה, גזית 2017בינואר  12ביום  – 2017הקצאת מניות לגזית ישראל בחודש ינואר  6.7

בין  ,, מכוחולחלק זה( 3.6ראה סעיף אודות העסקה האמורה )לפרטים נוספים  ישראל ובעלת השליטה

כל ריבית שנצברה/תיצבר בגין קו לגזית ישראל, במסגרתה בוצעה הקצאה פרטית, לא מהותית,  ,היתר

אלפי  300-לא שולמה )לרבות בגין סך של כש 2017במרס  31 עד ליום 2015בנובמבר  29מיום מגזית אשראי ה

אל (, תשולם לגזית ישרהאמורהושב לחברה עובר להקצאה הש"ח שקוזז בגין ריבית שנצברה ואשר 

ש"ח למניה(, כשהן נקיות  0.9מחיר של  פתמשקהמניות החברה ) 3,579,053באמצעות הקצאה פרטית של 

א 15ין סעיפים ילחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לענ 15וחופשיות )בכפוף לחסימה מכח סעיף 

אחר הקצאתן ורישומן ויירשמו למסחר, באופן בו גזית ישראל תחזיק מיד ל ,2000-ג לחוק(, תש"ס15עד 

, אישר דירקטוריון החברה את 2017בינואר  12ביום  מהונה המונפק והנפרע של החברה. 1.5%-למסחר, כ

פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בגין הקצאת המניות  2017בינואר  17ביצוע ההקצאה האמורה וביום 

 . האמורות לגזית ישראל

החברה אשר תתבצע במסגרת העסקה האמורה,  רות ערך שלנייהקצאה נוספת של נוספים אודות לפרטים 

 ..א. לדוחות הכספיים33באור כפוף לתנאים שנקבעו במסגרתה, ראה 

 חלוקת דיבידנדים .7

ולא הקצתה  דיבידנד במזומןלא חילקה לבעלי מניותיה  החברה, זה דוחמועד בשנתיים האחרונות שקדמו ל

ים "רווחים" )כהגדרת מונח זה לא קיימ חברהל, 2016 בדצמבר 31נכון ליום  מניות הטבה לבעלי מניותיה.

  מדיניות חלוקת דיבידנדים. חברהדוח אין לנכון למועד ה לחלוקה.( לחוק החברות 302סעיף ב

תכנס לתוקפה התחייבות של החברה שלא לבצע יוסף כי במסגרת עסקת גזית, ככל שתושלם כפוף לתנאיה, 

ן במסגרת העסקה האמורה יבוטלו ההוראות שנקבעו בשטרי ההון . כמו כ2018חלוקות עד לתום שנת 

  ידי החברה.-ידי החברה בדבר תשלום ריבית צבורה טרם ביצוע חלוקה על-שהונפקו לגזית ישראל על
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 מידע אחר –חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה )באלפי ש"ח(  .8

 6201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

1רונסוןתחום  אחר מאוחד
 

 
  יזמות קבלן מבצע  אנרגיהתחום 

 הכנסות תחום הפעילות 422,277 683,428 - 15,229 - 1,120,934
 עלויות תחום הפעילות 396,364 657,749 - 14,075 - 1,068,188

 עלויות קבועות - - - - - -
 עלויות משתנות 396,364 657,749 - 14,075 - 1,068,188

 הפסד גולמי 25,913 25,679 - 1,154  52,746
 תוצאות תחום הפעילות 16,969 (12,207) 1,064 8,178 (6,523) 7,481

 הכנסות אחרות 170 (21,808) - (7,541) (14,314) (43,493)
 הוצאות מימון נטו - - - - - (24,614)

 מסים על ההכנסה  - - - - - (1,017)

(59,364) - - 
- - - 

המיוחס הפסד מפעולות רגילות 
 לבעלים של החברה האם

 (245) - - - - - 
הפסד מפעולות רגילות המיוחס 

 לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 סך הנכסים לסוף התקופה 380,296 465,083 122,450 689,511 9,330 1,666,670
 סך ההתחייבויות לסוף התקופה 321,644 299,625 - 359,599 323,746 1,304,614

       

  5201בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 

1סוןתחום רונ אחר מאוחד
 

 
  יזמות קבלן מבצע  אנרגיהתחום 

 הכנסות תחום הפעילות 236,835 922,409 - - - 1,159,244
 עלויות תחום הפעילות 254,230 1,003,318 - - - 1,257,548

 עלויות קבועות - 7,039 - - - 7,039
 עלויות משתנות 254,230 996,279 - - - 1,250,509

 הפסד גולמי (17,395) (80,909) - - - (98,304)
 תוצאות תחום הפעילות (30,105) (129,022) 7,263 7,224 (10,820) (155,460)

 הכנסות אחרות - - - - - (2,749)
 הוצאות מימון נטו - - - - - (19,096)
 מסים על ההכנסה  - - - - - (17,363)

(136,803) - - 
- 

- - 
הפסד מפעולות רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה האם

(57,865) - - - - - 
הפסד מפעולות רגילות המיוחס 

 לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 סך הנכסים לסוף התקופה 627,048 568,935 149,973 185,358 8,082 1,539,397
 לסוף התקופהסך ההתחייבויות  480,995 427,933 - - 395,048 1,303,976

       

  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 אחר מאוחד
 ,1תחום רונסון

2
 

 
  יזמות קבלן מבצע  אנרגיהתחום 

 הכנסות תחום הפעילות 227,261 1,127,780 - - - 1,355,041
 עלויות תחום הפעילות 245,783 1,407,800 - - - 1,653,583

 קבועותעלויות  - 6,959 - - - 6,959
 עלויות משתנות 245,783 1,400,841 - - - 1,646,624

 הפסד גולמי (18,522) (280,020) - - - (298,542)
 תוצאות תחום הפעילות (33,297) (326,921) 4,868 (6,633) (11,654) (373,637)

                                                 
הכספיים של החברה. עד למועד האמור,  לראשונה בדוחותמאוחדים  רונסון, דוחותיה הכספיים של רונסוןעסקת  בעקבות  1

היתה רונסון חברה בשליטה משותפת של החברה ובהתאם טיפלה החברה בדוחותיה הכספיים בהשקעתה ברונסון לפי 
  המאזני.שיטת השווי 

במסגרת מגזר הפעילות היזמית  ה של רונסוןפעילות הנכלל 2014הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת יצוין כי עד לדוח   2
 למגזר נפרד.פעילות זו הופרדה  הרבעוני האמורדוח השל החברה, והחל מ
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 אחר מאוחד
 ,1תחום רונסון

2
 

 
  יזמות קבלן מבצע  אנרגיהתחום 

 הכנסות אחרות - - - - - (4,687)
 הוצאות מימון נטו - - - - - )32,956)

 מסים על ההכנסה  - - - - - 755

(262,787) - - 
- 

- - 
הפסד מפעולות רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה האם

(147,738) - - - - - 
הפסד מפעולות רגילות המיוחס 

 לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 סך הנכסים לסוף התקופה 699,787 661,991 164,259 198,404 20,132 1,744,572
 סך ההתחייבויות לסוף התקופה 413,186 621,666 - - 499,466 1,534,318

       

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

 ; מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצהקבוצהה פעילות על חיצוניים ורמיםעת גהשפו כללית הסביב .9

  62013בישראל בשנת  הכלכלה 9.1

 קלגבי הכניסה של המשק למיתון והסתיימה בהישגים מרשימים בצמיחה, בשונפתחה בחששות  2016 שנת

העבודה ובשינוי בסנטימנט המשקיעים בתחום הנדל"ן. זאת, למרות החולשה וחוסר היציבות בסביבה 

יתה הי 2016הכלכלית הגלובאלית. תמונת המצב לגבי צמיחת הכלכלה הישראלית כפי שהשתקפה בתחילת 

עם זאת, עדכון  ה דשדשה ואף היה חשש מכניסה של המשק למיתון בהמשך השנה.הצמיחמאוד פסימית, 

שכה החשבונות הלאומיים במהלך מחצית השנה שינה את תמונת המצב, ותחזית הל משמעותי של נתוני

הצמיחה  , וזאת לעומת קצב3.8%יעמוד על  2016במצביעה כי קצב הצמיחה בשנת  המרכזית לסטטיסטיקה

המשק לא צמח  2015, ברבעון השני של שנת 2015אשר הציג שונות ניכרת במהלך שנת  של המשק הישראלי

והתקרב לקצב הצמיחה הבסיסית בשנתיים  2.1% -עלה קצב הצמיחה לשל אותה שנה וברבעון השלישי  כלל

 3.2%על פי דיווחי הלמ"ס וזאת לעומת קצב של  2.8%, הסתכם ב2014האחרונות. קצב הצמיחה לשנת 

 .2013בשנת 

שכה המרכזית על פי פרסומים של הל 2017ולינואר  2016נכון לדצמבר  4.3%האבטלה במשק עומד על שיעור 

שוק העבודה בישראל מצוי  .2016בחודש נובמבר  4.5%, ירידה מתונה לעומת שיעור של לסטטיסטיקה

יה השנתית ממשיך בנקודה טובה בקנה מידה היסטורי, שיעור האבטלה מצוי בשפל היסטורי. קצב האינפלצ

בתקופה . 0.2%-ירד מדד המחירים לצרכן ב 2016חודשים שהסתיימו בדצמבר  שנים עשרלהיות מתון. ב

הנסקרת התמתנה הירידה במחירים עקב התפוגגות השפעתן הישירה של הירידות במחירי האנרגיה ושל 

 הפחתות המחירים שהממשלה יזמה.

 עם חילופי השליטה בחברה - "(חוק הריכוזיות)" 2013-תשע"דהחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,  9.2

 היוותה)ודורי בניה  "חברת שכבה ראשונה"בבחינת להיות החברה הפכה כמתואר לעיל,  2016בחודש ינואר 

אינה עוד  קבוצה, וכן ההוראות חוק הריכוזיותכהגדרת מונחים אלה ב(, "חברת שכבה שניה"בבחינת 

עם הפיכתה של דורי בניה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה בחודש יולי . בשליטתה של קבוצת גזית

לפיכך אין להוראות חוק הריכוזיות , דורי בניה אינה מהווה "חברת שכבה" בהתאם לחוק הריכוזיות. 2016

 לדוחות הכספיים. 32באור השלכות מהותיות על הקבוצה במועד הדוח. לפרטים נוספים ראה 

בתחומי פעילותה השונים הקבוצה  פעילותחיצוניים המשפיעים על גורמים ה כללית וסביבאודות  לפרטים 9.3

לחלק זה  12.7לחלק זה )בתחום רונסון(, סעיף  11.4.2לחלק זה )בתחום היזמות(, סעיף  10.2.2ראה סעיף 

 לחלק זה )בתחום דוראד(. 13.4.1 סעיףו (קבלן מבצע)בתחום 

                                                 
בכתובת  ידי בנק ישראל,-שפורסמו על נתונים עלזה לדוח מתבססים, בין היתר,  9.1הנתונים והמידע המפורט בסעיף   3

WWW.BOI.ORG.IL בכתובת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהידי -ועל .WWW.CBS.GOV.IL 

 

 

http://www.boi.org.il/
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לחלק זה  10.2.3 סעיףפעילותה השונים ראה  בתחומיאודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה  לפרטים 9.4

סעיף ולחלק זה )בתחום קבלן מבצע(  12.24(, סעיף רונסון בתחוםלחלק זה ) 11.15)בתחום היזמות(, סעיף 

 (.דוראד לחלק זה )בתחום ]ג[13.4.1
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 תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות –חלק שלישי 

 מותבתחום יז החברהפעילות  .01

  ואזורים גיאוגרפיים כללי 1.01

בישראל0 כמו למגורים נדל"ן, בעיקר  טיייזום, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקבתחום זה פועלת החברה ל

פעולות הייזום והפיתוח בארץ ובחו"ל  10סלובקיהבלמגורים  פרויקטכן, הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע 

, תכנון ופיתוח רכישת קרקעות, לשינויי יעודאיתור וכוללות, בין היתר ובהתאם למקרה, פעולות ל כאמור

, קבלת היתרי בניה, הקמת המבנים באמצעות אדריכלים ויועצים אחרים המקרקעין, תכנון המבנים של

וכן  יםמבצע ניםקבלפעולות אלו מתקשרת הקבוצה עם ושיווקם לרוכשים0 לצורך באמצעות קבלני משנה 

  יועצים ומומחים, כגון אדריכלים, שמאים ויועצים כלכליים0עם 

, רונסוןאמצעות פולין בהחברה בכולל את פעילותה של  והחברה בתחום זה אינ פעילותתיאור יובהר כי 

 0נפרד פעילות כתחום חברהות הכספיים של הבדוח המוצגתבפולין ו בתחום של ייזום מבנים העוסקת

 0חלק זהל 11 סעיף לפרטים אודות רונסון ופעילותה ראה

  הפעילות תחום על כללי ידעמ 1.01

 מאפייני פעילות החברה בתחום 1.0101

 – פעילות הייזום והפיתוח מבוצעת בקרקעות שהקבוצה רכשה בהן זכויות במספר דרכים אופייניות: האחת

רכישת זכויות בחלק  –חברות; השנייה מרכישת זכויות בעלות מלאות במקרקעין מגופים פרטיים או 

או בדרך של התקשרות בהסכמים במתכונת  מהמקרקעין במתכונת של הסכם קומבינציה על סוגיו השונים

רכישת זכויות  -; והשלישית ("הסכמי פינוי בינויפינוי( )"-בינוי )או בינוי-המקובלת לגבי פרויקטים של פינוי

פי הסכם לפיתוח המקרקעין וחכירתם מול מינהל מקרקעי ישראל )בין שהזכויות נרכשו ישירות בדרך -על

של זכייה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל, ובין שנרכשו מצד שלישי שקנה זכויות אלו ממינהל מקרקעי 

קעות במזומן נעשית בדרך כלל ביחס לקרקעות ישראל(, וכן רכישת זכויות מרשויות מקומיות0 רכישת קר

בהן קיימת תב"ע מאושרת וניתן להוציא היתרי בניה0 בעסקאות של רכישת קרקעות מינהל מקרקעי ישראל, 

כלל חלק בלתי נפרד ממסמכי  עם המנהל, המהווה בדרךאו חוזה חכירה הקבוצה חותמת על חוזה פיתוח 

עות בהן לא קיימת תב"ע מאושרת מתקשרת הקבוצה בדרך המכרז, והתשלום נעשה במזומן0 ביחס לקרק

  0פינוי(-בינוי )או בינוי-או בעסקאות במתכונת המקובלת לגבי פרויקטים של פינוי כלל בעסקאות קומבינציה

ידי הקבוצה בהסכמי קומבינציה משתנה מעסקה לעסקה0 להלן פירוט -שיטת תשלום התמורה המשולמת על

 מורה שמשלמת הקבוצה בהסכמים מסוג זה: הדרכים השכיחות לקביעת הת

בעלי , המהוות את החלק הנותר של בעלי המקרקעיןתמורה הניתנת במתן שירותי בניה ליחידות  [1]

 "(;עסקת יחידות)" לחברהמקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר מכירת הזכויות המקרקעין ב

, המהוות את בעלי המקרקעיןת תמורה בכסף ובנוסף לה תמורה המשולמת במתן שירותי בניה ליחידו [1]

 חברהבמקרקעין ובמבנה שיוקם עליהם לאחר מכירת הזכויות ל בעלי המקרקעיןהחלק הנותר של 

 "(;עסקת יחידות משולבת)"

בכסף בסכום כולל הנקבע כאחוז מוסכם מהתמורה שתתקבל בעלי המקרקעין תמורה המשולמת ל [3]

נפתח חשבון בדרך כלל "(0 בעסקה מסוג זה העסקת אחוזים מהתמורבמכירת כלל היחידות שייבנו )"

                                                 
 הקבוצה, בנוסף0 למגורים שבבולגריה, אשר היה ניתן להקים בהם פרויקט בסופיהים המצוי במקרקעין זכויות קבוצהל  1

 המצויות מקרקעין בחלקות מזכויות %..1 בעלות שהינן באוקראינה שהתאגדו חברות בשתי מהזכויות מחצית מחזיקה
 האפשרות את בוחנת והחברהטרם קודמו פרויקטים בכל הקרקעות האמורות , הדוח למועד נכון0 אוקראינה בירת, בקייב

 של החברה בבולגריה ובאוקראינה אינה מהותית0  פעילותה, הדוח למועד0 ןלמכירת
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מסדיר את אופן הקומבינציה ; הסכם פרויקטליווי אליו מופקדים כל התקבולים ממכירת היחידות ב

 חלוקת התמורה בין הצדדים והשימוש בה למטרות המשך הבנייה על המקרקעין0 

בהשלמת הליכי שינוי ייעוד המקרקעין וקבלת אישור תב"ע  מותלהחלק מהסכמי הקומבינציה תוקפם של 

אפשר ביטולו של ההסכם, אם תהליכים תהתואמים את מטרת ההסכם עד למועד מוסכם, או לחילופין מ

זכויות פיקוח על  בעלי המקרקעיןעד אותו מועד0 לרוב, הסכמי הקומבינציה מקנים ל מבוצעיםאלה אינם 

 0הקבוצהידי -על פרויקטיות להבטחת ביצוע הערבו הםמהלך הבניה, וניתנות ל

, משמשת והסכם פינוי בינוי ים בהם רכישת הזכויות נעשית במסגרת של הסכם קומבינציהפרויקטגם ב

 בעלי המקרקעיןהקרקע להבטחת הליווי הפיננסי למימון הבניה ותהליכים הנלווים לה, וניתנת הסכמת 

 לשעבוד הקרקע למטרה זו0 

בוצה עם גוף חיצוני, אחד או יותר, בהסכם לרכישה משותפת של מקרקעין ופיתוחם0 לעיתים מתקשרת הק

בהסכמים אלה מוסדרים תנאי העסקה המשותפת בין הצדדים, ונקבעים מנגנונים של מימון משותף, ניהול 

חברה עבור ביצוע משותף, הקצאת התקבולים לבניה ופעולות הפיתוח השונות, חלוקת רווחים ותשלום ל

 יה הבניה )לרבות באמצעות תאגידים בשליטתה(0שירות

 בנייה ליווי בהסכמי בנקים עם הקבוצה מתקשרת, הקבוצה מקימה אותם הפרויקטים מימון לצורך

עם הבנק נותן  החברה"(0 הסכמי הליווי מבוססים על שיטת "פרויקט סגור" בהם מתקשרת הליווי הסכמי)"

ידיה במהלך חיי הפרויקט, -את מכלול השירותים הפיננסים הנצרכים על חברההאשראי בהסכם המבטיח ל

הדירות בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות0 במסגרת התקשרות  לרוכשילרבות הוצאת ערבויות 

עם הבנק המלווה, נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקט ונקבעים מראש רמות המחירים, קצב  החברה

0 בהסכמי הליווי מוענקות לבנק סמכויות פיקוח החברההבנייה להם מחויבת המכירות וקצב התקדמות 

ביעדים הנ"ל, כאשר במקרה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו  החברהומעקב צמודות אחר עמידת 

כאמור, קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט עד כדי תפיסתו בפועל0 הביטחונות אותם מעמידה 

במקרקעי  החברהפי רוב שעבוד זכויותיה של -נק לצורך מימון הפרויקט כוללים עללרשות הב החברה

שעבוד  –בינוי -)ובהסכמי קומבינציה והסכמי פינוי הדירות בפרויקט רוכשיזכויותיה כלפי  שלהפרויקט וכן 

, (החברהלטובת הבנק המלווה להבטחת התחייבויות  הרלוונטייםגם של זכויות בעלי הקרקע במקרקעין 

כאשר תזרים המזומנים בפרויקט מנוהל כולו דרך חשבון מיוחד בשליטת הבנק המבטיח את קיומו של 

להשקעות מינימום של  החברההפרויקט כיחידה סגורה של הכנסות והוצאות0 בהסכמי ליווי בניה נדרשת 

קט0 נכון הון עצמי בפרויקט בטרם יינתן לה אשראי מהבנק0 שיעור הון עצמי זה משתנה מפרויקט לפרוי

 מיליון 111-כ הינו החברהשל פרויקטים של למועד הדוח, סך הפיקדונות במאוחד במסגרת ליווי בנקאי 

  ש"ח0

החברה מבצעת את הפרויקטים בהם היא משמשת כיזם באמצעות קבלת שירותי בניה מדורי למועד הדוח 

קבל שירותי בניה גם מקבלני ביצוע אחרים, יצוין כי לא קיימת מניעה מהחברה מל0 בשיטת פאושל בניה

 לפרטים 0להלן 1.06 לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם דורי בניה ראה סעיףשאינם דורי בניה0 

מאפייני פעילות הבניה והשפעת גורמים חיצוניים עליה, לרבות  אודות וכן ,ופעילותה בניה דורי אודות

 לחלק זה0 11"ב, ראה סעיף וכיוצ, תשומות הבניה והעבודה בהתייחס לספקים, חומרי גלם, כוח אדם

 בינוי-פינוי

במספר משאים ומתנים עם נציגויות דיירים  ,פוטנציאליים שותפים עם/או ו בעצמה, מקיימת חברהה

 עם והתקשרהבינוי" -בקריטריונים לפרויקט בשיטת "פינויבמרכז הארץ העומדים  בודדים מתחמי מגורים

  0זה חלקל 1.01.01וסעיף  1.0705 ףסעי ראה נוספים לפרטיםפינוי0 -בינוי אובינוי -פינוי בהסכמי חלקם
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה בתחום הפעילות 1.0101

  2 פעילות הקבוצה בתחום הפעילות בישראל

במהלך התקופה של שנים עשר החודשים שהסתיימה יה במחירי הדירות0 יהמשיכה מגמת העל 1.16בשנת 

, והשתקפה הפעילות הערה במספר עסקאות הנדל"ן0 8% -, עלו מחירי הדירות בישראל בכ1.16בספטמבר 

מלאי הדירות למכירה המשיך להתרחב בתקופה האמורה0 במהלך התקופה האמורה המשיכו הריביות על 

יק האשראי לדיור של המערכת הבנקאית, העלייה המשכנתאות לעלות, על רקע התגברות הסיכון בת

בעלויות הגיוס של הבנקים והצעדים שהפיקוח על הבנקים נקט בעבר על מנת להפחית את הסיכון ללווים 

 ולבנקים0 

וממשלת ישראל שרים לענייני דיור )קבינט הדיור(  וועדתהאחרונות נקטו בנק ישראל, משרד הבינוי  בשנים

ידי גידול -תיקוני חקיקה שנועדו בעיקר לרסן את עליית מחירי הדירות, ובכלל זה עלצעדי מדיניות וקידמו 

ידי תיקוני חקיקה בתחום -הגבלות על קבלת משכנתאות לדיור, על תידי הטל-בהיצע הדירות למגורים, על

צע בשוק ההי על ידי הגדלת ליכי ותכנון ורישוי של פרויקטיםידי נקיטת צעדים לזירוז ה-על ,מיסוי מקרקעין

 0ידי שיווק קרקעות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"-על מחוסרי דיור לרכוש דירה ראשונה על והקלה

אימצה הממשלה צעד נוסף להגדלת היצע הדירות בשוק על ידי הטלת מיסוי על ועד מועד הדוח  1.16בשנת 

ובילה לעלייה ברמת )מס "דירה שלישית"(0 התחלת שיווק דירות בתוכנית "מחיר למשתכן", המשקיעים 

 1.16הרביעי לשנת  ברבעוןהביקושים לדירות חדשות ומנגד הדירו מהשוק את המשקיעים0 יחד עם זאת, 

" למשתכן מחירזוגות צעירים לפרסום מכרזי " המתנת עקב בעיקרחלה התקררות בפעילות שוק הנדל"ן, 

 0ם עקב הטלת מס נוסף כאמורמשקיעי ברכישת החדה והירידה

  3סלובקיהב בוצההק פעילות

במזרח  מיזמים לרבות, שלה"ן נדל מיזמי בגין להפסד בהפרשה הצורך את שוטף באופן בוחנת החברה

בנפרד0 במסגרת בחינה זו נבחנות ההכנסות והעלויות ממכירת  פרויקטאירופה0 הבחינה נעשית עבור כל 

 בגין הצפויות והעלויות ההכנסות בדבר באומדנים החברה משתמשת, להפסד צפי בחינת לשם0 דיוריחידות 

 חברות מנהליידי -על שהוכנו מחירונים על מתבססים הצפויות ההכנסות אומדני0 להשלמתו עד פרויקט כל

 של העבר ניסיון על בהתבסס היחידות של המכירה למחירי באשר צפי על ומבוססים היעד במדינות הבת

 מצב, הקבוצה של העבר ניסיון על מבוססות הצפויות העלויות אומדניבעת ההערכה0  השוק ומצב הקבוצה

שבוצעו בעבר, גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן,  שונות עבודות, השוק

ובמקרים  החברהידי -לרבות הצעות מחיר והסכמים עם קבלני משנה וספקים0 האומדנים הללו נבדקים על

  ית הפרשה למלוא סכום ההפסד הצפוי עד השלמת הפרויקט0שצפוי הפסד ממכירת יחידות, נעש

כלכלה הצמיחה ב(WTO 0ובארגון הסחר העולמי ) OECD-ב"ו, בנאט, האירופי באיחודחברה  סלובקיה

הפיננסי הגלובלי שהחל בשנת  היתה אחת מהמשמעויות יותר באיחוד האירופאי לאחר המשבר בסלובקיה

עלתה מעל אף הכלכלה בסלובקיה הדביקה במהירות ו 1.110, ומשבר החובות באירופה שהחל בשנת 8..1

חלש בשנים נ, אם כי קצב המשך הצמיחה בסלובקיה 1.11הרפים שהיו טרם קרות המשבר בשנת 

                                                 
ופרסומים פומביים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרוהנתונים והמידע המפורט בסעיף זה מתבססים, בין היתר, על   2

ידי החברה באופן עצמאי, ושהינם -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על
, על ידי WWW.BOI.ORG.ILישראל בכתובת  בנק ידי-על שפורסמו נתונים ובכלל זה:למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, 

, http://www.moch.gov.ilידי משרד הבינוי והשיכון -על WWW.CBS.GOV.IL.בכתובת  לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית
 http://shuma.justice.gov.il0ידי השמאי הממשלתי -, ועל/http://mof.gov.ilידי משרד האוצר -על

ופרסומים פומביים  כלכליים -עובדות ונתונים מאקרו, על הנתונים והמידע המפורט בסעיף זה מתבססים, בין היתר  3
ידי החברה באופן עצמאי, ושהינם -, אשר תוכנם לא נבדק עלידי גופים ורשויות שונות-סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על

 למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה:

 Country Report Slovakia 2016, Commission Staff Working Document, EU Commission, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovakia_en.pdf 

 

http://www.moch.gov.il/
http://mof.gov.il/
http://shuma.justice.gov.il/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovakia_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovakia_en.pdf
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 תלעומ 108%-עמד על ממוצע של כ 1.11-1.14האחרונות0 שיעור התוצר הלאומי הגולמי של סלובקיה בשנים 

-שיעור התוצר הלאומי הגולמי של סלובקיה גדל ל 01.15 בשנת 8..6-1..1בשנים  803%של  צעשיעור ממו

גידול וכן מבצריכה המקומית  מעליה בעיקר0 הצמיחה נובעת 301%-כמוערך בשיעור של  1.16ובשנת  305%

, זאת למגורים הדירות במחירימגמה לעליה  ניכרת הנדל"ן למגורים בסלובקיה בענף0 בסלובקיהבהשקעות 

לרבות נוכח הגידול בדורשי הדיור בסלובקיה ובשל ההיצע הנמוך של דירות להשכרה או למכירה0 שיעורי 

גבוהים יותר מאלה  ,ברטיסלבה )בה מצוי פרויקט החברה(הבירה של סלובקיה, עיר נדל"ן בהצמיחה ב

יניות המשכנתאות של הבנק המרכזי בסלובקיה, ולשינוי התנאים למד שבאזורים אחרים במדינה האמורה0

 להוראת הזכאות למשכנתאות, עשויה להיות השלכה על ענף הנדל"ן למגורים במדינה זו0 

  תחוםהמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על  1.0103

 קבלנים"()"חוק רישום  0969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1.010301

הנדסה בנאיות0 חוק רישום קבלנים קובע כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות 

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

 מהקבוע ברישיונו0

לה  התירש (..1) ופיתוח תשתית, כבישים(, ..1) בניה בענפים 5-רישיון קבלן בסיווג גבעבר הוצא  חברהל

(, אשר ..4בענף ביוב, ניקוז ומים ) 1-ב בסיווגקבלן  רישיון לה הוצא כןו ,לבצע עבודות ללא הגבלה בסכום

 שיועסקומותנה בכך בפנקס הקבלנים  החברהלמועד הדוח, סיווגה הקבלני האמור של  נכון0 בסכוםוגבל ה

)בעצמה( כקבלן מבצע של  משמשתהדוח, החברה אינה  למועד 0מקצועיים/מנהלים עובדים החברהידי -על

  0שלה לפרויקטים( בניה)דורי  מבצע קבלן עם בהסכם מתקשרת אלא, פרויקטים

 )"חוק התכנון והבניה"( 0965-, תשכ"החוק התכנון והבניה 1.010301

במקרקעין ואוסר על בנייה ללא  קובע דרישות רישוי לגבי פעולות שונותוהתקנות מכוחו  חוק התכנון והבניה

בנייה ללא היתר בנייה או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית0 בנוסף, חוק  קבלת היתר מהרשויות0

התכנון והבניה מתווה את ההתנהלות מול הרשויות בנוגע להליכי התכנון השונים, לרבות קבלת היתרי בניה, 

ואישורי  4בניה, שימושים חורגים בקרקע, קבלת טופס  אישור ושינוי תכניות בניין עיר, בקשה להקלות

  אכלוס ועוד0

  )"חוק המכר"( 0973-חוק המכר )דירות(, תשל"ג 1.010303

-מכירה של יחידות דיור ו/או יחידות מסחר ו/או יחידות משרדים כפופה להוראות חוק המכר והתקנות על

 ולאחריה0 פיו, הקובעים את החובות והאחריות החלה על מוכר/יזם בשלב הבניה 

בין היתר קובע חוק המכר את החובות החלות על יזם וקבלן בכל הנוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות0 לפי 

היחידה לבין  ביןחוק המכר, יזם וקבלן שבנה יחידה כאמור יהיו אחראים בתנאים מסוימים לאי התאמה 

בתקופת הבדק ובתקופת  שתתגלה הבניה נותקבת או רשמי בתקן, המצורף לחוזה המכר במפרט האמור

לרשות הקונה היחידה שנים שתחילתה בעת העמדת  .1תקופה של  בתוךהאחריות, וכן יהיו אחראים אם 

 יןיהבנע הנושאת את קהנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקר יןיהבני בחלק תאמהה-אי התגלתה

 0והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו

לות על יזם ועל הקבלן בכל הנוגע לאיחור במסירת דירה0 לפי חוק עוד קובע חוק המכר את החובות הח

 .6לאחר שחלפו  המכר, רוכש יהא זכאי לפיצוי אם לא העמיד היזם או הקבלן את היחידה לרשות הרוכש

, והכל בתנאים המפורטים בחוק המכר0 על אף האמור לעיל, ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר

על איחור במסירה שנגרם  תחול לא האמורה הפיצוי חובתלחוזה המכר רשאים להסכים כי  הצדדים

 ו0 ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עלי קבלןההיזם/כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת 

 בקשר עליו המוטלים החיובים כל את ולקיים הפעולות כל את לבצעחוק המכר קובע שיזם/קבלן נדרש 

 הבית לרישום לגרוםהיחידה,  נמצאת שבה הקרקע של ואיחוד חלוקהשל  המקרקעין בפנקסי םלרישו
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 יםבמועד לווהכבפנקס בתים משותפים,  ביחידהלרישום זכויות הקונה  לגרוםו משותפים בתים בפנקס

  0המכר בחוק הקבועים

 השקעות"( )"חוק הבטחת 0974-חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 1.010304

חוק הבטחת השקעות מסדיר את חובתו של יזם הבונה יחידות דיור ו/או יחידות מסחר ו/או יחידות 

 7%משרדים לשם מכירתן להבטיח את כספי רוכשי היחידות, אשר שילמו עבור רכישת היחידה מעל 

 בנקאי ליווי ידי על מלוויםה בפרויקטים ואשר, הז בחוק הקבועות הבטוחות מן אחתממחירה, באמצעות 

 0 ביטוח פוליסת או בנקאית ערבות הנפקת הינה

 0963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 1.010305

ענף הנדל"ן וענף הבניה למגורים בפרט מושפעים ממדיניות הממשלה על תחום הבניה, לרבות מיסוי המוטל 

 על מכירה, רכישה והשכרה של דירות0

 חוקי עזר לאגרות והיטלי פיתוח 1.010306

וז, שטחים ציבוריים פתוחים וכיוצ"ב קחקיקת חוקי עזר עירוניים לגביית היטלי סלילה, ביוב, מים, ני

 משפיעה על תעריפי היטלי הפיתוח0

  "למגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בחו 1.010307

בחו"ל כפופה לדין, לרבות דיני המקרקעין ודיני התכנון והבנייה, החלים במדינות שבהן  הקבוצהפעילות 

 פועלת במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות בת וחברות קשורות0 ברההח

  ווברווחיות בתחוםבהיקף הפעילות  שינויים 1.0104

 דירות בהיצע מחסור עקב, הביקוש באזורי בעיקר, האחרונות בשנים הדיור במחירי הניכרת העלייה בשל

בעיקר לרסן את עליית שנועדו  מדיניות ותיקוני חקיקה צעדימספר  בשנים האחרונות נקבעו, למגורים

 רפורמה: והקטנת הביקוש בעיקר לדירות להשקעה ידי גידול בהיצע הדירות למגורים-מחירי הדירות על

 להתחדשות תכניות ביישום והקלות והבנייה התכנון בתחום רפורמה קידום, ישראל מקרקעי ברשות

לעודד מכירת דירות להשקעה  מטרתןידי הממשלה ש-וכן תכניות שהונהגו עלתיקוני חקיקה  ,עירונית

, בין , וזאתוכן להגדיל את היצע הדירות ולהוזיל את מחיריהן לשם השקעה רכישתן כדאיות את להקטיןו

היתר, באמצעות שינויי חקיקה בתחום מיסוי המקרקעין, כגון העלאת שיעור מס הרכישה על דירות 

, צעדים לזירוז הליכי ותכנון ורישוי של פרויקטים תונקיט עה באופן דיפרנציאלי לפי שוויין,שיירכשו להשק

ידי שיווק קרקעות -על מחוסרי דיור לרכוש דירה ראשונה על והקלהההיצע בשוק  לרבות על ידי הגדלת

כן, הוטלו מגבלות על קבלת משכנתאות לדיור )כגון, הגבלת שיעור -כמו 0במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"

( למשקיעים והגבלת השיעור שמהווה החזר Loan To Value, LTVהמשכנתא במימון שווי הדירה )

המשכנתא בהכנסת הלווה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה לפירעון סופי של 

  )מס "דירה שלישית"(0הטלת מיסוי על משקיעים , וכן קודמה היוזמה להמשכנתא(

 רים על מחירי הדירות ועל שוק הנדל"ן0במועד הדוח לא ניתן להעריך את השפעת המהלכים האמו

  קריטיים הצלחה גורמי 1.0105

היזמות מתאפיינת, בין היתר, בתקופה ממושכת הנדרשת לביצוע פרויקטים החל משלב ההתקשרות  פעילות

בהסכמים הרלוונטיים לקרקע, דרך שלב התכנון וההיתרים, שלב השיווק והמכירות ועד לגמר ביצוע 

0 כן מתאפיינת פעילות זו בהיבטי מימון וליווי פיננסי מהותיים ובצורך בניהול לרוכשיהןומסירות היחידות 

 ופיקוח על תזרים המזומנים מהפרויקט0 
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 כוללים, בין היתר, את הגורמים הבאים: היזמות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי, החברה להערכת

 יחידות מספר עם קטנים פרויקטים מהקמת להבדיל, גדול יחידות מספר בהם פרויקטים הקמת -

 0מהפרויקט הנובעת בתשואה ולעליה ליחידה העלויות סך להקטנת מסייעת, מצומצם

 וניסיון0  מוניטין -

 0שונים ממקורות הדרוש ההון לגיוס ויכולת פיננסית איתנות -

איכות התכנון והבנייה )לרבות באמצעות קבלן בעל ניסיון( של יחידות הדיור ופעולות שיווק שננקטו  -

  0שר אליהןבק

 המימון0ובתוכנית  הפרויקט של העסקית בתוכנית הקבועים הזמנים בלוחות עמידה -

  עיקרייםיציאה  וחסמיכניסה  חסמי 1.0106

0 בנקאי בליווי מתאפיין בו שהמימון, למגורים בבניה מתרכז זה פעילות בתחום הקבוצה של פעילותה עיקר

קבלני ביצוע ופיקוח עליהם( וניסיון מוכח על  נדרשים יכולת ביצוע )עצמית או בדרך של העסקתבהתאם, 

 עצמי הון להעמדת יכולת לצד, פרויקטיםמנת לזכות בליווי בנקאי בתנאים נוחים המשפיעים על רווחיות ה

 בדרישות לראות ניתן0 הפרויקט השלמת עלות מהיקף מסוים בשיעור( בנקאיים חוץ ממקורות הון)לרבות 

 "ן0בנדל היזמות בתחום מוכרים שאינם חדשים גורמים עבור כניסה חסמי אלו

 לכך, בתחום זה מוקנית חשיבות רבה לניסיון, למוניטין ולעתודות קרקע זמינות לבניה0 מעבר

 התחייבויות להשלים וביכולת בצורך כרוכים הפעילות בתחום המהותיים היציאה חסמי, החברה להערכת

 לטיפול אחריות מתן לעניין לרבות, המכר חוק פי על בדיירים הטיפול את ולהסדיר קיימים בפרויקטים

  0זכויות בעלי כלפי בניה, וכן עמידה בהתחייבויות ארוכות טווח בליקויי

  התחרות מבנה 1.0107

נדל"ן  תוגורמים מתחרים רבים, בהם חברל ש תםעילופב להערכת החברה, ענף הייזום בישראל מתאפיין

 ארץ0ה ברחבי יםרב של אתר רמספבות, הפועלות יופרטיות בוריצ

התחרות קיימת הן בשלבי היזמות הכוללים את שלב איתור הקרקעות וההתקשרות בהסכמים בגינן, והן 

באה לידי ביטוי במחיר, תנאי מימון, בשלבים המתקדמים יותר של הקמת ושיווק הפרויקטים עצמם, ו

ם עייפשהמ םירמטרר פפסלוי במזה תף התחרות בתחום היקפרט טכני, איכות בניה, מועדי השלמה ועוד0 מ

ום מיק, הפרויקטצע במו זםהי תוהכגון: זם, דומי םמסוים מול פרויקטי פרויקט לשתי ותחרה עמדועל מ

עיקר התחרות היא בין פרויקטים הסמוכים גיאוגרפית זה  ירות0דה חירמו יהתכנון והבנה איכות, פרויקטה

אל מול פרויקטים חדשים למגורים אלא גם לזה, ובאזורים בנויים התחרות בתחום זה אינה מתמקדת רק 

 אל מול היצע של דירות יד שנייה0 

"אפריקה ישראל למגורים", "אשדר", "נכסים הינן  תחום זהבמתחרותיה העיקריות  החברהלהערכת 

 "ב0צ"אאורה" וכיוינוי", "אזורים", "אחים דוניץ", ובנין", "שיכון וב

 0זה בתחום חלקה תהעריך אל החברה לשה יכולתאין בום, חבת יםמתחרה וייבר רולא

, שמירה על סטנדרט תכנון באמצעות דרכי שיווק הפרויקטים הקבוצה מתמודדת עם תחרות זו, בין היתר,

 ובאמצעות המוניטין אשר רכשה החברה במהלך השנים0ובניה איכותי 

 

 

 



1. 

  של תחום הפעילות תמצית התוצאות 1.03

נכסים בתחום הפעילות, עבור שלוש השנים שנסתיימו להלן תמצית כלכלית בדבר הכנסות, רווחים וסך 

  :3101101.16ביום 

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטר

30.02.2106 30.02.2105 30.02.2104 

 117,161 136,835 411,177 הכנסות תחום הפעילות )מאוחד(

 (33,318) (19,8.5) 19,111 רווחי תחום הפעילות )מאוחד(

 (33,318) (19,8.5) 19,111 רווחי תחום הפעילות )חלק התאגיד(

 691,487 48.,617 395,676 סך נכסי תחום הפעילות במאזן )מאוחד(

 14.077 1410.9 144011 הבניה תשומות מדד

 114031 1130.9 111084 מדד המחירים לצרכן

 18פי תקן חשבונאות בינלאומי -עלבדוחות הכספיים של החברה התוצאות מהקמת בנינים למכירה נכללות 

IAS0 עבודות הכוללים, כיזם או כקבלן חלק בהם לקחה שהקבוצה כפרויקטים מוגדרים למכירה בניינים 

 כל כאשר, אחד לפרויקט נחשבת בניינים קבוצת0 בניינים קבוצת או אחד בניין מייצג פרויקט כל0 בניה

בסמיכות מועדים0  למכירה ומוצעים, אחת ורישוי בנייה תכניתפי -על נבנים, אתר באותו נמצאים הבניינים

 ספיים0הכ לדוחות 31 ורלפרטים אודות פילוח הכנסות ורווחיות הקבוצה בתחום הפעילות ראה בא

 4 נתונים מצרפיים לגבי פרויקטים 1.04

  :63101101.1 ליום בביצוע פרויקטים 1.0401

 ישראל 

כספיים הנתונים )ה

 (ש"חאלפי בהינם 

 סלובקיה

)הנתונים הכספיים 

 (באלפי ש"חהינם 

 סה"כ

  כספייםהנתונים )ה

 (ש"חאלפי ב הינם

 518 197 331 )*( מספר יח"ד כולל בפרויקטים בביצוע
 198,586 37,858 718,.16 )*( יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בביצוע )במונחי עלות(

 18,988 - 18,988 )*( בביצוערווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים 
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם 

 )**( פרויקטים בביצוע

11 61 81 

מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים 

 )**( בביצוע

156 55 111 

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך 

 ( )**(לתאריך הדוח )לגבי פרויקטים בביצוע

1 9 11 

 כולל מרכיב קומבינציית תמורות וקומבינציה בעין0בישראל )*(   
 כולל מרכיב קומבינציית תמורות בלבד0בישראל )**(  

בדבר הרווח הגולמי הצפוי הכולל של פרויקטים בביצוע כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני  המידע

עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון 

הדוח לגבי, בין היתר, מחירי המכירה הצפויים של היחידות, העלויות הצפויות להקמת הפרויקטים  למועד

והמועדים המוערכים להשלמת הביצוע, המכירה והמסירה של הפרויקטים. המידע האמור עשוי שלא 

ידי להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים ב

החברה ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר, ביחס לעיתוי ו/או למחירי המכירה בפועל של היחידות ו/או 

ביחס לעלויות הבניה שיהיו בפועל ו/או ביחס למועדים המוערכים האמורים ו/או כתוצאה מהתממשות 

 .זה לחלק 02.27 ובסעיף 01.04 בסעיףהמפורטים איזה מגורמי הסיכון 

 

                                                 
ירו(, וזאת באופן שבו א -הנתונים המוצגים ביחס לפרויקט החברה בסלובקיה מובאים בשקלים )חלף המטבע המקומי   4

 40.4 שהיה, 1.16 בדצמבר 31 וםנכללים נתוני הפרויקט האמורות בדוחות הכספיים של החברה, על בסיס שער האירו לי
 "ח0 ש
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  ומקדמות צבר הכנסות 1.05

בין  13% -כ של גידולהמהווה אלפי ש"ח,  411,177-בהכנסה בסך של כבתחום זה הכירה החברה  1.16בשנת 

)שהיה  1.15אשר הוערך בדוח התקופתי של החברה לשנת  1.16 לשנת ההזמנותלבין צבר  בפועלהתוצאות 

 בקרית הקרקעות של מתוכננת לא ממכירהבעיקר  נובע האמור השינוי"ח(0 ש אלפי 374,731 של כוללבסך 

 ביהוד0 אויה מלוןזכויות החברה ב ומכירת אריה

זה שיוכרו בגין בתחום הצפויות של החברה מקדמות הכנסות והלהלן פירוט משוער של התפלגות צבר ה

 :)באלפי ש"ח( ישראל -חוזי מכירה מחייבים 

הכנסות שיוכרו בגין חוזי  

 מכירה מחייבים

הצפויים להתקבל מקדמות ותשלומים 

 בגין חוזי מכירה מחייבים

 1,411 .17,31 1רבעון  1.17

 3,876 - 1רבעון 

 6,773 - 3רבעון 

 111 78,115 4רבעון 

1.18 78,115 - 

1.19 - - 

1.1. - - 

 - - ואילך 1.11

 13,181 .173,74 סה"כ

 

זה שיוכרו בגין בתחום הצפויות של החברה מקדמות הכנסות והלהלן פירוט משוער של התפלגות צבר ה

  :("חשאלפי ב) סלובקיה -חוזי מכירה מחייבים 

הכנסות שיוכרו בגין חוזי  

 מכירה מחייבים

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל 

 בגין חוזי מכירה מחייבים

 - - 1רבעון  1.17

 - - 1רבעון 

 - - 3רבעון 

 - - 4רבעון 

1.18 11,771 18,6.5 

1.19 18,479 15,7.7 

1.1. - - 

 - - ואילך 1.11

 34,311 .41,15 סה"כ

 

הינו מידע  כמתואר בטבלאות לעיל ותשלומים הצפויים להתקבלצבר ההכנסות והמקדמות המידע בדבר 

התקשרויותיה צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה, 

עיתוי קבלת התקבולים בגין התקשרויות עם לקוחות ומועדי הערכותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, ו

. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, המסירה של יחידות הדיור

בין היתר,  כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה, לרבות,

 כתוצאה/או ו היחידות של בפועלהמסירה  למועדי ביחס/או ובפועל ו/או עיתויה לקבלת התקבולים ביחס 

 .זה לחלק 02.27 ובסעיף 01.04 בסעיף המפורטים הסיכון מגורמי איזה מהתממשות

 

  ספקים וקבלני משנה 1.06

 :ספקי החברה כוללים

תשתית ובניה0 ברוב המקרים ההתקשרות היא עם קבלנים המבצעים עבור החברה עבודות פיתוח,  0א

קבלנים ראשיים )קבלני מפתח( בחוזים פאושליים לבניית בניינים ועם קבלנים ראשיים בחוזים למדידה 

 וביצוע עבודות פיתוח0
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ספקי שירותים הנדסיים כדוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, מתאמים, מפקחים ויועצים  0ב

 י חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, מיזוג אויר וכיוצ"ב(0שונים )כדוגמת יועצ

 מתווכים, משווקים ומפרסמים0 –ספקי שירותי שיווק  0ג

כיזם באמצעות קבלן ראשי, אשר הינו דורי כיום החברה מבצעת את הבניה בפרויקטים בהם היא משמשת 

, כלל בדרך0 החברה, אשר במועד הדוח הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, חברה בת של בניה

ראשי,  כקבלן בניה דורי משמשת, ביצוע שירותי קבלת לשם בניה דורי עם החברה של התקשרותה במסגרת

", במחיר פאושלי )היינו, מחיר קבוע עד תום הפרויקט(0 כולל כל המלאכות והמקצועות עד "גמר מפתח

ים: דורי בניה אינה נדרשת להעמיד ככלל, מתאפיינת ההתקשרות של החברה עם דורי בניה גם בעניינים הבא

לחברה ערבות ביצוע; דורי בניה מקנה אחריות לרוכשי היחידות לפי חוק המכר וחבה בנזיקין לפי דין; דורי 

בניה אחראית לתשלום פיצויים לרוכשי היחידות במקרה של איחור במסירה; ביצוע התשלומים מהחברה 

ט, לפי אבני דרך מוסכמות וכפוף לאישור המפקח מטעם לדורי בניה מתבצע לפי התקדמות הבניה בפרויק

  לחלק זה0 11 לפרטים נוספים אודות דורי בניה ראה סעיף הבנק המלווה0

 ומעלה( 105% להלן פרטים בדבר ספקים וקבלני משנה של החברה )אשר היקפה מכלל רכישות החברה הינו

 )באלפי ש"ח(: 

 זיהוי הספק/

 קבלן המשנה

האם הוא צד 

 קשור 

היקף רכישות 

מהספק בתקופת 

 הדיווח

משקל הספק מכלל 

רכישות התאגיד 

 המדווח )%(

תלות מיוחדת 

 בספק 

 ציון עניינים נוספים

 לפרטים; ראשי קבלן לא 7809% 51,563 חברה בת – כן בניה דורי -' א ספק

 לחלק 11 סעיף ראה נוספים

 0זה
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  פרויקטים שאינם מהותיים מאודגילוי לגבי  1.07

 באלפי ש"ח( -נתונים כספיים ) כלליים נתונים - 30.02.2106 ליום בביצוע פרויקטים 1.0701

שם 

 הפרויקט

שנת  מיקום

רכישת 

 הקרקע

שנת 

תחילת 

 הבניה

שנת 

סיום 

בניה 

 משוער

חלק 

התאגיד 

האפקטיבי 

בפרויקט 

)%( 

סה"כ 

 יח"ד

סה"כ 

מ"ר 

ממוצע 

 ליח"ד

שיעור 

השלמה 

 כספי

ליום  

30.02.06 

סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן 

 הסכמי מכירה מחייבים:

סה"כ יח"ד 

שטרם 

נמכרו ליום 

30.02.2106 

סה"כ 

הכנסות 

 צפויות

(**) 

סה"כ 

עלויות 

 צפויות

(**) 

 שיעור

 עצמי הון

 שהושקע

 בפרויקט

)%( 

"כ סה

 רווח

 גולמי

 )**( צפוי

"כ סה

 שיעור

 /רווח

 )הפסד(

 גולמי

)%(  צפוי

)**( 

 יתרת

 עודפים

 צפויה

 בסיום

 הון לרבות

 עצמי

 שהושקע

 בפרויקט

)**( 

סמוך 

למועד 

 הדוח

 בדצמבר 30ליום 

2106 2105 2104 

 פלוס דורי
 )א( )***(

 הוד

 השרון

1.11 1.13 1.17 6.% 65* 145 98% - 3 11 15 - 16,4.1 15,916 13% 475 3% 18,... 

'לסקה פטרז
 דבורי )ב(

 19,115 )*(508% .4,39 17% 674,.7 65.,75 55 .3 11 61 - 53% 58 197 %..1 1.19 1.13 8..1 סלובקיה

  %0., שיעור הרווח הגולמי הצפוי הוא פרויקט בכללותובלבד0 בהתייחס ל 3ו  1בהתייחס לשלבים  (*)

  0מהפרויקט %..1 -ל בהתייחס (**)  

 )***( נתוני הכנסות ועלויות צפויות מהפרויקט אינן כוללות מרכיב קומבינציה בעין0 

 

 באלפי ש"ח( -)נתונים כספיים  נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט - 30.02.2106פרויקטים בביצוע ליום  1.0701

עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום  שם הפרויקט

30.02.2106 

 

יתרת 

ת עלויו

צפויות 

שטרם 

הושקעו 

 ליום

30.02.06 

מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים 

שנחתמו בפרויקט )בכל תקופה(, ללא 

 מע"מ

הכנסות מחוזים חתומים, נכון ליום 

 האחרון של שנת הדיווח

אי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה מל

 30.02.2106מחייבים ליום 

סה"כ 

הכנסות 

שטרם 

 הוכרו

 )א(+)ב(+

 )ג(

סה"כ 

רווח 

גולמי 

שטרם 

 הוכר

סה"כ 

שיעור 

רווח 

גולמי 

 צפוי

 מיום

0.0.2107 

עד למועד 

 זה

 שהסתיימה  בשנה

 בדצמבר 30 ביום

קרקע 

היטלים 

 פיתוח

עלויות  בניה

מימון 

שהוונו 

 לפרויקט

הכנסות  2104 2105 2106 אחרות

 שהוכרו

הכנסות מחוזים חתומים 

 שטרם הוכרו

עלות 

בספרים 

של המלאי 

הבלתי 

 מכור

צפי 

הכנסות 

מהמלאי 

הבלתי 

 מכור )ג(

מחיר ממוצע 

למ"ר לפיו 

חושב צפי 

ההכנסות של 

המלאי 

 הבלתי מכור

מקדמות 

שנתקבלו 

 )א(

יתרת 

סכומים 

לקבל לפי 

 חוזים )ב(
 3% 475 15,169 - - - 5.3 14,666 61,551 1304 1306 1403 - 3,453 9,918 1,543 56,571 6,139 )א( פלוס רידו

'לסקה פטרז
 )ב( דבורי

17,196 3.,714 1,734 1.,8.8 31,8.. 801 705 606 609 18,.6. 7,165 45,69. 16,35. 11,11. 7 75,.65 4,39. 508% 
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  לטבלאות הערות

, שלהם זכויות להקמת שלישיים צדדים עם בנייה ושירותי יחידותשל  תה משולבבעסק קומבינציה הסכם נחתם 1.11 נובמבר בחודש: הוד השרון -( Dori Plusדורי פלוס ) (א)

 החברהבפרויקט מתוך חלקה של כל הדירות  למועד הדוח, נמכרו נכוןיחידות דיור0  38ינו החברה בפרויקט האמור הדונם0 חלקה של  3-יחידות דיור בחלקה בשטח של כ 65

 0והחברה מצויה בהשלמת הליך מסירות יתרת הדירות לרוכשים

"(, Elgador Management Company Limited )"Elgador Managementבסלובקיה נעשית באמצעות  החברהפעילות : סלובקיה - (3 גייט)לשעבר וינה  דבורי'לסקה פטרז (ב)

-אגדה בסלובקיה ואשר מלוא הון מניותיה מוחזק עלתשה פרויקטבאמצעות חברת  החברהרכשה  8..01 בשנת החברהנה בבעלות מלאה של יחברה שהתאגדה בקפריסין, וה

שלושה שלבים: שלב מורכב מ הפרויקט0 מסחרדיור ושטחי  יחידות 197-ככולל ה ,מגורים פרויקטסלובקיה, לבניית , קרקע בברטיסלבה, בירת Elgador Managementידי 

בניה, הנמצא בשלבי  - יחידות דיור ושטחי מסחר 56 -שלב שני  ;)מלבד דירה לדוגמא( אשר בנייתו, מכירתו ומסירתו הסתיימו –ושטחי מסחר  יחידות דיור 45 -ראשון 

למועד  נכון) מכירה ושיווקבניה, הנמצא בשלבי  - דיוריחידות  96 -ושלב שלישי  ,(שלב השני בפרויקטביחידות  54הדוח, נמכרו פרסום למועד  נכון) מתקדמים מכירה ושיווק

  .1.19בשנת  להסתיים וצפויה 1.13 יוני בחודש החלה הפרויקט הקמת0 (בפרויקט לישישלב השביחידות  49הדוח, נמכרו פרסום 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים  לעיל הינו 01.7.0שבסעיף ים כמתואר בטבלה פרויקטהמשוער של המועד סיום הבניה המידע בדבר 

והתקדמות בקצב הבניה.  , תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצעהמצויים בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, המצב התכנוני של הפרויקטים

ן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה, לרבות ביחס המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופ

של הפרויקטים ו/או בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי והתקדמות הליכי התכנון והרישוי למצב התכנוני 

 .חלק זהל 02.27ובסעיף  01.04 המפורטים בסעיףהסיכון 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על לעיל  01.7.0-01.7.2אות שבסעיפים מתואר בטבלכים פרויקטהמידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של ה

הצפויות עלויות הו , מועדי המכירות והתקבוליםהיחידותשל הצפויים לגבי, בין היתר, מחירי המכירה  הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח

י החברה ו/או הקמת הפרויקטים. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידל

 בסעיףו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים  שיהיו בפועלו/או עלויות הבניה  יחידותביחס למחירי המכירה בפועל של ה ,בין היתר ,בהערכותיה, לרבות

 .חלק זהל 02.27ובסעיף  01.04
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 בתכנון פרויקטים 1.0703
 

 נתונים כלליים על הפרויקט )באלפי ש"ח(

מיקום  שם

 הפרויקט

מועד רכישת 

 הקרקע

 עלות נוכחית

 בספרים

מועד תחילת 

בניה מתוכנן 

 בפרויקט

מועד סיום בניה 

 משוער בפרויקט

 קייםהאם 

מימון/ליווי בנקאי 

 לפרויקט

חלק התאגיד האפקטיבי 

 בפרויקט )%(

 יח"ד בפרויקט

 מצב תכנוני מתוכנן מצב תכנוני נוכחי

מ"ר  יח"ד

ממוצע 

 ליח"ד

מ"ר  יח"ד

ממוצע 

 ליח"ד

Appeal By Dori 

 *  (ג) (הפיל מתחם)

 119 **91 118 .7 %.7.01 טרם .1.1 1.17 18,531 1..1 אביב תל

 תל אביב0 –הדוח החברה טרם התקשרה בהסכם ליווי ובהסכם ביצוע ביחס לפרויקט "מתחם הפיל"  למועד* נכון 

שינוי במצב התכנוני של הפרויקט באופן שיגדיל את כמות היחידות כאמור עשוי  0בטבלה למצוין מעבר אף היחידות כמות להגדלת לאפשרות ביחס לרבות, בבחינה מצוי זה לפרויקט בהתייחס התכנוני המצב שינוי, הדוח למועד * *
 להיות מהותי ולהשפיע על סיווגו של הפרויקט כ"פרויקט מהותי מאוד"0

 

 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקטים )באלפי ש"ח(

שהושקעו בפועל בפרויקט עלויות  שם

 30.02.2106עד ליום 

 )באלפי ש"ח(

סה"כ 

יתרת 

עלויות 

 צפויות

שטרם 

 הושקעו

מחיר המכירה 

הממוצע למ"ר 

בחוזים 

מוקדמים 

שנחתמו 

בפרויקט )בכל 

תקופה(, ללא 

מע"מ לשנה 

שנסתיימה ביום 

30.02.2106 

חוזים חתומים )ככל שנחתמו חוזי מכירה 

 מחייבים(, סמוך למועד הדוח

מלאי שטרם נחתמו לגביו 

 חוזי מכירה מחייבים:

סה"כ הכנסות 

 שטרם הוכרו

 )א(+)ב(+)ג(

סה"כ 

רווח גולמי 

שטרם 

 הוכר

סה"כ 

שיעור 

רווח גולמי 

קרקע,  צפוי )%(

היטלים, 

 פיתוח

עלויות 

מימון 

שהוונו 

 לפרויקט

תכנון 

 ואחרות

מספר 

חוזים 

מוקדמים 

 חתומים

הכנסות מחוזים חתומים מוקדמים 

 שטרם הוכרו

צפי 

הכנסות 

מהמלאי 

הבלתי 

 מכור )ג(

מחיר ממוצע 

למ"ר לפיו חושב 

צפי ההכנסות 

של המלאי 

 הבלתי מכור

מקדמות 

 שנתקבלו )א(

יתרת סכומים 

לקבל לפי 

 חוזים )ב(

 16% .19,99 191,518 31 191,518 -- -- -- -- 154,151 .1,78 94 5,513 (ג) הפיל מתחם

 

 לטבלאות ההער

עם בעלי זכויות הבעלות )כפי שעודכן מספר פעמים במהלך השנים( בהסכם קומבינציה  החברההתקשרה  1..1: בשנת תל אביב מתחם הפיל"" - Appeal By Dori (ג)

המצויים ברחוב בני אפרים בתל אביב, בעסקה משולבת של , .1.1פי תכנית בנין עיר שאושרה בשנת -עליחידות דיור,  .7 להקמתאשר יועדו דונם,  3-במקרקעין ששטחם כ

התקשרה החברה בעדכונים נוספים להסכם הקומבינציה האמור, לרבות קבלת אופציה להגדלת שיעור חלקה של החברה בזכויות  1.16במהלך שנת יחידות ותמורות0 

בהתייחס למצב  (מימוש האופציה האמורהבהנחת , )כפי שעודכן בפרויקט החברהחלקה של לדוחות הכספיים(0 למועד הדוח,  (06א0)8הפרויקט )לפרטים נוספים ראה באור 
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וכן הקמת הפרויקט, לקבלת היתרי בניה ואישורים סטטוטוריים הנדרשים לשם  פועלתהחברה  ,למועד הדוח נכון0 דיור יחידות 58-כ הינו ,יחידות דיור .7תכנוני בו יבנו 

, יחידות דיור( 75-מימוש האופציה האמורה, לת יחידות דיור )אשר בהתאמה יגדיל את חלקה של החברה בפרויקט, בהנח 91-ל הפרויקטפועלת להגדלת המצב התכנוני של 

ר והאישורים הסטטוטוריים תהחברה פועלת לשם השלמת ההליכים הכרוכים בשלב התכנוני ובקבלת הילשם הקמה ושיווק של הפרויקט0  לפעולאשר עם קבלתם תוכל 

הסכמי הפרויקט האמור  בגין נחתמו טרם הדוח למועדכי  יצוין0 1.17 רשים בהקדם האפשרי, על מנת שתחילת הקמתו של הפרויקט תחל בהקדם האפשרי עוד בשנתהנד

תשלומים מסוימים בקשר לפרויקט ביצוע מבעלת השליטה לצורך  1.16בשנת לחברה  ושניתנ ותהלוואהאמור לעניין  באורהראה וטרם הוחל בו שיווק0 ביצוע ו/או ליווי 

 0האמור

בוסס על הנתונים המצויים המידע בדבר מועדי תחילת וסיום הבניה המשוערים של הפרויקט כמתואר בטבלה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המ

 הסטטוסו , בהתקשרות בהסכם לקבלת שירותי בניהביחס לפרויקט האמורליווי  םבהסכהתקשרות בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, 

הסטטוטוריים. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים  והאישורים הבניה היתרי בקבלת הטיפול של הנוכחי

בהערכותיה, לרבות ביחס למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקט ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיות שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או 

 לחלק זה. 02.27-ו 01.04 פיםהסיכון המפורטים בסעי ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי  המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקט כמתואר בטבלה האמורה

דע האמור עשוי שלא להתממש החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, מחירי המכירה הצפויים של היחידות והעלויות הצפויות להקמת הפרויקט. המי

 הצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר, ביחס למחירי המכירה בפועל שלו/או להתממש באופן שונה מ

 .לחלק זה 02.27-ו 01.04פים בסעיהיחידות ו/או עלויות הבניה שיהיו בפועל ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 

 (באלפי ש"ח -)נתונים כספיים  2106תיימו בשנת פרויקטים שהס 1.0704

מועד  מיקום שם

ת רכיש

 קרקע

מועד 

תחילת 

 בניה

מועד 

סיום 

 בניה

חלק 

התאגיד 

האפקטיבי 

)%( 

יח"ד 

 שנמכרו

 מ"ר

ממוצע 

 ליח"ד

סה"כ רווח גולמי  סה"כ עלויות שהוכרו הכנסות שהוכרו

 שהוכר

סה"כ שיעור רווח 

 גולמי )%(

מחיר ממוצע למ"ר 

 מע"מ()ללא 

תקופה 

 שוטפת

מצטבר 

מתחילת 

 הפרויקט

תקופה 

 שוטפת

מצטבר 

מתחילת 

 הפרויקט

תקופה 

 שוטפת

מצטבר 

מתחילת 

 הפרויקט

תקופה 

 שוטפת

מצטבר 

מתחילת 

 הפרויקט

תקופה 

 שוטפת

מצטבר 

מתחילת 

 הפרויקט

 דורי  וילה

(Vila Dori) )ד( 

 1105 -- 18% 18% 94.,.11 46,618 5.9,481 116,665 619,575 163,181 148 311 7404%-כ 1.16 1.11 1999 נס ציונה

 

 הערות לטבלה

פשר לבעלי הזכויות לבחור ייחידות דיור במקרקעין בנס ציונה0 הסכם הקומבינציה א 371התקשרה דורי קבוצה בהסכם קומבינציה עם בעלי זכויות בנייה של  1999בשנת  )ד(

 החברהמערכן הכולל של היחידות0  31%-%.3-ה בהיקף של כתהילבעלי הזכויות את שיטת תשלום התמורה כתמורה בעסקת יחידות או כתמורה בעסקת תמורות0 התמורה 

הסכמים נוספים שנחתמו עימם, ואותם בעלי הזכויות הוחרגו  יחידות דיור במסגרת 43במקרקעין, בהיקף כולל של רכשה את זכויותיהם של חלק מבעלי הזכויות האמורים 

יחידות דיור, על המקרקעין  371 אושרה תכנית להקמת שכונה בבניה רוויה ובניה צמודת קרקע של 8..1במהלך חודש אפריל  0האמור מתחולת הסכם הקומבינציה
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השלימה החברה את  01.16 בשנת 1.15עד  .1.1של היחידות בפרויקט התבצע בין השנים  ; שיווקן1.16עד  1.11הקמת הפרויקט האמור התבצעה בין השנים  0האמורים

ואשר נמכרה בשנת הקמת הפרויקט ואת מסירת יתרת היחידות לרוכשים0 למועד הדוח נותר תשלום לקבל בסכום לא מהותי בגין יחידת קרקע אחרונה שנותרה בפרויקט 

  מיליון ש"ח0 .11-החברה רווח גולמי מצטבר )מתחילת הפרויקט( של כמה יצוין כי כתוצאה מהפרויקט האמור רש 1.160

 באלפי ש"ח( -)נתונים כספיים  נתונים כלליים -קרקע  עתודות 1.0705

מועד  מיקום שם

 רכישה

חלק  עלויות הקשורות בעתודות הקרקע ליום האחרון של שנת הדיווח

התאגיד 

האפקטי

 בי )%(

 שטח

 מ"ר

 זכויות בניה

עלות 

 מקורית

עלויות 

מימון 

שהוונו 

 לקרקע

עלויות 

תכנון 

 ואחרות

ירידות ערך 

שנרשמו 

 במצטבר

עלות נוכחית 

בספרים ליום 

30.02.2106 

מצב תכנוני נוכחי )לפי 

 שימושים(

 מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן

 )לפי שימושים(

 -)א(+)ב(+)ג( )ד( )ג( )ב( )א(

 )ד(

 יח"ד/

ייעוד 

 אחר

מ"ר ממוצע 

 ליח"ד/

 אחרייעוד 

 יח"ד/

ייעוד 

 אחר

מ"ר ממוצע 

 ליח"ד/

 ייעוד אחר

סטטוס הליך 

 תכנוני

 הוד (ה) רוקח פרדס

 השרון

/  חקלאי 111,435 36% 1,411 -- -- -- 1,411 1996

 פנאי

 ונופש

אישור  בהליכי -- ..8 --

ראשוניים 

 המחוזית בועדה

אור  –בינוי  פינוי

 (ו) יהודה

 מרכז

 הארץ

1..9 -- -- 1,.15 -- 1,.15 33% 68,61. 744 

 מגורים

 ההתכנית קבל 111 744 --

 תב"ע, 

 

דונם,  18-כולל כה השטחאשר אריה בפתח תקווה,  תחטיבת קרקע בקרייהיו זכויות ב: לחברה )לשעבר, "ארט פארק"( הקריית אריה, פתח תקוו –( Dori Parkדורי פארק )

להקמת מכר "( בהסכם הרוכש" -בפסקה זו עם צד שלישי לא קשור ) החברההתקשרה  .1.1"(0 בחודש דצמבר המתחםמ"ר )" ...,43-הכולל זכויות בניה בשטח כולל של כ

 0 במסגרת הסכם המכר1.11בחודש מרס לרוכש מ"ר, ומכירתו לרוכש לאחר הקמתו0 הבניין נמסר  ...,8-דונם, הכולל שטח בניה של כ 3-שטח של כמתחם בבניין על מגרש ב

, הושלמה עסקה נוספת במסגרת 1.14 המתחם, אשר פקעה0 בחודש ספטמברמ"ר בבניין נוסף בשטח  ..3,5שנים לרכישת  5רוכש אופציה לתקופה של עד , ניתנה להאמור

התקשרה החברה  1.16בחודש ינואר מיליון ש"ח0  18-מ"ר, תמורת סך של כ ..14,5-דונם במתחם, הכוללים זכויות בניה של כ 6קשור אחר מכרה החברה לצד שלישי לא 

 מועד הדוח, ולמומשו כל שלוש האופציות 01.16 במהלך שנת "רמ ...,11-כ של בשטח הסכם אופציה במסגרתו העניקה שלוש אופציות למכירת יתרת זכויותיה במתחםב

פציות, לרבות הפקדת חלק מכספי תמורת המימוש האוכל 0 לפרטים בדבר הסכם האופציה ובדבר מימושן של הנכס האמור נגרע מיתרות המלאי של החברה בדוחות הכספיים

 לדוחות הכספיים0  (05א0)8, ראה באור בפיקדונות משועבדים בבנק
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 לטבלאות הערות

בשיתוף עם שתי  החברהמ"ר בהוד השרון, בהסכם עם  111,435התקשרו בעלי הזכויות במקרקעין ששטחם  1996בהתאם להסכם קומבינציה משנת  :השרון הוד -פרדס רוקח    (ה)

ובהקמת פרויקט בנייה על חלק מהמקרקעין0 מתוך השטח הרשום הנ"ל, האמורים בעסקת שינוי ייעוד ומכר לגבי המקרקעין  ,"(הרוכשים" -חברות נוספות )בתיאור זה 

גדר בהסכם, במועד מוקדם ככל הניתן ובאופן שיאפשר מ"ר0 הרוכשים התחייבו לפעול לשינוי ייעוד המקרקעין בהיקף שהו 93,717במקרקעי העסקה הינו  החברהחלקה של 

תופקד להתנגדויות בניה במקרקעין בהיקף מרבי0 למוכרים עומדת הזכות לבטל את ההסכם בהתאם לתנאיו ולתנאי תוספות שנחתמו ביחס אליו, וזאת ככל שהתכנית לא 

פורסם כי המשנה ליועץ  1.16יצוין כי בחודש מרס  1.1.0שלא תיכנס לתוקפה עד לשנת ו/או ככל  1.18מועד אשר הוארך בהסכמת הצדדים לשנת המחוזית עד ל ועדהוב

התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ובניה בנוגע לתכנית0 במסגרת  1.16בחודש ספטמבר  המשפטי לממשלה מסר חוות דעת הכוללת התנגדות לתכנית הנוכחית המוצעת0

, והורתה לוועדה המחוזית להשלים את מסמכי 48/1דיון זה, קיבלה המועצה הארצית החלטה לפיה קידום התכנית ייעשה בדרך של הכנת תכנית מתאר ארצית שמספרה 

0 במסגרת ההחלטה קבעה המועצה הארצית, כי ככל שתושג הסכמה רחבה בין בעלי הזכויות בתכנית לגבי האחוד 1.17רס חודשים, דהיינו עד חודש מ 6התכנית בתוך 

 והחלוקה, יוגדל משמעותית היקף הבינוי שיאושר במסגרת התכנית0 

לשם הקמה וניהול במשותף של כפי שעודכן, "(, השותפים" –התקשרה החברה בהסכם מייסדים עם צדדים בלתי קשורים )בפסקה זו  9..1 בשנת: אור יהודה – בינוי פינוי (ו)

בחודש  התב"ע לפרויקט קיבלה תוקף0 33%-הינו כהחברה האמורה  בהון החברה של חלקה0 באור יהודה במתחםבינוי -פינוי של פרויקט וניהול תכנוןחברה פרטית לייזום, 

)מתוך  %.6 -כמתוך סך הדיירים הרלוונטיים הינו  מותשיעור הדיירים שחתמו על הסכ הדוחות הכספיים,אישור  נכון למועדמאפשרת את הקמתו0  , והיא1.16ספטמבר 

לקבל כנגד דירתו הקיימת דירה חדשה בשטח לפי ההסכמים שנחתמו עם הדיירים וכפוף להוראותיהם, דייר יהיה זכאי הנדרש להתחלת הפרויקט(0  %..1שיעור הסכמה של 

החברה בוחנת אפשרות לפיצול המתחם באופן שיאפשר תחילת ביצוע ביחס לאזורים אשר בהם 0 מ' על שטח דירתו הקיימת, בתוספת מרפסת, חניה ומחסן 15-העולה ב

  התקבלו הסכמות דיירים0

ינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ס לפרויקט פינוי בינוי הנזכר לעיל העל הסכמתם בהתייחהמידע בדבר צפי העלויות ויחס ההחלפה עם הדיירים שטרם חתמו 

המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה  .ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח

מהתפתחויות שיהיו, ככל שיהיו, ביחס לפרויקט האמור, ו/או לשינויים בתנאי השוק ו/או  משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה

 לחלק זה. 02.27-ו 01.04פים מגורמי הסיכון המפורטים בסעי כתוצאה מהתממשות איזהבתקופות הרלוונטיות ו/או 
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  **באלפי ש"ח( -)נתונים כספיים  מידע נוסף על פרויקטים שאינם מהותיים מאוד 1.08

תקרת  שם

אשראי 

 פיננסי

יתרה לניצול 

אשראי 

פיננסי 

לתאריך 

 המאזן

 מידע על אשראי לליווי הפרויקט

 ]יינתן כאשר קיים לפרויקט ליווי[

 ביצוע קבלן

 ]יינתן כאשר הפרויקט בביצוע[

תקרת 

אשראי 

 ערבויות

יתרה 

לניצול 

ערבויות 

לתאריך 

 המאזן

סה"כ 

מסגרות 

 אשראי

Non-

Recourse 

 

טווח ריביות 

 אשראי פיננסי

ריבית 

צמודה/לא 

 צמודה

עמידה בתנאי 

הסכם הליווי 

לתאריך המאזן 

ולמועד פרסום 

 הדוח

 

התאגיד 

משמש 

 כקבלן ראשי

 

סוג 

ההתקשרות 

עם קבלן ראשי 

]פאושלי/כתב 

 –כמויות/אחר 

 פרט[

כיסוי 

אחריות בגין 

ידי -בדק על

 קבלן ראשי 

 הצמדת תמורה

 מדד תשומות כן פאושלי לא* כן לא צמודה 1015%פריים + לא 148,884 411 148,884 - - דורי פלוס

פטרז'לסקה 

 דבורי

 צמוד לא כן פאושלי לא כן צמודה לא 3018%+  יוריבור לא 44,454 -- -- 16.,17 44,454

 * הקבלן הראשי בפרויקט הינו דורי בניה0

 )באלפי ש"ח( רגישות ניתוח 1.09

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה 

 01%השפעת עליה של   

במחירי המכירה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

במחירי  5%השפעת עליה של 

הרווח הגולמי שטרם  המכירה על

 הוכר

סך הכל רווח גולמי שטרם 

 הוכר

 5%השפעת ירידה של 

במחירי המכירה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

 01%השפעת ירידה של 

במחירי המכירה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

 (.5) (15) - 15 .5 *פלוס דורי פרויקטים בביצוע

 (1,111) (1,111) .4,39 1,111 1,111 'לסקה דבוריפטרז

 (2,272) (0,036) 4,391 0,036 2,272 "כסה

 0בפרויקט הדירות כל נמכרומועד הדוח ל* 

 

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים בתשומות הבניה 

 01%השפעת עליה של   

בתשומות הבניה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

בתשומות  5%השפעת עליה של 

הגולמי שטרם  הבניה על הרווח

 הוכר

סך הכל רווח גולמי שטרם 

 הוכר

 5%השפעת ירידה של 

בתשומות הבניה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

 01%השפעת ירידה של 

בתשומות הבניה על הרווח 

 הגולמי שטרם הוכר

 345 173 - (173) (345) פלוס דורי פרויקטים בביצוע

 .4.,3 .1,51 .4,39 (.1,51) (.4.,3) פטרז'לסקה דבורי

 3,385 0,693 4,391 (0,693) (3,385) "כסה

 



 

 

3. 

  גילוי לגבי פרויקטים מהותיים מאוד .1.01

 

1.01.01 UNIK YM - באלפי ש"ח( -)נתונים כספיים  גני תקווה 

יחידות דיור  166עם צד שלישי שהינו בעל זכויות להקמת  5..1הינה צד להסכם קומבינציה משנת  החברה

דונמים בגני תקוה, בעסקת יחידות ו/או תמורות0  38-על פי תכנית שפורסמה וקיבלה תוקף בשטח של כ

 יחידות דיור0 163בעסקה הינו  החברהחלקה של 

 פרטים סעיף 

 My Dori שם הפרויקט

, ממערב לדרך האיילות בסמוך לקרן הרחובות דרך גני תקווה הפרויקטמיקום 

 הים ודרך איילות, שכונת גנים צפון

שלב ב' יח"ד;  116קומות הכוללים  16בני  שני מגדלים –א' ב של תיאור קצר של הפרויקט

 יח"ד, בסה"כ .14קומות הכוללים  18שני מגדלים בני  –( 1)מגרש 

 יח"ד 166

 %.6-כ האפקטיבי בפרויקטחלק התאגיד 

 %.4, קומבינציה בעין %.6חלק החברה הינו  מבנה ההחזקה בפרויקט

 עסקת קומבינציה עם פרטיים ציון שמות השותפים לפרויקט

 מלאי שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 5..1 מרס מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט

 מ"ר 33,877-כ שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט

 1.19 -, שלב ב' 1.17 -א'  שלב מועד סיום עבודות הקמה 

 1.15שיווק החל בשנת  מועד התחלת שיווק בפרויקט 

 1.18 מועד סיום שיווק 

 להסכם ביצוע לשלב א' עם דורי בניה בשיטת פאוש הסכמים עם קבלני ביצוע

 1.15מרס  מועד התחלת עבודות הקמה 

 קומבינציהעסקת  זכויות משפטיות בקרקע

 קומבינציה בעין הסכמים מיוחדים )קומבינציה/פינוי בינוי/אחר(

 אין חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט

 בתקופה המדווחת )אלפי ש"ח(מדן שווי מימוש נטו וא

 )יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאוד(

 נטו מימוש שווי נאמד לא

ונה קיימת כחלק משכונה חדשה בה כהפרויקט יוקם בסמוך לש הפרויקטדיון בקיומן של תשתיות בקרבת 

צפויים להיבנות יח"ד נוספות בהתאם לתב"ע בתוקף0 הרשות 

 המקומית פועלת לחיבור השכונה החדשה לתשתיות עירוניות0

)ובכלל זה חריגות בניה מהותיות, זיהום  נושאים מיוחדים

 קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים(

 אין

 

 30.02.2106מצב תכנוני לפרויקט )שם הפרויקט( ליום 

 מצב תכנוני נוכחי

 הערות סה"כ יחידות סה"כ שטחים )מ"ר( סוג מלאי

 כל הבניינים בפרויקט 166 33,877 דיור יחידות

 אין אין אין שטחי מסחר

 אין אין אין זכויות בניה לא מנוצלות

 ( בהם נדרש שינוי תכנוני מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן )בפרויקטים

 הערות  סה"כ יחידות סה"כ שטחים )מ"ר( סוג מלאי

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי יח"ד

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי זכויות בניה לא מנוצלות

 2104 2105 2106שנת   

 0רבעון  2רבעון  3רבעון  4 רבעון התקופה כל

עלויות 

שהושקעו 

)באלפי 

 ש"ח(

 398 4,849 - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה

 55.,1 7,114 - - - 3 3 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות

 -- 17,1.1 8,516 ...,3 36.,.1 11,919 34,481 עלויות מצטברות בגין בניה

 -- 5 511 (134) 363 .17 811 עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 189 6,483 1,641 934 .1,65 987 5,111 אחרות עלויות
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 2106 2105 2104 

 0רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  כל התקופה

חוזים שנחתמו 

 בתקופה השוטפת

 -- 41 7 1 1 8 18 יחידות דיור

 -- 5,1.8 854 13901 113 19.,1 1,135 יחידות דיור )מ"ר(

 -- 1508 1505 1605 1605 1607 1509 )אלפי ש"ח( מחיר ממוצע למ"ר

חוזים מצטברים עד 

 לסוף התקופה

 -- 41 48 49 51 59 59 יחידות דיור

 -- 5,1.9 63.,6 6,1.1 6,415 7,444 7,444 דיור )מ"ר(יחידות 

 -- 1503 1503 1503 1503 1504 1504 )אלפי ש"ח( מחיר ממוצע למ"ר

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

סה"כ הכנסות צפויות מכל 

 (אלפי ש"חהפרויקט )
354,789 354,789 354,571 354,111 335,671 331,145 319,793 

מחוזים סה"כ הכנסות צפויות 

 (אלפי ש"חשנחתמו במצטבר )
118,.48 118,.48 1..,488 98,867 94,174 8.,518 -- 

שיעור שיווק ליום האחרון של 

 התקופה )%(
33% 33% 18% 17% 18% 14% -- 

שטחים שטרם נחתמו 

 לגביהם חוזים

 יחידות דיור
1.1 1.1 11. 111 113 11. 161 

 יחידות דיור )מ"ר( 
18,314 18,314 19,333 19,556 19,695 

14,419 

)*( 
1.,549 

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 

שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

 "ח(ש)אלפי  הכספי

62,465 62,465 52,830 46,129 43,236 43,236 38,133 

 -- -- -- -- -- -- 1 מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

 -- -- -- -- -- -- 16.048 הדוח תאריך ועד התקפה מתום שנחתמו חוזים"ר מ שטח

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 תאריך הדוח 
1604 -- -- -- -- -- -- 

 
 0(המקורית מהתוכנית"ר מ ..9 -בכמ"ר )קיטון  19,638 -של הפרויקט הכולל ל הפלדלתעודכן שטח  1.15 בשנתשינוי בתכנון שלב ב',  בעקבות* 

 

 אלפי ש"ח(ב) אומדן שיעור רווחיות גולמית כולל בפרויקט

 2106 2105 2104 

 319,793 331,145 354,789 הכנסות צפויות בגין הפרויקט

 186,983 88.,196 3.6,567 עלויות פרויקט צפויות

 41,8.9 36,158 48,111 רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט

 -- -- -- מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר בדוח רווח והפסד

 41,8.9 36,158 48,111 מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר בדוח רווח והפסד

 %.130 1.09% 1306% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%(

מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר )לפני 

 שימושים(
1803  160.5 

 

 

 1,641 35,661 .68,.1 ..3,7 49.,11 89.,14 518,.4 סה"כ עלות מצטברת

 17,459 53,111 63,8.1 67,5.1 .79,55 93,639 96,639 סה"כ עלות מצטברת בספרים

         

עלויות 

שטרם 

הושקעו 

)באלפי 

ש"ח( 

ושיעור 

  השלמה

 5,735 .1,46 .1,46 .1,46 .1,46 .1,46 .1,46 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן(

13,315 13,315 13,318 13,318 13,318 13,318 13,9.. 

 73.,197 1.5,895 197,765 1.1,911 .181,19 169,367 169,367 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות 

 מהוונות בעתיד )אומדן(

1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 3,.87 3,9.7 

 38,911 13,413 .11,98 11,117 493,.3 737,.3 737,.3 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 169,516 147,183 137,189 141,473 117,.13 117,546 117,546 סה"כ עלות שנותרה להשלמה

שיעור השלמה ]הנדסי/כספי[ )לא כולל 

 קרקע( )%(

3.% 3.% 16% 11% 11% 18% 1% 

-1.17 1.17-1.18 1.17-1.18 1.18-1.19 1.18-1.19 מועד השלמת בניה צפוי

1.18 

1.17-

1.18 

1.17-

1.18 
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 אלפי ש"ח(ב) ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

השפעת עליה  

 5%של 

 השפעת עליה של

1.% 

סה"כ רווח גולמי 

 שטרם הוכר

 השפעת ירידה של

5% 

השפעת ירידה 

 %.1 של

השפעת שינוי במחירי המכירה 

של שטחים שטרם נחתמו 

מחייבים, לגביהם חוזי מכירה 

למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

 שטרם הוכר

14,177 18,354 48,111 (14,177) (18,354) 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה 

למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

 שטרם הוכר

(11,755) (1.,877) 48,111 1.,877 11,755 

 

 ליוםהסכום המובטח  פירוט סוג

30.02.2105 

שיעבוד הקרקע, התקבולים וכל ההסכמים  דרגה ראשונה שעבודים

 בפרויקט 

 בסכום הגבלה ללא

 -- -- דרגה שניה

 -- -- אחר )הערות אזהרה וכיו"ב(

 

, בדבר עלויות שטרם הושקעו, בדבר פרויקטהסיום תחילת ולהמידע האמור לעיל בדבר המועד הצפוי ל

הינו מידע  מקדמות שצפויות להתקבל ובדבר אומדן שיעורי הרווחיות )לרבות הכנסות ו/או עלויות צפויות(

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה 

 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט

 יתרות בדוח על המצב הכספי 

 

 -- מוצג כהלוואה לזמן קצר: 3101101.16

 -- מוצג כהלוואות לזמן ארוך: 

 -- מוצג כהלוואה לזמן קצר: 3101101.15

 -- מוצג כהלוואות לזמן ארוך: 

 -- מוצג כהלוואה לזמן קצר: 3101101.14 

 -- מוצג כהלוואות לזמן ארוך:  

 בנק לאומי לישראל בע"מ מוסד מלווה:

 1.15 ינואר הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואהתאריך אישור 

 "חש מיליון 15 סה"כ מסגרת:

 "חש מיליון 15 מתוכה, יתרה שטרם נוצלה:

 כפי שיוסכם עם הבנק מעת לעת :ת וציון הריביתמנגנון קביעת הריבי

 -- מועדי פירעון קרן וריבית:

בתנאים מוקדמים למימון  עמידה תניות פיננסיות מרכזיות:

 התייחסות -הפרויקט, הכוללים 

למועד לתחילת הבניה; קבלת  

האישורים וההיתרים הנדרשים; 

מספר מינימלי של יח"ד במכירה 

מוקדמת; העמדת הון עצמי מינימלי; 

 עמידה; המוסכמותהעמדת הבטוחות 

"קבוצת ו" בודד"לווה  במגבלות

 לפרויקט"אפס"  בדוח עמידה ";לווים

   0שליטה שינוי איכפי שיעודכן(; )

 -- :ות אחרותתניות מרכזי

 לא ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:

 לא  non-recourseהאם מסוג 

בעת ככלל שחרור עודפים מתבצע  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:

יחד עם זאת קיים  הפרויקט;סיום 

 מנגנון לשחרור כספים תוך כדי

הפרויקט בהתאם  התקדמות

 להתקדמות המכירות והביצוע0

 שיעבוד הפרויקט לבנק0 בטחונות:
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, בין היתר, ההתקדמות בקצב הבניה ועלויותיה בפועל, מועד השלמת ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי

עשוי שלא להתממש ו/או הבניה בפועל, והמכירות והתקבולים שיהיו בפועל בפרויקט זה. המידע האמור 

להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או 

כתוצאה מהתממשות איזה משינויים שיחולו בתנאי השוק ו/או ו/או  בהערכותיה, לרבות ביחס לאמור לעיל

  לחלק זה. 02.27-ו 01.04פים מגורמי הסיכון המפורטים בסעי

 באלפי ש"ח( -)נתונים כספיים  יהוד – פרויקט בינוי פינוי 1.01.01

יחידות דיור ממבנים שונים,  45, וכולל פינוי של 9..1מתבסס על תכנית בניין עיר שאושרה בשנת  התכנון

מלבד דייר  מתםהסכ עלכל הדיירים  חתמו זה למועד נכוןשלבים0 יחידות דיור שונות בשני  114והקמה של 

 כןכמו 0 תכנון של אחרונים בשלבים נמצא הפרויקט 0, אשר פונהדין לפנותו-הוחלט לפי פסקסרבן בודד אשר 

יצוין כי למועד  0העתיקות רשות מול ומתן תב"עיות מול עיריית יהוד, ובמשא בביצוע מטלות הפרויקט כרוך

הפרויקט בכוונת החברה להתחיל את הקמתו של  הדוח טרם נחתם הסכם ליווי ביחס לפרויקט האמור0

 1.170בשנת 

 פרטים סעיף 

 יהוד -בינוי פינוי  שם הפרויקט

יהוד, שני מתחמים: מתחם מזרחי בפינת רחובות צבי ישי ויהודה  מיקום הפרויקט

 הלוי, מתחם מערבי ממוקם בקצה רח' הקונגרס הציוני

 -כ מתוכןיח"ד ) ..1קומות הכוללים  14שני מגדלים בני  -שלב א'  תיאור קצר של הפרויקט

שני מגדלים  -יח"ד לחברה(, שלב ב'  53 -יח"ד לבעלי הקרקע וכ 47

 יח"ד 114הכוללים קומות  15בני 

 78% -כ חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט

 11% -, בעלי הקרקע כ78%-ק החברה הינו כחל מבנה ההחזקה בפרויקט

 עסקת פינוי בינוי עם פרטיים ציון שמות השותפים לפרויקט

 מלאי הצגה בדוחות הכספייםשיטת 

 .1.1 מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט

 * "רמ ..31,3 שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט

 .1.1 מועד סיום עבודות הקמה 

 1.17 מועד התחלת שיווק בפרויקט 

 1.19 מועד סיום שיווק 

 נחתם טרם הסכמים עם קבלני ביצוע

 1.17 מועד התחלת עבודות הקמה 

 עסקת פינוי בינוי עם פרטיים זכויות משפטיות בקרקע

 פינוי בינוי הסכמים מיוחדים )קומבינציה/פינוי בינוי/אחר(

 אין חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט

נטו בתקופה המדווחת )אלפי ש"ח( מדן שווי מימוש וא

)יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי 

 מאוד(

  נטו מימוש שיווי עדין נאמד לא

 הפרויקט נמצא בלב שכונת מגורים ויחובר לתשתיות קימות בעיר0 דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט

)ובכלל זה חריגות בניה מהותיות,  נושאים מיוחדים

 זיהום קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים(
 אין

 

 "ע0בהתייחס לשטח עילי המותר עפ"י התב *

 

 30.02.2106לפרויקט )שם הפרויקט( ליום מצב תכנוני 

 מצב תכנוני נוכחי

 הערות סה"כ יחידות סה"כ שטחים )מ"ר( סוג מלאי

 כולל יחידות של בעלי הקרקע 114 181,.1 יחידות דיור

 -- אין אין שטחי מסחר

 -- אין 713 זכויות בניה לא מנוצלות

 ( )בפרויקטים בהם נדרש שינוי תכנוני מתוכנן שינוי לאחר תכנונימצב 

 הערות  סה"כ יחידות סה"כ שטחים )מ"ר( סוג מלאי

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי יח"ד

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי זכויות בניה לא מנוצלות
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 2106 2105 2104 

 0רבעון  2רבעון  3רבעון  4 רבעון התקופה כל

חוזים שנחתמו בתקופה 

 השוטפת

 -- -- -- -- -- -- -- יחידות דיור

 -- -- -- -- -- -- -- דיור )מ"ר(יחידות 

חוזים מצטברים עד 

 לסוף התקופה

 -- -- -- -- -- -- -- יחידות דיור

 -- -- -- -- -- -- -- יחידות דיור )מ"ר(

 -- -- -- -- -- -- -- )אלפי ש"ח( מחיר ממוצע למ"ר

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

סה"כ הכנסות צפויות מכל 

 (אלפי ש"חהפרויקט )

148,35. 148,35. 146,957 146,957 146,957 146,957 148,475 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים 

 (אלפי ש"חשנחתמו במצטבר )

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

שיעור שיווק ליום האחרון של 

 התקופה )%(

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

שטחים שטרם נחתמו 

 לגביהם חוזים

 167 167 167 167 167 168 168 יחידות דיור

 *18,648 *18,648 *18,648 *18,648 *18,648 18,746 18,746 יחידות דיור )מ"ר( 

 לשטחים המיוחסת( מלאי)יתרת  מצטברת עלות"כ סה

 המצב על בדוח מחייבים חוזים לגביהם נחתמו שטרם

 "ח(ש)אלפי  הכספי

1,757 1,757 1,49. 2,448 1,179 1,6.3 1,484 

 פלדלת של הדירות למכירה ועשוי להשתנות היות והפרויקט מצוי בשלבי תכנון0צוין לפי שטח שטח יח"ד  *

 
 )באלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כולל בפרויקט

 2106 2105 2104 

 148,475 146,957 .148,35 הכנסות צפויות בגין הפרויקט

 116,518 .111,59 111,574 עלויות פרויקט צפויות

 11,947 34,367 35,776 צפוי בגין הפרויקטרווח )הפסד( גולמי 

 -- -- -- מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר בדוח רווח והפסד

 11,947 34,367 35,776 מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר בדוח רווח והפסד

 808% 1309%  1404% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%(

שטרם הוכר )לפני מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי 

 שימושים(

1301 1301 1303 

 2104 2105 2106שנת   

 0רבעון  2רבעון  3רבעון  4 רבעון התקופה כל

 עלויות

 שהושקעו

)באלפי 

 ש"ח(

 67 48 - - (5) (.3) 3 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה

 -- 13 - 14 165 (134) 7 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות

 -- -- - - - - - עלויות מצטברות בגין בניה

 -- -- - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 51 497 117 156 (118) 431 586 עלויות אחרות

 .11 558 117 .17 41 167 595 סה"כ עלות מצטברת

 1,6.3 1,161 1,179 1,448 .1,49 1,757 1,757 סה"כ עלות מצטברת בספרים

 

עלויות 

שטרם 

הושקעו 

)באלפי 

ש"ח( 

ושיעור 

  השלמה

 5,483 19.,4 3,981 3,981 3,986 3,971 3,971 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן(

17,819 17,819 17,853 17,859 17,873 17,835 18,.84 

 149,361 11.,145 136,8.4 136,8.4 136,8.4 136,8.4 136,8.4 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

 עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות

 מהוונות בעתיד )אומדן(

6,597 6,597 6,598 6,597 6,597 6,598 4,.93 

 47,9.3 36,965 54.,45 44,899 44,859 44,616 44,616 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 114,915 419,.11 3.9,.11 .14,.11 ..1,.11 1.9,817 1.9,817 סה"כ עלות שנותרה להשלמה

כולל שיעור השלמה ]הנדסי/כספי[ )לא 

 קרקע( )%(

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

-1.18 1.18-1.19 1.18-1.19 .1.19-1.1 .1.19-1.1 מועד השלמת בניה צפוי

1.19 

1.18-

1.19 

-- 
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 )באלפי ש"ח( ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

השפעת עליה  

 5%של 

 השפעת עליה של

1.% 

סה"כ רווח גולמי 

 שטרם הוכר

השפעת ירידה 

 5% של

השפעת ירידה 

 %.1 של

השפעת שינוי במחירי המכירה 

של שטחים שטרם נחתמו 

לגביהם חוזי מכירה מחייבים, 

למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

 שטרם הוכר

11,418 14,835 35,776 (11,418) (14,835) 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה 

למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

 שטרם הוכר

(1.,491) (1.,981) 35,776 1.,491 1.,981 

 

, בדבר עלויות שטרם הושקעו, בדבר פרויקטהסיום תחילת ולהמידע האמור לעיל בדבר המועד הצפוי ל

הינו מידע  מקדמות שצפויות להתקבל ובדבר אומדן שיעורי הרווחיות )לרבות הכנסות ו/או עלויות צפויות(

ניירות ערך, המבוסס על הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

היתר, ההתקדמות בקצב הבניה ועלויותיה בפועל, מועד השלמת ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין 

הבניה בפועל, והמכירות והתקבולים שיהיו בפועל בפרויקט זה. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או 

להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים המצויים בידי החברה ו/או 

כתוצאה מהתממשות איזה שיחולו בתנאי השוק ו/או  מור לעיל ו/או משינוייםבהערכותיה, לרבות ביחס לא

  לחלק זה. 02.27-ו 01.04פים מגורמי הסיכון המפורטים בסעי

 בתחום הפעילות נוספים נכסים 1.011

  בניה דורי ידי על במקרקעין זכויות רכישת 1.01101

, שהינן חלק מפרויקטים יזמיים0 חלק דורי בניה בפרויקטים בתל אביב במקרקעין זכויות רכשה בניה דורי

 נכון(0 זה חלקל 1101 סעיף)ראה  פעילותהמהיקף הפרויקט, בהתאם להסכם תיחום  15%אלה אינו עולה על 

  "ח0ש ליוןימ 506 -כ של בהיקף ,למשרדים אחד פרויקט זכויות בנייה לדורי הדוח למועד

  יהוד – אוויה 1.01101

במגרש  חכירה זכויות נוספת חברה עם שווים ובחלקים במשותף החברה רכשה 1999 משנת להסכם בהתאם

)חלקה של "אוויה"  בנוי מלון, ועליו מ"ר, המצוי בלב שכונת קריית הסביונים ביהוד ...,13-ששטחו כ

במתכונת של "עסקה משותפת" על מנת לשנות את  יחד פעלו הצדדיםבהתאם להסכם,  0(%.5החברה 

קרקעין ממלונאות למגורים על המקרקעין של המלון או במקרקעין סמוכים בהליך של איחוד ייעודם של המ

 וחלוקה0 הצדדים העניקו זה לזה זכות סירוב ראשון לרכישת חלקו של האחר במקרקעין0 

במקרקעין בעסקה למכירת מלוא זכויותיהן  התקשרה החברה יחד עם שותפתה 1.14בחודש מאי 

 1.16במאי  .3ביום מיליון ש"ח(0  .1מיליון ש"ח )חלק החברה  .4ת סך של במקרקעין האמורים תמור

 האמורים0 הושלמה העסקה למכירת מלוא זכויותיהן של החברה ושותפתה במקרקעין

   חוזר הון 1.011

 פעילות הקבוצה ממומנת מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי יחידות, מהמערכת הבנקאית ומאיגרות חוב0 

 והיתרההחוזה,  מערך 15%-7%-כ שלבשיעור לרוב, עם חתימת החוזה עם רוכש דירה מתקבלת תמורה 

פי ההסכם עד למועד מסירת החזקה בדירה לרוכש0 תקבולים אלה משמשים -משולמת במספר תשלומים על

בניה את הקבוצה בעקיפין כחלק מההון החוזר במסגרת תנאי הליווי הבנקאי0 מימון להון חוזר במהלך ה

 (0 זה חלקל 1.0101סעיף ים יזמיים )ראה פרויקטנעשה בעיקרו של דבר במסגרת מימון 

 0מהותיים לא לסכומים 1.16בשנת  הסתכםאשראי הספקים הממוצע  היקף – ספקים אשראי 1.01101
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הקבוצה אינה נוהגת לתת אשראי לרוכשי היחידות, מעבר ללוח התשלומים הקבוע  – לקוחות אשראי 1.01101

  והחזקה בנכס נמסרת לרוכשים רק לאחר קבלת התמורה במלואה0בהסכם המכר, 

 חודשיםעשר -שנים של חוזר והון חוזר הון 1.01103

 0כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים –עשר חודשים" -זה, "הון חוזר לתקופה של שניים בסעיף

)סולו( נכון ליום עשר חודשים וההון החוזר של החברה -להלן פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של שניים

 )באלפי ש"ח(: 1.16בדצמבר  31

 
שנכלל  הסכום

 בדוחות הכספיים
)לתקופה של  התאמות

 ה"כס (חודשיםשניים עשר 

 1.7,898 91,648 199,545 שוטפים נכסים

 77.,3.3 35,668 338,745 שוטפות התחייבויות
 ההתחייבויות על השוטפים הנכסים)גירעון(  עודף

 השוטפות
(39,1..) 55,98. (95,18.) 

    

 לפעילותיחס שב מהעובדה נובע חודשים עשר-שנים של לתקופהבין ההון החוזר לבין ההון החוזר  הפער

 הרכוש כוללים כך עקב0 שנים שלוש הינו החברה של הממוצע התפעולי המחזור ,וקרקעות בניינים מכירת

 התפעולי המחזור תקופת בתוך להתממש והצפויים המיועדים פריטים השוטפות וההתחייבויות השוטף

 באותה הקשורים וההתחייבויות הנכסים, משנה ארוכה התפעולי המחזור תקופת כאשר0 החברה של הרגיל

  0התפעולי למחזור בהתאם השוטפים וההתחייבויות הנכסים במסגרת במאזן מסווגים פעילות

 גיאוגרפייםמידע כספי לגבי מגזרים  1.013

  0הכספיים חותלדו 31 ורבבאמתואר כזה  בתחום גיאוגרפיים במגזרים פועלת החברה

  גורמי סיכוןב דיון 1.014

 :בתחום זה הקבוצהפעילות להשפיע על תיאור גורמי הסיכון אשר עשויים  להלן

 קרו כלכלייםאגורמי סיכון מ

עשויות להיות מושפעות בין השאר  המבניםהייזום  מיתוצאות הפעילות בתחו – כלכליים-שינויים מאקרו

 משינויים כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים, היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש

מדיני וזמינות חומרי -כן, ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליים, המצב הביטחוני-כמו לדירות ומחיריהן0

בנוסף, תוך משקית עלולה להביא לירידה בביקוש לדיור0 האטה כלכלית עולמית או ייצור וחומרי גלם0 

לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות, יכולה להיות השפעה על 

 הביקוש לדירות0

פוליטי עלולים לתת את אותותיהם על המצב המשק בכלל ועל ענף -הגיאו במצב החמרה/או ו שינויים

 0ולמחסור בכוח אדם בפרט, ובכלל זה לגרום לירידה בביקוש לדירות ולהתייקרות תשומות הבנייההנדל"ן 

ירידה בביקוש לדירות מגורים בישראל ובמדינות הרלוונטיות בחו"ל עלול להביא להורדת מחירים של 

דירות מגורים0 שווי קרקעות בישראל ובמדינות הרלוונטיות בחו"ל עלול, אפוא, לרדת בהתאם0 הביקוש 

ויים בשערי לדירות מגורים מושפע, בין היתר, מקצב גידול משקי בית, משינויים בריבית במשק, משינ

חליפין, משינויים בתנאי משכנתאות, מציפייה לשינויים במחירי דירות ו/או לשינויים בתשואה ומגורמים 

 אחרים0 

 הקבוצהכן -ועלעלולה לסכן את גובה הביטחונות אשר הועמדו לנותני אשראי,  החברהירידה בשווי נכסי 

למועד הדוח,  נכוןראי נוסף עלולה להיפגע0 עלולה להידרש להעמיד ביטחונות נוספים, ויכולתה לגייס אש

ידי נותני האשראי -בקושי בקבלת אשראי, אולם עם זאת, הוקשחו תנאי האשראי על הקבוצה אינה נתקלת

 של הקבוצה0
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מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים, לרבות בעניין שיווק  ייזום למגוריםענף ה – מדיניות הממשלה

בעניין היקף בניה ציבורית ופרטית המיועדת למגורים, נהל מקרקעי ישראל, קרקעות בבעלות מיוהפשרת 

וכן בעניינים , ידי המדינה-על יםלרוכשי דירות הניתנ , משכנתאות ו/או מענקיםהטבותותנאי בעניין היקף 

)לרבות שינויים בשיעורי מיסים החלים על מוכרי קרקעות ומוכרי דירות יד שניה ועל  הקשורים למיסוי

, לבניה (; החקיקה בעניין מיסוי דירת מגורים שלישית; חקיקה בעניין מע"מ וכיוצ"בשי דירות חדשותרוכ

 ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן0 )לרבות זמינות עובדים זרים(, 

למדיניות המערכת הבנקאית בישראל ובעולם יש השפעה על ענף הנדל"ן0 שינויים בדרישות  – קשיי מימון

התאגידים הבנקאיים, בין היתר בדבר תוספת בטחונות בגין ערבויות ביצוע והגדלת שיעור ההון העצמי 

תה של עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על יכולהנדרש לצורך העמדת מימון בפרויקטים יזמיים 

בשוקי  טלטלה, גם בנוסף 0המימון במגבלתחלה עליה  האחרונות בשנים0 קיימותלמחזר הלוואות  החברה

 הון או חוב במסגרת שוק ההון0 ההון, ובכלל זה הגברת אי הוודאות עלולה לגרום לקושי בגיוס 

 הקבוצה של הפעילות בתחומי סיכון גורמי

ת עצמית בגין נזקי רעידת אדמה במסגרת פוליסות הביטוח מחויבת בהשתתפו הקבוצה – נזקי רעידת אדמה

עקב רעידת אדמה עלולה להיגרם לה חשיפה מהותית  הקבוצהשהינה צד להן0 אם ייגרם נזק נרחב לנכסי 

  אשר לא ניתן לאמוד אותה0

גילוי עתיקות במקרקעי החברה עשוי להסב לחברה הוצאות לא צפויות  – גילוי עתיקות במקרקעי החברה

של  וזאת, בין היתר, עקב עיכובים בבניה ו/או עקב הצורך בביצוע חפירות נוספות ו/או הצורך בתכנון מחודש

 הפרויקט0

 גורמי סיכון מיוחדים לקבוצה 

0 כתוצאה מכך חשופה פעילות הסלובקיהקבוצה פועלת כקבלן בונה )יזם( ב – סיכוני שוק בינלאומיים

, אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין והתאמה חלקית של בסלובקיה הקבוצה לסיכוני שוק

ביחס לפרויקטים בהם היא יזמית בסלובקיה חשופה פעילות הקבוצה מחירי הנדל"ן למחירי התשומות0 כן 

וממדיניות הבנק  ומושפעת משיעור הצמיחה בה ,סלובקיהלסיכונים הנובעים מהמצב הפוליטי והכלכלי ב

 משבר0 על הביקושים ועל מחירי הדירותשל הנ"ל מהשלכותיהם המרכזי לגבי משכנתאות, ובהתאמה 

 מהרבעון החל הפיננסיים השווקים את שפקד אשר המשבר ובהמשך 7..1 בשנת שהחל פריים-הסאב

וכן משבר החובות שפרץ באירופה בשנת  9..1 שנת של הראשונה המחצית ובמהלך 8..1 שנת של האחרון

, אשר מאז הדביקה במדינה האמורהועל שיעורי הצמיחה  למגורים, השפיע על היקף הביקוש לנדל"ן 1.11

 יםעשוי הגלובלי הכלכלי במצבאו שינויים אחרים  התדרדרותאולם, 0 ואף עלתה מעל הרפים טרם המשבר

  0ה האמורהמדינב למגורים"ן לנדל בביקושים להרעה לגרום

הסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה  – החברה של הקבלני בסיווג בניה דורי של הקבלני סיווגה של תלות

 החברה( כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן: לחלק זה 1101401)כמפורט בסעיף  ..4-ו ..1בענפים 

; דורי בניה החברהתמשיך להיות רשומה בפנקס הקבלנים; לא יחול כל שינוי לרעה בסיווגה הקבלני של 

; ודורי בניה תמשיך החברהתמשיך להיות בשליטת )כהגדרת המונח "שליטה" בתקנות רישום קבלנים( 

לתקנות א)א( 1להעסיק לפחות שני עובדים בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי בהתאם להוראות תקנה 

0 היה ותופסק העסקתו של מי משני העובדים, שבהתבסס על העסקתם ניתן הסיווג הקבלני הרלוונטיות

השכלה ו/או ניסיון  יבעל /יםאחר /יםעובד הקבלנים רשםבניה להציע ל דורי עלהאמור של דורי בניה, יהיה 

 למועד הקבלנים0בפנקס  של דורי בניה ורישומההאמור מקצועי מתאים לשם המשך תוקף סיווגה הקבלני 

ותיהם של העובדים הנקובים דורי בניה פועלת לעדכון שמ ,1.16 בשנת שאירעו עובדים חילופי נוכח, הדוח

 נות האמורים0ברישיו

למותג ולמוניטין של החברה כמותג מוביל בתחום המגורים ישנה השפעה על  – פגיעה במוניטין ובמותג

צדדים שלישיים, לרבות בעלי מקרקעין ויזמים אחרים0 מכירות החברה ללקוחותיה ועל התקשרויותיה עם 
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, או לחלופין לפגיעה תדמיתית במותג למגורים הבניהשימור וחיזוק המותג "א0 דורי" בתחום לפיכך, ל

וככל שהחברה תמשיך לבצע את הפרויקטים שלה באמצעות "א0 דורי בניה בע"מ", שתהיה,  האמור, ככל

 עשויה להיות השפעה על פעילותה של החברה0 

נכון למועד הדוח, החברה מבצעת את הפרויקטים היזמיים שלה בישראל,  – דורי בניה - קבלן מבצע

ך פעילותה השוטף והסדיר של דורי בניה, המצויים בתהליכי ביצוע, באמצעות דורי בניה0 לפיכך, להמש

לרבות איכות הבניה ועמידה בלוחות זמנים, ישנה השפעה על המשך ביצוע הפרויקטים האמורים ועל 

בעלי מקרקעין רוכשי דירות, עמידתה של החברה בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה וצדדים שלישיים, לרבות 

לעיתים, במקרה בו מועלות טענות ו/או של החברה0 ויזמים אחרים, ובהתאם על תוצאותיה הכספיות 

דרישות ו/או תביעות מלקוחות ו/או צדדים שלישיים בעניין ביצוע ו/או הקבלן המבצע, התביעות מוגשות או 

עשויות להיות מוגשות כנגד החברה ו/או כנגד החברה ודורי בניה )לפרטים בדבר הליכים משפטיים, לרבות 

-ים אל מול קבלן ההקמה בפרויקט דוראד )לרבות תביעה שכנגד שהוגשה עלההליכים המשפטיים המתנהל

לחלק זה;  11דורי בניה ראה סעיף  אודות לפרטיםלדוחות הכספיים(0  (05ד190ידי קבלן ההקמה(, ראה באור 

; לפרטים אודות זה לחלק 11017 סעיף ראה פעילותה ועל בניה דורי על החלים הסיכון גורמילפרטים אודות 

התקשרותה של דורי בניה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מדניה סיבוס בע"מ, הרלוונטיים בין היתר 

 0לדוחות הכספיים (4(טו(01ב110לפרויקטים של החברה, ראה באור 

, על החברהפי השפעתם, לדעת הנהלת -פי טיבם ועל-על הקבוצהבטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של 

  :צהעסקי הקבו

 גורם סיכון
השפעה 

 גדולה
השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 קרואסיכוני מ

   + כלכליים-שינויים מאקרו
   + מדיניות הממשלה

  +  קשיי מימון

 סיכונים ענפיים
 +   נזקי רעידת אדמה

 +   גילוי עתיקות במקרקעי החברה

סיכונים מיוחדים 
 לקבוצה

 +   בינלאומיים שוק סיכוני

 הקבלני בסיווג בניה דורי של הקבלני סיווגה של תלות
  +   החברה של

 +   פגיעה במוניטין ובמותג

  +  דורי בניה – קבלן מבצע

 

 לחלק זה0 15לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים החלים על החברה ראה סעיף 
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  Ronson Europe N.V –תחום פעילות  .11

 כללי 1111

חברה אשר  ,"(רונסון)" .Ronson Europe N.Vהחברה בפולין מבוצעת באמצעות הייזום של פעילות 

, החל ר בבורסה בוורשה, פוליןלמסחיירות הערך שלה רשומים נואשר , 2007יוני  חודשבהתאגדה בהולנד 

בעיקר בנייני , למגורים"ן נדל מבני הקמה ומכירה של ,ייזוםעוסקת בעיקר ברונסון 1 2007מחודש נובמבר 

 1בפולין קרקע, צמודי מגורים דירות למגורים וכן בתי

תאגיד , .ITR 2012 B.Vבשליטה משותפת של החברה ושל ה רונסון , הוחזק2016בדצמבר  23עד ליום 

כאשר כל  ,, בהתאמה("ת"י"-ו "ITR") , צד בלתי קשור לחברההולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל

 החברה בין1 מהון המניות המונפק של רונסון אותה עת 3918%אחד מהצדדים האמורים החזיק בעקיפין 

הסכם בעלי המניות  1שר הקנה להן שליטה משותפת )בעקיפין( ברונסוןאהסכם בעלי מניות ה הי  ITRלבין

האמור ברונסון כלל, בין היתר, הוראות המקנות לצדדים ייצוג שווה בדירקטוריון רונסון )המייצג את 

 זכות לצדדים הקנה ההסכם זה ובכללהעברת מניות,  עלמגבלות ובעקיפין במניות רונסון(  ןהחזקותיה

לפרטים נוספים אודות ההחזקה האמורה ברונסון ראה באור  (Tag Along1) הצטרפות וזכות ראשון סירוב

 לדוחות הכספיים1 (א(13ב111

 22 ביום שהתקיימה רונסוןבעלי המניות של  של הכללית האסיפה לאישור בהמשך, 2016 בדצמבר 23 ביום

 רונסון מכרה במסגרתה, ITR עם 2016 בנובמבר 9 ביום רונסון התקשרה בה עסקה בוצעה, 2016 בדצמבר

 שבפולין רשהובו" NOVA" כפרויקט הידוע השל ן"נדל בפרויקט ,ובעקיפין במישרין ,זכויותיה מלוא את

 התמורה תשלום1 "(עסקת רונסון)" זלוטי אלפי 175,119-כ של מעודכן סך תמורת ITR-ל"( נובה פרויקט)"

 בסך במזומן תשלום וכנגד רונסון ידי-על( 3819%) ברונסון  ITRהחזקות מלוא של עצמית רכישה כנגד בוצע

 לרונסון שולם זלוטי מיליון 2413-כ של סך, האמור במזומן התשלום מתוך1 זלוטי מיליון 3413-כ של מעודכן

 אסיפה לאחר בסמוך ITRידי -על לרונסון תשולם זלוטי מיליון 919-כ של בסך והיתרה, ITR ידי-על במזומן

 או 2016 בשנת רונסון תוצאות בגין דיבידנד חלוקת תאושר במסגרתה רונסון של המניות בעלי של כללית

מיליון  8125מתוך הסכום האמור, סך של הוסכם כי   ITRבין החברה לבין1 המוקדם לפי, 2017 ביוני 1 ביום

 אודות נוספים לפרטים 1ידי התאגידים באמצעותם מחזיקה החברה במניות רונסון-על  ITR-זלוטי ישולם ל

לרבות אישור האסיפה הכללית של רונסון בחודש מרס חלוקת דיבידנד )חלקי( בגין תוצאות , ת רונסוןעסק

  לדוחות הכספיים1 (א(13ב111 יםבאור ראה ,2016רונסון בשנת 

 והפכ מכך כתוצאה אשר)כאמור  רונסון ידי-עלברונסון  ITR מניות רכישת נוכח, ת רונסוןמעסק כתוצאה

 של החזקותיה שיעור גדל(, רונסון בבעלות תיוותרנה עוד כל כלשהן זכויותמקנות  שלא, רדומות למניות

 השליטה בעלת הינה החברהבמועד הדוח ו רונסון של המניות מהון 66%-כ של לשיעור ברונסון החברה

אם נמחקו מההון המונפק של ובהת האמורות הרדומות המניות בוטלו, 2017במרס  1 ביום1 ברונסון היחידה

 1רונסון

החברה השקעת עוד רונסון היתה בשליטה משותפת של החברה כאמור, היוותה רונסון "חברה כלולה", ש כל

 רונסוןבשל החברה מהותיות ההשקעה )כאשר לאור  בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזניבה טופלה 

ה(1 עם צורפו הדוחות הכספיים המאוחדים של רונסון לדוחות הכספיים של החבר, הלעסקי הוחשיבות

 רונסון של הכספיים דוחותיההשלמת עסקת רונסון, והפיכת החברה לבעלת השליטה היחידה ברונסון, 

1 לפרטים אודות איחוד הדוחות 2016בדצמבר  31של החברה ליום  כספייםה בדוחות לראשונה מאוחדים

לדוחות  3 באור ראההכספיים של רונסון בדוחותיה הכספיים של החברה, בהתאמות הרלוונטיות, 

 1הכספיים
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של  זה הינם בזלוטי, שהינו המטבע המסחרי של רונסון ומטבע ההצגה בדוחות הכספיים 11הנתונים בסעיף 

לעניין השפעת שער הזלוטי על השקעתה  "ח1ש 0192 -ל שווה היה זלוטי 1, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון1 רונסון

 1לדוחות הכספיים(ו( 13ב111 ובאור לחלק זה 1111713של החברה ברונסון ראה סעיף 

 ון רונסון ועסקאות במניותיההשקעות בה 1112

במחיר  ITR-מ רונסון של מניות 108,349,187 2016 בדצמבר 23 ביום רונסון רכשה, רונסון תעסק במסגרת

 מרס תחילתבבוטלו  כאמור שנרכשומיליון זלוטי1 כל המניות  141-זלוטי למניה, בסכום כולל של כ 1130 של

 1 מניות 164,010,813 הכספיים הדוחות אישור למועד רונסון של המונפק המניות שהון כך, 2017

 יםדיבידנד חלוקת 1113

זלוטי  0104מיליון זלוטי ) 1019-חילקה ושילמה רונסון דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ 2015בשנת 

רה בדיבידנד זה עמד על סך של למניה( )דיבידנד זה חולק מעודפים שנצברו בשנים קודמות(1 חלקה של החב

  (20161מיליון זלוטי )אשר התקבל בחברה בשנת  413

זלוטי  0108מיליון זלוטי ) 2118-דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ רונסוןחילקה ושילמה  2016 בשנת

 ן זלוטי1מיליו 817-כ 1 חלקה של החברה בדיבידנד זה עמד על סך שללמניה(

 1418בסך של ביניים דיבידנד אושרה חלוקת ,  2017במרס  1יום ב שהתקיימהאסיפה כללית של רונסון ב

עומד על סך  הז בדיבידנד החברה של חלקה1 2017במרס  23זלוטי למניה( לתשלום ביום  0109מיליון זלוטי )

נד חלקי בגין תוצאות יצוין כי תשלום הדיבידנד האמור מהווה תשלום דיביד מיליון זלוטי1 918-כ-של כ

 20161רונסון בשנת 

 , כאשר הדירקטוריוןשל רונסוןיתכנו חלוקות דיבידנדים שוטפות  הלפילרונסון מדיניות חלוקת דיבידנד, 

מעת יהיו כאלה לביצוע חלוקה ככל ששלה יבחן את ההמלצות של הדירקטוריון המנהל של רונסון המפקח 

לב  בשיםהמוצעת,  החלוקההצפוי לאחר  זהבאותו מועד ו הקיים מאזןבין היתר, ב ,, בהתחשבלעת

בהתחשב ביעדיה להיות מדורגת כאחת מבין חברות הנדל"ן  רונסוןשל  בצרכיה; רונסוןשל  להתחייבויותיה

 1 רונסוןהעסקית בה פועלת  בסביבה ובשינויים; בפוליןלמגורים המובילות 

של  ךבשערודיבידנדים מרווחים שמקורם  לחלק רשאית נהאי רונסוןכללי,  באופן, רונסוןהדין החל על  לפי

 ממגבלות הפנויהמזומנים  יתרת לרונסוןלשם ביצוע חלוקה נדרשת כמו כן  ;בדוחותיה הכספיים נכסים

 1 מחייבות חוזיות

מאגרות החוב של רונסון, בין היתר,  לחלק ביחס פיננסיות מידה אמותהתחייבות לעמידה ב בעניין לפרטים

  1 לדוח הדירקטוריון1ט213131 בשים לב לחלוקת דיבידנדים, ראה סעיף

; היא פועלת )כמתואר להלן םבאמצעותוש י רונסוןיד-עלהתאגידים היזמיים הפרטיים המוחזקים 

 ,1 ככללםלליווי הפרויקטים שבביצוע הלוואות מתאגידים בנקאיים יםנוטל(, "התאגידים היזמיים"

 עד לפירעון מלא של ההלוואות דיבידנדים מים על חשבוןלבצע תשלו םרשאי םאינ התאגידים היזמיים

 םאינהבעלות זכויות  במלוא מחזיקהאינה  רונסון הןבש שניים מתוך התאגידים היזמייםכן,  כמו 1שנטלו

  1תאגידים םהשותפים באותיתר של  הללא קבלת הסכמשל דיבידנדים לבצע חלוקה  םרשאי

 הפעילות תחום על כללי מידע 1114

 מידע כללי  111411

, למגורים"ן נדל מבני הקמה ומכירה של ,ייזוםנכון למועד הדוח, תחומי הפעילות העיקריים של רונסון הינם 

וורשה, פוזנן,  -ערים מרכזיות בפולין  בארבע קרקע, צמודי מגורים בעיקר בנייני דירות למגורים וכן בתי
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כן, עוסקת רונסון בפעילות של השכרת כמו  וורוצלב ושצ'צ'ין, כאשר עיקר פעילותה מרוכזת בוורשה1

 1חברהרונסון ולמשרדים, שאינה מהותית ל

 אגדותשה תאגידים יזמיים פרטייםהתאגידים היזמיים, שהינם  באמצעותהפעילות של רונסון מבוצעת 

מהונה המונפק ומזכויות  82%, למעט חברה אחת שבה רונסון מחזיקה של רונסון בפולין, בבעלותה המלאה

אודות  לפרטים) ומזכויות ההצבעה המניותמהון  50%ושני תאגידים שבהם רונסון מחזיקה ההצבעה 

של רונסון  יזמיתאגיד כל , ככלל (1זה לקחל 11111יף שליטה משותפת ראה סע לרונסוןיש  התאגידים בהם

 "1קבוצת רונסון" –יכונו להלן ביחד  התאגידים היזמייםרונסון ו 1אחד בלבד פרויקטנתון לייזום  בזמן לעופ

למעט בניין 1 יםזמיתאגידים היקרקעות שהזכויות ביחס אליהן מוקנות להפרויקטים של רונסון מוקמים על 

ן, טיב פי הסכמי הרכישה של המקרקעין בפולי-עללרוב, צת רונסון1 אחד, כל הקרקעות מהוות מלאי של קבו

יזמיות במקרקעין הינן זכות שימוש לעד, בעוד שבמבנים המוקמים על הזכויות הניתנות לחברות ה

תאגידים או המצויים על המקרקעין הנרכשים, ניתנות ל התאגידים היזמייםידי -המקרקעין הנרכשים על

 בעלות1  זכות  היזמיים

 732 ןמתוכאתרים,  14-ביחידות דיור המוצעות למכירה  930 רונסון, לקבוצת 2016בר בדצמ 31ליום  נכון

 198-, ו2016בדצמבר  31פרויקטים שהינם בהקמה נכון ליום  שבעהיחידות דיור מוצעות למכירה במסגרת 

בהקמה  שהינםהפרויקטים  שבעתהאמור1  למועדבמסגרת פרויקטים שהקמתם הושלמה  –יחידות דיור 

במהלך שנת מתוכננת להסתיים דיור  יחידות 736 הקמתתוכן מדיור,  יחידות 1,276כאמור לעיל כוללים 

 דיור יחידות 4,509-כהכוללים פרויקטים נוספים בשלבים שונים של תכנון,  15 רונסון, לקבוצת בנוסף1 2017

התקשרה בהסכם  רונסון 2017בנוסף בתחילת שנת 1 וורשה, פוזנן, וורוצלב ושצ'צ'יןלפיתוח עתידי ב נוספות

, ככל שהעסקה תושלם מספר יחידות זלוטי מיליון 45של סך  לרכישת קרקע בוורשה ואף שילמה מקדמה

תחילת להתמקד קבוצת רונסון , בוחנת 2017בהתייחס לשנת 1 1,500הדיור הצפוי להיבנות עליה הוא כ 

בהקמה של וכן  ,יחידות דיור 377שלה, שיכללו קיימים בפרויקטים שלבים נוספים  ארבעההקמה של ב

 יחידות דיור1  678שיכללו שלושה פרויקטים חדשים 

יחידות דיור  821התקשרה בהסכמי מכר בגין רונסון  2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום הבמהלך 

יחידות דיור בתמורה  765, )בנטרול פרויקט נובה )לא כולל מע"מ( מיליון זלוטי 36514של  תכולל תמורהב

 33816של  תכולל תמורהיחידות דיור ב 906 לעומת מכירה של, (מיליון זלוטי )לא כולל מע"מ( 312כוללת של 

אודות לפרטים נוספים 1 2015בדצמבר  31 שנה שהסתיימה ביוםמהלך הב)לא כולל מע"מ( זלוטי  מיליון

  זה1 לחלק 1116עיף ראה סהפרויקטים של רונסון 

  ללית והשפעת גורמים חיצוניים על תחום הפעילותכ סביבה 111412

 OECD 1-( ובWTOהאירופי, בנאט"ו, בארגון הסחר העולמי )פולין הינה חברה באיחוד 

 משברלרבות  ,שנים האחרונותכלכלת מדינות רבות באירופה באת  האפיינהאיטית ש הצמיחהחרף 

אשר התגבר במדינות רבות באירופה והגדיל את התמיכה בהתנתקות מהאיחוד האירופאי )לרבות  הפליטים

נה יאוקרא ( ולרבות המשך אי היציבות במזרח2016בשנת התנתקותה של בריטניה מהאיחוד האירופאי 

כלכלת , )אשר הוביל, בין היתר, להגברת בידודה הכלכלי של רוסיה, שהינה שותף מסחר משמעותי של פולין(

של כלכלת פולין  2016שיעור הצמיחה בשנת 1 ואף הצליחה לייצר צמיחהאיתנות  אלהשנים פולין הפגינה ב

 12016 שיעור האבטלה בפולין בשנת 2016ונמוך מהמצופה לשנת  2015, נמוך מזה שהיה בשנת 218%-היה כ

 1  3%-נשארו כ 2016בשנת  , כאשר בערים הגדולות בפולין שיעורי האבטלה813%-המשיך לרדת ועומד על כ

, חלה האטה בפיתוח 2008-2009שהתרחשו בשנים בפולין לאחר שינויים מהירים בשוק הנדל"ן למגורים 

יחידות דיור בלבד בשוק בפולין במהלך אלף  128 , כאשר החלה הקמה של2013הנדל"ן למגורים עד לשנת 

היקף פעילות  2014ומאז שנת  2013ת אותה שנה1 תנאי השוק בפולין התחילו להשתפר כבר במהלך שנ

שוק הנדל"ן למגורים בפולין המשיך בגדילה הן  2016שנת במהלך הנדל"ן למגורים בפולין עולה בעקביות1 
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ביחס לשנת  3%עליה של ) יחידות דיור ףאל 173-, החלו בהקמתן של כ2016בביקוש והן בהיצע1 במהלך שנת 

1 העלייה בהיצע של (2015ביחס לשנת  12%של  עליה) ידות דיוראלף יח 212-ניתנו היתרי בניה לו (,2015

הביאה ליציבות במחירי הנדל"ן  2014יחידות דיור למגורים במספר ערים מרכזיות בפולין החל מסוף שנת 

בפולין עמד  2016בשנת ידי יזמים -מספר הפרויקטים החדשים שהוקמו על 20161ובשנת  2015בפולין בשנת 

 , וזאת2015לעומת שנת במספר הפרויקטים החדשים  1%-של כ, והיווה ירידה חידות דיוריאלף  8515 -כעל 

 20141במהלך שנת  36%ושל  2015במהלך שנת במספר הפרויקטים החדשים  24%לאחר עלייה של 

 יות שונותממשלתביניהם תכניות , יםצעדי מדיניות שונמתקנות חדשות ונבעה גם מ בפוליןבשוק  הצמיחה

בין 1 באזורים מסוימים של משכנתאות של זוגות צעירים ברכישת דירה ראשונה עלויותלתמיכה ולסבסוד 

פרויקטים1 בתוכניות  ניש וחהדאזורים אלה כלולה גם העיר פוזנן, שקבוצת רונסון מקימה בה נכון למועד 

יר מקסימלי באזורים אלה קובעת הממשלה הפולנית קריטריונים לזכאות, כגון שטח דירה מקסימלי או מח

  מסוימים1

באופן משמעותי, אשר שיעורי ריבית נמוכים בנוסף, בשנים האחרונות שמר הבנק הלאומי של פולין על 

על  והקלהנמוכים שיעורי הריבית , זאת בשל כך שבאופן חיובי על שוק הנדל"ן למגורים בפולין והשפיע

וכן כיוון שהם עודדו רכישת דירות במזומן  ידי רוכשי דירות פוטנציאליים,-על נטילת משכנתאות

 1כאלטרנטיבת השקעה רווחית יותר מאשר הפקדת סכומים אלה בפיקדונות בנקאים בעלי ריבית נמוכה

היה יותר היצע  2016השיפור בסביבה העסקית בפולין עודד את היזמים להרחיב את פעילותם1 במהלך שנת 

1 מכירות שבוצעו באזורים אלהמאשר  ,מטרופולין עיקריים בפוליןבאזורי ידי יזמים -עלדירות חדשות 

מסך המכירות  85%והוא מהווה , 2016בשנת עלה בפולין בהתאמה, מספר הדירות בהיצע של היזמים 

במהלך השנה האחרונה1 למרות העלייה העקבית בהיצע הדירות במהלך ארבע השנים בפולין השנתיות 

יותר מאשר קצב המכירות1 יש בעובדה זו כדי להראות שהיזמים התאימו האחרונות, העלייה הינה איטית 

לאור הגורמים לעיל, העלייה  את פעילותם לדינמיקה בשוק והרחיבו את היצע הדירות שלהם בהתאם1

 ההיצע שהתווסף לשוק1  בארבע השנים האחרונות הדביקה את הפער עםבביקוש לדירות בפולין 

יחידות אלף  24-עם מכירות של למעלה מ 2016מעותי ביותר בפולין בשנת וורשה המשיכה להיות השוק המש

מכירות באזורי מטרופולין שיעור הבגידול ה (20151לעומת שנת  26% -)גידול של כ דיור בתקופה האמורה

 1השנה הקודמתלעומת  16%-כם בשיעור של והסתכ ,ביחס לוורשה 2016יותר בשנת קטן אחרים בפולין היה 

הביא לאיזון בין הביקוש לבין ההיצע, לא היתה  בהשוואה לשנים קודמותידול בשיעור המכירות על אף שהג

היוו הפרמטרים שנקבעו בתכניות הממשלתיות האמורות מחירי הדירות1 בנוסף, לכך השפעה מהותית על 

ים תמריץ ליזמים רבים להציע דירות במחירים נמוכים יחסית כדי לאפשר לרוכשי הדירות להיות זכא

 לקבלת הסבסוד הממשלתי1

יציבות בשיעורי הריבית הנמוכים יחסית ברבעונים הבאים כמו גם המשך יציבות המשך הההערכה היא כי 

על אף שלמועד זה , בפולין למגורים הנדל"ןלתמוך במצב החיובי של שוק להמשיך והכלכלה בפולין, עשויים 

כפי שהיה בעבר )תוקפן דירה ראשונה של ממשלת פולין לתמיכה ברוכשי חדשות קיימות תכניות ידוע כי לא 

אשר תכנית חדשה שיוזמת ממשלת פולין מיועדת לצעירים (1 2018סתיים בשנת של התוכניות הקיימות י

בימים משכנתא בשל הכנסה מספקת1 כמו כן, פרויקטים חדשים למגורים מתוכננים  נטילתאינם נדרשים ל

)לפחות בשלב הראשוני( בעיירות הבינוניות והקטנות, כלומר בשווקים שבהם אינם  ידי הממשלה-עלאלה 

 מתעניינים יזמי הנדל"ן למגורים הגדולים1 

מקור נוסף של פוטנציאל לאי וודאות בשוק הנדל"ן למגורים קשור לתוכניות אחרות של הממשלה הפולנית 

חקיקת הבנייה ותקנות הקשורות  עלן היתר, , בייביחס לתקנות חדשות שיכולות להשפיע באופן פוטנציאל

לתוקף של הרגולציה  כניסתהלפשט את תהליך הבנייה בפולין,  על אף הכוונהלזיקת הנאה לצמיתות1 
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 גורמיםידי -באופן זמני, לקשיים ועיכובים בהקמה של פרויקטים חדשים על לפחותהאמורה יכולה לגרום, 

 ם1ייזמי

ליזמים  ותאת הצמיחה בשוק הנדל"ן בפולין וגורמ שמרסנות בנקאיות ומגבלות רגולציה תוקיימ, כמו כן

מימון של דורשות כי ( בפולין )מכוח מדיניות הבנקיםבנקאיות 1 מגבלות בנקאירבים לקשיים בקבלת מימון 

-preובמכירות מוקדמות ) 20%-15%של  מינימלי בשיעורהשקעה של הון עצמי ב מותנה יהאפרויקט בניה 

sale 2012 אפריל מחודש החל, בנוסף 20%1-15% של מינימלי( של יחידות דיור בפרויקט הרלוונטי בשיעור 

דירות  לרוכשי ייעודי יזמים של פרויקטים למגורים לפתוח חשבון המחייבת רגולציה בפולין לתוקף נכנסה

כאמור, אשר ישוחררו ידי רוכשים -במהלך תקופת הבניה, אליו יוזרמו כל הכספים המשולמים עלהרוכשים 

הבנקים  2015מחודש ינואר  החלכמו כן,  1כפוף להתקדמות הבניה, או לאחר העברת הבעלות בדירה לרוכש

העצמיים  הםממקורותי לממן רוכשי הדירות)בהוראת המפקח על הבנקים(  דורשים מלקוחותיהםבפולין 

, בהתאמה1 דרישות אלו 2017ת בשנ 20%-ול 2016בשנת  15%-לזה עלה ממחיר הדירה, שיעור  10%לפחות 

  עלולות לגרום לירידה בביקושים לרכישת דירות1

, הסביבה איכות בנושא זה ובכלל, בניה אתרי על החלה בפולין ברגולציה הקשחה חלה לאחרונהבנוסף לכך, 

 1ותשתיות תחבורה דרכי

  המידע הכלול בסעיף זה מבוסס על פרסומיה של רונסון1

  מידע כספי 111413

 רונסון)כולל(, לפי דוחותיה הכספיים של  2016עד  2014בשנים  רונסוןשל  פעילותה לגבי כספי מידע להלן

  (:זלוטי באלפי)

 2016 2015 2014 

 153,155 281,372 ***484,762 )מאוחד( הפעילות תחום הכנסות
 (15,125) 18,974 ***65,098 )מאוחד(  הפעילות תחום)הפסדי(  רווחי

 841,477 874,844 743,411 (בדצמבר 31)ליום  )מאוחד( במאזן הפעילות תחוםנכסי  סך
 390,136 415,423 381,535 (בדצמבר 31)ליום  ההתחייבויות סך

    * נוספים פיננסיים מדדים
 2108% 1166% 1166%  חודש( 1) *וייבור* ריבית
 2106% 1172% 1173% חודשים( 3) **וייבור ריבית
 2105% 1177% 1181% (חודשים 6) **וייבור ריבית

 
, ללא הצמדות1 המדדים הפיננסיים האמורים נומינליים בערכיםבפולין הינם  רהדיו יחידותחוזי מכר  )*( 

 1 רונסוןרלוונטיים לייצוגה של ריבית הפריים בפולין המשפיעה על הוצאות המימון של 
   בפולין1 הבנקים בין טווח קצרת ריבית היינו, Warsaw Interbank Offered Rate ה( הינWibor) וייבור )**( 

 )***( כולל את ההשפעה בגין מכירת הקרקע בנובה1

הגידול בהכנסות רונסון בשנת  לדוחות הכספיים1 ד(-(ב(13ב111 באור ראה רונסון אודותכספי נוסף  למידע

נובה, במסגרת עסקת נובע בעיקר מהמכירה של זכויותיה של רונסון בפרויקט  2015לעומת שנת  2016

(1 בנטרול מכירת פרויקט נובה, חלק זהל 1111סעיף כמתואר במיליון זלוטי ) 17511רונסון, בתמורה לסך של 

, 2015לעומת הכנסות רונסון בשנת  (10%-מיליון זלוטי )כ 2813-בסך של כ 2016גדלו הכנסות רונסון בשנת 

נוכח במ"ר(, וכן  -תקופה האמורה )לפי שטחים בעיקר בשל הגידול בכמות היחידות שנמסרו לרוכשים ב

לעומת שנת  2016הגידול ברווח הגולמי של רונסון בשנת קטן במחיר המכירה הממוצע למ"ר1 בשיעור גידול 

נובע בעיקר מהמכירה של זכויותיה של רונסון בפרויקט נובה1 בנטרול מכירת פרויקט נובה, גדל הרווח  2015

רונסון בשנת  הרווח הגולמי של( לעומת 10%-זלוטי )כ מיליון 1012-כבסך של  2016הגולמי של רונסון בשנת 

20151 

בשנה האמורה, נובעים מעיתוי  רונסון, ובהתאמה עלויות פעילותה של 2015בשנת  רונסוןהגידול בהכנסות 

גידול בכמות  חלק 2015ההכרה בהכנסות ובעלויות המושפע מעיתוי מסירת הדירות לרוכשים1 בשנת 
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הדירות שנמסרו ובתמהילן )לרבות בהתייחס לשטח הדירות ולגידול קטן במחיר הממוצע למ"ר(1 השינוי 

 פרויקטים, נובע בעיקר מהפרשות לירידת ערך בגין 2014שנת  לעומת 2015בשנת  רונסוןברווח הגולמי של 

   20141אשר בוצעו בשנת  רונסוןשל 

 גיאוגרפים אזורים לגבי כספי מידע 111414

1 האבחנה בין אזורים גיאוגרפיים מבוססת בפוליןקבוצת רונסון פועלת בעיקר בארבע ערים מרכזיות כאמור, 

שהמיקום ורמת הפיתוח באזור מסוים משפיעה על המרווח הממוצע מהפרויקט ועל סיכוני הפרויקט על כך 

 באותו אזור1 

לפי אזורים גיאוגרפים המבוססת בחלוקה  לפי הדוחות הכספיים של רונסון )באלפי זלוטי(מידע כספי להלן 

  :)באלפי זלוטי(על הפעילות בארבע ערים מרכזיות 

 'צ'יןשצ ורוצלב פוזנן ורשה 
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

 4,836 32 19,308 1,252 34,702 11,143 39,537 19,901 64,256 107,530 226,377 390,055   הכנסות

 66,003 78,909 76,038 96,134 75,672 76,599 115,975  136,475 137,117 522,579 498,554 485,580 נכסים סך

 

  ספקים וקבלני משנה 1115

 כוללים: רונסוןקבוצת  מתקשרת שעימם המשנה וקבלני הספקים

כקבלן מבצע, והקמת המבנים  התאגידים היזמיים אינם משמשים -קבלנים מבצעים )קבלנים ראשיים(  1א

קבלני הביצוע אחראים לביצוע  הפעילים בפולין1 ביצוע קבלניצדדים שלישיים שהינם ידי -מבוצעת על

הבניה ולהשלמת הפרויקטים, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים לבטיחות יחידות הדיור המוקמות1 

 1פאושליים, בהסכמים ובניה תשתית ,פיתוח עבודות רונסוןקבוצת  עבור מבצעים, המבצעים קבלניםה

קבוע מראש עבור  סכוםעמם  עם הקבלנים הראשיים נקבע רונסון קבוצתשל  במסגרת ההתקשרויות

בהן נושא  )לרבות עלויות ביטוח לאחר השלמתו כמוצר מוגמר רונסוןהקמת הפרויקט ומסירתו לקבוצת 

 תוספת במלוא שאנוהצמדה כלשהו, והקבלן הראשי  1 התמורה אינה צמודה לבסיסהקבלן המבצע(

 ביוזמת תוספותאו  שינוייםעם  בקשר)למעט  פרויקטב משינויים תוהנובע ותההוצא/או ו תיוהעלו

עליה במחירי התשומות, ליקויים בביצוע העבודה כגון  ,(מראשידה -על אושרו ואשר, רונסוןקבוצת 

בוחרת את קבלני הביצוע בקפידה לפי ניסיונם, מקצועיותם וטעויות בחישוב כמויות1 קבוצת רונסון 

 וחוסנם הפיננסי, כמו גם הכיסוי הביטוחי שלהם בכל הקשור לסיכונים הגלומים בתהליך הבניה1

 מתכננים1וספקי שירותים הנדסיים כדוגמת אדריכלים  1ב

 1ויחסי ציבור מפרסמים ,ספקי שירותי שיווק 1ג

של קבוצת  ההתקשרות)אשר היקף  רונסוןנים ראשיים( עיקריים של ביצוע )קבל קבלניפרטים אודות  להלן

 (:של רונסון בתקופת הדוח עלויות הבניהמ 1%עמם עולה על  רונסון

 זיהוי הספק/

 קבלן המשנה

האם הוא צד 

 קשור 

היקף רכישות 

מהספק בתקופת 

)במיליוני  הדיווח

 זלוטי(

הספק  משקל

 הרכישותמכלל 

 )%( רונסון של

תלות מיוחדת 

 בספק 

 ציון עניינים נוספים

 -- לא 4116% 71-כ לא א'  ספק

 -- לא 3215% 55-כ לא ' ב ספק

 -- לא 1712% 29-כ לא ג'  ספק

 -- לא 515% 9-כ לא '  ד ספק

 -- לא 210% 3-כ לא ה'  ספק

 -- לא 112% 2-כ לא ' ו ספק
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 )*( )פרויקטים שאינם מהותיים מאוד( רונסון שללגבי כלל הפרויקטים  גילוי 1116

  )באלפי זלוטי(: נתונים כלליים - 2016 בדצמבר 31 ליום בהקמהשל רונסון פרויקטים  111611

 שנת מיקום שם הפרויקט

 רכישת

 הקרקע

 שנת

תחילת 

 הבניה

 שנת

סיום 

בניה 

 משוער

   חלקה

האפקטיבי 

 רונסוןשל 

)ושל 

( החברה

בפרויקט 

)%(  

סה"כ 

 יח"ד

"כ סה

"ר מ

 ממוצע

 "דליח

 שיעור

 השלמה

 ליום

31.12.16 

 הסכמי לגביהן שנחתמו"ד יח"כ סה

 :מחייבים מכירה

סה"כ 

יח"ד 

שטרם 

 נמכרו ליום

31.12.16 

"כ סה

 הכנסות

 צפויות

"כ סה

 עלויות

  צפויות

"כ סה

 רווח

 גולמי

  צפוי

"כ סה

 רווח שיעור

 צפוי גולמי

)%( 

 

 סמוך

 למועד

 הדוח

 בדצמבר 31ליום 

2016 2015 2014 

Chilli IV Poznań 2007 2016 2017 100% 45 64 27% 2 6 - - 39 11,919 11,231 688 5.8% 

Vitalia I Wrocław 2006 2015 2017 100% 139 52 59% 12 29 - - 110 40,769 32,575 8,194 20.1% 

Panoramika  
III Szczecin  2007 2016 2017 100% 122 48 35% 10 14 - - 108 26,781  27,160  -379  -1.4% 

Młody 
Grunwald III Poznań 2007 2016 2017 100% 108 66 36% 9 33 - - 75 41,829 42,070 -241 -0.6% 

City Link I Warsaw 2012 2015 2017 50% 322 46 70% 8 264 122 - 58 132,629  93,737  38,892  29.3% 

City Link II Warsaw 2012 2016 2018 50% 189 47 4% 7 95 - - 94 84,792 63,360 21,432 25.3% 

Espresso IV Warsaw 2011 2016 2018 82% 146 55 29% 5 64 - - 82 60,456 47,533 12,923 21.4% 

Miasto Moje I Warsaw 2016 2016 2018 100% 205 53 11% 23 39 - - 166 63,157 46,905 16,252 25.7% 

" מנקודת מבטה מאודת "פרויקטים מהותיים כי בהתאם לשיעור ההחזקות האפקטיבי שלה ברונסון )אשר הינה חברה כלולה(, בהתאמות הנדרשות, לא קיימים פרויקטים של רונסון שהינם בבחינ יצוין )*(

ת הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקט שטרם הוכר, או ההפסד הגולמי המצטבר שנגרם פרויקט )א( שיתר -המקיימים את אחד מהתנאים הבאים  רונסוןשל החברה, היינו לא קיימים פרויקטים של 

)בערכים מוחלטים(; )ב( פרויקט שיתרת ההכנסות השנתיות הממוצעות הצפויות ממנו ביתרת  2016בדצמבר  31או יותר מסך ההון המאוחד של החברה ליום  10%מהפרויקט, לפי הגבוה, מהווים 

)לעניין זה "הכנסה שנתית ממוצעת הצפויה מן הפרויקט" משמעה סך יתרת  2015או בשנת  2016או יותר מהגבוה מבין סך הכנסות החברה המאוחדות בשנת  10%ו מהווה התקופה שעד לסיום ביצוע

( שיתרת המלאי המיוחסת לפרויקט בדוח על המצב הכספי ההכנסה הצפויה מהפרויקט שטרם הוכרה כהכנסה חלקי מספר השנים מתחילת הקמת הפרויקט ועד לסיום ביצועו של הפרויקט(; או )ג

   או יותר מסך נכסי החברה באותו דוח1 10%מהווה  2016בדצמבר  31המאוחד של החברה ליום 

 לעיל אינה כוללת את פרויקט נובה1 הטבלה, רונסון עסקת השלמת נוכח, 2016 בדצמבר 31 ליום  

ידי במידע המצוי צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על לעיל הינו מידע  הפרויקטים כמתואר בטבלההמשוער של מועד סיום הבניה המידע בדבר 

קצב הבניה. המידע רונסון, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, המצב התכנוני של הפרויקטים, תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצע והתקדמות ב

בין /או בהערכותיה, ו בידי רונסון ישעשויים לחול במידע המצוכתוצאה משינויים מהותיים בין היתר, האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, 

ו/או כתוצאה  לרבות ביחס למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקטים ו/או בהתקדמות קצב הבניה ו/או בתנאי השוק בתקופות הרלוונטיותהיתר, 

 .לחלק זה 11.17בסעיף מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 
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 כספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל, לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות, הכנסות והוצאות צפויות, הינו מידע צופה פני עתידהמידע בדבר התוצאות ה

גבי, בין היתר, ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח ל-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על

ינויים מהותיים מחירי המכירה הצפויים של היחידות ועיתוי מכירתן. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מש

ל הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות ידי רונסון ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר, ביחס למצב התכנוני ש-שעשויים לחול בנתונים שהועמדו לחברה על

ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי -זה. מודגש, כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על לחלק 11.17איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

ס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "תוצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של ותפעולי המועבר לחברי הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף. בהתאם, אין להתייח

האירופי ביחס למידע מסוג החברה ו/או של רונסון כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות, ובהתאם, ההוראות הדין הפולני והאיחוד 

  זה אינן חלות עליו.

 (:זלוטינתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט )באלפי  – 31.12.2016ליום  הקמהברונסון  של פרויקטים 111612

 ליום עד בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות הפרויקט שם

31.12.2016 

 יתרת

 עלויות

 צפויות

 שטרם

 הושקעו

 ליום

31.12.2016 

"ר למ הממוצע המכירה מחיר

)בכל  בפרויקט שנחתמו בחוזים

 "ממע ללא(, תקופה

מחוזים  הכנסות

 31חתומים, נכון ליום 

 2016בדצמבר 

שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה  מלאי

 2016בדצמבר  31מחייבים ליום 

סה"כ 

הכנסות 

שטרם 

 הוכרו

)א(+)ב(

+ 

 )ג(

סה"כ 

רווח 

גולמי 

שטרם 

 הוכר

סה"כ 

שיעור 

רווח 

גולמי 

 צפוי

מיום 

1.1.2017 

עד סמוך 

למועד 

  הדוח

 בשנה שהסתיימה 

 בדצמבר  31ביום 

קרקע 

היטלים 

 פיתוח

עלויות  בניה

מימון 

שהוונו 

 לפרויקט

הכנסות מחוזים  2015 2016 אחרות

 חתומים שטרם הוכרו

עלות 

ספרים ב

 של רונסון

של 

המלאי 

הבלתי 

 מכור

צפי 

הכנסות 

מהמלאי 

הבלתי 

 מכור )ג(

מחיר ממוצע 

למ"ר לפיו 

חושב צפי 

ההכנסות של 

המלאי 

 הבלתי מכור

מקדמות 

שנתקבלו 

 )א(

יתרת 

סכומים 

לקבל לפי 

 חוזים )ב(

Chilli IV 926  3,044  179  7  7,075  4,058 4,068 - 324  1,173  3,634  10,422  4,067  11,919  688  5.8% 

Vitalia I 3,540 15,573 794 199 12,469 5,321 5,330 - 1,831 7,156 15,674 31,782 5,545 40,769 8,194 20.1% 

Panoramika  III 5,150 7,591 1,527 186 12,706 4,513 4,477 - 882 2,234 12,772 23,665 4,726 26,781 -379 -1.4% 

Młody Grunwald 
III 11,318  10,082  4,023  118  16,529  5,630 5,746 - 2,473  8,520  18,829  30,836  5,955  41,829  -241  -0.6% 

City Link I 19,132  47,269  2,473  1,124  23,739  8,754 8,731 8,292 54,908  43,206  18,216  34,515  10,000  132,629  38,892  29.3% 

City Link II 11,803 2,920 1,485 251 46,901 9,960 9,756 - 6,757 34,492 8,452 43,543 9,416 84,792 21,432 25.3% 

Espresso IV 7,520 11,418 2,335 545 25,715 7,161 7,633 - 6,393 18,475 12,843 35,588 7,348 60,456 12,923 21.4% 

Miasto Moje I 5,274 5,550 42 284 35,755 5,418 5,639 - 1,120 10,672 9,068 51,365 5,820 63,157 16,252 25.7% 

 

ו מידע צופה פני עתיד המידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבלה לעיל, לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות, הכנסות והוצאות צפויות, הינ

יה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכות-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על

ינויים מהותיים מחירי המכירה הצפויים של היחידות ועיתוי מכירתן. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מש
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ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות  ידי רונסון ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר,-שעשויים לחול בנתונים שהועמדו לחברה על

ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי -זה. מודגש, כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על לחלק 11.17ף איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעי

הוא מהווה תחזית של "תוצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של ותפעולי המועבר לחברי הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף. בהתאם, אין להתייחס למידע כאמור ואין 

וג כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות, ובהתאם, ההוראות הדין הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסרונסון  החברה ו/או של

  זה אינן חלות עליו.

                                   יקטים )באלפי זלוטי(:נתונים כלליים על הפרו – 31.12.2016 ליום במלואה הושלמה טרם ושמכירתם נסתיימה שהקמתם רונסון של פרויקטים 111613

 שנת מיקום הפרויקט שם

 רכישת

 הקרקע

 שנת

 תחילת

 הבניה

 שנת

 סיום

 הבניה

   חלקה

האפקטיבי 

 רונסוןשל 

בפרויקט 

)%( )חלקה 

האפקטיבי 

 החברהשל 

 בפרויקט

))%( 

"ד יח

 שנותרו

 במלאי

 ליום

31.12.16 

 עלות

 המלאי

 המיוחסת

"ד ליח

 שנותרו

 במלאי

 ליום

31.12.16 

)באלפי 

 (זלוטי

"ר מ

 ממוצע

"ד ליח

 שנותרו

 במלאי

 לפי בפרויקט שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר

 :תקופות

 הכנסות

צפויות 

מדירות 

 במלאי 

גולמי  רווח

צפוי 

מדירות 

 )*(במלאי 

 רווח שיעור

 צפוי גולמי

 דירות על

 )%( במלאי

מתום 

שנת 

2016 

עד 

סמוך 

למועד 

 הדוח

 4רבעון 

לשנת 

2016 

 3רבעון 

לשנת 

2016 

 2רבעון 

לשנת 

2016 

 1רבעון 

לשנת 

2016 

Espresso II & III Warsaw 2010 2011 2016 82% 153 51,170 56 8 9 4 8 59 60,820 9,650 15.9% 

Moko Warsaw 2006 2014 2016 100% 89 54,168 116 10 11 6 20 26 79,526 25,358 31.9% 

Panoramika II Szczecin  2007 2014 2016 100% 22 7,514 73 3 5 2 11 12 7,585 71 0.9% 

Kamienica 

Jeżyce Poznań 2006 2014 2016 100% 172 49,670 52 7 16 17 15 36 53,743 4,073 7.6% 

Młody 

Grunwald I & II Poznań 2007 2012 2015 100% 35 20,395 91 2 - 2 7 15 20,802 407 2.0% 

Naturalis I,II & 

III Warsaw 2008 2010 2013 100% 6 2,627 80 - 4 - 5 4 2,988 361 12.1% 

Sakura Warsaw 2007 2010 2015 100% 20 11,185 74 5 2 1 1 8 12,513 1,328 10.6% 

Verdis Warsaw 2007 2010 2013 100% 16 6,881 69 1 - 2 - - 8,805 1,924 21.9% 

Tamka Warsaw 2005 2013 2015 100% 3 2,960 97 1 7 - 2 6 4,408 1,448 32.8% 

Impressio Wrocław 2007 2010 2015 100% 9 5,997 95 - 5 4 3 7 5,772 (225) -3.9% 

יתרת העודפים של רונסון  1הפרויקט משווי 20% עד 15%-כ על עומד רונסון של בפרויקטים המושקעההון העצמי  בהתאם להסכמיה מול הגורמים המממנים הרלוונטיים, שיעור )*(

 מהפרויקטים מורכבת מההון העצמי שהושקע בכל פרויקט ומיתרת הרווח הגולמי בו1
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 (: זלוטינתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות )באלפי  – 31.12.2016 ליום במלואה הושלמה טרם ושמכירתם נסתיימה שהקמתם רונסון של פרויקטים

מחיר ממוצע למ"ר לפיו   ללא מע"מ ,(למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט )בכל תקופהמחיר המכירה הממוצע  שם
חושב צפי ההכנסות של 

 המלאי הבלתי מכור
מתום התקופה עד 
  סמוך למועד הדוח

לשנת  4רבעון 
2016 

לשנת  3רבעון 
2016 

לשנת  2רבעון 
2016 

לשנת  1רבעון 
2016 

Espresso II & III 6,750 6,877 7,065 6,987 7,213 7,050 

Moko 8,915 8,548 9,308 8,006 7,939 7,695 

Panoramika II 4,200 4,454 4,770 4,417 4,530 4,747 

Kamienica Jeżyce 6,285 5,986 6,070 6,020 6,027 5,994 

Młody Grunwald I & II 5,493 - 5,829 5,883 5,547 6,517 

Naturalis I,II & III -- 4,875 - 5,284 5,238 6,264 

Sakura 9,344 6,645 8,770 8,651 7,084 8,483 

Verdis -- - 7,462 - - 8,026 

Tamka -- 12,364 - 14,789 13,045 15,096 

Impressio -- 5,392 5,923 7,232 6,627 6,775 

 

לעיל, לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות, הכנסות והוצאות צפויות, הינו מידע צופה פני  אותהמידע בדבר התוצאות הכספיות הצפויות של הפרויקטים כמתואר בטבל

ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, -עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על

יחידות ועיתוי מכירתן. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה משינויים מהותיים מחירי המכירה הצפויים של ה

שות ידי רונסון ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר, ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממ-שעשויים לחול בנתונים שהועמדו לחברה על

ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי -ק זה. מודגש, כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה עללחל 11.17ף איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעי

וצאות כספיות ותפעוליות עתידיות" של תותפעולי המועבר לחברי הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף. בהתאם, אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "

האירופי ביחס למידע מסוג החברה ו/או של רונסון כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות, ובהתאם, ההוראות הדין הפולני והאיחוד 

  זה אינן חלות עליו.
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 )*(: בתכנוןרונסון  של פרויקטים 111614

 על הפרויקטים )באלפי זלוטי(נתונים כלליים 

 נוכחית עלות הפרויקט מיקום שם
 בספרים

 רכישת שנת
 הקרקע

 תחילת שנת
 מתוכנן בניה

 בפרויקט

 סיום שנת
 משוער בניה

 בפרויקט

 הושג האם
/ליווי מימון

 בנקאי
 לפרויקט

האפקטיבי של  חלקה
בפרויקט )%(  רונסון
האפקטיבי של )חלקה 
 פרויקט )%((ב החברה

 בפרויקט"ד יח

 תכנוני מצב
 /מתוכנןנוכחי

 ממוצע"ר מ "דיח
 "דליח

Chilli 5 Poznan          1,361  2007 2017 2018 56 39 100% לא 

Chilli other stages Poznan          5,027  2007   69 144 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Panoramika 4 Szczecin          7,415  2007 2017 2019 53 107 100% לא 

Panoramika other stages Szczecin       11,435  2007  54 165 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Miasto Moje 2 Warsaw          3,745  2016 2017 2018 54 147 100% לא 

Miasto Moje 3 Warsaw          9,757  2016  50 383 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Miasto Moje 4-6 Warsaw          9,910  2016  49 389 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Miasto Moje 7-8 Warsaw          9,910  2016  49 389 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Bulgarska Poznan          9,775  2016 2017 2019 54 264 100% לא 

Vitalia 2 Wroclaw          4,265  2006 2017 2019 56 84 100% לא 

Vitalia 3 Wroclaw          4,113  2006  83 81 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Naturalis Other stages Warsaw       24,940  2008  60 345 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Marina Miasto Wroclaw       18,161  2007 2017 2019 40 151 100% לא 

Chopin Szczecin       24,267  2007  82 467 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Matisse I Wrocław       12,501  2008  65 373 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Matisse II Wrocław          6,595  2007  60 100 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Falenty Warsaw       30,439  2007  147 160 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Renaissance Warsaw       23,739  2007  71 224 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Skierniewicka bis 1 Warsaw       17,593  2015 2017 2019 50 263 100% לא 

Skierniewicka bis 2 Warsaw          7,291  2015  50 109 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Bełchatowska 28 Poznań       10,336  2008  64 50 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

Vivaldi Szczecin          7,656  2007  149 75 100% לא 2017אחרי  2017אחרי 

  
 12017 בנוסף בתחילת שנת 2016בדצמבר  31הטבלה כוללת נתונים ליום  1הקרובות השנים ארבעבמהלך  להתחיל מתוכננת שבנייתם פרויקטים כוללים בתכנון רונסון של פרויקטים )*(

 לעיל1 111411רונסון התקשרה בהסכם נוסף לרכישת קרקע בוורשה, לפרטים ראה סעיף 

הנוכחית  העלותי הבניה הנדרשים לשם תחילת הקמתם1 רובם המכריע של הפרויקטים של רונסון אשר הקמתם טרם החלה, נמצאים בשלבי תכנון שונים וקיבלו את היתר

 1  זלוטי אלפי 260,232של סך הפרויקטים בתכנון הכלולים בטבלה האמורה הינה  רונסוןבספרי 
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מידע המצוי צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על לעיל הינו מידע  המשוער של הפרויקטים כמתואר בטבלהמועדי תחילת וסיום הבניה המידע בדבר 

ות בקצב הבניה. המידע ידי רונסון, הערכותיה ותכניותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, המצב התכנוני של הפרויקטים, תנאי ההתקשרות עם הקבלן המבצע והתקדמ

בין /או בהערכותיה, בידי רונסון ו שעשויים לחול במידע המצויכתוצאה משינויים מהותיים בין היתר, וי, האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפ

 כתוצאה/או ו הרלוונטיות בתקופות השוק בתנאי/או ו הבניה קצב בהתקדמותלרבות ביחס למצב התכנוני והתקדמות הליכי התכנון והרישוי של הפרויקטים ו/או היתר, 

 .זה חלקל 11.17 ףבסעי המפורטים הסיכון רמימגו איזה מהתממשות

, לרבות בהתבסס על אומדני רווחיות, הכנסות והוצאות צפויות, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו לעיל השל הפרויקטים כמתואר בטבל הרווחיות הצפויההמידע בדבר 

ידי רונסון ביחס לפרויקטים של רונסון והערכותיה נכון למועד הדוח לגבי, בין היתר, מחירי -בחוק ניירות ערך, המבוסס על נתונים מסוימים שהועמדו לחברה על

ת ועיתוי מכירתן. המידע האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה משינויים מהותיים שעשויים המכירה הצפויים של היחידו

יזה ידי רונסון ו/או בהערכותיה, לרבות, בין היתר, ביחס למצב התכנוני של הפרויקטים במועד הדוח ו/או כתוצאה מהתממשות א-לחול בנתונים שהועמדו לחברה על

ידי רונסון כאמור הועברו אליה כחלק ממידע ניהולי ותפעולי -לחלק זה. מודגש, כי הנתונים המסוימים שהועמדו לחברה על 11.17מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

כספיות ותפעוליות עתידיות" של החברה  המועבר לחברי הדירקטוריון של רונסון באופן שוטף. בהתאם, אין להתייחס למידע כאמור ואין הוא מהווה תחזית של "תוצאות

הפולני והאיחוד האירופי ביחס למידע מסוג זה אינן ו/או של רונסון כמשמעות מונח זה בדין הפולני והוראות דיני האיחוד האירופי הרלוונטיות, ובהתאם, ההוראות הדין 

  חלות עליו.

 ם על הפרויקטים:נתונים כלליי – 2016שהסתיימו במהלך שנת  רונסוןשל  פרויקטים 111615

 שנת מיקום שם 

 רכישת

 הקרקע

 שנת

 תחילת

 בניה

 שנת

 סיום

 בניה

 חלקה

האפקטיבי של 

 שלו) רונסון

 (החברה

 בפרויקט )%(

"ד יח

 שנמכרו

"ר מ

 ממוצע

 "דליח

 רווח שיעור"כ סה שהוכר גולמי רווח"כ סה שהוכרו עלויות"כ סה שהוכרו הכנסות

 )%( גולמי

"ר למ ממוצע מחיר

 "מ(מע)ללא 

 תקופה

 שוטפת

 מצטבר

 מתחילת

 הפרויקט

 תקופה

 שוטפת

 מצטבר

 מתחילת

 הפרויקט

 תקופה

 שוטפת

 מצטבר

 מתחילת

 הפרויקט

 תקופה

 שוטפת

 מצטבר

 מתחילת

 הפרויקט

 תקופה

 שוטפת

 מצטבר

 מתחילת

 הפרויקט

Moko Warsaw 2006 2014 2016 100% 276 59 120,668 120,668 81,565 81,565 39,103 39,103 32% 32% 8.3 8.3 

Espresso II & III Warsaw 2010 2013 2016 82% 284 51 53,289 53,289 43,256 43,256 10,033 10,033 19% 19% 7.0 7.0 

Kamienica 

Jeżyce Poznan 2006 2014 2016 100% 274 49 36,518 36,518 33,875 33,875 2,643 2,643 7% 7% 5.9 5.9 

Młody Grunwald 

II Poznan 2007 2014 2016 100% 116 54 25,775 25,775 25,312 25,312 463 463 2% 2% 5.6 5.6 

Panoramika II Szczecin 2007 2014 2016 100% 90 52 19,308 19,308 19,113 19,113 195 195 1% 1% 4.5 4.5 
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  :מאוד מהותיים שאינםרונסון  של פרויקטים על נוסף מידע 111616

 הפרויקט לליווי אשראי על מידע  שם
 

 ביצוע קבלן
 

 תקרת
 אשראי
 פיננסי

)באלפי 
 זלוטי(

לניצול  יתרה
אשראי פיננסי 

 בדצמבר 31 ליום
)באלפי  2016

 (זלוטי

 תקרת
 אשראי
 ערבויות
)באלפי 
 זלוטי(

לניצול  יתרה
 ליוםערבויות 

בדצמבר  31
)באלפי  2016

 (זלוטי

 מסגרות"כ סה
 אשראי

 )באלפי זלוטי(

Non-
Recourse 

 

 ריביות טווח
 אשראי
 פיננסי

 ריבית
/צמודה
לא 

 צמודה

בתנאי  עמידה
הסכם הליווי 

 31 ליום
 2016בדצמבר 

 הדוח ולמועד

 התאגיד
 משמש
 כקבלן
 ראשי
 

 סוג
ההתקשרות 

עם קבלן 
 ראשי 

 כיסוי
אחריות 

בגין 
-בדק על

ידי קבלן 
 ראשי 

 הצמדת
 תמורה

Miasto Moje I 
                

 כן  36,252                 -                      -               36,252             36,252
Wibor 1m + 

 לא צמוד כן פאושלי לא כן לא צמודה 2.5%

Espresso IV 
                

 כן  31,391                 -                      -               31,391             39,270
Wibor 3m + 

 לא צמוד כן פאושלי לא כן לא צמודה 2.5%

Młody Grunwald III 

                

 כן  23,130                 -                      -               23,130             23,130

Wibor 1m + 

 לא צמוד כן פאושלי לא כן לא צמודה 2.8%

Vitalia I 

                

 כן  27,949                 -                      -               27,949             27,949

Wibor 3m + 

 לא צמוד כן פאושלי לא כן לא צמודה 2.8%

 

  )באלפי זלוטי( רגישות ניתוחי 111617

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה 

 10% של עליה השפעת 
 הרווח על המכירה במחירי

 הוכר שטרם הגולמי

 5% של עליה השפעת
 הרווח על המכירה במחירי

 הוכר שטרם הגולמי

 גולמי רווח הכל סך
 הוכר שטרם

 במחירי 5% של ירידה השפעת
 הגולמי הרווח על המכירה

 הוכר שטרם

 במחירי 10% של ירידה השפעת
  הגולמי הרווח על המכירה

 הוכר שטרם

שהקמתם הושלמה  רונסוןשל  פרויקטים
 ושמכירתם טרם הושלמה במלואה

70,091 46,615 44,395 31,547 18,699 

      

 71,589 84,675 97,761 110,847 123,933 בהקמה רונסוןשל  פרויקטים

 90,288 116,222 142,156 157,462 194,024 "כסה

 

 הבניה בתשומות שינויים בשל הוכר שטרם גולמי לרווח רגישות ניתוח 

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

 בתשומות 5% של עליה השפעת
 הוכר שטרם הגולמי הרווח על הבניה

 גולמי רווח הכל סך
 הוכר שטרם

 בתשומות 5% של ירידה השפעת
 הוכר שטרם הגולמי הרווח על הבניה

 בתשומות 10% של ירידה השפעת
 הוכר שטרם הגולמי הרווח על הבניה

  115,850   106,805   97,761  88,717  79,672  בהקמה פרויקטים
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  תחרות 1117

כחברה המשווקת בשוק המקומי בפולין , והיא מוכרת כחברת נדל"ן יזמית מובילה בפוליןלרונסון מוניטין 

  1יחסית ובמחירים גבוהים יםגבוהואיכות פרויקטים בסטנדרט 

שלה פרויקטים החדשים את ה מקפידה לנהלבשוק הנדל"ן בפולין, קבוצת רונסון הגוברת לאור התחרות 

1 דירות קטנות יותר במחירים כלכליים יותר( –)כדוגמא  הלקוחותדרישות באופן מיטבי לתוך התאמתם 

בנוסף, כדי לצמצם את השפעת סיכוני השוק, רונסון נוהגת לחלק את הקמתם של פרויקטים חדשים למספר 

שלבים, כך שבמקרה של שינוי לרעה בשוק או קושי בהשגת מימון לפרויקט, יהיה באפשרותה של רונסון 

 לעכב את קידומם של השלבים הבאים בפרויקט עד להבשלת התנאים לביצועם1 

וצת רונסון יתרונות תחרותיים נוספים, ובכלל זה חוסנה הפיננסי המקנה לה את היכולת לקב ,כןכמו 

להתחיל בהקמה ובמימון פרויקטים חדשים, קיומם של פרויקטים בהקמה של קבוצת רונסון במקומות 

אטרקטיביים, גמישות ביכולת לשנות את היקף הפרויקטים של קבוצת רונסון בהתאם לשינויים בסביבה 

 1והיותה מותג מוכר בוורשה ומותג צומח בערים אחרות בפולין ת, מקצועיות קבוצת רונסוןהעסקי

  ייצור כושר 1118

ים פרויקטקמה של ההנדרש לצורך המימון קבלת מושפע בעיקר ממגבלות של  רונסוןהייצור של  כושר

ליישם את תכניותיה, כפי שהן  הדרושים האמצעים את לה יש, רונסון להערכת1 ועסקאות ומזמינות קרקעות

  נכון למועד הדוח1

 הון אנושי  1119

  20151בדצמבר  31ליום בדומה  ,עובדים 67 רונסוןמעסיקה קבוצת , 2016דצמבר ב 31יום ל נכון

  הנהלת רונסון 111911

( והדירקטוריון המפקח Management Boardהנהלת רונסון מורכבת משתי שכבות: הדירקטוריון המנהל )

(Supervisory Board.) 

אחראי לניהול השוטף של והוא  רונסוןמוסמך לפעול בשם הדירקטוריון המנהל  - הדירקטוריון המנהל

תחת הפיקוח של ורגולטורי,  פיננסי וציותלרבות ניהול סיכונים רונסון ולקביעת המדיניות של רונסון, 

 1הדירקטוריון המפקח

 ניהול אופן ועל המנהל הדירקטוריון על לפקח הינוהמפקח  הדירקטוריוןשל  תפקידו - המפקח הדירקטוריון

  הדירקטוריון המפקח הקים שתי ועדות: ועדת ביקורת וועדת תגמול ומינויים1 הפעילות ועסקיה של רונסון1 

  מדיניות תגמול 111912

המבוססת על תרומתם , אחריםמפתח  עובדילו החברי הדירקטוריון שללתגמול מדיניות לרונסון קיימת 

מנהלים מיומנים ובעלי ניסיון ומומחיות  , לשמר ולהניעלרונסון למשוך לאפשרמטרתה הינה  אשרלרונסון, 

-עלומעת לעת  נבחנים באופן קבועלפיה הניתנים  והתגמולים התגמולמדיניות  בתחומי הפעילות של רונסון1

  יון המפקח1הדירקטורידי -הייעודית אשר הוקמה עלידי ועדת התגמול 

 פאנטום אופציותתכנית  111913

 עובדי למספר המיועדתפאנטום  אופציות תכנית וןסרונהמפקח של  הדירקטוריוןאישר  2014פברואר בחודש 

לניצעים לפי התוכנית , וזאת במטרה לייצר על שערי מניית רונסון מבוססת אשר, רונסון בקבוצת מפתח

1 2016תנאי התכנית האמורה עודכנו בחודש מרס  "(1הפאנטום תוכנית)" זהה לאלה של בעלי המניות אינטרס

לפי מנגנון למימוש הניתנות מאפשרים לרונסון להקצות אופציות , , כפי שעודכנופאנטוםתוכנית התנאי 

הקבוע בתנאי בין מחיר המימוש שרונסון תשלם את הפער בעת מימושן אופן שהבשלה הקבוע בתוכנית, וב

למועד הדוח, הוקצו   נכון)היינו, ללא הקצאת מניות חדשות(1 של רונסון יה מחיר המנבין להאופציות 
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, ותקופת ההבשלה של כל האופציות האמורה התוכנית תחת אופציותהכל לעובדים ולמנהלים של רונסון 

 1האמורות הסתיימה

זלוטי )למועד מיליון  113של לרונסון  כוללת בעלותהאמורות , מומשו כל האופציות 2017במהלך חודש מרס 

 מיליון זלוטי(1 1בסך של  הדוח ההפרשה בגין התחייבות זו בדוחות הכספיים של רונסון הסתכמה

 רונסוןתגמול המבוססת על התוצאות הפיננסיות של  תכנית 111914

 אשר, מפתח לעובדי המיועדת תמריצים תכנית רונסון של המפקח הדירקטוריון אימץ 2014פברואר  בחודש

ידי ועדת -הפיננסיים ייקבעו על לביצועים הקריטריונים1 רונסון של הפיננסיים הביצועים על מבוססת

ידי -על שהוכרו כפי, מס לפני ברווחים או( לקוחות עם חדשים חתומים)חוזים  במכירותהתגמול בהתחשב 

בשיעורים זכאים מנהלים מסוימים של רונסון לתגמולים , האמורה התכנית מכוחלמועד הדוח,  נכון 1רונסון

שווי נטו של מכירות ו/או מתוך  מסוימת בשנה רונסון של מס לפני השנתי הרווחשונים שנקבעו מתוך 

לתגמול על בסיס הרווח ושל סמנכ"ל הכספים של רונסון  רונסון"ל מנכשל  םבדבר זכאות לפרטים1 רונסון

  1התקופתי לדוח' ד לחלק 21 תקנה לפי פרטים ראה, רונסוןהשנתי לפני מס של 

  חוזר הון 11110

מיליון  10018-בכ םבגין הסכמי ביצוע מסתכ רונסון, סך ההתחייבויות החוזיות של 2016בדצמבר  31 ליום

מיליון זלוטי; וסך  8116-בגין התקשרויותיה עם לקוחות מסתכם בכ רונסוןזלוטי; סך ההכנסות לקבל של 

מיליון  11817 -ווי שניתנו לפרויקטים מסתכם בכבגין הסכמי לי רונסוןמסגרות האשראי הבלתי מנוצלות של 

  1זלוטימיליון  49115 הינו 2016בדצמבר  31ליום  רונסוןההון החוזר של  סךזלוטי1 

  1מהותיים בסכומים ספקים אשראי אין לרונסון –ספקים  אשראי

מוסדר בהסכמים  יחידות הדיורלרוכשי ידי קבוצת רונסון -עלאשר ניתן  האשראי – לקוחות אשראי

התלויים בקצב  המכר הסכם תנאיפי -על בתשלומים לרונסון משולמת הדירות תמורתהשונים, כאשר לרוב 

האמורים  התקבולים1 החזקה בנכס נמסרת לרוכשים רק לאחר קבלת התמורה במלואה1 ההתקדמות בבניה

 ווי הבנקאי1 כחלק מההון החוזר שלה במסגרת תנאי הלי רונסוןמשמשים בעקיפין את קבוצת 

 וההון)לפי כללי חשבונאות מקובלים( עשר חודשים -פרטים אודות ההון החוזר לתקופה של שניים להלן

  (:זלוטי)באלפי  2016בדצמבר  31נכון ליום  רונסוןהחוזר של 

 
 בדוחות שנכלל הסכום

 רונסון של הכספיים
 של לתקופה) התאמות

 כ"סה (חודשים עשר שניים
 שוטפים נכסים

721,485 (371,097) 350,388 
 (228,522) 1,442 (229,964) שוטפות התחייבויות

 ההתחייבויות על השוטפים הנכסים עודף
 121,866 (369,655) 491,521 השוטפות

    

של  יהתפעול שהמחזור כךמ נובע חודשים עשר-שנים של לתקופהבין ההון החוזר לבין ההון החוזר  הפער

 1הינו מעל שנה רונסון

  השקעות 11111

 םיש לה בהשהתאגדו בפולין ו שני תאגידיםהמונפק של  םמהונ 50%נכון למועד הדוח, רונסון מחזיקה 

בהקמה ובמכירה של יחידות דיור פועלים האמורים  התאגידים1 יחד עם צדדים שלישייםשליטה משותפת 

 הינו 2016בדצמבר  31ום נכון לי אמוריםה תאגידיםשל רונסון ב1 סך ההשקעה (City Link)פרויקט  בוורשה

לבצע חלוקה של דיבידנדים ללא  םרשאי אינם האמוריםהתאגידים , לעילכמתואר  1זלוטי מיליון 1616-כ

  1תאגידים םהסכמה של השותפים באות בלתק
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( joint ventures) משותפים למיזמים שניתנו הלוואות של הכולל הסכום מתוך, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון

בדצמבר  31אלפי זלוטי הינו עד לא יאוחר מיום  15,906אלפי זלוטי( סך כולל של  22,485)בסך כולל של 

לזמן קצר הניתנות למיזמים משותפים לא יכולות להיחשב כחלק מההשקעה במיזמים  ההלוואות1 2017

  1םכהלוואות שניתנו למיזמים משותפי רונסוןהכספיים של  בדוחותהמשותפים והן מוצגות 

  מימון 11112

 כללי 1111211

 וכן רונסוןידי -עלנעשה בעיקר בדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור  רונסון קבוצתשל  פעילותה מימון

מיליון  22611-כ הינה 2016בדצמבר  31ליום  נכון יתרתן אשר, בנקאיים מתאגידים הלוואות נטילתבאמצעות 

 במסגרת מנוצלות בלתי אשראי מסגרותישנן  רונסון, לקבוצת בנוסף1 בהתאמה, זלוטי מיליון 25011-וכ זלוטי

בדצמבר  31יתרתן נכון ליום  אשרידי תאגידים בנקאיים, -לה על שהועמדופרויקטים  לליוויהסכמי מימון 

 1זלוטי מיליון 11817-כ הינה 2016

 אגרות חוב של רונסון 1111212

 55ל בתמורה כוללת שנוספות  סדרותאגרות חוב במספר רונסון  הנפיקהעד מועד הדוח  2016שנת במהלך 

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת  1,000בערך נקוב  Mאגרות חוב מסדרה  10,000 מיליון זלוטי כדלקמן:

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת  1,000בערך נקוב  Nאגרות חוב מסדרה  10,000 ; מיליון זלוטי 10)ברוטו( של 

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת  1,000בערך נקוב  Oמסדרה  אגרות חוב 10,000; מיליון זלוטי 10)ברוטו( של 

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת  1,000בערך נקוב  Qאגרות חוב מסדרה  15,000; מיליון זלוטי 10)ברוטו( של 

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת  1,000בערך נקוב  Pאגרות חוב מסדרה  10,000 1מיליון זלוטי 15)ברוטו( של 

  1מיליון זלוטי 10)ברוטו( של 

פרויקטים ו/או עלויות הקמה של אגרות החוב הונפקו על מנת לאפשר לרונסון מימון של רכישת קרקעות 

 1 מימון חלק מהפעילות השוטפת של רונסוןכן לושלה וקיימים חדשים 

אלפי זלוטי1 בחודש  15,550בערך נקוב של שלה  Dאגרות חוב סדרה יתרת פרעה רונסון את  2016בחודש יוני 

 אלפי זלוטי1 2,250בערך נקוב של שלה  Eאגרות החוב סדרה יתרת פרעה רונסון גם את  2016יולי 

)באלפי  2016בדצמבר  31רונסון ומצויות במחזור נכון ליום  יקהלהלן פרטים אודות אגרות החוב שהנפ

  (:זלוטי

 מועד ריבית שיעור חוב אגרות סדרת
 פירעון

 בתוספת קרןיתרת   נקוב ערך
 הצבורה הריבית

 C Wibor 6M+3.75% 2017 83,500 83,716 סדרה

 F Wibor 6M+3. 5% 2018 22,116 22,248סדרה 

 G Wibor 6M+4.25% 2018 12,000 12,123סדרה 

 H Wibor 6M+4.25% 2018 5,000 5,032סדרה 

 I Wibor 6M+4% 2019 10,000 10,252סדרה 

 J Wibor 6M+3.6% 2019 15,500 15,665סדרה 

 K Wibor 6M+3.6% 2019 4,500 4,510סדרה 

 L Wibor 6M+3.5% 2018 15,000 15,007סדרה 

 M Wibor 6M+3.65% 2020 10,000 10,191 סדרה

 N Wibor 6M+3.6% 2019 10,000 10,159 סדרה

 O Wibor 6M+3.5% 2019 10,000 10,121 סדרה

 P 5125% 2020 10,000 10,062 סדרה

 Q Wibor 6M+3.5% 2020 15,000 15,337 סדרה

 224,423 222,616 סה"כ
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הרשומות  P-ו C  ,F, H ,I ,J, K ,L, M ,N ,O ,Qמסדרות  במחזוראגרות חוב יש  לרונסון, הדוח למועד נכון

1 אינן רשומות למסחר ואינן המירות אשר  Gחוב מסדרה אגרותוכן  המירות ואינן למסחר בבורסה בוורשה

אשר (, Cאגרות החוב )סדרה ( 1) כל סדרות אגרות החוב האמורות אינו מובטחות בשעבוד כלשהו, למעט

ון יכמאה מילעד בסכום כולל של  יזמיותבבעלות מספר חברות מספר נכסי נדל"ן של מובטחות בשעבוד 

יחס בין שווי הנכסים המשועבדים לבין הערך הנקוב של אגרות החוב ה בהתאם להתחייבות לפיהזלוטי, 

מובטחות בשעבוד של נכס נדל"ן בבעלות  , אשר(Fאגרות החוב )סדרה ( 2)-; ו90%-לא יפחת מ (Cסדרה )

מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות  כלפיהתחייבה  רונסוןזלוטי1  מיליון 42-כעד חברה יזמית בסך של 

 מועד/תקופתו , מלאי,הוןחוב נטו ל)ההגדרות של יחס ה פיננסיות כמפורט להלן מידה אמות על לשמור

לא  להון נטו חוב היחס, : C מסדרהמחזיקי אגרות החוב  כלפי (הרלוונטיהבדיקה הינן לפי תנאי האג"ח 

בתקופת חילקה דיבידנד או ביצעה רכישה עצמית של הונה  רונסוןאם , כאשר הבדיקה מועדב 60%יעלה על 

, F ,G, H ,I ,J, K L ,M ותמחזיקי אגרות החוב מהסדר כלפי; 50%אמור לא יעלה על  הבדיקה, אזי היחס

N ,O ,Q ו-P :סדרה ב 80%לא יעלה על  להון נטו חוב היחס( מועד הבדיקה; וכן ביחס לאגרות חובG נקבע ,)

כוללות שהנפיקה רונסון אגרות החוב כמו כן,  במועד הבדיקה1 50%למלאי שלא יעלה על נטו גם יחס חוב 

מגבלות על השקעה בקרקעות שטרם קיבלו היתרי )ביחס לחלק מאגרות החוב( תנאים ומגבלות נוספים, כגון 

כן התחייבה ביחס לחלק מאגרות החוב1  , מגבלות על עסקאות עם צדדים קשורים(unregulatedרשויות )

נכון 1 תהיינה רשומות למסחרבמלואן, מניותיה של רונסון רונסון כי כל עוד אגרות החוב שלה טרם נפרעו 

נוספים ראה סעיף  לפרטים 1עומדת בכל ההתחייבויות האמורות רונסון, הדוח ולמועד 2016בדצמבר  31ליום 

  הדירקטוריון1 לדוח 21313

 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים 1111213

על בסיס מסגרות אשראי  הלוואות נטילת באמצעות מפעילותה חלק נתמממקבוצת רונסון  ,נכון למועד הדוח

 של וליוויהקמה  למימון רונסוןמסגרות האשראי הלא מנוצלות העומדות לרשותה של 1 בנקאיים מתאגידים

 לזמן כלל ךבדר הינן אלה הלוואות1 2016בדצמבר  31יון זלוטי נכון ליום מיל 11817-כב מסתכמותפרויקטים 

ובמכירה  (20%)בממוצע מינימלי וניצולן מותנה בדרך כלל בעמידה בדרישת הון עצמי , בינוני או קצר

רונסון נוהגת לפרוע את  קבוצתמהיחידות(1  20% עד 10%מוקדמת של יחידות בפרויקט )בדרך כלל בין 

סך יתרת ההלוואות שנטלה  2016בדצמבר  31ליום  ההלוואות הבנקאיות מכספים המתקבלים מלקוחותיה1

 מיליון זלוטי1  2 -ון מתוך מסגרות האשראי האמורות הינו כרונס

 אתמימון לליווי פרויקטים  הסכמי להבטחת בנקאיים תאגידיםלטובת  רונסון העמידה, הדוחנכון למועד 

קבוע וצף של מלאי יחידות דיור; שעבוד חשבונות בנקאיים; שעבוד פיקדונות;  שעבודהבאים:  טחונותיהב

; הנחתת הלוואות שהעמידו צדדים רונסוןלקוחות קבוצת  עםהמחאת זכויות מדמי ביטוח ומהסכמים 

כמו כן, ; התאגידים היזמייםידי חלק מ-שניתנו על בסכום מוגבלות וערבויות רונסוןקשורים לקבוצת 

 חשבון על מקדמות תשלוםלבצע הלוות אינן רשאיות לפי תנאי ההלוואות הבנקאיות,  כמתואר לעיל,

עבודים כאמור מתבצעת באופן נפרד לכל שלב של יצוין כי העמדת ש 1ההלוואותמלא של  עד לפירעון דיבידנד

  פרויקט, במסגרת של חשבון הליווי הספציפי לאותו השלב1

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  11113

כל החוקים והתקנות הקשורים לשימוש בקרקעות וההגנה על איכות בעמידה חויבת לרונסון מ קבוצת

בשנים האחרונות הוקשחו הסטנדרטים החלים על ענף הבניה בפולין, בין היתר, בקשר לנושאים של הסביבה1 

ביבה לפי הדין בפולין, הענקת אישורי הבניה מותנית בהצגת אישור בנוגע לאיכות הסאיכות סביבה1 

(Environmental Decision 1 דרישה זו) מאריכה את פרק הזמן לקבלת אישור בניה, וכתוצאה מכך נוצרים

  עיכובים בהתחלת ההקמה של פרויקטים חדשים1

1 נכון הסביבה הגנת דיני של פוטנציאליות להפרות בקשר ועומד תלוי משפטי להליך צד אינה רונסון קבוצת

   1לה מהותיות אינןלמועד הדוח, העלויות בהן נושאת רונסון בגין העמידה בדרישות החוק האמורות 
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  משפטיים הליכים 11114

רונסון מעורבת מעת לעת בהליכים משפטיים שבמהלך עסקיה הרגיל )אל מול לקוחות ו/או ספקים ו/או נותני 

 של ךבסנכון למועד הדוח מסתכמים סך ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד רונסון  1, לפי העניין(שירותים

יצוין כי  1המכריע של התביעות קיים לרונסון שיפוי מקבלני הביצוע ןבגין רוב , כאשרזלוטי מיליון 2818

  מיליון זלוטי בגין עלויות תיקונים1 111-כבדוחותיה הכספיים של רונסון מתבצעת הפרשה בסך של 

 בפולין הפעילות על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, בלותמג 11115

 The 'Dutchחלים כללי ממשל תאגידי מכוח הדין הולנדי ) ,ציבורית הולנדית חברה על רונסון, בהיותה

Corporate Governance Code'"( )באשר  מומלצות והוראות עקרונות "(, הכולליםהקוד ההולנדי

לדירקטוריונים מנהלים, לדירקטוריונים מפקחים, בעלי מניות ואסיפות כלליות של בעלי מניות, דיווח כספי, 

חברות ציבוריות הולנדיות נדרשות לגלות בדיווחיהן  רואי חשבון מבקרים, גילוי, סטנדרטים של ציות ואכיפה1

מדוע לא1 לפי הדין ההולנדי אם בעלי השנתיים האם הן מאמצות את הקוד ההולנדי וככל שלא, להסביר 

יה מהקוד ההולנדי יהמניות של חברה מאשרים את מבנה הממשל התאגידי החל על החברה, לרבות כל סט

בעלי  רונסון מאשרת את הקוד החל עליה באסיפות המומלץ, רואים אותה חברה כמי שפועלת בהתאם לקוד1

 מאז הפכה לחברה ציבורית1 שלה השנתיות  המניות

יצירת ערך אשר עיקרו החשיבות המושמת כי "(, המתוקן הקודפורסם עדכון לקוד )" 2016חודש דצמבר ב

ה'תרבות הארגונית של החברה' כמרכיב של ממשל תאגידי יעיל1 חברות הולנדיות יצירתה של לטווח ארוך, ו

 הןים השנתיים שלעל עמידה בקוד המתוקן ביחס לדוחות הכספי 2018הרשומות למסחר נדרשות לדווח בשנת 

1 הנהלת רונסון 12017 התנאי לכך הוא כי הקוד המתוקן ייכנס לתוקף בחוק ההולנדי בשנת 2017שנת ל

שלכות הקוד המתוקן ונקטו בצעדים המתאימים לשם עמידה מלאה בחנו את ה השלוהדירקטוריון המפקח 

  1עם כניסתו לתוקף 2017בהוראות הקוד המתוקן בשנת 

 theגם כללי ממשל תאגידי החלים על חברות הרשומות למסחר בבורסה בוורשה ) רונסוןעל  חליםנוסף על כך, 

‘WSE Corporate Governance Rules’"( )לחברות רשומות,  כלליות המלצות, הכוללים )"הפולני הקוד

 לפי הקוד הפולני, חברות רשומות למסחר דירקטוריונים ובעלי מניות1פעולת בקשר למומלצות והוראות 

  צריכות לדווח על אי עמידתן בהוראות המומלצות1

רונסון פועלת על מנת לעמוד בכל העקרונות הקובעים בקוד ההולנדי ובקוד הפולני ולאכוף מבנה ארגוני אשר 

 יבטיח את השקיפות של רונסון ככל שניתן1 

פעילותה של רונסון בתחום הייזום והבנייה בפולין כפופה לדין הפולני בתחומים שונים, ביניהם דיני 

כפופה  כמו כן, רונסון 1המסים ודיני והשכירות, דיני הגנת הסביבההמקרקעין, דיני התכנון והבניה, דיני המכר 

 111412ף ים נוספים ראה סעיאשראי1 לפרט ובקבלת הבנקאית במערכת הקשורים חוקיות בתחומיםלדרישות 

רונסון  ,ולפי הדין המקומי ,משנה קבלני ידי-על מתבצעת רונסון של הפרויקטים של הבניה פעילות לחלק זה1

  1כלשהם תקינה בכללי לעמידה או כלשהם לרישיונות פעילותה לשם נזקקת איננה לעצמהכש

   עסקית ואסטרטגיה יעדים 11116

ה הגיאוגרפית בפולין תפריס רחבתהידי -עלעבור בעלי מניותיה ערכה  יקסוםבכוונת רונסון להמשיך לפעול למ

באסטרטגיה של פיזור  דובקתרונסון  פורטפוליו של נכסי נדל"ן בהקמה1יצירת ידי -סלקטיבי ועלבאופן 

נים שתקנה לה גמישות ואפשרות להתאים את פעילותה במהירות בהתאם לשינויים בסביבה העסקית, כוסי

, ככל שנדרש, במספר, באיכות ובגודל של שינוייםבחינת ; )ב( שלה פיקוח צמוד על הפרויקטים ידי )א(-על

  1אחרים"ן נדל ליזמי ביחס מדיניות מימון שמרנית משך( הג)-; והפרויקטים 
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  גורמי סיכוןב דיון 11117

מהם עלול  להלן פרטים בדבר גורמי סיכון העלולים להשפיע על פעילותה של רונסון, ואשר התממשות איזה

 :להשפיע מהותית לרעה על עסקי קבוצת רונסון, תזרים המזומנים שלה, מצבה הפיננסי ותוצאותיה העסקיות

  כלכליים מקרו סיכון גורמי 1111711

החברה פועלת בפולין באמצעות החזקתה בקבוצת רונסון1 קבוצת רונסון חשופה  – סיכוני שוק בינלאומיים

לסיכוני שוק, אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין, והתאמה חלקית של מחירי הנדל"ן 

אירופה בכלל, לסיכונים הנובעים מהמצב הפוליטי והכלכלי בהחברה חשופה פעילות למחירי התשומות1 כן 

בפולין, בה  למגורים"ן לנדל יקושיםבב להרעה לגרום עשויה הגלובלי הכלכלי במצב רעההרט1 בפ ובפולין

 פועלת קבוצת רונסון1

ליים כעשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים כל רונסון שלהפעילות  תוצאות – כלכליים-מאקרושינויים 

במשק הפולני1 הדינמיות של מחירי הקרקעות, של עלויות הבניה ושל מחירי מכירת הדירות עשויה להשפיע 

הנדל"ן  בשל העובדה ששוק, רונסון להערכתועל רווחיותם1 הנדל"ן  יזמיבאופן מהותי על צרכי המימון של 

 במרכז המתפתחות במדינות תלרבו, האירופי האיחוד מדינות בשאר מקבילים פחות רווי משווקיםבפולין 

1 יחד עם זאת, לאור העובדה שכלכלת פולין עדיין חווה שינויים רבותהזדמנויות אירופה, הוא מאפשר  ובמזרח

דינמיים, עשויה להיות בה רגישות לעליות ולירידות פוטנציאליות בשוק הדיור, וכאשר תהליך הייזום והפיתוח 

מספר שנים, הסביבה הכללית בה פועלים יזמי הנדל"ן בכלל,  מתחילתו ועד למכירת הנדל"ן בסופו אורך

, הכלכלה הפולנית יציבה אך מצב רונסוןלהערכת הנהלת בפרט, מהווים גורם סיכון משמעותי1  רונסוןו

הכלכלה האירופי, לרבות התנודות בשווקים הפיננסים ובערך מטבע האירו, עשוי להשפיע באופן שלילי על 

 1  רונסוןשל  וצאותיה העסקיותתהכלכלה הפולנית ועל 

  ענפייםסיכון  גורמי 1111712

 רגולציההענף הבניה מושפעת מ פעילות – הבנק הלאומי הפולני והמערכת הבנקאית מדיניות ;מימון קשיי

והנחיותיו למערכת הבנקאית בנושאים הקשורים לפיקוח על  הפולניהלאומי בנק המדיניות מ החלה עליו,

האשראי היקף על שהיא מטילה מגבלות מהמערכת הבנקאית והו של הבנקים הלימות ההוןשיעורי הנזילות ו

בשנים האחרונות הביאו לחוסר יציבות ובמטבע האירו הטלטלות בשווקים הפיננסיים 1 איוותנ ההניתן על יד

כלפי נוטלי משכנתאות לצרכי דיור1 הן כלפי יזמי נדל"ן והן בפולין יחסות של המערכת הבנקאית יבאופן ההת

יטית על ם של המוסדות הפיננסיים הוא בעל השפעה קרצורך הון רב, משקלבשל כך שתחום הנדל"ן היזמי 

לפרטים אודות מגבלות  1ם של היזמיםפעילותתוצאות ועל  וכנגזרת מכך על היקפי הבניה, הביקושים בשוק

 1 זה חלקל 111412סעיף מימון החלות על יזמים ועל נוטלי משכנתאות ראה 

קבלנים לצורך בניה והשלמה של הפרויקטים, לרבות השגת  עם רונסוןהתקשרות  – קבלנים עם התקשרות

, ובכלל זה עיכובים הבניהלהליכי  לסיכונים שונים רונסוןחושפת את  ,ידי הקבלנים-הנדרשים עלהיתרים ה

בוחרת  ם היאאת הקבלנים עימ בוחרת רונסון 1חדלות פירעון של קבלני ביצועו העבודות, איכות הביצועבקצב 

פי טיב פוליסת -פיננסי וכן על, כולל ניסיון, מקצועיות, חוסן שוניםפי קריטריונים -עלבקפדנות להתקשר 

נוהגת לפקח ולרכוש פוליסות ביטוח לכיסוי סיכונים  רונסוןמעבר לכך, ביטוח לכיסוי הסיכונים האמורים1 

  נוספים המיוחסים לפעילות הקבלנים1

"ן מעלה את דרישות וציפיות הלקוחות ביחס לסוג הנדליזמי התחרות הגוברת בין  – "ןהנדל יזמיבין  תחרות

הבניה ואיכותה ולמחיר הדירות הנמכרות1 הסביבה התחרותית יכולה להשפיע על מאמצי המכירה והשיווק 

 בגין פעילות השיווק1 רונסוןועל משאבי 

ות פיתוח, ב באי יציבות של תכניוהפיתוח המהיר של ערי פולין מאופיין לר – פולין ערי של המהיר הפיתוח

 לנצל"ן הנדל ייזמאשר עשוי להשפיע על סבירות הקמת פרויקטים באתרים ספציפיים כמתוכנן1 ניסיונות 

עשוי להוביל  לאזוראו תכנית פיתוח תקפה  תכנוניים תנאים ללא מגרשים לרכישת עסקיות הזדמנויות

העירוניות עשוי להשפיע על לסיכונים תפעוליים ופיננסים1 יתרה מזאת, שינוי תכוף של תכניות הפיתוח 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1


58 

 

וחשמל(1 נכון למועד הדוח, קיבלה הפיתוח המתוכנן והמימוש של תשתיות השירותים )לרבות, מים, גז, ביוב 

את הסיכונים האמורים באופן  ההמפחיתעובדה את מרבית אישורי התכנון והבניה הנדרשים לה,  רונסון

  1תכנית פיתוח תקפה , והיא נוהגת לרכוש רק קרקעות, שחלה עליהםמשמעותי

מושפע ממדיניות הממשלה הפולנית בעניינים שונים, לרבות בפולין ענף הבניה  – הממשלה הפולנית מדיניות

ידי המדינה וכן בעניינים הקשורים לבניה -בעניין מיסוי ובעניין היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על

הממשלה הפולנית פועלת לתמיכה  לחלק זה, 111412ף כמתואר בסעי1 ועודולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן 

עשויה להשפיע על האמורה 1 מדיניות הממשלה הפולנית שונותוסבסוד של זוגות צעירים באמצעות תכניות 

 עליית הביקוש לדירות בעלות מאפיינים מסוימים ולירידת הביקוש לדירות בעלות מאפיינים אחרים1  

, ובכלל זה חדשה הקשחה ברגולציה החלה על בניה לאחרונה חלה – הקשחת הסטנדרטים החלים על בניה

בנושא איכות הסביבה, דרכי תחבורה ותשתיות1 הקשחה זו עלולה לגרום לעליה בעלויות הפרויקטים 

 פרויקטים חדשים1ב יםקבוצת רונסון ולעיכובשל שבהקמה 

קבוצת רונסון חשופה לשינויים בשיעורי הריבית, שכן כל ההלוואות שהועמדו לקבוצת רונסון  – סיכון ריבית

ריבית משתנה1 עלייה בשיעור  נושאות ,ידי רונסון-שהונפקו על אגרות החובכל ידי תאגידים בנקאיים ו-על

של ההיוון של נכסיה כן, הואיל ושיעור -בעלויות המימון של קבוצת רונסון1 כמו הריבית עלולה לגרום לעלייה

מושפע משיעור הריבית, עלייה בשיעור הריבית עלולה לגרום להפחתה בשווי המהוון של נכסיה1 קבוצת רונסון 

, עליה בשיעור הריבית עשוי להעלות את שווי נכסיה הנזילים הנושאים ריבית, כדוגמת פיקדונות מנגד

 1ת רונסוןבנקאיים של קבוצ

קבוצת רונסון עלולה שלא להצליח למכור דירות במחירים הרצויים לה1  - קטיםבפרוי דירות של מכירה מחירי

מעריכה שוויה של דירת מגורים תלוי במידה רבה במיקום, עיצוב, וסטנדרט הבניה1 אם קבוצת רונסון לא 

נכונה את הפרויקט הרלוונטי, היא עלולה שלא להצליח למכור את הדירות בפרויקט במחיר שנקבע להן 

הפרויקט, או שלא להצליח למכור את הדירות כלל1 אם רונסון תידרש להפחית את מחירי הדירות בתקציב 

 בפרויקט מסוים, הדבר עשוי להפחית מערכו של הפרויקט עד כדי הפיכתו לפרויקט הפסדי1 

ידה במסגרת הנפקת אגרות -אף שקבוצת רונסון מעריכה כי הכספים שגיוסו על-על - נוסף הון בגיוס צורך

 1 איןהון נוסףבגיוס  עתידי , עלול להתעורר צורךהנוכחית יספיקו לצורך מימון פעילותה 2016בשנת וב הח

ערובה כי קבוצת רונסון תצליח בגיוס כספים נוספים1 המשך התפתחות וצמיחת עסקיה של קבוצת רונסון 

שאינם מיטיבים עם קבוצת  עשויה להיבלם אם גיוס כספים כאמור לא יצליח, או אם הכספים יגויסו בתנאים

לקבל מימון בנקאי הינה קריטית1  כים הון רב, יכולת קבוצת רונסוןנדל"ן צורלאור העובדה שעסקי רונסון1 

 יחסלרבות  ,שלה הנוכחי הוןה מבנהבשל  , באפשרותה לממן פרויקטים חדשים, זאתקבוצת רונסוןלהערכת 

 1 רונסון תהנמוך בקבוצ החוב להון

שוק,  סיכוניים לוהכולחושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים,  קבוצת רונסוןפעילויות  – ייםסיכונים פיננס

  1סיכון נזילותו, , סיכון אשראילעיל( זאת בנוסף לסיכון הריבית המתואר)סיכון מחיר ו מטבע סיכון ובכלל זאת

  סיכונים מיוחדים לחברה 1111713

נוהגת להנפיק מעת לעת לציבור אגרות חוב, קבוצת רונסון  – רונסוןמחזור אגרות החוב של קבוצת  המשך

המשמשות אותה לשם מימון של רכישת קרקעות לפרויקטים חדשים ומימון עלויות ההקמה של פרויקטים 

אגרות החוב הקיימות שלה כנגד אגרות חוב בעלות תקופות מחזור חדשים1 לעיתים פועלת קבוצת רונסון ל

אין מיליון ש"ח1  8315 שלבכוונת רונסון למחזר אגרות חוב כאמור בסך  2017פירעון ארוכות יותר1 בשנת 

 רונסון תצליח בביצוע המחזור כאמור, אשר תלוי בין היתר בתנאי השוק במועד ההנפקה1 וודאות כי קבוצת 

 31 ליום נכון1 הפולני בזלוטי הינה השקעתה של החברה במניותיה של רונסון – חשיפה לשער מטבע הזלוטי

 -כ מיליון זלוטי )שהינו 234 שלמסתכמת השקעתה של החברה ברונסון בדוחות הכספיים בסך  2016 בדצמבר

(1 בהתאם, לשינויים ו/או תנודות בשער הזלוטי 2016בדצמבר  31, לפי שער הזלוטי ליום ש"חמיליון  214

החברה בדוחותיה  עשויה להיות השפעה על סך ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של
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לפרטים נוספים ראה גם נכון למועד הדוח, החברה לא מבצעת עסקאות הגנה ביחס לשער הזלוטי1 הכספיים1 

  11 לדוחות הכספייםה211 באור

  :רונסוןשל  עסקיה עלגורמי הסיכון  של השפעתםומידת  סיווגםהערכת רונסון לגבי  להלן

 השפעה סיכון גורמי
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

   + כלכליים-מאקרו שינויים מקרו סיכוני
 הפולני הלאומיבנק הקשיי מימון; מדיניות  ענפיים סיכונים

 הבנקאית והמערכת
+   

 +   קבלנים עם התקשרות 

  +  "ןהנדל יזמי בין תחרות
 +   פולין ערי של המהיר הפיתוח

 הדירות שוק בתחום הפולנית הממשלה מדיניות
 למגורים

 +  

  +  בניה על החלים הסטנדרטים הקשחת
   + סיכון ריבית

  +  מחירי מכירה של דירות בפרויקטים
  +  צורך בגיוס הון נוסף

  +  )אשראי, שוק, נזילות( סיכונים פיננסיים
סיכונים מיוחדים 

 לחברה
   + רונסוןמחזור אגרות חוב של  המשך

   + חשיפה לשער מטבע הזלוטי
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  קבלן מבצע –תחום פעילות  .21

 כללי 21.2

 ביולי 14 ליום ועד 1020 משנת החל. כחברה פרטית 2998יולי בחודש תאגדה בישראל ההוקמה ו דורי בניה

 ביולי 14 ביום .בבורסה נסחרו שלה הערך ניירותו , בשליטת החברה,ציבורית חברה הייתה דורי בניה 1026

אשר , החברה בשליטת ייעודית פרטית חברה עםדורי בניה  של הופכי משולש מיזוג הליך הושלם 1026

ורי בניה דחדלה , ובהתאם ומניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה פרטית לחברהדורי בניה  פכהבעקבותיו ה

ביאה ה, בין היתר, לחברה פרטית כאמורדורי בניה הפיכת . להיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

דוחות ל (יג(1.ב.22 באור ראה, המיזוג הליך בדבר לפרטים .וכלליות ההנהלה בהוצאות משמעותי לחיסכון

הון המניות  במלואמחזיקה  החברהנכון למועד הדוח, לאחר השלמת הליך המיזוג כאמור ו .הכספיים

  המונפק והנפרע של דורי בניה.

 בפרויקטים בניה עבודות של וביצוע ניהול -פעילות אחד  בתחוםחברה קבלנית המתמחה  הינהדורי בניה 

 דורי בניה. וכדומה מסחריים מרכזים, משרדים, מגורים, למגורים יוקרה מגדלי כגון, בישראל קבלניים

 בתבניות שימוש תוך למשרדים או למגורים מגדלים בהקמת וכן מורכבים פרויקטים בבניית מתמחה

לביצוע הפרויקטים הקבלניים מתקשרת דורי בניה עם מזמין הפרויקט בהסכם המסדיר את . מתקדמות

 שליטה בחברהה. דורי בניה פועלת בחלק מהפרויקטים עבור החברה וכן עבור בעל אופן ביצוע הפרויקט

יקט בנייה, החל משלב השלד את לקוחותיה בכל השלבים של פרובדרך כלל בניה מלווה  דורי .()פרויקט אחד

 סעיף ראהבדבר רישיון קבלן של דורי בניה ורום גבס  לפרטים (.Turn - keyועד לשלב "מסירת מפתח" )

 .להלן 21.14.2

 לדוח' א לחלק 20.15.2 סעיף ראה, החברהאודות הסכם תיחום הפעילות בין דורי בניה לבין  לפרטים

  .1023 לשנת התקופתי

 ביצועב, חברה פרטית העוסקת רום גבס, החזיקה דורי בניה במלוא הבעלות ב1026באפריל  22עד ליום 

הושלמה עסקת רום גבס,  1026 באפריל  22 ביוםהקצה.  לקוחות לדרישות ומערכות בהתאם גמר עבודות

 Put אופציית, על דרך של מימוש חברהברום גבס ל החזקותיהמלוא מכרה דורי בניה את  במסגרתה

, )עת היתה גזית ישראל בעלת השליטה בחברה( 1025החברה בחודש נובמבר ידי -על בניה לדורי שהוענקה

גבס כנגד מחיר מימוש  רום החזקות מלוא את ממנה לרכוש החברה את לחייב בניה דורי רשאיתהיתה  לפיה

דות לפרטים נוספים או"(. גבס רום עסקת"-ו" המכר אופציית)"כפי שעודכנו  ,בתנאים שהוסכמוו)מתואם( 

בדבר מחיר עסקת רום גבס, לרבות הסכמת החברה לוותר על תנאי הסרת הערבויות שנקבע במסגרתה, 

לדוחות  (יא(1.ב.22באור ראה המימוש המתואם ובדבר שינוי טכני שבוצע לקראת השלמת עסקת רום גבס, 

, המלאה בבעלותהחברה  הינה גבס רום, הדוח למועד ונכון, גבס רום עסקת השלמת בעקבות .הכספים

 להלן. 21.3אודות רום גבס וחברות בנות שלה ראה סעיף  לפרטים. החברה של במישרין,

 בהתאם) גבס ברום מהשקעה הנובעות הכלכליות ההטבות לקבלת בניה דורי של זכותה נוכחיובהר, כי 

, (הכספייםלדוחות (יא( 1.ב.22כמפורט בבאור  מכוחה נמכרה רום גבס לחברה לתנאי אופציית המכר

 אף גבס ברום ההשקעה את הכספיים בדוחותיה לאחדממשיכה בניה  דורי ,החשבונאות לכללי בהתאםו

  .השלמת עסקת רום גבס לאחר

 ".בניה דורי קבוצת" -בדוחותיה הכספיים, בתיאור זה להלן  המאוחדים והתאגידים דורי בניה

 ".גבס רום קבוצת" –רום גבס והתאגידים המאוחדים בדוחותיה הכספיים, בתיאור זה להלן 

  – 1026 שנתמהלך בדורי בניה עסקי רעו בישאמהותיים  רועיםיא

כך שנכון , השל הקיימים הפרויקטים בביצוע דורי בניה התקדמה הדוח מועד ועד 1026 שנת במהלך .2

( 99%-)כ, שניים מהם נמצאים בשלבי ביצוע סופיים פרויקטים ה חמישהלמועד הדוח נותרו בביצוע
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בדבר הפרויקטים האמורים  לפרטים. 60%-וכ 82%-, כ42%-נמצאים בשיעורי ביצוע של כושלושה מהם 

 להלן. 21.24ראה סעיף 

 צמצום בדברבדורי בניה השליטה  תשל בעלממימוש האסטרטגיה  וכחלק, 1026 במהלך שנת, בנוסף .1

 שהיו פרויקטים ממספר בהסכמהדורי בניה  יצאה, החברה עבור בפרויקטים והתמקדות פעילות

 דורי בניה ליציאת ההסכם בדבר לפרטים) גינדי מקבוצת חברות של פרויקטים שנימ זה ובכלל בביצועה

 באורים ראה, הצדדים בין המתנהלים המשפטיים ההליכים בדבר ולפרטים אלו מפרויקטים בהסכמה

אודות הסיכום העקרוני עם " )לפרטים הצעירים מגדלי" פרויקטמו (דוחות הכספייםל (3(טו(1.ב.22

 הכללי ההיקףמהאמור,  כתוצאה. (דוחות הכספייםל (1(טו(1.ב.22ראה באור , נחתםהמזמין, אשר טרם 

 באופן משמעותי.  צומצם דורי בניהידי -על המבוצעות העבודות של

 דוריבהיקפי הפעילות של לשינויים שחלו התייעלות וכדי להתאים את מצבת העובדים  מטעמי, כמו כן .3

היקף  הפחתת בדברדורי בניה בהשליטה  תבעל שלממימוש האסטרטגיה  וכחלק כאמור בניה

במהלך של צמצום מצבת העובדים. לצד זאת, התווספו  1026 שנת במהלך בניה דורי, נקטה הפרויקטים

 העובדים מצבת מה. לאור האמור, הצטמצבכירים עובדים ביניהםגם התפטרויות יזומות מצד עובדים, 

. לפרטים עובדים 35 בניה בדורי מועסקים הדוח למועד שנכון כך, מהותי באופןבניה  בדורי המועסקים

כאמור, מינתה  בדורי בניהשסיימו עבודתם  בכירה משרה נושאי חלף. זהלחלק  21.29 נוספים ראה סעיף

 הבטיח. צעד זה דורי בניהב הקייםהאדם  חוכ מתוך בעיקרתפקידים  בעלי 1026שנת  במהלך בניה דורי

האדם, סייע לשמור על הידע  בכחהצמצום המשמעותי  חרף בניה דוריתפקודה הרציף של  המשךאת 

  מאידך.  עלויות בהפחתת וסייעשל עובדים מקצועיים מחד  הישארותם את הבטיח וכן ההארגוני ב

ראה באור  1026 בדצמבר 32שהסתיימה ביום  לשנה לפרטים בדבר תוצאותיה הכספיות של דורי בניה .4

 . לעניין צרכיה התזרימיים של דורי בניה 1.3.2, כן ראה סעיף לדוחות הכספיים .י.2

 1026במרס  28ביום : ציוד ולמכירת בניה דורי שללקבלת שירותי ניהול בפרויקטים מסוימים  הסכם .5

קבלת )א(  "(, לשםסיבוס דניהעם דניה סיבוס בע"מ )" בהסכם שירותי ניהולהתקשרה דורי בניה 

 בניה דורי של פרויקטים שלושה עם בקשר סיבוס מדניה (בניה דורי תחת משנה )כקבלן ניהול שירותי

 האחריות קףוזאת מבלי לשנות את הי (החברה הוא בהם היזם אשר פרויקטים הינם מהם שניים)אשר 

)ב(  ;מזמיני העבודות באותם פרויקטים אל מול בניה דוריוההתחייבויות של  ובכלל זה מלוא הזכויות

 ציוד למכירת)ג(  ןוכ ;בדק בתקופת המצויים דורי בניה של הפרויקטים בכל בדק ניהול שירותי לקבלת

בחודש  לפרטים נוספים אודות ההסכם האמור, כפי שעודכן"(. הניהול שירותי עסקת)" סיבוס לדניה

 לדוחות הכספיים.  (4(טו(1.ב.22, ראה באור 1027ובשנת  1026אוגוסט 

 רשירותי הניהול האמו הסכםאשר אינם נכללים תחת  בניה דוריביחס לפרויקטים קיימים אחרים של 

ביצועם, בין בעצמה ובין באמצעות ניהולם ובממשיכה ב בניה ודורי שינוי כל חל לאיבוס, עם דניה ס

 קבלני משנה מטעמה. 

עד כלפיה  דורי בניה להתחייבויות סיבוס דניה כלפי החברה ערבה, הניהול שירותי עסקת במסגרת

 (. דורי בניה מצד תמורה ללא"ח )ש מיליון 20 שללסכום 

ממקדת את מאמציה בהתקדמות בביצוע ובהשלמה של  בניה דורינכון למועד הדוח ובתקופה הקרובה,  .6

 בניה דורי, מתעתדת 1027במהלך שנת . מצבה ובהמשך חיזוק מצבהיתרת הפרויקטים הקיימים שלה 

 )ראה החברה, בעיקר עבור בניהלהתקשר בפרויקטים חדשים בתחום הפעילות של ניהול וביצוע עבודות 

 על רותייש ללקוחותיה הבדק שירותי את ולספק לחזור, בכוונת דורי בניה בנוסף (.לחלק זה 21.16 סעיף

 יצוין כי האמור עשוי להביא לגידול בתשומות. )ולא באמצעות דניה סיבוס או גורם חיצוני אחר(. ידה
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  בניה דורי של באומדניםמהותית  סטייה 21.1

בדיקה  בניה דורי, ביצעה 1024מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת  כחלק

מהבדיקה האמורה  כתוצאהפרויקטים שונים שלה.  שלהכנסות הצפויות הכוללת של אומדני העלויות ו

. בניה ורידנמצא, כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של 

הבדיקה האמורה נמצא כי חלק מסכום הסטייה היה צריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו  במסגרת

ה הרבעון הרביעי של תלדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות, שהמוקדמת ביותר מהן הי

ספיים לתקופות דיווח הכ דוחותיה את( Restatement) מחדש הציגה. לאור האמור, דורי בניה 1021שנת 

, וזאת על מנת לשקף בהם 1021קודמות, אשר התקופה המוקדמת בהן הייתה הרבעון הרביעי של שנת 

למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה והרווח הנגזר מהם 

 השפעותיה תיאור, מדניםבאו האמורה הסטייה אודות נוספיםבפרויקטים של דורי בניה. לפרטים 

 לדוחות הכספיים.  (ה(1.ב.22 באור ראה, בעקבותיה בניה בדורי והתפתחויות

 רום גבס וחברות בנות 21.3

פי פקודת החברות )נוסח -על 2997פרטית, אשר התאגדה בישראל בשנת  רום גבס הינה חברה .21.3.2

באפריל  22החברה. עד ליום ידי -, אשר נכון למועד הדוח מוחזקת במלואה על2983-חדש(, התשמ"ג

 ידי דורי בניה.-רום גבס הוחזקה במלואה על 1026

ומערכות בפרויקטים קבלניים. רום גבס  גמררום גבס בביצוע עבודות , עוסקת דוחנכון למועד ה

גמר  עבודות קבלנית המתמחה בביצוע בשליטתה כחברה תאגידים ובאמצעות בעצמה פועלת

וחיפויים, נגרות,  ופלדה, תקרות אקוסטיות, ריצופים בטון עבודותגבס,  עבודות ומערכות, לרבות

גבס  רום כן, עוסקת חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה ועוד. כמו מסגרות, זיגוג, אלומיניום, עבודות

פרטיים ובניינים  בתים כגון יםהשלד בפרויקטים אקסקלוסיבי שלב הכוללות את בניה בעבודות

ציבור,  למשרדים, מרכזים מסחריים, מבני עבודות בניה של ובביצועיוקרתיים, ובניהול  נמוכים

 ומתקנים ביטחוניים. מוגן, מבני תעשייה, מגורים דיור

אשר  ,1002בחודש מאי  בישראל אשר התאגדה ,חברה פרטית"( הינה אינובייטאינובייט בע"מ )"  21.3.1

ידי חברת  מוחזקת עלל אינובייט שהמניות יתרת  מהון מניותיה מוחזקים על ידי רום גבס. 50.2%

למיטב ידיעת רום גבס, חברה פרטית שהתאגדה  ,, שהינהאפיק מודולרי )א.י.ר( החזקות בע"מ

ביבוא, שיווק והתקנה של  עוסקתאינובייט  בישראל, בבעלות מר אבנר קינל, מנכ"ל אינובייט.

 מוצרי גמר למשרדים. 

הינה חברה פרטית . חלד ("חלד")בע"מ ( 1001)של ח.ל.ד. ריהוט  מניותיה במלואאינובייט מחזיקה  .21.3.3

בייצור מוצרי עץ ונגרות שונים על פי הזמנה. בנוסף, עוסקת ו 1001החלה לפעול בחודש יולי אשר 

פרטית שהתאגדה חברה  ,P.S Poland Maars o.o.z. שלבמלוא מניותיה מחזיקה אינובייט 

 .ביבוא, שיווק והתקנה של מחיצות מדולריות וסקתעו 1020אשר נרכשה בחודש מאי  בפולין,

  ןועסקאות במניותיהורום גבס של דורי בניה  ןבהונהשקעות  21.4

 הומרו"(, במסגרתה דורי בניהעסקת דורי בניה )" בין החברה לביןהושלמה עסקה  1025בחודש יוני  21.4.2

החברה החל מחודש פברואר ידי -שהועמדו לדורי בניה עלוהלוואות בעלים מלוא מסגרות אשראי 

מיליון ש"ח  35בתוספת סך נוסף של ו, מיליון ש"ח 590.1בסכום כולל של  1025ועד חודש יוני  1024

מיליון מניות רגילות של דורי  50-לניה עם השלמת עסקת ההמרות להון, שהעמידה החברה לדורי ב

יות רגילות של דורי בניה ולשטר מנ 44,945,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 44,945,000בניה, 

, ולדורי בניה נותרה הלוואה כלפי החברה בסכום מיליון ש"ח ערך נקוב 388בסך של  הון צמית

מיליון ש"ח(. לפרטים נוספים  4.5-השווה למחיר המימוש של מלוא כתבי האופציה האמורים )כ

 לדוחות הכספיים. (י(1.ב.22 , ראה באורדורי בניהבקשר עם עסקת 
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  85,000) שהיו בתוקף באותו מועד בניה דורי של לעובדים אופציותפקעו מלוא יתרת ה 1026בשנת  21.4.1

 . , מבלי שמומשואופציות(

 דורי של המונפק בהון המניות כל לרכישת מלאה רכש הצעת החברה פרסמה 1026 פברואר בחודש 21.4.3

ש"ח ערך  0.02מניות רגילות בנות  24,033,047אשר היוו ) החברהידי -עלאותה עת  וחזקה אלש בניה

 מיליון 4.67 של כולל)ובסך  בניה דורי של אחת מניה לכלש"ח  0.333ל אחת( בתמורה לסך של כנקוב 

מהון המניות  5%-מ יותר היווה הרכש להצעת נענו שלא הניצעים של ההחזקות שיעור"ח(. ש

 (יב(1.ב.22לפרטים נוספים ראה באור . הלא התקיים התנאי לביצוע התאם, ובבניה דוריהמונפק של 

 לדוחות הכספיים.

דורי בניה עם חברה  של הופכי משולשמיזוג  הליךהושלם  1026 לעיל, בחודש יולי 21.2בסעיף  כאמור 21.4.4

דורי בניה לחברה בבעלותה המלאה של החברה.  הפכה בעקבותיו אשרשל החברה  מלאהבבעלותה 

, של דורי בניה .נ.ע"ח ש 0.02 בת אחת מניה כלל"ח ש 0.333-כ של סךהליך המיזוג, שולם  במסגרת

בדבר  לפרטים .(מיליון ש"ח 4.67 -כ של כולל ובסך) הציבור מן מניות בעלי ידי על הוחזקה אשר

השלמת הליך המיזוג האמור,  עם כי, יצויןלדוחות הכספיים.  (יג(1.ב.22הליך המיזוג ראה באור 

 אופציה כתבי 44,945,000 מלוא הון המניות המונפק של דורי בניה, וכן מחזיקהמחזיקה החברה 

לחברה במסגרת עסקת דורי שהונפקו  בניה דורי של רגילות מניות 44,945,000-ל למימוש הניתנים

 .לעיל כאמור בניה

מיליון מניות של רום גבס,  8 והועבר הרתבמסג גבס רום עסקת הושלמה 1027 באפריל 22 ביום 21.4.5

 לפרטים. מכר אופציית מימוש של בדרך לחברה בניה מדוריהמהוות את מלוא הון מניותיה המונפק, 

 .הכספיים לדוחות (יא(1.ב.22 באור ראהאודות עסקת רום גבס  נוספים

 חלוקת דיבידנדים 21.5

 דורי בניה .21.6.2

פרטים ל בניה. דוריידי -על דיבידנדים חולקו לא( הדוח למועד)עד  1027 ובשנת 1026-ו 1025 בשנים

לחלק א' לדוח  20.3.2סעיף ראה , 1020בשנת דורי בניה בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד שאימצה 

ידי דורי בניה -השבת סכומי הדיבידנדים שחולקו לחברה עלבדבר  פרטים. ל1023לשנת  התקופתי

של דורי בניה לתקופות כספיים ה יהדוחותשל  הצגה מחדש בעקבות 1023-ו 1021בגין השנים 

 הכספיים.  לדוחות (ז(1.ב.22 ראה באור ,קודמות

לחוק  301" )כהגדרת מונח זה בסעיף רווחים, לדורי בניה לא קיימים "1026בדצמבר  32נכון ליום 

 לחלוקה. החברות(

  רום גבס 21.6.1

ש"ח, אשר שולם  מיליון 21 לוקת דיבידנד בסך שלאישר דירקטוריון רום גבס ח 1025 אפרילחודש ב

 במלואו לדורי בניה עת החזיקה במניותיה של רום גבס.

ש"ח, אשר שולם  מיליון 0.8 אישר דירקטוריון רום גבס חלוקת דיבידנד בסך של 1025חודש מאי ב

 במלואו לדורי בניה עת החזיקה במניותיה של רום גבס.

ש"ח, אשר  מיליון 20 דירקטוריון רום גבס חלוקת דיבידנד בסך שלאישר  1025חודש אוגוסט ב

 שולם במלואו לדורי בניה עת החזיקה במניותיה של רום גבס.

ש"ח, אשר שולם מיליון  20 אישר דירקטוריון רום גבס חלוקת דיבידנד בסך של 1025חודש נובמבר ב

 במלואו לדורי בניה עת החזיקה במניותיה של רום גבס.

אישר דירקטוריון רום גבס חלוקת דיבידנד בסך  , טרם ביצוע עסקת רום גבס,1026ברואר פחודש ב

, אשר שולם במלואו לדורי בניה 1025ש"ח, על חשבון הרווחים לחלוקה לשנת מיליון  20 -כולל של כ
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מתוך סכום הדיבידנד האמור, השיבה דורי בניה לרום גבס  עת החזיקה במניותיה של רום גבס.

ללא ריבית מיליון ש"ח,  5בסך של הלוואה  תהעמד, כנגד 1026בחודש מרס מיליון ש"ח  5 סכום של

לפרטים  .רום גבס לדורי בניה, אשר נפרעה במועד השלמת עסקת רום גבסידי -, עלוללא הצמדה

  לדוחות הכספיים. (א(י1.ב.22ראה באור נוספים 

 "ח.ש מיליוני 87-בסך של כם לחלוקה לרום גבס יתרת רווחים ראויי ,1026בדצמבר  32נכון ליום 

 רום למתאר 5.1 סעיף ראה 1021 בשנתגבס  רוםמדיניות חלוקת דיבידנד שאימצה  בדבר לפרטים

, אסמכתא מס' 1026במרס  25)שפורסם כנספח לזימון אסיפה כללית של דורי בניה, מיום  גבס

1026-02-006558)  . 

 רום מניות של חזרה רכישתן את מהחברה לדרוש רשאית דורי בניה, גבס רום עסקת לתנאי בהתאם

 סכומי כל בניכוי המימוש מחיר תמורת(, שתהיינה ככל) החברה בידי עת אותה שתהיינה גבס

 שהיתה ריבית ובתוספת, גבס רום מניות בגין החברה אצל מועד אותו עד שהתקבלו הדיבידנדים

 סכום באותו ישראל מדינת של חוב אגרות על ריבית של לשיעור בהתאם המימוש מחיר על נצברת

 .דומה מ"ובמח

 של דורי בניהמידע כספי  21.6

לדוחות  32 באורראה דוחות הכספיים מתוך הדורי בניה קבוצת נתונים כספיים של פרטים בדבר ל

 הכספיים.

  דורי בניהקבוצת סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  21.7

בישראל על ענפיו השונים, חשופה לשינויים במשק הישראלי בכלל ובענף  בניהדורי בניה, העוסקת בתחום ה

דורי בניה והשפעת גורמים חיצוניים על קבוצת אור הסביבה הכללית בה פועלת יהנדל"ן בפרט. להלן ת

 1פעילותה בענף:

בנוסף,  .1025ביחס לשנת  שלא למגוריםוהתחלות בניה למגורים בירידה חלה  1026שנת ב – בניה התחלות

 חלה ירידה בגמר בניה של דירות.

-מהיקף העלייה לישראל, מהמצב הסוציו בעיקרלמגורים בישראל מושפע  בניהענף ה – ממשלה מדיניות

עידוד המדינה לרוכשי דירות )מענקים לזכאים, מענקים לאזורי פיתוח וכדומה( מאקונומי של התושבים, 

 ניכרת עלייה נרשמת, הביקוש באזורי בעיקר, רונותהאח בשניםמדיניות הממשלה בשיווק קרקעות. מו

האחרונות נקטו בנק ישראל, משרד הבינוי  בשנים .למגורים דירות בהיצע מחסור עקב וזאת, הדיור במחירי

צעדי מדיניות וקידמו תיקוני חקיקה שנועדו וממשלת ישראל שרים לענייני דיור )קבינט הדיור(  וועדת

                                                 
כלכליים ופרסומים  -היתר, על עובדות ונתונים מאקרוזה לדוח מתבססים, בין  21.7 והמידע המפורט בסעיף הנתונים  1

ידי החברה באופן עצמאי, -ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על-פומביים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על
 1026גף הכלכלה: סקירה כלכלית נובמבר אבוני הארץ,  התאחדותושהינם למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, ובכלל זה: 

(http://www.acb.org.il/content.aspx?id=2802) ;ומבט קדימה,  1026: סיכום שנת ענפי זרקורS&P Maalot 
/Publications/SR20161229140859.pdf)http://www.maalot.co.il) ;הראשי הכלכלן אגף, שבועית כלכלית סקירה ,

, http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_12022017.pdf) האוצר משרד
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_08012017.pdf ;)לעיתונות, התחלת  הודעות

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 1026החודשים הראשונים של שנת  בתשעת הבניה וגמר הבניה
(http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201604383 ;)המחירים לצרכן  מדד– 

;    לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 1026וסיכום שנת  1026דצמבר 
;(http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710014)   תשומות מחירימדד – 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 1026 שנת וסיכום 1026 דצמבר
(er/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710013http://www.cbs.gov.il/read הודעות לעיתונות; משרד ;)

, http://mof.gov.il/Releases/Pages/ovdeybinyan.aspxהאוצר )
http://mof.gov.il/Releases/Pages/data_ovdimzarim.aspx.) 

http://www.acb.org.il/content.aspx?id=2802
http://www.maalot.co.il/Publications/SR20161229140859.pdf)
http://www.maalot.co.il/Publications/SR20161229140859.pdf)
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_08012017.pdf
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_08012017.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201604383
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710013
http://mof.gov.il/Releases/Pages/ovdeybinyan.aspx
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 תידי הטל-ידי גידול בהיצע הדירות למגורים, על-הדירות, ובכלל זה עלבעיקר לרסן את עליית מחירי 

ידי נקיטת צעדים -על ,ידי תיקוני חקיקה בתחום מיסוי מקרקעין-הגבלות על קבלת משכנתאות לדיור, על

על מחוסרי דיור לרכוש דירה  והקלהההיצע בשוק  הגדלתעל ידי  ליכי ותכנון ורישוי של פרויקטיםלזירוז ה

אימצה ועד מועד הדוח  1026בשנת  .ידי שיווק קרקעות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"-על ראשונה

)מס "דירה שלישית"(. הממשלה צעד נוסף להגדלת היצע הדירות בשוק על ידי הטלת מיסוי על משקיעים 

התחלת שיווק דירות בתוכנית "מחיר למשתכן", הובילה לעלייה ברמת הביקושים לדירות חדשות ומנגד 

חלה התקררות בפעילות שוק  1026הרביעי לשנת  ברבעוןהדירו מהשוק את המשקיעים. יחד עם זאת, 

 ברכישת החדה והירידה "למשתכן מחיר"זוגות צעירים לפרסום מכרזי  המתנת עקב בעיקרהנדל"ן, 

לארץ חברות בניה זרות  ששהחלטה להבאת בנוסף הממשלה אימצה  .ם עקב הטלת מס נוסף כאמורמשקיעי

 .בניה דורי קבוצתניתן להעריך את השלכת החלטה זו על פעילות  טרם .כדי להגדיל את היקף פעילות הבניה

גורמת לגידול בהוצאות  זו ועלייה שנה מדי עולים והעבודה הבניה תשומות מחירי – גלם חומרי מחירי

 .1025למגורים ביחס לשנת חלה עליה במדד מחירי התשומה בבניה  1026 שנתב כי יצוין דורי בניה. קבוצת

חול לסוגיו, מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים, מוצרי מחירי במיוחד התייקרו  1026שנת  במהלך

זאת, נרשמו ירידות במחירי  לעומתורכב;  ציוד בענף ושכירת המועסקים עבור המשולם עבודה שכר איטום,

מחיצות מתועשות, מלט, רשתות ברזל אבן,  אויר,צינורות לאינסטלציה חשמלית, מוליכים, מוצרים למיזוג 

לעומת אותה  2.4%בענף דיור ובנייה נאמד בעלייה של  לצרכן המחירים מדד 1026 בדצמבר. ברזל לבניה ועוד

 .1025בשנת  התקופה

האחרון חלה עלייה בשכר העובדים תושבי ישראל בענף הבניה בהשוואה  בעשור – לבניה מקצועי אדם כוח

צמצום לאורך השנים במספר  בשלבעיקר בשל מחסור בעובדים מקצועיים ו זאתלשכר הממוצע במשק, 

 הזרים העובדים מספר לצמצוםהעובדים הזרים המועסקים בענף הבניה בעקבות מדיניות הממשלה 

 הבאה עלהחליטה ממשלת ישראל  1025 ספטמבר חודששהתקיים בסוף . בקבינט הדיור בענף המועסקים

במספר העובדים הזרים  40% -של כחל גידול  1026במהלך שנת . הבנייה לענף סיניים עובדים 10,000 של

 למרות האמור, נכון למועד הדוח קיים מחסור בעובדים זרים, בעיקר בעובדים מקצועיים.. הבנייה בענף

 6,000ממשלת סין להבאת בין ישראל ל מדינתבין בילטראלי נחתם הסכם  1026רס כי בחודש מ ,יצוין

פועלים סינים לעבודה בענף הבניה בחצי השנה הראשונה לקיום ההסכם וזאת בהמשך להסכמים 

  .ומולדובה בין ישראל לבין אוקראינה, בולגריה, רומניהבשנים הקודמות בילטראליים שנחתמו 

להלן, בדבר רגולציה, לרבות בעניין עובדי חברות כוח אדם ועובדים  21.29.5-ו 21.29.4ראה גם סעיפים 

 זרים.

דורי בניה נדרשת לעמוד בדרישות חוקיות מתחומים הקשורים קבוצת  – סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

על כן, -פי הסכמים עם מזמיני עבודה ו/או היתרי בניה. כמו-לאיכות הסביבה במהלך ביצוע העבודות על

דורי בניה לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה קבוצת 

וכן בדרישות החקיקה וחוקי עזר, בין היתר, בכל הקשור למטרדים ולסילוק פסולת, ועליה לשאת בעלויות 

רישות האמורות אינן בגין העמידה בדורום גבס למועד הדוח, עלויות דורי בניה . הכרוכות בעמידה בהן

  מהותיות.

  תחרותמבנה תחום הפעילות;  21.8

המבצעים כקבלנים מבצעים, פועלים גופים רבים בתחום זה בישראל הינו ענף רווי מתחרים.  בניהענף ה

למגורים בהיקפים שונים החל מפרויקטים קטנים הכוללים מספר קטן של יחידות דיור ועד לחברות  בניה

גדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר פרויקטים הכוללים אלפי יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות 

. בשווקים יםמתחרותיה העיקריות של דורי בניה הינן חברות נוספות אשר מגישות מועמדותן למכרזגדול. 

בהם פועלת דורי בניה קיימות עשרות חברות המתחרות בה, אשר, להערכת דורי בניה, לכל אחת מהן נתח 

בשל היקפו של התחום וריבוי המתחרים בו, אין באפשרותה . שוק נמוך באופן יחסי לכלל השוק הרלוונטי

למיטב ידיעתה של  .רווי מתחרים ענף עבודות הגמר בישראל הינו ענףשל דורי בניה להעריך את חלקה בו. 
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בשל היקפו של התחום רום גבס, העיקריות ביניהן הינן שדה פרויקטים, תדהר, יניב הנדסה, דנקו, א. וייס. 

יתרון רב  גבס רוםיחד עם זאת, ל .להעריך את חלקה בו גבס רוםוריבוי המתחרים בו, אין באפשרותה של 

רום גבס מתמודדת עם  בים ובהענקת שירותים בחבילה כוללת.בביצוע עבודות גמר בהיקפים גדולים ומורכ

התחרות בין היתר באמצעות השתתפות במכרזים רבים ובפניות להגשת הצעות תוך שמירה על סטנדרט 

 .בנייה גבוה ואיכותי

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות  21.9

ידי -על המבוצעות העבודות של הכללי ההיקףצומצם באופן משמעותי  הדוח למועד ועד 1026 שנת במהלך

  לעיל. 21.2 ף. לפרטים ראה סעידורי בניה

דורי בניה בפרויקטים אינה נקבעת בהכרח לפי ייעוד המבנה )מגורים, מסחר וכו'( אלא קבוצת רווחיות 

בעיקר מתנאי השוק בתקופת ההתקשרות, אשר משפיעים על היקף ההתקשרויות ועל תנאיהן לרבות תנאי 

  דורי בניה.קבוצת ידי -, ואופן ניהול הפרויקט עלההסכם עם המזמין

 קריטייםגורמי הצלחה  21.20

)א( היכולת  :, ההצלחה בתחום פעילות זה תלויה, בין היתר, בגורמים הבאיםדורי בניה ורום גבסלהערכת 

לבצע פרויקט ביעילות ובמיומנות הנדסית וביצועית ברמה גבוהה, תוך תיאום בין הגורמים השונים 

פי תכנון מוקפד לצד מתן פתרונות למצבים בלתי צפויים, וכל זאת במטרה לעמוד -על בניההפועלים באתרי ה

ל איכות הביצוע וסטנדרט בלוחות זמנים מוגדרים מראש ולצמצם את עלויות הביצוע מבלי להתפשר ע

למגורים; )ג( שביעות רצון של מזמיני עבודה,  בניה)ב( קיומו של מערך שירות וטיפול בדיירים ב; בניהה

)ד( היכולת לשמר  ( מוניטין, ידע וניסיון;דלרבות קיומה של מערכת יחסים יציבה ומתמשכת עימם; )

( זת חבילה כוללת של כל השירותים בתחום הבניה; )הלקוחו( אפשרות להציג למגוון ו) עובדים וידע ארגוני;

 ( יכולת תפעולית וכספית לבצע עבודות גם בהיקפים קטנים.    ח)-ומבנה ארגוני יעיל; 

 הפעילותשל תחום  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים 21.22

 הינו רישוי: קבלת רישיון קבלן ורישום בספרי רשם הפעילותחסם הכניסה הפורמאלי המרכזי בתחום 

הקבלנים. קבלת רישיונות וסיווגים קבלניים מתאימים לביצוע הפרויקטים השונים כרוכה בהמתנה של 

של דורי  ןורישומהקבלן  נותרישיותקופה ארוכה ובהוכחת ביצוע עבודות בתחום לאורך זמן. לפרטים אודות 

בצע פרוייקטי בניה כמו כן היכולת ל. זה לחלק 21.14.2ראה סעיף בספרי רשם הקבלנים ורום גבס בניה 

יכולת הנדסית גבוהה וניסיון מוכח קודם בפרויקטים דומים כתנאי כמעט הכרחי להזמנת מורכבים דורשת 

 one stopלתת פתרון כולל )ויכולת  ניסיון קודם, מוניטין עבודה מקבלן מבצע. חסמי כניסה נוספים הינם:

shop ליזמים, המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת הקבלנים המוזמנים להשתתף במכרזים לביצוע )

 עבודות קבלניות. 

. לפי דרישות הדין ולאי התאמות בניה( אחריות לליקוי 2הינם: )הפעילות חסמי היציאה העיקריים בתחום 

היא מתקינה בפרויקטים דורי בניה נדרשת להעניק לשירותים ולמוצרים שקבוצת משך האחריות ש

מתקשרת ובהתאם היא פי המתחייב בהסכמים בהם -פני שנים אחדות על-הקשורים לעבודות גמר, נפרס על

( התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי מזמיני העבודה ורוכשי דירות, רשויות, ספקים 1לדרישות הדין; )

-ערבויות בדק וערבויות טיב, הניתנות על ביצוע, יות כגון ערבויות( ערבויות בנקא3וכלפי גופים מממנים; )

 דורי בניה למזמיני עבודה.קבוצת ידי 

 מוצרים ושירותים 21.21

אחרים, הן בשיטה פרויקטים ולמגורים, למשרדים, לתעשייה, למסחר  בניהדורי בניה עוסקת במתן שירותי 

כבים וכן בהקמת מגדלים יטה הקונבנציונלית. דורי בניה מתמחה בבניית פרויקטים מורהמתועשת והן בש

ידי -הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על למגורים או למשרדים תוך שימוש בתבניות מתקדמות.

 דורי בניה ואשר כוללים בתוכם עבודות שלד, כוללים גם עבודות גמר.
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 רום גבס עוסקת במתן שירותי גמר ומערכות למשרדים, לתעשייה, למסחר ואחרים וכן מתמחה בבניית

ידי רום גבס כוללים -הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על .פרויקטים למגורים אקסקלוסיביים

 .עבודות גמר, ומקצתם כוללים עבודות בנייה של שלב השלד

 פי ייעודו של המבנה, העלויות ולוחות הזמנים. -שיטת הביצוע בכל פרויקט נבחרת על

דורי בניה ורום לפרטים אודות התקשרויות  .ידי קבלני משנה-ועל בעצמןניתנים  דורי בניה ורום גבסשירותי 

 .זה לחלק 21.27 משנה ראה סעיףעם קבלני  גבס

, לרבות באמצעות ברמת מורכבות גבוההובביצוע עבודות גמר בהיקפים שונים גם מתמחה דורי בניה קבוצת 

למסחר ואחרים וכן מתמחה  רום גבס עוסקת במתן שירותי גמר ומערכות למשרדים, לתעשייה,. רום גבס

פי ייעודו של הפרויקט, -בבניית פרויקטים למגורים אקסקלוסיביים. שיטת הביצוע בכל פרויקט נבחרת על

ידי רום גבס כוללים עבודות גמר, -העלויות ולוחות הזמנים. הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על

ידי רום גבס -ם גבס בתחום הפעילות ניתנים עלשירותי רו. ומקצתם כוללים עבודות בנייה של שלב השלד

  רום גבס מתמחה בביצוע עבודות גמר בהיקפים שונים וברמת מורכבות גבוהה.. ידי קבלני משנה-עצמה ועל

בביצוע עבודות גמר  /משנהדורי בניה כקבלן ראשי וכקבלן ממונהקבוצת במסגרת פרויקטים אלה משמשת 

ופלדה, תקרות אקוסטיות, ריצופים וחיפויים, נגרות, מסגרות, זיגוג, הכוללות עבודות גבס, עבודות בטון 

  ות מיזוג אויר, אינסטלציה ועוד.אלומיניום, עבודות חשמל, עבוד

, במוצרי גמר למשרדים, וביצוע התאמות ושינויים של חללים פנימיים קיימיםגם מתמחה  דורי בניהקבוצת 

 . באמצעות רום גבס ואינובייט בע"מ

 לקוחות 21.23

 עבור ומשרדים מגורים בנייני של הקמה לשם בעיקר, הפרטי השוק מול פועלתבניה  דוריקבוצת , ככלל

דורי בניה הינם חברות נדל"ן, גופים עסקיים, קבוצת לקוחותיה העיקריים של . שונים יזמיים גורמים

איים, חברות טק, המסחר והתעשייה, תאגידים בנק-קבוצות רכישה, חברות עסקיות מובילות בתחום ההיי

 בסעיףכאמור  ולקוחות פרטיים העוסקים בייזום ובפיתוח מקרקעין. ביטוח, תאגידים ממשלתיים, עמותות

 העבודות של הכללי ההיקףבאופן משמעותי  צומצםועד למועד הדוח  1026במהלך שנת  לעיל, 21.2

 קשורה דורי בניה. עמם המזמיניםפחת גם מספר  ,לירידה זו בהתאמה. דורי בניהידי -על המבוצעות

פרטים אודות מאפייני ההתקשרות העיקריים של דורי בניה עם לקוחותיה מובאים בדרך של הפניה לסעיף 

בהמשך לסעיף האמור יצוין, כי בהתקשרויות של דורי בניה עם  .1023לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  20.22

 ערבות ביצוע. לחברה, דורי בניה אינה נדרשת להעמיד החברה

 .מספר מצומצם של הפרויקטים אותם מבצעת דורי בניהיצוין, כמתואר לעיל, כי במועד הדוח לדורי בניה 

 להלן. .ב 21.24של קבוצת דורי בניה ראה סעיף  מהותייםה הפרויקטיםבדבר  לפרטים

רום גבס אינה תלויה בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על 

 .2מהותיילותה. נכון למועד המתאר, לרום גבס אין לקוח פע

-נקבעת התמורה המגיעה לה על ידי דורי בניה -נכון למועד הדוח, בחלק הארי של הפרויקטים המבוצעים על

אשר הינן השיטות השכיחות ביותר, ובמקרים מעטים נקבעת התמורה  4מדידת כמויות,או  3שיטת פאושלפי 

  COST+.5בדרך של דורי בניה המגיעה ל

                                                 
 (.במאוחד)או יותר מסך הכנסות רום גבס  20%לקוח שהכנסות רום גבס ממנו מהוות   2
 .מהן מוגדרים חלקים עבור או המלאה להשלמתן עד בכללותן העבודות עבור מראש נקבעת התמורה זו בשיטה  3
 על פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל. נקבעת התמורה זו בשיטה  4
 לכיסוי מסוים אחוז בתוספת, הפרויקט לביצוע בקשר בניה לדורי שהיו ההוצאות החזר על מתבססת ותההתקשר זו בשיטה  5

 .ורווח מימון, תקורה הוצאות
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-ידי רום גבס נקבעת התמורה המגיעה לה על-, בחלקם הארי של הפרויקטים המבוצעים עלהדוחכון למועד נ

פי שיטת מדידת כמויות, ובמקרים מעטים נקבעת התמורה המגיעה לרום גבס בדרך של שיטת פאושל 

 .+COST  ובשיטת

למגורים בכל  בניהרה למדד מחירי תשומה בת בדרך כלל להצמיד את התמוונוהג גבס ורוםדורי בניה 

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

  הכנסות דורי בניה מפעילותה 21.24

 . לדוחות הכספיים. יב.1לפרטים אודות שיטת ההכרה בהכנסות דורי בניה ראה באור 

   6(:)באלפי ש"ח 1026 - 1024בשנים  בניה דורי שללהלן פירוט הפרויקטים שנזקפו לדוחות רווח והפסד  .א

שיעור 
 רווח

)הפסד( 
 גולמי

 רווח
 )הפסד(

 עלויות
 בתקופה

 הכנסות
 בתקופה

מקדמות 
מלקוחות 
שהתקבלו 

 בתקופה

' מס
 פרויקטים

 שנת זקיפה היקף הפרויקט
לדוח רווח 

 והפסד

 2016 שנת מיליון ש"ח 150מעל  22 260,882 210,924 237,567 (26,653) -24%
 מיליון ש"ח 100-150בין  3 6,147 3,345 4,346 (2,002) -30%
 מיליון ש"ח 70-100בין  6 46,680 45,997 45,038 959 1%
 מיליון ש"ח 40-70בין  22 61,162 51,530 55,708 (3,278) -6%

 מיליון ש"ח 40עד  262 333,067 434,998 393,277 42,812 20%
 2015 לשנת"כ סה 192 609,136 657,784 635,836 21,948 3%
 2015 שנת מיליון ש"ח 150מעל  26 325,678 165,469 342,255 (75,656) -19%
 מיליון ש"ח 100-150בין  20 201,026 82,892 221,897 (32,006) -38%
 מיליון ש"ח 70-100בין  23 16,076 16,926 17,381 (466) -1%
 מיליון ש"ח 40-70בין  23 97,675 85,162 99,030 (23,769) -26%
 מיליון ש"ח 40עד  422 445,414 461,857 410,126 41,642 9%
 2015 לשנת"כ סה 463 986,869 922,394 1,000,635 (78,241) -8%

 2014 שנת מיליון ש"ח 150מעל  26 503,258 493,569 671,953 (279,381) -36%
 מיליון ש"ח 100-150בין  8 84,163 48,889 229,145 (70,356) -244%
 מיליון ש"ח 70-100בין  20 88,556 58,198 76,730 (28,432) -31%
 מיליון ש"ח 40-70בין  23 264,294 270,106 280,669 (20,463) -6%
 מיליון ש"ח 40עד  134 361,349 356,828 358,103 4,303 2%
 2014 לשנת"כ סה 281 1,202,520 1,127,780 1,407,800 (274,329) -24%

                                                 
 כמזמין העבודה )יזמות(. החברההפרויקטים המוצגים בטבלה זו אינם כוללים עבודות אשר מבצעת דורי בניה עבור  נתוני  6
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 : בניה דורי קבוצת של המהותיים הפרויקטים פירוט להלן .ב

  –": פרויקט אשר מהותי יקטפרו, "זה בסעיף

)סך ההכנסות הצפויות מכלל  בניה דוריקבוצת או יותר מצבר ההכנסות של  20%ההכנסות הצפויות מהפרויקט ביתרת התקופה לביצועו מהווה  יתרת .2

 –הפרויקטים(, או 

 . האמורה בשנה בניה דוריקבוצת  של ההכנסות מסך יותר או 20% מהווה 1026 בשנת שהוכרו מהפרויקט ההכנסות סך .1

 סוג הפרויקט
 הפרויקט

 מועד
 התחלה

 מועד
 סיום
חוזי 

 מעודכן

 סוג
 החוזה

 אומדן
 הכנסות

 כולל
)באלפי 

 "ח(ש

של  7השלמה שיעור
 31הפרויקט ליום 

 * בדצמבר

 שיעור
 הרווחיות

 31 ליום
 בדצמבר

2016 ** 

 האם
 הרווחיות
 בפרויקט

? חיובית
 )כן/לא(

שיעור הרווחיות 
הגולמית בפרויקט 

  2016בשנת 

 נוספים פרטים

2016 2015 2014 

הקמת בניין מגורים במרכז הארץ   6% כן גבוה 0% 23% 42% 92,146 פאושל 1028 1025 מגורים 'א פרויקט
 ראה לפרטיםעבור בעל שליטה. 

 .הכספיים לדוחות ((א3.ד.30 באור
 69% 89% 481,023 פאושל 1027 1022 משרדים 'ב פרויקט

 
48% 
 

 הארץ במרכז משרדים מגדלי הקמת -27% לא נמוך
לפרטים ראה  .שלישיים צדדים עבור

 ( לדוחות הכספיים.5(טו(1.ב.22באור 
 בשטחיםעבודות גמר, בעיקר  ביצוע 8% כן גבוה 0% 7% 47% 209,518 למדידה 1028 1025  משרדים פרויקט ג'

 במרכז משרדים בבניין, ציבוריים
 עבור צד שלישי הארץ

א המחזורים, ההשלמה נקבע על בסיס יחס העלויות שנצברו לסך העלויות החזויות בפרויקט. הדיווח התקופתי על הכנסות ועלויות מעבודות בניה מקיף את מלו שיעור *
אלה נזקפות לדוח רווח והפסד  כולל אלו שלא ניתן בשלב הדיווח לאמוד את הרווח הצפוי בגינם, אולם ניתן לקבוע כי השבתן של העלויות שכבר הוצאו צפויה. במקרים

הצגת מרווח אפס(. במקרים שצפוי הפסד מהפרויקט נעשית הפרשה למלוא ההפסד הצפוי עד  -מלוא העלויות שהוצאו כנגד הכנסות בגובה העלויות האמורות )להלן 
אומדת את היקף כלל ההכנסות וההוצאות הצפויות של כל פרויקט אחת לרבעון. לאומדנים אלו השפעה בעיקר על ההכנסות מעבודות  בניה דורי לפיכךלהשלמת הפרויקט. 

ם שהוכנו המתבססים ועלות העבודות בדוח רווח והפסד ועל סעיפי ההכנסות לקבל ומקדמות ממזמיני עבודות במאזן. אומדן עלויות הפרויקט נקבע בהתבסס על תחשיבי
רי הגלם, אומדן פרק על הסכמים שנחתמו או צפויים להיחתם עם קבלני משנה, עלויות שכר עבודה כפי שהן ידועות במועד הכנת התחשיב, שינויים מעת לעת במחיר חומ

בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים הסר ספק יובהר כי התוצאות  למעןהזמן והעלויות הנוספות הנדרשות להשלמת העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות חוזיות. 
דרישות  כגוןבניה  דוריאלו, שכן מטבע הדברים בהיות אומדנים והערכות אלו תוצאות של הפעלת שיקול דעת, שינויים בבסיס ההנחות שאינם תלויים בהכרח בהנהלת 

ים במחירי חומרי הגלם אשר אינם משתקפים באופן מלא בשינויים במדד במועד קביעת האומדן ושינויים חריג בניה דורילשינויים של היזם, מידע שלא היה ברשות 
 תשומות הבניה, עשויים להביא לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהאומדנים שנקבעו. 

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

                                                 
 .הכספיים לדוחות.יד 1-ו.יב. 1 באורים ראה, ההשלמה שיעור קביעת אופן לעניין  7
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 :)באלפי ש"ח( לפחות 25% הינו בהם ההשלמה שיעור אשרדורי בניה  קבוצת של מהותיים פרויקטים אודות פרטים להלן .ג

 היקף אומדן הפרויקט
 כולל הכנסות

 31 ליום מצטברות הכנסות
 2016 בדצמבר

 31 מיום התקבולים יתרת אומדן
 לסיום ועד 2016 בדצמבר

 הפרויקט

 31 מיום התשלומים יתרת אומדן
 הפרויקט לסיום ועד 2016 בדצמבר

 54,802 51,507 38,739 92,146 פרויקט א'
 82,965 62,350 410,663 481,023 פרויקט ב'
 51,516 58,361 52,265 209,518 פרויקט ג'

 

 באומדן.  8משמעותי" שינוילא חל " –לפרויקט א'  ביחס

 -בשיעור של כ ירידה המבטא, 1025 לשנת ששימש לאומדן ביחס 1026 לשנת הגולמי הרווח ןבאומד לרעהמשמעותי"  שינוי" חל -' ב לפרויקט ביחס

 להוצאות מהערכה וכן בביצועו התקדמות במסגרת הפרויקט של הזמנים לוח מהתמשכות נבע השינוי עיקר. 1025ביחס לאומדן ששימש לשנת  3.1%

  הפרויקט. ביצוע במהלך שנדרשו נלוות ועלויות נוספות

  .1025 לשנת ששימש לאומדן ביחס 1026 לשנת הגולמי הרווח ןבאומד לרעהמשמעותי"  שינוי" חל לא –' ג לפרויקט ביחס

 

 

 

 

 

                                                 
( שינוי של לפחות 1; או )1025ביחס לשנת  1026ברווחיות הגולמית בשנת  3%( לפחות 2משמעו שינוי באומדנים שכתוצאה ממנו חל שינוי של ) –"שינוי משמעותי באומדנים"   8

 .פרויקט אותו של הראשונית להערכה ביחס הגולמית ברווחיות 7% לפחות של שינוי( 3, או )1024ביחס לשנת  1026ברווחיות הגולמית בשנת  5%
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 : בניה דורי של הפרויקטים באומדני עדכונים .ד

 המוצג הגולמי ההפסד על השפעתם ובדבר 1026-ו 1025 בשנים לעיל כאמור בניה דורי של בביצוע בפרויקטים האומדנים עדכוני בדבר פירוט להלן

  :שלהלן לתקופות)סולו(  בניה דורי של הכספיים בדוחותיה

 

  

 

 .והדבר רלוונטי ככללשיטת הכרה בהכנסה על פי מרווח אפס מ/התאמה לאומדן חשבונאי כוללת הוצאות עקיפות שהועמסו על הפרויקטים, עדכון הפרשה לבדק וכן עדכון האומדן  *

מועד חתך 

רלוונטי

שינוי 

בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ 

שינוי 

באומדני 

חומריםהכנסות

שינוי 

אחרעדכוני תקורותבהיקפי חוזה

התאמה לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני הוצאות

סה"כ 

שינוי 

באומדן 

הרווח 

)הפסד(

Q1-201521,588    -262         2,858    24,184      2,981  13,910         22,987             1,470        4,858                    46,207                -22,022     

Q2-201519,511    -           -1,412  18,099      6,507  12,974         20,261             5,317        4,803                    49,861                -31,762     

Q3-201519,238    -11,338   1,294    9,194        3,294  19,021         11,864             15,598     5,397                    55,174                -45,980     

Q4-2015-38,942   -10,509   -9,671  -59,122    2,945  -35,224        16,584             -19,333    2,333                    -32,695             -26,427     

Q1-2016-1,150     -           1,674    524            1,026  -4,592          1,642               1,645        1,862                    1,583                  -1,059       

Q2-2016-4,333     -           -4,618  -8,951      1,230  -10,104        3,673               -3,496      2,096                    -6,600                -2,351       

Q3-2016-3,680     -           9            -3,671      429      -1,971          2,786               -142          2,125                    3,227                  -6,898       

Q4-2016-7,113     1,699       719        -4,694      251      -1,726          2,598               -3,578      -622                      -3,077                -1,617       

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:

פרויקטים מעל 150 מיליון ש"ח

מועד חתך 

רלוונטי

שינוי בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ שינוי 

באומדני 

חומריםהכנסות

שינוי 

בהיקפי 

אחרעדכוני תקורותחוזה

התאמה 

לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני 

הוצאות

סה"כ 

שינוי 

באומדן 

הרווח 

)הפסד(

Q1-20157,099               -        410        7,509           2,792  5,080        3,447               409         1,000           12,728          -5,219       

Q2-20151,847               -337      301        1,811           1,325  2,294        9,383               2,598     1,273           16,872          -15,061     

Q3-20157,066               -1,811  224        5,479           1,124  3,470        10,202             7,784     -3,525         19,055          -13,576     

Q4-2015-23,413           -1,613  -4,297  -29,323      1,181  -25,393    7,321               -9,666   10,421         -16,136       -13,187     

Q1-2016253                   -        1,226    1,479           53        1,322        961                   -1,279   740               1,796            -317           

Q2-2016-1,300             -311      -1,328  -2,939         -229    -1,632      904                   -2,772   1,476           -2,253          -686           

Q3-2016-525                 -632      260        -897            1,332  -1,467      2,499               481         -2,578         267                -1,164       

Q4-20162,939               500        784        4,223           866      772           2,255               -1,045   -3,548         -700             4,924         

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:

פרויקטים מתחת ל- 150 מיליון ש"ח
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 ./לשיטת הכרה בהכנסה על פי מרווח אפס כלל והדבר רלוונטימהתאמה לאומדן חשבונאי כוללת הוצאות עקיפות שהועמסו על הפרויקטים, עדכון הפרשה לבדק וכן עדכון האומדן  *

 

 

מועד חתך 

רלוונטי

שינוי בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ שינוי 

חומריםבאומדני הכנסות

שינוי 

בהיקפי 

אחרעדכוני תקורותחוזה

התאמה 

לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני 

הוצאות

סה"כ שינוי 

באומדן הרווח 

)הפסד(

Q1-201528,687                  -262         3,268       31,693                      5,773  18,990     26,435             1,879        5,858          58,935          -27,241            

Q2-201521,359                  -337         -1,111     19,910                      7,832  15,267     29,644             7,915        6,075          66,733          -46,823            

Q3-201526,304                  -13,149   1,518       14,673                      4,418  22,491     22,066             23,383     1,872          74,229          -59,556            

Q4-2015-62,354                 -12,122   -13,968   -88,445                    4,125  -60,617    23,905             -28,999    12,755        -48,830       -39,614            

Q1-2016-897                       -           2,900       2,003                         1,079  -3,271      2,604               366           2,602          3,379            -1,377               

Q2-2016-5,633                   -311         -5,946     -11,890                    1,001  -11,736    4,577               -6,267      3,572          -8,853          -3,036               

Q3-2016-4,205                   -632         269          -4,568                      1,761  -3,438      5,285               339           -453            3,494            -8,062               

Q4-2016-4,174                   2,199       1,503       -471                          1,117  -954          4,853               -4,624      -4,170         -3,778          3,307                 

סה"כ פרויקטים

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:

מועד חתך 

רלוונטי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הפסד 

גולמי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הפסד 

גולמי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

הפסד גולמיברבעון

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

הפסד גולמיברבעון

Q1-2015166,626   189,541   -22,915   132,302   148,732   -16,430    34,324    40,809    -6,485                  166,626    189,541    -22,915      

Q2-2015139,691   183,731   -44,040   109,247   139,120   -29,873    30,444    44,611    -14,167               139,691    183,731    -44,040      

Q3-2015107,585   174,615   -67,030   77,943     126,559   -48,617    29,642    48,056    -18,413               107,585    174,615    -67,030      

Q4-201587,455     121,405   -33,950   57,455     86,085     -28,630    30,000    35,320    -5,320                  87,455      121,405    -33,950      

Q1-201674,674     79,329     -4,655     54,349     57,693     -3,345      20,325    21,636    -1,310                  74,674      79,329      -4,655        

Q2-201636,138     39,638     -3,500     19,508     22,254     -2,746      16,630    17,384    -754                     36,138      39,638      -3,500        

Q3-201670,587     78,354     -7,767     52,365     58,965     -6,600      18,222    19,389    -1,167                  70,587      78,354      -7,767        

Q4-201647,661     53,626     -5,965     18,239     24,035     -5,796      29,418    29,587    -169                     47,657      53,622      -5,965        

פירוט בדבר ההפסד הגולמי המוצג בדוחותיה הכספיים של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח(:

סה"כ פרויקטיםפרויקטים מתחת ל- 150 מיליון ש"חפרויקטים מעל 150 מיליון ש"חדוחות כספיים- סולו
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. העדכונים האמורים נגרמו בעיקר 1025דורי בניה עדכנה את אומדני הפרויקטים אשר בביצועה בשנת 

, וכן מהערכה להוצאות נוספות ועלויות נלוות בניה דוריכתוצאה מהתמשכות לוחות זמנים של פרויקטים של 

ות שבהן הינן: )א( בפרויקטים וזאת בשל סיבות שונות שהתרחשו במהלך התקופה הרלוונטית, ואשר העיקרי

גילוי תקלות ביצוע ובעיות הנדסיות תוך כדי ביצוע הפרויקט; )ב( בעיות תכנוניות מצד מזמיני העבודות, 

בניה לשם ביצוען; )ג( חילוקי דעות עם קבלני משנה  דוריעמידה בלוחות זמנים להעברת תכניות ל-לרבות אי

בעבודה; )ד( עיכובים מעבר לפרקי זמן מקובלים וספקים )לעיתים עד כדי צורך בהחלפתם( שגרמו להאטה 

, בקבלת אישורים והיתרים מרשויות; )ה( פשיטת רגל של קבלן משנה בניה בדורישנחזו, ואשר אינם תלויים 

. לחלק מהסיבות האמורות, בשל טיבן )כגון, גילוי בעיות בניה דורישביצע עבודות במספר פרויקטים של 

העלויות הישירות הקשורות לפרויקט, והן על העלויות העקיפות, אשר חלקן הנדסיות(, ישנה השפעה הן על 

אף מתבררות רק בחלוף זמן, כגון תוספת עלויות בשל קנסות ותביעות/טענות בגין איחורים. בנוסף, 

 בניה דוריבגמר חשבון סופי במספר פרויקטים, במסגרתם שילמה  1025במהלך שנת  בניה דוריהתקשרה 

ים כנגד התחייבויות להיעדר תביעות מצד מזמיני העבודה. התקשרויות אלו הביאו אף הן סכומים חד פעמי

 להגדלת עלויות ו/או הקטנת הכנסות בגין אותם פרויקטים. 

היקף פעילותה של דורי בניה הצטמצם באופן משמעותי, כך שבאופן טבעי הדבר השפיע  1026במהלך שנת 

יהול, השליטה והבקרה של דורי בניה, ובכלל זה על אומדני וצפוי להשפיע בעתיד לחיוב על יכולת הנ

עבור בעיקר למועד זה, בכוונת דורי בניה להתמקד בביצוע פרויקטים  נכוןהפרויקטים בביצועה. בנוסף, 

 , דבר המקטין את החשיפה לחילוקי דעות מול מזמיני עבודה חיצוניים.החברה

דורי בניה את אומדני הפרויקטים  עדכנה, 1026 דצמברב 32יוער כי בדוחותיה הכספיים של דורי בניה ליום 

הנובעים בעיקר מעדכון עלויות צפויות בגין עלויות נוספות הנובעות מתגבור ח, מיליון ש" 9 -שלה בסך של כ

 .צוותי עבודה ועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים

 :במחלוקתשל דורי בניה המצויות  לקבל הכנסות יתרות .ה

 של הכספיים בדוחותיה השוטפים בנכסים המסווגת הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות תלקוחו יתרת

 7 -כ של סך האמורה היתרה מתוך. ח"ש מיליון 64 -כ של בסך הינה 1026בדצמבר  32 ליום( סולו) בניה דורי

 האמור רישומה באופן יישמה בניה דורי. העבודות מזמיני מול מחלוקת ישנה לגביהן יתרות הינן ח"ש מיליון

 הסתיים שביצועם בפרויקטים ומדובר הקמה חוזי בדבר 22 מספר בינלאומי חשבונאות תקן הוראות את

, יצוין. אלה סכומים לקבלת בקשר חשבון גמר הסכמי נחתמו או/ו בעבר להסכמות הגיעו הצדדים ולגביהם

 בדוחותיה שהוכרו מהסכומים הגבוהים בסכומיםהעבודות  מזמיני כנגד כספיות דרישות בניה לדורי כי

 . הרלוונטי המזמין כנגד משפטי בהליך מצוי העניין, המקרים מן ובחלק, הכספיים

 של הכספיים בדוחותיה שוטפים הלא בנכסים המסווגת הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות יתרת

 נובעת כולה האמורה היתרה. ח"ש מיליון 204 -כ של בסך הינה 1026 בדצמבר 32 ליום( סולו) בניה דורי

 באופן יישמה בניה דורי. עימם משפטיים בהליכים נמצאת בניה דורי אשר עבודות מזמיני מול מפרויקטים

 מטעמי כי, יובהר. הקמה חוזי בדבר 22 מספר בינלאומי חשבונאות תקן הוראות את האמור רישומה

 המחלוקות עברו בהם למועדים עד הכספיים בדוחות שהוכרו הכנסות רק האמורים בסכומים נכללו שמרנות

 הגבוהים בסכומיםהעבודות  מזמיני כנגד כספיות תביעות בניה לדורי וכי משפטיים לפסים הצדדים בין

 .  הכספיים בדוחותיה שהוכרו מהסכומים

 שיווק  21.25

הצעות לביצוע  הגשתבאמצעות השתתפות במכרזים או  הינוידי דורי בניה -עלקבלת עבודות  בדרך כלל, אופן

כן, דורי בניה יכולה לפנות באופן יזום -עבודות בעקבות פניה של מזמיני עבודה להגיש הצעות כאמור. כמו

 למזמיני עבודה פוטנציאליים לשם קבלת עבודה. ההחלטה של מזמיני עבודה בדבר מסירת העבודה לדורי

 1026 בשנת. צדדים או בדרך של מכרזבניה יכולה להיעשות בדרך של משא ומתן על תנאי ההתקשרות בין ה
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, פרויקטים עבור החברההבביצוע  , ובכלל זהלהשבביצוע הפרויקטים הקיימים בעיקר  תמקדהה בניה דורי

  .היתה מצומצמתבשנה זו פעילות שיווק היקף ההשקעה שלה בובהתאם 

בעקבות פניה של מזמיני לשם קבלת עבודות, רום גבס משתתפת במכרזים או מגישה הצעות לביצוע עבודות 

כן, רום גבס פונה באופן יזום למזמיני עבודה פוטנציאליים לשם  עבודה אליה להגיש הצעות כאמור. כמו

ההחלטה של מזמיני העבודה בדבר מסירת העבודה לרום גבס יכולה להיעשות בדרך של משא  .קבלת עבודה

ם גבס אין תלות באיזה מצינורות השיווק לרו .ומתן על תנאי ההתקשרות בין הצדדים או בדרך של מכרז

 .שלה

  צבר הזמנות 21.26

 440-למועד הדוח מסתכם בסך של כ וסמוך 1026בדצמבר  32דורי בניה ליום קבוצת צבר ההזמנות של 

"מגדלי  פרויקט בגין צברכולל לא כולל פרויקטים המבוצעים עבור בעלי השליטה בחברה; )ח ש" ןמיליו

יצאה  הםאשר בעקבותי, הדוח בשנת עקרוניות הסכמות הושגו בו, ח"ש מיליון 345-כ של בסך", הצעירים

 מיועדים אלה פרויקטים. (( לדוחות הכספיים1(טו(1.ב.22, לפרטים נוספים ראה באור דורי בניה מהפרויקט

הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות  – "צבר הזמנותלעניין זה " .1027-1028 השנים במהלך לביצוע

 בדוחות הכספיים. 

)אשר כלל  ש"ח מיליארד 2.1 -הסתכם בסך של כ 1025 בדצמבר 32 ליום בניה דוריקבוצת  של ההזמנות ברצ

 .כאמור( מיליון ש"ח 345 -את פרויקט "מגדלי הצעירים" בסך של כ

פרויקטים. מתוכם שני פרויקטים  חמישהקיימים בביצועה של דורי בניה  הדוח למועד נכון, לעיל כאמור

 בעל בשליטת חברה)פרויקט אחד מול ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ,  בההיא מבצעת עבור בעלי השליטה ש

 -"(, ופרויקט אחד מול החברה(, בהיקפים כספיים של כהמוסכים איגוד פרויקט)" לוזון עמוס מר השליטה

הפרויקטים האמורים  1026 דצמברב 32ליום  נכוןש"ח, בהתאמה.  מיליון 205 -מיליון ש"ח ושל כ 92

 הכירהבהתאמה(. דורי בניה  ,60% -וכ 42% -נמצאים בעיצומן של עבודות הביצוע )שיעורי השלמה של כ

ים והחל מהדוחות הכספי 1026עד לרבעון השלישי של שנת בשני פרויקטים אלה בשיטת מרווח אפס 

 פי-לבהתאם לשיטת שיעור ההשלמה ע יםהפרויקטלהכיר ברווחי  דורי בניההחלה  1026השנתיים לשנת 

נכון כללי החשבונאות. כמו כן, יצוין כי באשר לפרויקטים אלו, אין לדורי בניה יתרות חייבים במחלוקות ו

כי ביחס לפרויקט איגוד המוסכים, הסכם הביצוע של  יצויןלא צפויים קנסות במחלוקת. למועד הדוח 

חודשים(, החל מחודש מרס  12)כל  הפרויקט האמור יבחן על ידי ועדת הביקורת של החברה אחת לשנה

 , יחד עם אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, עד תום תקופתו.2017

 -כ של השלמה י)שיעור הביצוע של סופיים בשלבים נמצאים בניה דורי של בביצועה נוספים פרויקטים שני

 -כ, בשיעור השלמה של עבשלב מתקדם של הביצו נמצא בניה דורי של בביצועה נוסף פרויקטו (99%-98%

 ישירות להסכםבהתאם  סיבוס דניהשל  ניהולבאמצעות  על ידי דורי בניה נבנה האמור הפרויקט. 89%

 .לעיל הנזכר הניהול

 9  ביצוע צבר ההזמנות של דורי בניה התפלגותלהלן פירוט משוער של 

  2016בדצמבר  31צבר הזמנות ליום  תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
 וסמוך למועד הדוח )במיליוני ש"ח(

 40 1027 שנת ראשון רבעון
 18 1027 שנת שני רבעון
 24 1027 שנת שלישי רבעון
 22 1027 שנת רביעי רבעון

 11 ואילך 1028 שנת
 115 "כסה

                                                 
 (.זמות)י עבודה כמזמין החברה עבור מבצעת בניה שדורי פרויקטים כוללת אינה הטבלה  9
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 32בביצוע ביום  שהיו בניה דורי שלמפרויקטים  1026נתונים בדבר הכנסות שהיו חזויות לשנת להלן 

 :ש"ח( ליוניימב) 1026בדבר הכנסות של הפרויקטים האמורים שהוכרו בפועל בשנת , ונתונים 1025בדצמבר 

הכנסות חזויות של פרויקטים שהיו 
 2015בדצמבר  31בביצוע ביום 

  2016הכנסות בשנת 
 

 הסבר

                   633  216   

 דורי פעילות בהיקף  ירידה חלה 1026 בשנת
 השלמת עקב קודמת לשנה ביחס בניה

 ממספר בהסכמה בניה דורי תויציא פרויקטים
  .פרויקטים

 

 
 

 

  קבוצת רום גבסביצוע צבר ההזמנות של  התפלגותלהלן פירוט משוער של 

  2016בדצמבר  31צבר הזמנות ליום  בהכנסה הצפויה תקופת ההכרה
 וסמוך למועד הדוח )במיליוני ש"ח(

 203 1027 שנת ראשון רבעון
 77 1027 שנת שני רבעון
 53 1027 שנת שלישי רבעון
 50 1027 שנת רביעי רבעון

 35 ואילך 1028 שנת
 318 "כסה

 32בביצוע ביום  שהיו גבס רום קבוצת למפרויקטים ש 1026נתונים בדבר הכנסות שהיו חזויות לשנת להלן 

 ש"ח(: ליוניימ)ב 1026בדבר הכנסות של הפרויקטים האמורים שהוכרו בפועל בשנת , ונתונים 1026בדצמבר 

הכנסות חזויות של פרויקטים שהיו 
 2015בדצמבר  31בביצוע ביום 

  2016הכנסות בשנת 
 

 הסבר

 ועל שנהמ קצר גבס רום של התפעולי המחזור  541 398
 שלה הצבר מפריסת גבוהות בפועל ההכנסות כן

 

 חומרי גלם, ספקים וקבלני משנה  21.27

זמינותם של מרבית חומרי הגלם העיקריים  ות ספקים וקבלני משנה.מאעם ת ומתקשר דורי בניה ורום גבס

מוכן ויצרני ברזל המשמשים בתחום הפעילות רבה ומקורם בישראל. בארץ פועלים מספר רב של יצרני בטון 

ורום גבס ת דורי בניה ווכן מספר רב של יצרני קירות גבס, צנרת לאינסטלציה, ברזל ועץ, מהם רוכש בניהל

את חומרי הגלם. ההתקשרות עם מרבית הספקים היא בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים ושליחת 

לבין הספקים מעת לעת. במרבית ס ורום גבהזמנות רכש אליהם. כל זאת, כפי שמסוכם בין דורי בניה 

, כי ככל שקיימת בחוק המכר התייחסות לפריטים ורום גבס התקשרויות, מתחייב הספק כלפי דורי בניה

שמכר הספק, יישא הספק במלוא האחריות למוצריו לכל דבר ועניין עד לתום תקופת הבדק והאחריות, 

 כקבוע בחוק המכר. 

דורי בניה החלו להקשיח את קבוצת , ספקים מסוימים של 1026ואר בחודש ינ לאחר שינוי השליטה בחברה

 תנאי האשראי שלהם מולה. 

קבלני משנה לביצוע עבודות שונות. חלק מההתקשרויות עם קבלני המשנה  ותמעסיק דורי בניה ורום גבס

ים ת את חומרי הגלם מהספקורוכש דורי בניה ורום גבסאספקת כוח עבודה בלבד, כאשר  הינן לצורכי

ת את ציוד העבודה. התקשרות זו מאפיינת את העבודות לביצוע שלד הבניין וכן העבודות וומספק

ה"רטובות" כגון: טיח, ריצוף, חיפוי ועוד. בהתקשרויות עם קבלני משנה אחרים כגון: חשמל, אלומיניום, 

את חומרי הגלם נגרות, מסגרות, מיזוג אויר, מעליות, תקרות אקוסטיות ועוד, קבלני המשנה רוכשים 

 ומספקים מוצר מוגמר.

 5%בדרך כלל מעוכב מכל תשלום שיעור של פי אבני דרך להתקדמות הפרויקט. -התשלומים נעשים לרוב על

אין מחויבות לקבלן או לספק שירותים כלשהו,  בניה לדורי בניה ורום גבסעד לגמר מתן השירותים. 

. באופן דומה נעשות התקשרויות עם חברות שמירה, וההתקשרות נעשית לגבי כל פרויקט ופרויקט בנפרד
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ניקיון וכיו"ב, כאשר ההתקשרות מוגבלת מראש לפרויקט מסוים או לתקופה מסוימת, לפי המקרה. טרם 

לפנות למספר קבלני משנה לצורך קבלת הצעות. בהתקשרות עם ורום גבס ת דורי בניה וההתקשרות, נוהג

לקבל בטחונות, לרבות ערבויות בנקאיות, שטרי חוב ו/או רום גבס ות דורי בניה ונוהגככלל קבלני משנה 

כמקדמה מותנה בכך ת לקבלן המשנה ומשלמורום גבס אשר דורי בניה כל סכום ככלל, בטוחות אחרות. 

, אלא אם רצונןערבות בנקאית או ערבות אחרת בגובה המקדמה לשביעות להן שקבלן המשנה ימסור 

 הוסכם אחרת בין הצדדים.

לשאת באחריות לטיב העבודה ורום גבס כלפי דורי בניה  יםהמשנה מתחייב ניקבל, בית המקריםבמר

לרוב, במקרה של עבודה והאחריות כהגדרתן בחוק המכר. , למשך תקופות הבדק מוולליקויים להם גר

 בניה לדורי בניה ורוםשאינה מצויה בחוק המכר, תהיה תקופת הבדק שלוש שנים ממועד מסירת העבודה 

 . גבס

 .( לדוחות הכספיים4(טו(1.ב.22באור לפרטים בדבר עסקת שירותי הניהול עם דניה סיבוס, ראה 

  גבס אין תלות בספק או בקבלן משנה כלשהו. ורוםלדורי בניה 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  21.28

להסכם המשרדים של דורי בניה ושל רום גבס ממוקמים בבניין משרדים ברעננה, אשר נשכרו בהתאם 

לתוספת שנחתמה  בהתאםשוכרות לבין צד שלישי. כ, דורי בניה ורום גבס החברהבין  1008 שנתשכירות מ

חברה  כלצומצמו השטחים המושכרים ונכון למועד הדוח, ו 1026מחודש יוני  החללהסכם השכירות האמור, 

לחלק המוקצה לה  אחראית בפני עצמה ובנפרד אל מול הצד השלישי( גבס ורום בניה דורי)החברה, 

 ,במרכזואולם תצוגה בתי מלאכה  ,מחסנים ,נוספיםמשרדים  דורי בניה שוכרת קבוצתכן,  כמו .םמשרדיב

בגין שכירות כאמור הסתכמו בשנים  בניה דורי קבוצתהוצאות  הארץ בסכומים לא מהותיים. ובדרום צפוןב

 .ש"ח, בהתאמה ןמיליו 3.7 -"ח וכש ןמיליו 4 -בסך של כ 1026 -ו 1025

עד התקשרותה בעסקה עם דניה סיבוס בבעלותה היה שלצורך פעילויותיה משתמשת דורי בניה בציוד 

הכולל עגורני צריח, מנופים ניידים וציוד ייעודי אחר. במידת הצורך, משתמשת דורי בניה , להלןכאמור 

 רכשהסיבוס  דניה, ניה סיבוסעם ד עסקת שירותי הניהול במסגרתשלישיים. בציוד נוסף המושכר מצדדים 

את  בניה לדורישאיל ת סיבוס דניהכי בין הצדדים, הוסכם  כןאת כל ציוד הבניה שבבעלותה.  בניה דורימ

ושאינם נכללים במסגרת  בניה דוריהציוד הרלוונטי הנדרש לה להמשך ביצוע פרויקטים אותם מבצעת 

באור  לפרטים נוספים אודות העסקה ראה. בניה דורישירותי הניהול, וזאת ללא תמורה נוספת ל עסקת

 .( לדוחות הכספיים4(טו(1.ב.22

, ראה כאמור בבעלותה של דורי בניה היהלפרטים אודות הרכוש הקבוע של החברה, הכולל את הציוד ש

  לדוחות הכספיים. 21באור 

 הון אנושי  21.29

לחלק  21.2בסעיף  רכאמו הדוחועד מועד  1026בשנת  בניה דוריירידה בהיקפי הפעילות של המשך ה לאור 21.29.2

הותי חל צמצום מ, שלה הקיימים הפעילות להיקפי העובדים מצבת את להתאים וכדי התייעלות מטעמיזה, 

 עובדים ביניהםלצד זאת, התווספו גם התפטרויות יזומות מצד עובדים,  במצבת כח האדם של דורי בניה.

 למועד שנכון כך, מהותי באופןבניה  בדורי המועסקים העובדים מצבת מה. לאור האמור, הצטמצבכירים

בדצמבר  32נכון ליום  דורי בניהעובדים שהועסקו ב 142, לעומת עובדים 35 בניה בדורי מועסקים הדוח

1025.  

. בניה דורי, יצר קשיים בהתנהלותה העסקית והתפעולית של בדורי בניה האדם בכוח זה משמעותי צמצום

בעסקת שירותי הניהול עם דניה  1026, דורי בניה התקשרה בחודש מרס לעילבהקשר זה יצוין, כי כמתואר 

   .סיבוס
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עובדים נכון  131לעומת  עובדים 118גבס רום קבוצת הדוח מועסקים ב ולמועד 1026בדצמבר  32נכון ליום 

 . 1025בדצמבר  32ליום 

 נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של דורי בניה  בוצתקב שינויים 21.29.1

שורת התפטרויות של דירקטורים, ובכלל זאת התפטרו כל חברי דורי בניה חוותה  1026במהלך חודש ינואר  21.29.1.2

נותרה ללא דירקטוריון מכהן למשך כחודש ימים, עד למינוי דירקטוריון  דורי בניהו דורי בניהדירקטוריון 

 לדוחות הכספיים. (טז(1.ב.22 באורלפרטים ראה . דשח

, כמתואר לעיל פרטית לחברה דורי בניה והפיכת המיזוגהליך  מהשלמת כתוצאה, 1026 אוגוסט חודש במהלך

  ., והחברה מינתה חברי דירקטוריון מטעמהדורי בניה כל חברי דירקטוריון התפטרו

כלל הסמנכ"לים בדורי  התפטרו בהמשך השנהומנכ"ל דורי בניה, מר אסף מור התפטר  1026ינואר  בחודש 21.29.1.1

 בעלי 1026שנת  במהלך דורי בניהכאמור, מינתה  דורי בניהשסיימו עבודתם ב נושאי משרה בכירה חלף. בניה

 הקייםהאדם  כח מתוךבעיקר וחשבת(  תפעול)לרבות, סמנכ"ל כספים, יועץ משפטי, סמנכ"ל תפקידים 

האדם,  בכחהצמצום המשמעותי  חרף דורי בניהתפקודה הרציף של  המשךאת  הבטיח. צעד זה דורי בניהב

מחד  דורי בניהשל עובדים מקצועיים ב הישארותם את הבטיח וכן דורי בניהסייע לשמור על הידע הארגוני ב

  .וסייע בהפחתת עלויות מאידך

שליטה בה( כמשנה מונה מר יעקב לוזון )אחיו של מר עמוס לוזון, מנכ"ל החברה ובעל ה 1026תחילת שנת ב 21.29.1.3

, חלף דורי בניהלוזון כמנכ"ל יעקב מונה מר  1026למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול זמני של דורי בניה ובחודש אפריל 

בפברואר  2החל מיום ו , התפטר מר יעקב לוזון מכהונתו כמנכ"ל דורי בניה1027בחודש ינואר . מר אסף מור

 מר אריאל אברם כמנכ"ל דורי בניה. מכהן  1027

דורי בניה, של נושאי משרה בכירה לכתבי שיפוי  תלפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה לאשר הענק 21.29.3

 לדוחות הכספיים.  (7(טז(1.ב.22באור ראה 

ו/או חברות למתן  ח אדםו, באמצעות חברות כורום גבס דורי בניה ותמעסיקלעובדים הקבועים,  וסףבנ 21.29.4

 תשלוםאחראיות ל אלההמשתנים מעת לעת. חברות  ןצרכיה , עובדים נוספים על בסיס ארעי לפישירותים

 "(.חוק שכר מינימום)" 2987-, לרבות עמידה בחוק שכר מינימום, תשמ"זאלהתנאי עבודתם של עובדים 

כי מאחר שהתמורה המשולמת על ידי דורי  נקבע, אלהעם חברות ורום גבס בהתאם להסכמים של דורי בניה 

תידרש להשלים או רום גבס ם המינימאליים הקבועים בחוק, היה ודורי בניה גבוהה מהתנאיורום גבס בניה 

אותן חברות בהוראות  שלידי חברות כוח האדם, בשל אי עמידתן -שכרם של מי מהעובדים המועסקים על

אי העברת הכספים /או בשל והקיבוציים ו/או צווי ההרחבה הרלוונטיים  ההסכמיםחוק שכר מינימום ו/או 

  .אלהמחברות שישולמו  הסכומיםזכאית לשיפוי בגין  תהאאחרת, דורי בניה מכל סיבה 

 בוניהסכם עבודה קיבוצי שנחתם בין התאחדות  חלורום גבס עובדי הבניין של דורי בניה על העסקתם של 

"(. תחולת הקיבוצי ההסכםהארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות עובדי הבניין והעץ )"

, כך שהן חלות על כל העובדים 1025 אוקטובר חודשהוראותיו של ההסכם הקיבוצי הורחבה בצו הרחבה מ

ומנהלי העבודה המועסקים בתפקידים שאינם משרדיים, במקומות אשר מתבצעות בהם עבודות בתחומי 

עובדים שהינם ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה, למעט  עבודותהבינוי ו/או תשתיות 

, בין ורום גבס הסכם הקיבוצי, חלה על דורי בניהל בהתאם ידי קבלני כוח אדם.-עובדים המועסקים על

החובה להעניק לעובדים עליהם חל ההסכם הקיבוצי תנאים סוציאליים ובכללם הפרשות לקרן  היתר,

בין לשכת התאום של , בנוסף .נסיעותו, דמי מחלה, דמי הבראה, פנסיה מקיפה חופשותהשתלמויות, 

הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי נחתם הסכם קיבוצי, 

הקובע, בין היתר, כי תנאי עבודה )לרבות הוראות הסכם קיבוצי( החלים על עובדים במקום עבודה, שבו 

קבלני שירותים, בהתאמה לסוג העבודה  עובדים גם עובדי קבלן שירותים, יחולו, לפי העניין, על עובדי

 כניסתו של ההסכם מותנית בהוצאתו של צו הרחבה להוראות ההסכם. ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל. 
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הפרשות לביטוח מנהלים או ורום גבס  הת דורי בניובגין עובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם מבצע

מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות -בגין סיום יחסי עובדבס ורום גהתחייבות דורי בניה לקרנות פנסיה. 

  . ורום גבס בספרי דורי בניהובהפרשות בקופה מרכזית לפיצויים , שוטפות בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים

, זכאים למענקים בהתאם לתנאי העסקתם משרה נושאי שאינם, גבס רוםבעלי תפקידים שונים ב עובדים

 .יםמהותי שאינם בסכומים הסתכמה גבס ורוםעלות המענקים האמורים לדורי בניה  1026האישיים. בשנת 

  עובדים זרים 21.29.5

המשתנים מעת לעת, עובדים ישראלים,  ן, במישרין או בעקיפין, לפי צרכיהותמעסיקורום גבס דורי בניה 

ו/או דורי בניה  ותמעסיקחלק מהעובדים הינם עובדים זרים, אותם זרים ועובדים משטחי יש"ע. עובדים 

על פי  ןבהתאם לנדרש לה)כמתואר להלן( באמצעות תאגידים מורשים  ןקבלני משנה שלהרום גבס ו/או 

גם בהיקפי , חלה ירידה 1026נוכח הירידה בהיקפי הפעילות של דורי בניה בשנת . ןוצרכיה ןהיקפי פעילות

מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת את צרכי העסקה של עובדים זרים על ידי דורי בניה. 

 השוק. המחסור הכללי בעובדים זרים וישראלים מביא לעליה במחירי תשומות העבודה והבנייה.

בילטראליים  באמצעות הסדריםהינה כניסת עובדים זרים לענף הבניין בישראל בהתאם להחלטת הממשלה 

מדינות:  ארבע. נכון למועד הדוח, נחתמו הסכמים בילטראליים עם העובדיםמול מדינות המוצא של 

שנה קובעת הממשלה את מכסת העובדים הזרים לענף הבניה.  בכל .וסין רומניה, מולדובהבולגריה, 

 לשנים בניהה בענף הזרים העובדים מכסת הגדלת על הוחלט, 1024במסגרת החלטת ממשלה מחודש יוני 

יקטנו בהדרגה מכסות  1029ביולי  2יום שנקבעו, כאשר החל מ מקסימליות, בהתאם למכסות 1029 עד 1024

 10.העובדים

בענף  קיים ין, עדיבשנים הקרובות המדיניות האמורה להגדלת מספר העובדים הזרים בענף הבניה למרות

שניתן להעסיק בהתאם למדיניות  העובדיםרוב  שכןמקצועיים,  בעובדיםזרים, בעיקר  בעובדים מחסור

 .בתחום הבניה מקצועייםעובדים  אינםהאמורה 

ידי תאגידים אשר מחזיקים ברישיון להעסקת עובדים זרים -רק עלבמישרין העובדים הזרים מועסקים 

ידי קבלני כוח אדם, -ידי שר הפנים מכוח חוק העסקת עובדים על-"(, הניתן להם עלתאגיד מורשה)"

העובדים הזרים מועסקים אך ורק במקצועות אלה: טפסנות, ברזלנות, טייחות, בנאות . 2996-התשנ"ו

  ורצפות, מסגרות ורתכות.

ועסקים בתחום הבניין, גם על עובדים זרים המחלות מכוח צו הרחבה  הנזכר לעיל הוראות ההסכם הקיבוצי

 ויש ליישמן בשוויון בין כל העובדים בתחום ענף הבניין. 

, האחריות על תנאי העסקת עובד זר, תשלומי השכר ותנאי עבודתו מוטלת בראש הדיןבהתאם להוראות 

בפועל מחובותיה כלפי  כמעסיק דורי בניהובראשונה על התאגיד המורשה. ואולם, אחריות זו לא פוטרת את 

עובדים זרים וחוק שכר העסקת ובד הזר, ובכלל זה בהתאם להוראות חוק קבלני כוח אדם, חוק הע

פי חוק קבלני כוח אדם, עובדים זרים בענף הבניין העובדים מעבר לתשעה חודשים רצופים -עלמינימום. 

 אצל אותו מעסיק לא יחשבו לעובדיו בפועל, למרות תקופת העסקתם כאמור.

  הון חוזר 21.10

היא להחזיק במלאי חומרי גלם לצורך שימוש מיידי גבס  ורוםדיניות דורי בניה מ -החזקת מלאי מדיניות  21.10.2

נשארים חומרי גלם  אםבפרויקטים קיימים, או לתקופות קצרות בנות ימים עד מספר שבועות בלבד. 

כעודפים ו/או בשל חוסר התאמה ניתן להחזירם בתיאום לספקים, כל עוד אריזות המוצרים נשארות 

                                                 
, שעניינה, בין 1022הינה בהמשך להחלטת ממשלה מחודש יולי  1024יצוין, כי ההחלטה האמורה של הממשלה מחודש יוני         10

 היתר, עידוד תעסוקת ישראלים וקביעת מכסות עובדים זרים בענף הבנייה.
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שלמות, ולא פג תוקפם של אותם מוצרים. לעיתים דורי בניה רוכשת כמות גדולה של חומרי גלם, כגון ברזל, 

 שלא לשימוש מיידי בתמורה למחיר נמוך יותר. 

יום לבין  45שוטף +  ביןניתן לתקופות של גבס  ורוםדורי בניה  שלרוב האשראי לספקים  - אשראי ספקים 21.10.1

  יום(. 10 + בהם האשראי לספקים הינו לתקופות קצרות יותר )שוטףש קטן ובחלקיום,  90שוטף + 

ורום הפיננסית של דורי בניה  ןת ביצוע, ההון החוזר הינו מרכיב מרכזי באיתנותוכחבר -אשראי לקוחות  21.10.3

דורי , ל1026 בדצמבר 32 ליום נכוןכלפי ספקים וקבלני משנה.  ןלעמוד בהתחייבויותיה ןוביכולת שלהגבס 

 207 -ש"ח ולקבוצת רום גבס הון חוזר חיובי בסך של כ מיליון 63 -ון בהון החוזר בסכום של כבניה גירע

, להתקשר בהסכמים העבודות לסוג ובהתאם המקרים מן בחלקת, ונוהגורום גבס . דורי בניה מיליון ש"ח

או רום דורי בניה  והתשלום בגין עבודה שביצע לפיהם(, Back To Backל גב" )א"גב  מסוגעם קבלני משנה 

המזמין לא אישר את  אםידי מזמין העבודה ישולם לקבלן המשנה. -אשר אושר ושולם בפועל עלגבס 

עומדת הזכות ורום גבס בניה  לדוריהתשלום בגין העבודה ו/או לא שילם לה את התשלום האמור בפועל, 

 החוזית שלא להעביר לקבלן המשנה את התשלום. 

קפים הממוצעים של אשראי הספקים, אשראי הלקוחות והחזקת מלאי בשנת להלן נתונים אודות ההי 21.10.4

1026:11
 

 היקף אשראי ממוצע 
 )באלפי ש"ח(

 לפי, מלאי החזקתממוצע ימי אשראי/ימי 
 העניין

 גבס רום בניה דורי גבס רום בניה דורי 
 79 242 207,906 217,312 ספקים

 205 230 255,896 202,943 לקוחות
 - - 2,370 - החזקת מלאי

 

, כי כמות ימי האשראי המתוארת בסעיף זה נגזרת מחישוב אריתמטי המבוסס על יתרת לקוחות מובהר

פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל -והכנסות לקבל מהעבודות בחוזי הקמה. הכנסות לקבל מעבודות על

ווחים חוזה הקמה, ומוצגות בדוח על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הר

על התקדמות העבודה. יתרת ההכנסות לקבל  חשבונותבניכוי ו שהוכרושהוכרו ובניכוי סך ההפסדים 

מהעבודות לפי חוזי הקמה בדוח על המצב הכספי מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פירעונם בתאריך 

ידי דורי -צעו עלהדיווח )ללא פיגור בגביה(, למעט יתרת הכנסות לקבל בגין עבודות ההנדסה האזרחית שבו

בפרויקטים נוספים של הכנסות לקבל וכן למעט יתרת  דוראד שלבניה במסגרת הפרויקט להקמת תחנת כוח 

  .דורי בניה

 .הכספיים לדוחות( 2)6 באור ראה, הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות סעיף הרכב בדבר לפרטים

  מימון 21.12

  מסגרות אשראי 21.12.2

, הכוללות ת ביטוחובנקאיים וחברידי תאגידים -עללהן מסגרות אשראי שהועמדו  לקבוצת דורי בניה 

ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע, ערבויות טיב וערבויות כנגד קבלת ובכלל זה, ערבויות )כן אשראי כספי ו

ת להמציא לצדדים שלישיים בגין ונדרשורום גבס דורי בניה אשר מקדמה ממזמין העבודות(, 

  .ןכלפיהם במסגרת פעילות ןהתחייבויותיה

 

 

                                                 
  )יזמות(. עבודה כמזמין רההחב עבור מבצעת בניה דורי אשר עבודות בגין פרטים כוללים בטבלה זו הכלולים הפרטים  11
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 ידי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח-עלדורי בניה קבוצת להלן פרטים אודות מסגרות האשראי שהועמדו ל

  (: ש"ח ולמועד הדוח )במיליוני 1026בדצמבר  32וניצולן ליום 

 מועד הדוח 2016בדצמבר  31 
 ניצול מסגרות מסגרות ניצול מסגרות מסגרות

 15.8 34.3 28.1 16.7 כספיאשראי 
 333.2 340.8 341.9 353.2 * ערבויות

 358.9 375 362.2 379.8 סה"כ מסגרת אשראי

מיליון ש"ח, המצויות  5.9בעבר על ידי החברה לפרויקטים של דורי בניה, בסך של  הועמדושערבויות  כולל * 
 .בתהליכי ביטול

 32 ליום נכון. פיננסיות מידה באמות לעמידה להתחייבויות כפופות האמורות והערבויות האשראי מסגרות

 עליהן החלות הפיננסיות המידה אמות בכל עומדות גבס ורום בניה דורי, הדוחאישור  ולמועד 1026 בדצמבר

 לפרטים(. לאמת מידה פיננסית אחתאישור של גוף פיננסי מלווה של דורי בניה בהתייחס לרבות על בסיס )

 הפיננסי הגוף הסכמת)לרבות  בהן ועמידתן גבס רום ועל בניה דורי על החלות הפיננסיות המידה אמות בדבר

 .הכספיים לדוחות( 3 –( 1(ז(1.א.29 באורים ראה(, כאמור

לקבלת מסגרת אשראי  צד שלישי לא קשור שאינו גורם פיננסיהתקשרה דורי בניה עם  1026 במרס 19 ביום

ת במסגרת פרויקט ולקבל בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחי הכנסות יתרתמיליון ש"ח כנגד שעבוד  10בסך 

, ראה בקשר אליה תביעהוה האמורהלקבל  ההכנסיתרת ה)לפרטים בעניין  הקמת תחנת הכוח של דוראד

 1026דורי בניה לא ניצלה את מסגרת האשראי האמורה ובחודש ספטמבר לדוחות הכספיים(.  (5.ד.29באור 

    .והשעבוד האמור הוסר ביטלה את ההסכם

 עשויה בניה ודורי לפעילותהנוסף  אשראי לגייס יכולתה על מקשה בניה בדורי הקיימת הוודאות אי, כי יצוין

 .בנקאיים חוץ ממקורות גם כאמורנוסף  אשראי לגיוס לפנות

 רום גבס –ערבויות צולבות דורי בניה  21.12.1

 גופים שניכלפי  בניה דורירום גבס ערבה לטובת ועל אף השלמת עסקת רום גבס, הדוח, אישור למועד  נכון

לחלק זה  ה' 21.16.2לפרטים ראה סעיף  בניה דורי, אשר העמידו מסגרות אשראי )כספי וערבויות( לפיננסים

 אשר פיננסיים גופים כלפיערבה לטובת רום גבס  בניה דוריאף השלמת עסקת רום גבס,  לוע, מנגד. להלן

  .לחלק זה להלן ו' 21.16.2לפרטים ראה סעיף  ( לרום גבסוערבויות כספי) אשראי מסגרותהעמידו 

 מהחברה בניה דוריקבוצת ל וערבויות אשראי 21.12.3

נובמבר  בחודש חברהל בניה דורילשם מימון פעילותה השוטפת, פנתה  בניה דוריצרכיה התזרימיים של  נוכח

החברה  העמידה 1025 נובמבר בחודש, בהתאםבבקשה להעמיד לרשותה אשראי ו/או מימון נוסף.  1025

והפקדתן בנאמנות.   גבס רום מניות שעבוד כנגד"ח, ש מיליון 60 בסך לגישור אשראי מסגרתלדורי בניה 

 ביצוע עסקת רום גבס טרם אישורהתזרימים לצרכיה  בניה דוריידי -מסגרת אשראי זו נוצלה במלואה על

 ראה לפרטים. המכר אופציית מימוש מחירחשבון -למקדמה על הפךעסקת רום גבס, סכום זה  השלמתעם ו

 .הכספיים לדוחות (יא(1.ב.22 באור

ראה  בערבות החברה מסגרת אשראיפי -ידי דורי בניה על-יתרת ערבויות אשר הועמדו עללפרטים בדבר 

 לדוחות הכספיים.  (ח(1.ב.22 באור

ידי החברה לטובת הסכם למתן שירותי -מיליון ש"ח אשר הועמדה על 20לפרטים בדבר ערבות בסך של עד 

 לדוחות הכספיים. (4(טו(1.ב.22 ניהול ומכירת ציוד שבין דורי בניה לבין דניה סיבוס בע"מ, ראה באור

  בטחונות ושעבודים 21.12.4

יצירת שעבודים לטובת גורמים מממנים ויצרו שעבודים לטובת התחייבו ל מאוחדות שלהדורי בניה וחברות 

תאגידים בנקאיים, ובכלל זאת שעבוד של זכותה לקבלת תקבולים בחוזים בגינם תונפקנה ערבויות ביצוע 
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על  , שוטפים או קבועים,ליצור שעבודיםלתת בטוחות וידי אותם תאגידים בנקאיים, התחייבות שלא -על

וימים(, שעבודים על כספים ופיקדונות בבנקים וכזכות בקשר עם החזקת זכויות נכסים )למעט במקרים מס

 , וכן שעבוד כלי רכב, ושטרות.במקרקעין

  ביטוח 21.11

"ל, המכסות, כפוף ובחובישראל מבוטחת בפוליסות ביטוח, באמצעות חברות ביטוח  בניה דורי קבוצת

סת ביטוח, ובכלל זה, בגין עבודות קבלניות, לתנאי הפוליסות את הסיכונים עד לסכום כולל שנקבע בכל פולי

, כי נושאי המשרה יצויןמוצר.  וחבותת מקצועית אש, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אחריו

 .ודירקטורים משרה נושאי בביטוח מכוסים בניה דורי בקבוצת

הינו נאות והולם את  דורי בניהקבוצת היקף הכיסוי הביטוחי של  ,ורום גבס בניה ת דוריולהערכת הנהל

 .ןוניסיונ ןהסיכונים הקיימים בתחום הביטוח לאור סוג פעילות

 מיסוי  21.13

דומות במהותן להוראות דיני המס החלות על החברה, ורום גבס דיני המס החלות על דורי בניה  הוראות

 .הכספיים לדוחות 18המתוארות בבאור 

 ורום גבס דורי בניהמגבלות ופיקוח על פעילות  21.14

 :  ורום גבס עיקר הרישיונות, ההיתרים, החקיקה, המגבלות והפיקוח הממשלתי החלים על דורי בניהלהלן 

  רישוי קבלנים 21.14.2

רשום בפנקס הקבלנים. הוא פי חוק רישום קבלנים לא יבצע אדם עבודות הנדסה בנאיות, אלא אם -על

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

 .תמהקבוע ברישיונו

( וכבישים, תשתית 200בענפים בניה ) 5-פי חוק רישום קבלנים, בסיווג ג-דורי בניה הינה קבלן רשום על

 בניה.בדורי  .)לפי מגבלות סכום מסוימות( (400ניקוז ומים ) ,בענף ביוב 2-וקבלן רשום בסיווג ב (100ופיתוח )

יהא  (200בענף בניה ) (5-תן אישור רשם הקבלנים, לפיו סיווגה הקבלני של דורי בניה )גני 1024בחודש יוני 

( הינו הסיווג העיקרי של דורי בניה בו היא 200בענף הבניה ) 5-סיווג דורי בניה בסיווג ג .ללא תלות בחברה

  עושה שימוש לצורך פעילותה.

דורי בניה תמשיך להעסיק לפחות שני עובדים )אשר לכך שסיווגה הקבלני של דורי בניה כאמור לעיל כפוף 

 שאירעו עובדים חילופי נוכח, הדוח למועדשמותיהם נקובים ברישיון( בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי. 

 .דורי בניה פועלת לעדכון שמותיהם של העובדים הנקובים ברישיון ,1026 בשנת

 כפוף גם להתקיימות התנאים הבאים 400-ו 100ים בענפ של דורי בניההסיווג  ,בנוסף לתנאי האמור לעיל

תמשיך להיות רשומה בפנקס הקבלנים; לא יחול כל שינוי לרעה בסיווגה  דורי בניה: לחברההקשורים 

תמשיך להיות בעלת השליטה )כהגדרת המונח "שליטה" בתקנות רישום  החברה 12;דורי בניההקבלני של 

דורי  ("(תקנות סיווג קבלנים)" 2988-תשמ"חהקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 

  תנאים.סיכון מהותי לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים ובאותם  לעיל המפורטים תנאיםבניה אינה רואה ב

 (. 200בניה ) ףבענ 5-קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים בסיווג גהינה  רום גבס

 

 

                                                 
 .זהלק לח 20.1.3.2 ף, ראה סעיהחברהאודות הסיווג הקבלני של  לפרטים  12
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  קבלן מוכר 21.14.1

במהלך  .ממשלה משרדיידי -המתפרסמים על םאישור "קבלן מוכר" מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרזי

משרדית למסירת -רום גבס אישור מאת מנהלת רישום קבלנים מוכרים של הוועדה הביןהיה בידי  1026שנת 

( בסיווג 200ממשלה בענף הבניה ) משרדיעבודות עבור  לבצע ורשאיתמוכר  ןקבל יאעבודות לקבלנים, לפיו ה

, ורום גבס מחדשת את האישור האמור עבור בסכום הגבלה ללאעבודות כאמור , אשר מתיר לה לבצע 5-ג

 חודש סוףבפקע  קבלן מוכר כאמור, אשראישור היה בידי דורי בניה  1026במהלך שנת  תקופתו הבאה.

, ודורי בניה אינה מבצעת עבודות הדורשות החזקת אישור כאמור. בהתאם אין בפקיעת 1026 נובמבר

  דורי בניה לפעול לחידוש האישור האמור בעתיד. האישור כדי להשליך על פעילותה של דורי בניה, ובכוונת

 בדק ואחריות 21.14.3

 המאלקצרות י הביצוע בהם היא מתקשרת אינן תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת דורי בניה בהסכמ

מתחייבת דורי בניה לבדק ולאחריות כאמור גם ישירות כלפי רוכשי  לעיתים הקבועות בחוק המכר.

מהמזמין ו/או מתחייבת לשפות את המזמין בגין הוצאות שיגרמו לו כתוצאה  /יחידות מסחריותדירות

, בניהמתביעות של צד ג'. סכומי ההפרשה לבדק ולאחריות מחושבים לפי שיעורים מסוימים מעלויות ה

בדצמבר  32בהתאם לניסיונה הנצבר של דורי בניה ובהתאם לאומדנים המבוצעים לכל פרויקט בנפרד. ביום 

לעניין התקשרותה של  ש"ח. מיליון 12-כעל סך של ולאחריות סכום ההפרשה המצטבר לבדק עמד  1026

 . ( לדוחות הכספיים4(טו(1.ב.22באור דורי בניה עם דניה סיבוס לקבלת שירותי בדק לפרויקטים, ראה 

רות אינן קצ לרובתקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת רום גבס בהסכמי הביצוע כלפי מזמיני העבודות 

 הקבועות בחוק המכר. המאל

 בטיחות בעבודה 21.14.4

פי פקודת הבטיחות -מחייבות עמידה בכללי בטיחות עלורום גבס ת דורי בניה ועבודות הביצוע אותן מבצע

ורום גבס והתקנות והצווים מכוחה. בכל אתר עבודה בו דורי בניה  2970-בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

ת ופי דין ונדרש-פי ההסכם ו/או על-ת על הבטיחות עלואחראי ןוהינת קבלן ראשי או קבלן מבצע ומשמש

, בהתאם ורום גבס של דורי בניה ןמטעמלמנות ממונה בטיחות לאותו פרויקט, נמצא ממונה על הבטיחות 

דורי  של העבודה מנהלי מרבית, ו2996-תשנ"והלתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, 

 "אחראי בטיחות" באתרים.-כ עברו קורס אשר הסמיכםבניה ורום גבס 

 תקינה ובקרת איכות 21.14.5

באופן מתמיד, בהתאם לנוהלי עבודה פנימיים.  ןת בקרת איכות לעבודותיהומבצעורום גבס דורי בניה 

 העבודות מבוצעות בהתאם לתקנים מחייבים, כגון תקנות הנוגעות לאיכות החומרים ועיבודם. 

, רשאי מכון התקנים הישראלי לקבוע מפרט או כללים טכניים ביחס 2953-תשכ"גהפי חוק התקנים, -על

"(. שר התעשייה והמסחר רשאי, לאחר התייעצויות עם נציגי יצרנים תקניםלמצרכים או לתהליכי עבודה )"

ולתהליכי עבודה  למצרכים. תקן ישראלי רשמיעל כ , כולו או חלקו,מהתקנים איזהלהכריז על וצרכנים, 

שימוש בפעילותה נקבעו תקנים, אשר חלקם אף הוכרזו כתקנים ורום גבס דורי בניה  ותעוששונים, בהם 

 ישראלייםת בדרישות התקנים הוגבס עומד ורוםנכון למועד הדוח, דורי בניה רשמיים. ישראליים 

  ותה.רשמיים, שנקבעו למצרכים ולתהליכי עבודה, שהיא עושה בהם שימוש בפעילה

 ISO 9002:1025פי דין, ובכלל אלו -בנוסף, דורי בניה ורום גבס עומדות בתקנים נוספים, שאינם מחייבים על

 מסדרת תקנים לניהול איכות. ניםתק ם)רום גבס(, אשר הינ ISO 9002:1008 -ו( בניה דורי)

 והפיקוח על העבודה בניהדיני התכנון וה 21.14.6

בהתאם להוראות חוקים, תקנות, צווים ותקנים החלים בתחום התכנון מבוצעת ורום גבס פעילות דורי בניה 

לקבלת האישורים, ההיתרים ורום גבס דורי בניה  ותוהפיקוח על העבודה. בכלל זה, כפופ בניהוה
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ללא קבלת  בניהאוסר על  2965-תשכ"הה, בניהוהרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות. חוק התכנון וה

להוראות או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם  בניהללא היתר  בניהמהרשויות.  בניההיתר 

 . החוק כאמור

 הליכים משפטיים 21.15

קבוצת דורי בניה צד להם, או אשר קבוצת לפירוט אודות ההליכים המשפטיים המהותיים התלויים אשר 

 . לדוחות.ד29 לבאור (10 –( 23(, 20(, 6 –( 4 "קסמועד הדוח, ראה ועד  1026דורי בניה הייתה צד להם בשנת 

  הכספיים.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  21.16

 של ובהשלמה בביצוע בהתקדמות מאמציה את ממקדת בניה דורי, הקרובה ובתקופה הדוח למועד

דורי בניה מתעתדת להמשיך  ,אלו יעדים השגת לאחר. מצבה חיזוקהמשך וב שלה הקיימים הפרויקטים

 דורי בכוונת, בנוסף .החברהמ, בעיקר ולפעול לקבלת פרויקטים חדשים בביצוע פעילות של עבודות בניה

 חיצוני גורם או סיבוס דניה באמצעות)ולא  ידה על ישירות ללקוחותיה הבדק שירותי את ולספק לחזור בניה

  .(אחר

ככלל, רום גבס מתעתדת להמשיך בביצוע פעילות של עבודות גמר, תוך ניצול יתרונותיה המקצועיים 

 .ניטין כחברה מובילה בתחום עבודות הגמרוהמו

  בניה דורי פעילות עם בקשר החברה חשיפת 21.16.2

, לפי הסכמים ו/או 1026בדצמבר  32להלן פירוט חשיפות כספיות עיקריות ישירות של החברה נכון ליום 

 התחייבויות הקיימים במועד זה, בקשר עם פעילות דורי בניה:

 לשם החברות האמורות את ומשמש בבנק גבס, הקיים רום ושל בניה דורי של לאשראי ערבה החברה .א
 :1026בדצמבר  32אשראי ליום  ניצול פירוט מסוימים. להלן בפרויקטים ערבויות העמדת

 ניצול ערבויות בבנק לאומי שם החברה

 )במיליוני ש"ח(

 17.6 דורי בניה

 22.3 רום גבס

 38.9 סה"כ

 
קיימות בתוקף מספר ערבויות טיב נוספות שתקופתן טרם חלפה ואשר  1026בדצמבר  32נכון ליום  .ב

מיליון ש"ח, המצויות בתהליכי  5.9הועמדו בעבר על ידי החברה לפרויקטים של דורי בניה, בסך של 
 ביטול. 

פעילות דורי בניה כקבלן מבצע בפרויקטים יזמיים של החברה: להלן יתרות להשלמת ביצוע עבודות  .ג
 דורי בניה בפרויקטים של החברה נכון למועד אישור הדוח: 

יתרה לביצוע  שם הפרויקט
 )במיליוני ש"ח(

 סטטוס

פרויקט "וילה דורי", 
 נס ציונה

 הושלמה מסירת כל היחידות בפרויקט. --

בנית מחיצות ואינסטלציה בקומות )שלב  בהקמההפרויקט מצוי  37.2 גני תקווה פרויקט
 .(הגבוהות

פרויקט "דורי פלוס", 
 הוד השרון

לפרויקט; נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  4התקבל טופס  0
 הפרויקט מצוי בשלבי מסירה סופיים.

  37.1 סה"כ
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ספרי החברה למועד האמור ועל בסיס ההסכמים סכומי היתרות הכלולים בטבלה לעיל הינם לפי 

הקיימים שבין החברה לבין דורי בניה ביחס לפרויקטים האלה ובהתאם לסטטוס הביצוע של 

הפרויקטים האמורים במועד הדוח. הנ"ל לא כולל שינויים בביצוע או בלוחות זמנים ו/או חריגים ו/או 

 להשפיע על סכומים אלה. אירועים אחרים כיוצ"ב, אם וככל שיהיו, אשר עשויים

לפיכך, להמשך פעילותה השוטף והסדיר של דורי בניה, לרבות איכות הבניה שלה ועמידתה בלוחות 

זמנים, ישנה השפעה על המשך ביצוע הפרויקטים האמורים ועל עמידתה של החברה בהתחייבויותיה 

תוצאותיה הכספיות של החברה. כלפי לקוחותיה וצדדים שלישיים, לרבות בעלי מקרקעין, ובהתאם על 

החלפת הקבלן המבצע בפרויקטים האמורים לעיל, אם וככל שהחברה תידרש לכך, עשויה לגרום 

 לעלויות מינוריות נוספות.

בנוסף יצוין, כי נגד החברה מוגשות ו/או עשויות להיות מוגשות מעת לעת דרישות ו/או תביעות 

)בסכומים לא מהותיים( בגין ליקויי בניה ו/או איחורי מסירה ו/או בגין תיקונים, בדק ואחריות, אשר 

ברה. במקרה חלקן מוגשות ו/או רלוונטיות גם כנגד דורי בניה כקבלן המבצע בפרויקטים יזמיים של הח

תישא דורי בניה באחריותה לפי ההסכמים שבין החברה תעמוד דורי בניה בהתחייבויותיה או לא בו לא 

לבין דורי בניה ביחס לדרישות ו/או תביעות כאמור, עשויה החברה לחוב בתשלומים כאמור כפוף לדין 

 ו/או לזכויות החוזיות הרלוונטיות.

 מיליון ש"ח. 20דניה סיבוס )ראה לעיל( לערבות בסך של עד  -החברה חשופה במסגרת עסקת דורי בניה  .ד

גופים פיננסיים לדורי בניה מתוך מסגרות שהינן בערבות רום ידי -להלן סטטוס ערבויות אשר הועמדו על .ה
 :1026בדצמבר  32ליום  גבס,

 סכום  סוג הערבות
 )במיליוני ש"ח(

 36.4 ביצוע

 47.2 טיב

 0.1 אחר

 83.7 סה"כ

 

ידי גופים פיננסיים לרום גבס מתוך מסגרות -סטטוס ערבויות ואשראי כספי אשר הועמדו עללהלן  .ו
 :1026בדצמבר  32בערבות דורי בניה, ליום 

 סכום  סוג הערבות
 )במיליוני ש"ח(

 50.6 ביצוע

 34.4 טיב

 21.2 )כולל אשראי כספי( אחר

 97.2 סה"כ

 
ידי החברה לדורי בניה במסגרת הסכם קבלנות המשנה של פרויקט -לפרטים בדבר התחייבות שניתנה על .ז

 ( לדוחות הכספיים.25.ד.29דוראד בקשר לדרישה של צד שלישי לתשלום דמי ייזום, ראה באור 

 הפסדים נוספים ו/או קיטון משמעותי בהונה העצמי של דורי בניה או מחיקתו עשויים לגרום לפגיעה .ח
בהונה העצמי של החברה ובהתאם עשויים להשפיע על איתנותה הפיננסית, לרבות בהתייחס להשפעה על 

 אי עמידה בקובננטים של החברה מול בנקים ומחזיקי אגרות החוב שלה.

יודגש כי המתואר לעיל מתייחס לחשיפות כספיות עיקריות ישירות בלבד לפי הסכמים ו/או התחייבויות 

בקשר עם פעילות דורי בניה. למותר לציין כי דורי בניה הינה חברה בת של החברה ולכן,  הקיימים במועד זה

מן הסתם, יתכנו חשיפות נוספות, עקיפות ו/או פוטנציאליות אחרות, לרבות מהיבטים איכותיים, להרעה 

מיצובה  במצבה של דורי בניה )כגון השלכות על פעילותה העסקית של החברה, מכירותיה, פגיעה במוניטין,

 בשוק, השפעות על יכולתה לגייס חוב והון וכיוצ"ב(, ואשר אין ביכולת החברה לאומדן במלואן במועד זה.
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 1.3.2לעניין צרכיה התזרימיים של דורי בניה, לרבות בהתייחס לדוח התזרים החזוי של החברה, ראה סעיף 

 לדוח הדירקטוריון.

 דיון בגורמי סיכון 21.17

 גורמי סיכון מקרו כלכליים 

תוצאות הפעילות של דורי בניה עשויות להיות מושפעות בין השאר משינויים  – כלכליים-שינויים מאקרו 21.17.2

כלליים במשק לגבי תשומות הבניה למגורים, היצע וזמינות הקרקעות לבניה למגורים ומהביקוש לדירות 

ם, המצב הביטחוני וזמינות חומרי ייצור וחומרי כן, ישנה השפעה לגורמים מאקרו כלכליי-ומחיריהן. כמו

גלם. לשינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות שידרשו מרוכשי דירות, יכולה להיות 

שמלווה בירידה בביקושים עלולה לגרום לירידה של הזמנות  בניההשפעה על הביקוש לדירות. האטה בענף ה

 העבודה מדורי בניה.

פוליטי עלולים לתת את אותותיהם על המצב המשק בכלל ועל ענף -ו החמרה במצב הגיאושינויים ו/א

 .בניההנדל"ן בפרט, ובכלל זה לגרום להתייקרות תשומות ה

מושפע ממדיניות הממשלה בעניינים שונים, לרבות בעניין שיווק קרקעות  בניהענף ה – מדיניות הממשלה 21.17.1

ידי המדינה וכן -ן היקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות עלבבעלות מנהל מקרקעי ישראל, מיסוי ובעניי

 בעניינים הקשורים לזמינות עובדים זרים, למיסוי, לבניה ולהליכי רישוי ותכנון של נדל"ן. 

פעילות ענף הבניה מושפעת ממדיניות בנק ישראל והנחיותיו למערכת הבנקאית  – מדיניות בנק ישראל 21.17.3

ולמגבלות על האשראי הניתן על  של הבנקים הלימות ההוןי הנזילות ובנושאים הקשורים לפיקוח על שיעור

ע הן על הקבלנים הבונים באמצעות הגבלות על היקף ותנאי האשראי הניתן ידם. מדיניות זו עשויה להשפי

להם והן על רוכשי הדירות במסגרת הטיפול בריבית על המשכנתאות. השפעה על ריבית המשכנתאות 

 משמעותה השפעה על הביקושים לדירות וכנגזר מכך על היקפי הבניה. 

 פעילות   הגורמי סיכון בתחום 

מכסת העובדים הזרים בענף הבניה אינה תואמת את צרכי השוק. המחסור  – עבודה עליות בתשומות שכר 21.17.4

, דבר שעלול להשפיע על בניההכללי בעובדים זרים וישראלים מביא לעליה במחירי תשומות העבודה וה

. שינויים רגולטורים בעניין עובדים זרים עלולים להשפיע על ורום גבס דורי בניה של פעילותתוצאות ה

מחסור בפועל גבס  וברוםכון למועד הדוח, לא קיים בדורי בניה נת עובדים ועל עלות שכר העבודה. זמינו

  בעובדים זרים.

העסקיות  ןלמחירי חומרי הגלם ישנה השפעה מהותית על תוצאותיה – עליות במחירי חומרי גלם וזמינותם 21.17.5

כן, שיבוש -וחומרי המחצבה. כמו, הגבס , בעיקר למחירי הדלק, הברזל, המלטורום גבס של דורי בניה

עלולים ורום גבס באספקת חומרי הגלם לרבות שביתות, השבתות וסכסוכי עבודה בקרב ספקי דורי בניה 

 דורי בניה . עיקר הכנסותגבס ורום ידי דורי בניה-להביא לעיכוב או להפסקה של ביצוע פרויקטים על

רים. הצמדה כאמור עשויה לצמצם את החשיפות למגו בניההנקובות בש"ח, צמודות למדד מחירי תשומה ב

 שתוארו כאמור.

דורי בניה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון נזילות, קבוצת  תיופעילו – סיכונים פיננסיים 21.17.6

סיכון אשראי, סיכון ריבית, סיכון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, וסיכון בקשר לנגזרים וגידור. 

 .ב. לדוחות הכספיים. 12לפרטים ראה באור 

ת להשתמש ונדרש הן, ורום גבס בעת עריכת הדוחות הכספיים של דורי בניה – שינוי מהותי באומדנים 21.17.7

באומדים והערכות על בסיס הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית. לאומדנים 

אלה השפעה בעיקר על ההכנסות מעבודות ועלות העבודות בדוח רווח והפסד ועל סעיפי ההכנסות לקבל 

פי תחשיבים המתבססים על הסכמים שנחתמו -בדוח המצב הכספי הכולל. אומדן עלויות פרויקט נקבע על

או צפויים להיחתם עם קבלני משנה, עלויות שכר עבודה כפי שהן ידועות במועד הכנת התחשיב, שינויים 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
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אומדן פרק הזמן הנדרש להשלמת העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות  ,מעת לעת במחיר חומרי הגלם

 הקנסות, כי יובהרהפרויקטים, במידת הצורך. לוחות הזמנים של וכן קנסות צפויים בגין התארכות  חוזיות

 מן אחד בכל המצב של מעמיק ניתוח לאחר נלקחו, בניה דורי שבביצוע הפרויקטים באומדני שנלקחו

 גורמים עם התייעצות ולאחר, בניה דורי של ההגנה טענות לרבות, כולן הנסיבות שקלול ולאחר, הפרויקטים

 הגנה מטענות בהתעלם, בניה דורי של והפוטנציאלית התיאורטית החשיפה כי, מובן. שונים מקצועיים

 להיות עלולה היתה, השונים המזמינים מול ואחרות כאלה הסכמות או/ו מהבנות ובהתעלם לה הקיימות

 .זה למועד נכון בניה לדורי הידוע העובדתי המצב עם אחד בקנה עולה לא זו חשיפה אך, יותר גבוהה

התוצאות בפועל עלולות להיות שונות, ואף מהותית, מהאומדנים שנחזו, בין היתר, בשל דרישות לשינויים 

קביעת האומדן; שינויים חריגים במחירי  במועדורום גבס של היזם; מידע שלא היה ברשות דורי בניה 

ניה בהיקף בלתי חומרי הגלם אשר אינם משתקפים באופן מלא בשינויים במדד תשומות הבניה; ליקויי ב

באופן המשפיע על ורום גבס צפוי; או אי עמידה של קבלני משנה בהתחייבויותיהם כלפי דורי בניה 

התארכות משך הפרויקט ועל התקבולים הצפויים ממנו, לרבות ביחס לתנודתיות של התקבולים שנחזו. 

של דורי  ןפעילותווחיותם, ועל שינוי מהותי באומדנים עלול להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפרויקטים ור

 העסקי. ןמצב, ועל ןרווחיות, ובכלל זה על ורום גבס בניה

 ולרום גבס גורמי סיכון מיוחדים לדורי בניה

למערכת הבנקאית ישנה השפעה על ענף הבניה והנדל"ן. שינויים במדיניות המערכת הבנקאית  –קשיי מימון 21.17.8

של  ןיכולתביחס למסגרות אשראי ובדרישה לביטחונות עלולים להשפיע על תנאי הלוואות חדשות או על 

שטרם  וערבויות( כספיקיימות ) אשראי מסגרותגבס  לרוםלמחזר הלוואות קיימות. ורום גבס דורי בניה 

על יכולתה לגייס אשראי  יםמקש בפרט ובענף בכלל בניה דוריב השינוייםבנוסף,  .נוצלו בהיקפים נמוכים

 בניה דורי .בנקאיים חוץ ממקורות גם כאמור נוסף אשראי לגיוס לפנות עשויה בניה ודורילפעילותה,  נוסף

  .הקרובה בתקופה אותה ללוות ימשיך זה קושי כי מעריכה

 כתובעות הן, להם צד גבס ורום בניה שדורי המשפטיים ההליכים לתוצאות – משפטיים הליכים של תוצאות 21.17.9

ורום גבס. לפרטים בדבר  של דורי בניה העסקי מצבןועל  רווחיותן על מהותיתהשפעה  צפויהוהן כנתבעות, 

כללן ראה שלהן לתביעות בההליכים המשפטיים המהותיים שדורי בניה ורום גבס צד להם ובדבר החשיפות 

 לדוחות הכספיים. (29 –( 21(, 5( 3.ד.29באור 

פי חוק רישום קבלנים לא יבצע אדם עבודות הנדסה -על – החברהתלות בסיווגה הקבלני של רישיון קבלן;  21.17.20

דורי בניה  .ברישיונות הקבועים ולמהות להיקף ובהתאם, רשום בפנקס הקבלנים הואבנאיות, אלא אם 

 הינו ( וכבישים200בענפים בניה ) 5-סיווג גב בניה דורי רישיון .רישום קבלנים פי חוק-הינה קבלן רשום על

סיווגו,  ףותוק, קבלן רישיון של תקפו. פעילותה לצורך שימוש עושה היא בו בניה דורי של העיקרי הסיווג

. בהתאם, אי עמידה ובתנאי הרישיון בעמידה בתנאים ובפרמטרים הקבועים לשם כך בחוק האמור יםתלוי

 בענףהסיווג הקבלני שניתן לדורי בניה בתנאים ו/או בפרמטרים כאמור עלולה להשליך על תקפות הרישיון. 

, ענף אותוב החברהלהתקיימות תנאים מסוימים, ובכלל זה תלוי בסיווגה הקבלני של  כפוףמסוים הינו 

  .זה לחלק 21.14.2בסעיף כמפורט 

בישראל  בניהכמותג מוביל בתחום הורום גבס של דורי בניה למותג ולמוניטין  – פגיעה במוניטין ובמותג 21.17.22

 מצבה בשל כי מעריכה בניה דוריישנה השפעה על התקשרויותיה עם מזמיני עבודה ועם צדדים שלישיים. 

 ועל בניה דורי של פעילותה על השפעה להיות ועשויה, הבניה בתחום" דורי"א.  במותג פגיעה נגרמה העסקי

לשימור וחיזוק המותג  יצוין כי דורי בניה עושה מאמצים לחיזוק המותג "דורי בניה". .הכספיות צאותיהתו

"רום גבס" בתחום עבודות הגמר, או לחלופין לפגיעה תדמיתית במותג האמור, ככל שתהיה, עשויה להיות 

 .השפעה על פעילותה של רום גבס ועל תוצאותיה הכספיות
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 : של דורי בניה גורמי הסיכון על עסקיההערכת דורי בניה לגבי סיווגם ומידת השפעתם של להלן 

השפעה   
 גדולה

השפעה 
 בינונית

  + כלכליים-שינויים מאקרו סיכוני מקרו

  + מדיניות הממשלה 

 +  מדיניות בנק ישראל  

  + עליות בתשומות שכר העבודה סיכונים ענפיים

  + הגלם וזמינותםעליה במחירי חומרי  

  + סיכונים פיננסיים  

  + באומדנים מהותי שינוי 
סיכונים מיוחדים לדורי 

 בניה
  + מימון קשיי

  + משפטיים הליכים של תוצאות
תלות בסיווגה הקבלני של רישיון קבלן;  

 החברה
 + 

  + ובמותג במוניטין פגיעה 

 

  :גבס רוםלגבי סיווגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקיה של  גבס רוםהערכת  להלן

השפעה   
 גדולה

השפעה 
 בינונית

  + כלכליים-שינויים מאקרו סיכוני מקרו
  + עליות בתשומות שכר העבודה סיכונים ענפיים

 +  עליה במחירי חומרי הגלם וזמינותם 

 +  סיכונים פיננסיים  

  + באומדנים מהותי שינוי 
רום סיכונים מיוחדים ל

 גבס
 +  משפטיים הליכים של תוצאות

  + ובמותג במוניטין פגיעה
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  דוראד אנרגיה בע"מ )"דוראד"( -פעילות תחום  .31

 כללי 31.3

א. דורי תשתיות באמצעות  ,בעקיפיןהחברה מחזיקה  2036בדצמבר  13נכון ליום , במסגרת תחום פעילות זה

אשר הינה הבעלים והמפעילה של דוראד, של  המונפק המניות מהון 9.4%-כ ,"(יהאנרג דוריאנרגיה בע"מ )"

 ."(הכוח תחנת)" באשקלון חשמלוהספקת תחנת כוח פרטית לייצור 

מועד )" 2034חודש מאי . בכוחההקמת תחנת לפעלה במשך מספר שנים ו 2002 שנתהתאגדה בדוראד 

בגז  מוסקתדלקית, -דו הינה. תחנת הכוח כוחהתחנת מסחרית של ההפעלה ההחלה "( ההפעלה המסחרית

 נותדוראד רישיול .מגוואט 860-ייצור מכסימלי של כ כושרבעלת ו ,גיבוילטבעי או בסולר כדלק חלופי 

. לפרטים אודות הרישיונות )היינו, רישיון למכירת חשמל לצרכנים(ת חשמל הספקורישיון חשמל ייצור ל

 .זה חלקל (5[)ג]31.4.3 סעיףראה  האמורים

"( אדלקום, אדלקום בע"מ )"(38.75%הינם: דורי אנרגיה )למועד הדוח, נכון , בעלי המניות בדוראד

 Zorlu Enerji Elektrik Uretim-ו 2(17.5%"( )"אשתאאשקלון בע"מ )"-שירותי תשתיות אילת  1(,38.75%)

A.S "(25%"( )זורלו.)מתוארכ, 2030נובמבר הינם צד להסכם בעלי מניות מחודש  בדוראד המניות בעלי 3 

  .2031לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  32.2.3.1 בסעיף

בעל  היהבעל השליטה באדלקום, מר יוסף אדלסבורג,  2037במרס  2ועד ליום  2036במהלך שנת יוסף כי 

 ראהנוספים )לפרטים  ("(אדלטק( בע"מ )"2006)אדלטק אחזקות ) אמצעות חברה בשליטתועניין בחברה ב

 .(זה לחלק 6.1 סעיף

 אלומיי/או ו אנרגיה דורידורי בניה ו/או החברה ו/או לבין ו/או זורלו  אדלטקו/או אדלקום  ביןכן יצוין כי 

. לפרטים נוספים מתנהלים מספר הליכים משפטיים ואחרים 4"(,אלומיי)" מוגבלת שותפות, נקיהרגיה אנ

 הכספיים.  לדוחות (33.ד.39 -( ו8) –( 4(ה()2.א.33 באוריםראה 

מהון  50% מחזיקה אנרגיה, ואלומיי דוריההון המונפק של מ 50% זיקהמח החברהנכון למועד הדוח, 

להגדלת  לאלומיי ושהוקנ Callמסוג  ותשל אופצי מימוש לאחר זאת, המניות המונפק של דורי אנרגיה

לפרטים נוספים בדבר מימוש האופציות )בדילול מלא(. לשיעור האמור החזקותיה בדורי אנרגיה עד 

בקשר  בעלי מניות הסכםאלומיי קיים בין ל החברהבין  .הכספיים לדוחות א((2.א.33 באורהאמורות, ראה 

 . (ות האמורותאופציה לאלומייו במסגרתו, בין היתר, הוקנ) 5בדורי אנרגיה חזקותיהןעם ה

                                                 

 

  .אדלסבורגשל מר יוסף  והינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, והינה בבעלות אדלקוםידיעת החברה,  למיטב  1
בבעלות של חברת קו צינור אילת אשקלון פרטית שהתאגדה בישראל, והינה "א הינה חברה שתאידיעת החברה,  למיטב  2

 "(. "אקצא)" בע"מ
  הינה תאגיד טורקי, אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בטורקיה. זורלוידיעת החברה,  למיטב  3
לומיי קפיטל בע"מ, חברה שניירות הערך שלה רשומים , אלומיי הינה שותפות מוגבלת בשליטת אלמיטב ידיעת החברה  4

 .NYSE MKT LLC-למסחר בבורסה וב
זה, זכות סירוב ראשון  ובכלל, מגבלות על העברת מניות בדורי אנרגיה, היתר בין, הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה קובע  5

כי בדירקטוריון כן קובע ההסכם, . אנרגיה דורימגבלות על שעבוד או משכון ניירות ערך של ו( tag-alongוזכות הצטרפות )
מספר שווה של  זכאית למנותתהא ואלומיי  הקבוצכל אחת מדורי דורי אנרגיה יכהנו ארבעה דירקטורים, כאשר 

, או מספר דירקטורים לפי יחס ההחזקות בין 3:3.5לבין  3:3דירקטורים כל עוד יחס ההחזקות ההדדי הינו בטווח שבין 
כי אם וככל שלדורי אנרגיה תהא זכות חסים המפורטים לעיל. עוד הוסכם, ה שיחס ההחזקות ישתנה מהיהצדדים, במקר

בדורי אנרגיה הסכם בעלי המניות פי המלצתה של אלומיי. -למינוי דירקטור אחד בלבד בדירקטוריון דוראד, הוא ימונה על
 .מדיניות חלוקת רווחיםכן קביעת וראד וגם מנגנוני היפרדות, הוראות בעניין רכישת מניות נוספות בד כולל
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כספים לדורי אנרגיה לפי שיעור החזקותיהן בהתאם  ממקורותיהן התחייבו להעמידואלומיי  החברה

 חלקן שללהתחייבויות של בעלי המניות בדוראד כלפי דוראד והגורמים המממנים שלה. לפרטים אודות 

דוראד, ראה סעיף לשל דוראד הלוואות בעלים ובערבויות שהעמידו בעלי המניות ודורי אנרגיה ב החברה

 .חלק זהל 31.4.30.3

אגרות  של לציבור, פרסמה החברה תשקיף בצירוף הודעה משלימה לשם ביצוע הנפקה 2037 ינואר בחודש

שטר פוף לתנאים הקבועים בהכוללת התחייבות מותנית של החברה, כ, החברה של'( ח)סדרה  חדשותחוב 

 עלשל החברה במניות דורי אנרגיה, לרבות  החזקותיה הנאמנות של אגרות החוב האמורות, לשעבד את

, לטובת מחזיקי ידי החברה לטובת דורי אנרגיה וכן הזכויות הנלוות להן-הבעלים שהועמדו על אותהלוו

  .הכספיים לדוחות .ב.11 באור. לפרטים נוספים ראה אגרות החוב האמורות

 השקעות בהון דוראד ועסקאות במניותיה 31.2

 .או עסקאות במניותיה דוראדלא נעשו השקעות בהון  2036-ו 2035 בשנים

 חלוקת דיבידנד 31.1

 ברבדצמ 13ליום  עד למועד הדוח לא חילקה דוראד דיבידנד לבעלי מניותיה. 2037-ו 2036, 2035בשנים 

 דוחותיה לפי, לעניין חלוקה (לחוק החברות 102 בסעיףזה סכום "הרווחים" של דוראד )כהגדרת מונח , 2036

  .6מיליון ש"ח 202 -כ ו, הינ"(דוראד הדוחות הכספיים של)" 2036 בדצמבר 13 ליוםשל דוראד  יםיהכספ

כפי ) דוראד הסכמי המימון של במסגרת יצוין כי. נכון למועד הדוח, אין לדוראד מדיניות חלוקת דיבידנדים

 החלשל שנתיים  בתקופה מניותיה לבעליחלוקות  לבצע דוראד, נאסר על (2036יולי בחודש שעודכנו 

תקופה שלאחר מכן נקבעו מגבלות על ל וביחס, (2036)היינו, עד חודש מאי  המסחרית ההפעלה מתחילת

, והכל כפי שעודכנו כאמור באמות מידה פיננסיות ובמחויבויות מסוימותבהתאם לעמידה ביצוע חלוקות 

חלוקה שלא  הלוואות בעלים. החזרבהסכמי המימון כוללת גם  "חלוקה". לעניין זה, בתנאים שנקבעו שם

לפרטים נוספים על דוראד. לפירעון מיידי של המימון שהועמד ל הסכמי המימון מהווה עילהלפי תנאי 

 .חלק זהל 31.4.30.3סעיף הסכמי המימון האמורים ראה 

מיליון  150ביצעה דוראד לראשונה החזר הלוואות בעלים לבעלי מניותיה בסך כולל של  2036יולי  בחודש

 היה האמור בפירעון אנרגיה דורי של חלקה(. הבעלים הלוואות קרן הינם על חשבוןמיליון ש"ח  346-ש"ח )כ

 לחברה אנרגיה דורי העבירה 2036 יוליחודש ב, האמור הבעלים הלוואות פירעון בעקבות"ח. ש מיליון 66-כ

  .בעלים הלוואת כהחזר"ח ש מיליון 10 של סך

"ח ש מיליון 50 של בסך מניותיה לבעלי ליםעב הלוואות של נוסף החזר דוראד ביצעה 2037ינואר  בחודש

 של הכספיים בדוחותיה כי יוסףמיליון ש"ח(.  9-הינו בסך של כ האמור בפירעון אנרגיה דורי של)חלקה 

עד  של כולל בסך נוספות בעלים הלוואות להחזיר תוכל היא כי דוראד מעריכה 2036 בדצמבר 13 ליום דוראד

 . 2037שנת  במהלךמיליון ש"ח  10

 עתיד פני צופה מידע הינה לעיל כמתואר דוראדידי -על בעלים הלוואות להחזר צפי בדבר ההערכה

 בדבר לתחזיותיה בהתאם הדוח למועד דוראד של הערכותיה על המתבססת, ערך ניירות בחוק כהגדרתו

 לרבות, שלה המימון הסכמי הוראות בסיס ועל הרלוונטית הלתקופ פעילותה ותוצאות הכספיים נתוניה

 או כולה, להתממש שלא עלולה האמורה ההערכה. בהם המפורטות והמחויבויות הפיננסיות המידה אמות

                                                 

 

  .האחרונות בשנתיים בדוראד שנצברו( החברות לחוק 102 בסעיף זה מונח"עודפים" )כהגדרת ה סכוםעל  בהתבסס  6
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 פעילותה ותוצאות הכספיים בנתוניה משינויים כתוצאה, שנצפה מכפי שונה באופן להתממש או, חלקה

 זה.  בחלק 13.4.13 בסעיף המפורטים הסיכון מגורמי כתוצאה/או ו הרלוונטית הבתקופ דוראד של

 הכוח  תחנת פעילותו דוראד 31.4

 הפעילות תחום על כללי מידע 31.4.3

דוחות הכספיים הלפי )כולל(,  2036עד  2034ביחס לשנים  זהלגבי תחום פעילות  למידע כספי – מידע כספי [א]

בדצמבר  13יצוין כי דוחותיה הכספיים של דוראד ליום  הכספיים. לדוחות (ב(2.א.33 באורראה  ,של דוראד

 לדוח 2.3.4 סעיף ראה, דוראדשל תוצאות הפעילות  ניתוחל מצורפים לדוחות הכספיים של החברה. 2036

 . הדירקטוריון

  – ; תחרותוברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים; בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה [ב]

"( תפעל החשמל רשות)" החשמל רשות"(, החשמל משק חוק)" 3996-"והתשנלחוק משק החשמל,  בהתאם (3)

 ,הלאומיות התשתיותלמדיניות שר ו בהתאם למדיניות הממשלה האמור,חוק הבהתאם למטרותיו של 

תיישם את מדיניותם סמכויותיהם לפי כל דין בתחום משק החשמל,  לפי ,"(הממונה השר)" והמים האנרגיה

ותמלא את שיונות, החשמל והרי משקתפקח על מילוי הוראות חוק  ,בהתאם להוראות חוק משק החשמל

תעריפים ודרכי עדכונם  קביעתעליה בכל דין, לרבות  והתפקידים שנקבעו לה בחוק משק החשמל ושהוטל

 "(.אמות מידהשיון ספק שירות חיוני )"יאמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל ר קביעתוכן 

ואספקה של חשמל  העיקרי העוסק בייצורהגוף הינה  "("יחחחברת החשמל לישראל )"נכון למועד הדוח,  (2)

 הגבלים על הממונהידי -על כמונופול הוכרזהחח"י  .חשמל בישראלניהול מערכת הוהולכה, חלוקה וכן ב

"( מנהל המערכת)" מחזיקה ברישיון יחיד לניהול מערכת החשמל , והיאבמספר מקטעי פעילות עסקיים

לשמור על נועד ר שא, החשמל מערכת לניהול רישיוןהינו מנהל המערכת . רישיון לחוק משק החשמלבהתאם 

על , החשמל של וההולכה הייצור מערך של השרידות הבטחתעל , לו והביקוש החשמל של ההיצע ביןאיזון 

על , נדרשות ובאיכות באמינות משנה תחנות אל החשמל רשתות דרך כוח מתחנות האנרגיה העברת של ניהול

 בתנאים בחשמל הסחר ניהולעל , ההולכה ובמערכת הייצור ביחידות תחזוקה עבודות של ביצוע תזמון

על ו ,חשמל מיצרני ואנרגיה זמינה יכולת לרכישת הסכמים ביצוע לרבות ,ומיטביים שוויוניים, תחרותיים

  .וההשנאה ההולכה מערכת של הפיתוח תכנון

פעולות בסיסיות וקיום חובות  ותלבהתאם לחוק משק החשמל, חח"י הינה "ספק שירות חיוני", עליו מוט (1)

לניהול תקין של משק החשמל בישראל, ובכלל זה הגשת תכנית הפיתוח של משק החשמל, ניהול מערכת 

ליצרני חשמל  שירותי גיבוי ושירותי תשתיתהחשמל, ניהול מערכת ההולכה והחלוקה של החשמל, מתן 

 פרטיים ולצרכנים ורכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים.

 צוות"( התשתיות משרד)" , האנרגיה והמיםהלאומיות התשתיותידי משרד -על הוקם 2031 אוגוסט בחודש (4)

 טיוטתפרסם את  אשר"(, יוגב ועדת)" יוגב אורי מר בראשות, בישראל החשמל משק לבחינת היגוי

חלוקת משק החשמל ו למבנה יוגב ועדת המלצות. בין היתר, מתייחסות 2034 מרס חודש במהלך המלצותיו

 חברה לידי"י חחמידי  החשמליחידת ניהול מערכת  להוצאת כן"י וחחהשוק בין יצרנים פרטיים ובין 

 לאחר, לא הושגו הבנות בין הצדדים הרלוונטיים. 2035"י מחודש ינואר חחהודעת  לפי. חדשה ממשלתית

  .פעילותה עלהשלכות משמעותיות  תהיינה לעיל לאמור כיאינה צופה  דוראדבחינת המלצות הועדה, 

בהתאם להוראות חוק משק החשמל, חח"י אינה רשאית לתכנן ו/או להקים תחנות כוח חדשות לייצור  (5)

ניתנו לחח"י הוראות מאת  2036בחודש ינואר חשמל, וכל הרשאה מעין זו מחייבת תיקון חקיקה ראשית. 

יטחון האנרגטי בתפעול היחידות הפחמיות בעניין הפחתת פליטות המזהמים ושמירה על הבהשר הממונה 

ות אלה דיופעלו כך ששיעור ייצור החשמל ביחי הייצור הפחמיות שלהי יחידות שלה, לפיהן נדרשת חח"י כ

בהתאם להיתרי פליטה . 2035בחישוב שנתי, יחסית להיקף ייצור החשמל ביחידות אלה בשנת  35%-יופחת ב
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עליה לתת עדיפות לייצור חשמל בגז  2036בחודש אוקטובר לאתרי תחנות כוח מסוימים שקיבלה חח"י 

, והן צפויות להיות מוחלפות על 2022ולפיכך תיסגרנה היחידות הפחמיות עד לשנת  טבעי בתחנות האמורות

 .ידי יחידות המוסקות בגז טבעי

בשנת ייצור והספקת חשמל. לפי פרסומים פומביים, פועלות מספר תחנות כוח פרטיות לנכון למועד הדוח,  (6)

(, אשר הינה תחנה פרטית הממוקמת במישור OPCהחלה לפעול תחנת כוח או. פי. סי. רותם בע"מ ) 2032

, באמצעות טורבינות הצורכות גז טבעי תוך יישום טכנולוגית המחזור המשולברותם, ומייצרת חשמל 

תחנת כוח  להפעילחברת דליה אנרגיות כוח בע"מ החלה  2035בחודש ספטמבר מגוואט;  440בהספק של 

לתחנת הכוח  צמודמגוואט, באתר צפית, הממוקם  870-פרטית מונעת גז טבעי ובעלת כושר ייצור של כ

 IPMבנוסף, חברת  ;"(דליה הכוח תחנת"י ובשטח השיפוטי של המועצה האזורית יואב )"חח"צפית" של 

 כמו. טוביהיה של באר ימגוואט, באזור התעש 430-עלת כושר ייצור של כפועלת להקמת תחנת כוח פרטית ב

 בקיטור שימוש השהינ) גנרציה-בדרך של קופרטיות נוספות פועלות מספר תחנות  2035סוף שנת מ החלכן, 

  . מגוואט 200 -כ הוא הכולל שהספקן (תעשייה של כיםתהלי במסגרת

 . החשמל בישראלמתפוקת  25%-נכון למועד הדוח, תחנות הכוח הפרטיות משמשות לייצור של כ

  – מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות [ג]

פעילותה של דוראד כפופה לחוק משק החשמל ולתקנות שהותקנו מכוחו, המסדירים את הפעילות במשק  (3)

חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בנושא החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות. 

ה ייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה, הספקרישוי השחקנים השונים במשק החשמל לצורך פעילויות 

; הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני ולחובותיו; והוראות המתייחסות וסחר בחשמל

בנוסף, פעילותה של תחנת הכוח מושתתת על שימוש בגז הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה. לרשות החשמל, 

 םחלטותיהולההרגולטורית  ידי רשות הגז, ובהתאם, להסדרה-טבעי. מערך הובלת הגז בישראל מוסדר על

 רשות הגז בנושאים אלה, יש השפעה, בעקיפין, על פעילותה של דוראד.משרד התשתיות ושל של מעת לעת 

עוסקת, בין היתר, במתן רישיונות ובפיקוח על קיום התנאים שנקבעו ברישיונות. כמו כן,  החשמלרשות  (2)

ולאיכות השירות שנותן  רשות החשמל קובעת תעריפים ואת דרכי עדכונם, ואת אמות מידה לרמה, לטיב

ספק שירות חיוני ביחס ללקוחותיו וליצרני חשמל אחרים, לרבות בקשר עם צריכת חשמל, חיבורים לרשת, 

 עומס וזמן תעריף את קובעת החשמל רשותאמינות הספקה, שירותי תשתית ורכישת חשמל מבעלי רישיון. 

 בהתאם משתנהאשר על עלות הייצור ו , המבוססהתעריף לצרכני חשמל במשק, שהינו "("זתעו תעריף)"

קשר ישיר בין עלויות תעריף התעו"ז יוצר . היממה במהלך ביקוש שעות למקבצי ובהתאם השנה לעונות

בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות: . תו בשעות השונות ובין המחיר שמשלם הלקוחהספקייצור החשמל ו

 ביותר, בגבע הוא ברמת ביניים, ובשפל הוא הנמוך ביותר.הוא הגבוה מחיר החשמל בפסגה . פסגה, גבע, שפל

 .פעילותה של דוראד השפעה מהותית על תוצאות ישנהלתעריפים האמורים 

אשר בתעריף תעו"ז,  נקבע כי תעריף רכיב הייצור ,2035ינואר בהתאם להחלטת רשות החשמל מחודש 

 החל מחודש פברואר 9%-כ יופחת בשיעור של ,הגז מחיר בסיס להצמדתהודוראד  להכנסותמשמש בסיס 

, זאת בהתאם להחלטה של 6.8%הופחת תעריף רכיב הייצור בשיעור נוסף של  2035ספטמבר  בחודש. 2035

הממוצע הופחת תעריף רכיב הייצור  2037ינואר בחודש בנושא.  ציבורירשות החשמל לאחר פרסום שימוע 

 בנושאנוסף  טה של רשות החשמל לאחר פרסום שימוע ציבורי, זאת בהתאם להחל0.5% -כ בשיעור נוסף של

   .2036שהתקיים בשנת 

(, 2036 -ו 2035במסגרת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  (1)

מייעץ חוק משק החשמל כך שרשות החשמל הוגדרה כגורם מקצועי  תוקן "(,ההסדרים חוק)" 2035-התשע"ו

 ולממשלה בקביעת המדיניות בתחום משק החשמל. השר הממונה בתחום משק החשמל אשר ייעץ לשר

יהיה רשאי להשהות החלטות של רשות החשמל אשר לדעתו אינה תואמת את מדיניותו או את  הממונה
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משרד  .והבהרתם מדיניות הממשלה בתחום עד לקיום דיון נוסף ברשות החשמל בנוגע להחלטות אלו

ורשות החשמל פועלים לצורך התאמתן של תקנות משק החשמל ושל אמות המידה לחוק משק  האנרגיה

 ., ואולם נכון למועד הדוח, פעולות אלה טרם הושלמו(עודכן)כפי שהחשמל 

של "זמינות משתנה", אשר על אמות מידה והסדרה מבוסס דוראד של המשטר התפעולי של תחנת הכח  (4)

תחנת עד להספק המירבי של  יה חשמללמכור ללקוחותרשאית דוראד הם , ולפיחשמלהפורסמו על ידי רשות 

מחויב . מנהל המערכת )חח"י( כזמינות למנהל המערכתדוראד מעמידה ה מכרלא ש ההספקיתרת ואת הכוח 

החלק מתוך  אנרגיהמדוראד רכוש רשאי ללשלם לדוראד בגין הזמינות שמעמידה דוראד כאמור, וכן הוא 

מחיר לא יעלה על ובלבד שהמחיר המוצע כאמור , דוראדשמציעה  במחירזאת ו כאמורשהועמד כזמינות 

ההסכם בין  בדברלפרטים  .(להלן (6)"ק בס כמתואר) "של דוראד אישור התעריפי"שנקבע במקסימלי 

 . זה חלקל [ו]31.4.8סעיף "י למתן שירותי תשתית ומכירה של יכולת זמינות ואנרגיה ראה לחח דוראד

מהפעילויות הקבועות בחוק עשה פעילות יפי חוק משק החשמל, לא ת-על - ייצור והספקת חשמל רישיונות (5)

פי רישיון לפי חוק משק החשמל, ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי -משק החשמל אלא על

 תקנות)" 3997-משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעלי רשיון(, התשנ"ח רישיונו. תקנות

והחובות החלות על בעל  והתנאים למתן הרישיון, הכללים להפעלת הוראות בדבר כוללות "(הרישיון

 ברישיון להחזיק יש לצרכנים החשמל מכירת ולצורך ייצור ברישיון להחזיק יש חשמל ייצור לצורך הרישיון.

 . הספקה

להארכה  ניתנים שנים )אשר 20לתקופה של  חשמלייצור ל נותרישיו לדוראד הוענקו 2034 מאי בחודש

)עד  שנה של לתקופה ת חשמלספקאל רישיון כןו (בהתקיים תנאים מסוימיםשנים  30לתקופה נוספת של 

שנים נוספות )היינו, בצמוד לתקופה של  39לתקופה של  2035בחודש יולי  , אשר הוארך(2035לחודש מאי 

  ."(הרישיונות)" הייצור( נותרישיו

יכולת זמינה  ה שלבשיטנערכת המכירה למנהל המערכת  ,הייצור של דוראד נותרישיובהתאם לתנאי 

 ויעילות סדירותעמידה ברמת זמינות מינימלית, חובת דוראד על  יםמטילהייצור  נותרישיו .ואנרגיה

, החשמל לרשות דיווח חובתו של תחנת הכוח ועבודות תחזוקה בה תוביצוע בדיק , חובתהרישיון בהפעלת

ספקה, דוראד רשאית למכור אבהתאם לתנאי רישיון ה .על תקלות ועל בדיקות שנעשו בתחנת הכוח לרבות

תנאי ל בהתאםכמו כן  (.בלבד) צריכה נתוני אוגר אשרחשמל רציף  מונה םמותקן אצל אשר לצרכניםחשמל 

הגדרת המונח )לפי  הכוח תחנת מעלות מסוים מאחוז יפחתלא  דוראדכי ההון העצמי של  נדרשהרישיון, 

  הרלוונטי שם(.

הייצור, נקבע  נותלרישיוביחס  וכןבמישרין או בעקיפין,  ,, שעבוד או עיקולההעבראינם ניתנים להרישיונות 

אלא באישור מראש של השר והכל , נותהמשמש לביצוע הרישיו נכסלא ניתן למכור או לשעבד כל כי 

. שעבוד של שליטהכי נדרש אישור השר הממונה להעברה או  היתר, , ביןהממונה. בנוסף, קובעים הרישיונות

בנוסף, קובעים . במקרה שיש בהעברת שליטה גם שינוי תנאי הרישיון, נדרש גם אישור רשות החשמל

של שינוי בזהות של בעלי עניין בדוראד, יש לדווח לרשות החשמל על השינוי  הרישיונות כי בכל מקרה

  הרלוונטי.

, הממונה השר באישור, רשאית החשמל רשותהתקין,  המנהל כלליכפוף לזכות השימוע ותוך שמירה על 

, דוראדשל  התאמתה במידת שינויים חלו אם, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, נותלשנות את תנאי הרישיו

 השינויים אם וא(; הייצור לרישיון ביחס, הרישיון נשוא בטכנולוגיה אומשק החשמל ) שלהכללית  בסביבה

 )ביחס לרישיון הייצור( או את רמת השירותים שיינתנו. החשמל במשק התחרות את להבטיח כדי נדרשים

במקרה של הפרה או , כגון םלפני תום תקופת םאו להתלותאת הרישיונות לבטל רשאית אף רשות החשמל 

ולפי הוראות  נותהמפורטים ברישיו, והכל בהתאם לתנאים תנאי הכשירות לקבלת הרישיונותאי עמידה ב

  .הדין
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התחרות במשק שעלולות לגרום לצמצום פעולות  לבצע תרשאי האינ דוראד, ותנרישיוהבהתאם לתנאי 

 החשמל או לפגוע בה.

של וכן לפיצוי ושיפוי  ונותכתנאי לקבלת הרישיונות העמידה דוראד ערבויות להבטחת קיום תנאי הרישי

או כתוצאה מביטול הרישיונות, הגבלתם או  לה כתוצאה מאי מילוי תנאים אלה המדינה על נזקים שייגרמו

מהתשלום החודשי התעו"זי  70%בנוסף, על דוראד להעמיד ערבות לטובת מנהל המערכת בגובה  .התלייתם

כוללים כן . הממוצע של לקוחותיה בעונת הקיץ בהתאם לצריכתם בתקופה המקבילה בשנה הקודמת

 בדבר הביטוח שעל דוראד לקיים במשך תקופת הרישיונות. הרישיונות הוראות

  .לה שהוענקו הרישיונות בתנאי עומדת דוראד, הדוח למועד נכון

אישור " לקבל מחח"י, מוענק להםיצרני חשמל לצורך הבטחת התעריפים אותם זכאים  - אישור תעריפי (6)

ם באמות יהנובעים מההסדרים התעריפיבין היתר, תעריפים  ,כוללאשר , ידי רשות החשמל-על "תעריפי

רכישת חשמל, בקשר עם כוח עליון וביטוח, אחריות, דלק חליפי ותעריפים ליצרן  ם שלבנושאי המידה

קיבלה דוראד מרשות החשמל  2033בחודש ינואר רכישות זמינות ואנרגיה או רכישת שירותים נלווים. 

, (2014)היינו, עד לחודש מאי  ת הרישיון הייצורשנים ממועד קבל 20של בתוקף לתקופה , אישור תעריפי

 ,כמתואר לעיל , בין היתרהאישור התעריפי של דוראד כוללואשר מתעדכן לפי מנגנוני העדכון הקבועים בו. 

  .כולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכתתעריפים למכירת י

תעריפים לשירותי ניהול יינה קביעת נרשות החשמל שעלפרטים בדבר החלטה של  – מערכתיות עלויות (7)

יצרני החשמל הפרטיים יהיו , לפיה )כדוגמת דוראד( מסוימים של מערכת החשמל לכלל היצרנים הפרטיים

 נשאהלעמדת רשות החשמל מערכת החשמל הארצית, ושבהן  בניהולהכרוכות בגין עלויות ם חייבים בתשלו

לאיזון מערכת החשמל, שירותי גיבוי , כגון שירותים מערכתהחח"י לבדה, בהיותה מנהל  אותה עתעד 

לדוחות ( 2(ה()2.א.33 ראה באור, ליחידות היצור, שירותים לתחנות כוח ועלויות אדמיניסטרטיביות

  הכספיים.

ליצרני חשמל פרטיים במתכונת  תעריפים להסדרת שימוע פרסמה רשות החשמל 2035 ספטמברבחודש  (8)

בעלי רישיונות כלל רת התעריפים המוצעת תחול על לפי ההצעה, הסדהשונה מהמתכונת הקיימת כיום. 

בידם אישור תעריפי בתוקף במועד הרלוונטי. לעומת זאת, בעלי לא יהיה אשר קונבנציונלי, הייצור ה

 ביניהם - קבלת ההחלטה בעניין זהבעלי אישור תעריפי בתוקף במועד שיונות ייצור קונבנציונלי שהינם יר

כפוף לכך ) המוצעיםים יהתעריפל דעתם, להחליט להשתלב בהסדרים קוייהיו רשאים, לפי ש - דוראד

(, ולחילופין, להמשיך ולפעול במתכונת יבחרובו  שמלוא ההספק במתקניהם יפעל במסגרת ההסדר התעריפי

 דוראד, וטרם התקבלה החלטה של רשות החשמל בעניין זה למועד הדוח, נכון. בידם שישהאישור התעריפי 

החלטה לבחור במסלול הסדרת התעריפים המוצע במסגרת השימוע, והיא פועלת בהתאם  קיבלהלא 

 שבידה.  התעריפילאישור 

לחקיקה גם כפופה פעילותה של דוראד בייצור והספקה של חשמל  - סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם (9)

-עלבין היתר, ים, ורגולציה, שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתי

טיפול קרינה משדות אלקטרומגנטיים,  ,פליטת מזהמים לסביבה קרינה, רעש,ידי הטלת מגבלות באשר ל

  ."(החוקים הסביבתיים)"ושאיבת מים  , לרבות אחסונם, הובלתם וסילוקם,בחומרים מסוכנים

סנקציות כלכליות הסיכונים אשר דוראד חשופה אליהם עקב אי עמידה בחוקים הסביבתיים הינם 

ופליליות, שלילת היתרים או רישיונות, השהיית הפעילות ו/או עלייה בהוצאותיה של דוראד בשל נזקים, 

  ככל שייגרמו כתוצאה מאי העמידה בחוקים הסביבתיים.

 נכון. 2008-, התשס"חנקי אויר חוק לפיפליטה  היתרורישיון עסק, היתר הזרמה לים, היתר רעלים לדוראד 

החלים  הסביבה הגנתהחוקים והתקנות בנושא  בדרישות שלעומדת  היא, דוראדהדוח, למיטב ידיעת  למועד

 . עליה
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. מהותיות אינן הסביבתיים בחוקיםדוראד  שללמועד הדוח, העלויות השוטפות בקשר עם עמידתה  וןכנ

בעלי המניות של דוראד לשיפוי דוראד ו/או הגופים המממנים בקשר עם מפגעים סביבתיים,  להתחייבות

 .2031 לשנת התקופתי לדוח' א לחלק 32.2.3.31ראה סעיף 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות [ד]

זה , ובכלל נמוכות עלויות ייצור חשמל( 3) :כדלקמן הינםשל דוראד  פעילותהל יםההצלחה הקריטי מיגור

מכירת חשמל ( 1); יעיל של פעילות תחנת הכוח( ניהול 2); העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי ובהספקתו

, חח"ילו ,, כפי שקיימים ו/או יהיו מעת לעתיצרני חשמל פרטיים אחריםל בהשוואה בתעריפים תחרותיים

וקצרי ארוכי טווח התקשרות בהסכמים יכולת שיווק לשם ( 4)-; ועם לקוחות חוזית ארוכת טווח רתבמסג

 .בעלי חוסן פיננסילקוחות עם טווח 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות [ה]

הרגולציה המסדירה את ( 3: )כדלקמן הינםמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 

רישיון מרשות החשמל לשם פעילות במשק  קבלתהצורך ב לרבות ,החשמל והספקת הייצור בתחום הפעילות

. נוסף על כך, אי יציבות פעילותהחסם הכניסה העיקרי לתחום הינה  ,הרישיוןועמידה בתנאי  החשמל

לצורך ( 2)רויקטים בהיקף גדול במשק החשמל; ברגולציה עלולה להרתיע יזמים וגופים מממנים להקים פ

לצורך ( 1); , לרבות דרישות להעמדת הון עצמיהקמת תחנת כוח נדרשת השקעה של משאבים מרובים

עם ספקים בעלי ניסיון ומומחיות  להתקשר דרשנ החשמלעמידה בהתחייבויות חוזיות הנוגעות להספקת 

, הינם בעלי מונופולין במועד זה במבנה תחום הפעילות הקיים, אשר חלק מהם, בתחום לתקופה ארוכה

 ;או ספקים שהיכולת להחליפם הינה מוגבלת ולפיכך יש כלפיהם תלות הולכת הגז(הגז וכן ספק )כגון ספק 

תחנת כוח, נדרש להעסיק ולהתקשר עם  הקמה והפעלה שלבשל הרמה המקצועית הגבוהה הכרוכה ב( 4)

פרק הזמן שנדרש להקמת תחנת ( 5)כן ו מומחים בתחומים שונים, לרבות בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה;

ה לייצר ולספק חשמל הינו בין חמש עד עשר שנים, וזאת, בין היתר, בשל מורכבות כוח ועד אשר היא מתחיל

 הטכנולוגיה, ההקמה וההפעלה של תחנת כוח וכן בשל הצורך בעמידה של היזם ותחנת הכוח בדרישות

הינו המגבלות מתחום הפעילות  עיקרימחסום יציאה  .הכוח תחנת להקמת מימון ובגיוס שונותרגולטוריות 

 הממונה השר של לרבותים שונים, אישור תומחייבה ,ייצור רישיון בעל בתאגיד שליטה העברתעל  החלות

 הגופים המממנים את הפעילות.  שלאישורים  גם ולרוב

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  [ו]

 מתפוקת החשמל 50%-הטבעי משמש לייצור של כ הגזלמועד הדוח,  נכון - טבעי גז להספקת ביחס

ידי הממונה על ההגבלים העסקיים כבעלות -"( הוכרזו עלתמרהשותפות במאגר הגז "תמר" )" 7.בישראל

  .הטבעי הגז בשוק תחרות ליצירת פועלת עסקיים הגבליםל רשותה .הטבעי הגז תהספקבתחום  מונופולין

אותו ניתן להוליך בצינור  תלויה בהיקף הקיבולת של גזהאפשרות להולכת גז  - טבעי גזלהולכת  ביחס

נה המפעילה היחידה של הי "(נתג"זנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"חברת נכון למועד הדוח, . המוביל

מדחסים שמטרתם  ביצע פרויקט להוספת)תמר( יוסף כי ספק הגז מערכת הובלת הגז הטבעי בישראל. 

רות בין נתג"ז ללקוחותיה )ביניהם, במסגרת ההתקש להגביר את כמות הגז שעובר דרך צינור ההולכה.

 לקוחהמקסימלית אשר הלמערכת הובלת הגז, נקבע, בין היתר, היקף הקיבולת  םדוראד( לשם התחברות

                                                 

 

 זמין. (2036)למועד הדוח, טרם פורסם דוח כאמור לשנת  של רשות החשמל 2035 לשנתדוח מצב משק החשמל על  בהתבסס  7
  http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/doch_reshut_2015.pdf :בקישור

http://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/doch_reshut_2015.pdf
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היקף הקיבולת המקסימלית שנקבע בהסכם בין  ,הדוח למועד נכון. ההתקשרותתנאי  לפי לרכושרשאי 

לפי פרסומים פומביים, עשוי . הכוח תחנת שלנתג"ז לדוראד מספק כדי לייצר את מלוא כושר הייצור 

 עקב למשלכי גם אם ייווצר מחסור כאמור,  מעריכה דוראד , אולםהטבעי הגזאספקת ב מחסורלהיווצר 

 כספית השפעה צפויה לא, דוראד להערכת. בלבד בודדות שעות להימשך צפוי הדבר, קיצוניים אויר מזג תנאי

 . כאמור מחסור יווצריו במידה דוראד על מהותית

 צופה מידע הינה לעיל כמתוארדוראד  על, יווצריש, ככל ימחסור באספקת הגז הטבע השפעת בדבר ההערכה

על בסיס  בהתאם הדוח למועד דוראד של הערכותיה על המתבססת, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני

 באופן להתממש או, חלקה או כולה, להתממש שלא עלולה האמורה ההערכה. ניסיון הפעלת התחנה עד  כה

 הסיכון מגורמי כתוצאה/או ושינויים רגולטוריים בעניין זה מ כתוצאהלרבות , שנצפה מכפי שונה

 זה. בחלק 31.4.31 בסעיף המפורטים

 שיחולו תפעוליותהנושא של דחיסת גז ומגבלות  לבחינתועדה  םהקי התשתיות משרד, ופרסומי לפי ,כן כמו

למיטב ידיעת (. דוראדוהזמינה גורמים שונים להציג בפניה את עמדותיהם )ביניהם  הגז הולכת מערכת על

עבודת את השפעת בשלב זה ועדה זו טרם פרסמה את המלצותיה, ולפיכך דוראד אינה יכולה להעריך דוראד, 

  על פעילותה.  הועדה

 הסולר הינבת ההפעלה עלוואולם דלקית וניתנת להפעלה גם באמצעות סולר, -כאמור, תחנת הכוח היא דו

יר )בהשוואה להפעלה על בסיס גז(. בהתאם ואף מגבירה את רמת הפליטות לאו בסולרוהפעלה  היקר

אשר מיועד לשמש אותה לגיבוי לצורך הפעלה  לדרישות הרגולציה החלה עליה, לדוראד קיים מלאי של סולר

להפעיל את התחנה באמצעות גז. , במקרה של חוסר יכולת מקומית מאה שעות בעומס מלאלמשך התחנה 

(, 4[)ב]31.4.3 פיםבסעי ים"י )המתוארחח, להסכם בין דוראד לבין לאישור התעריפי ,לאמות המידה בהתאם

בגז )בין במקרה של מחסור זה( ולהסכמים הקיימים בין דוראד ללקוחותיה,  לחלק [ו]31.4.8-ו (,6[)ב]31.4.3

ל הגז, כמתואר לעיל( דוראד תרכוש מחח"י את האנרגיה אם בשל מחסור בהספקה או ביכולת ההובלה ש

החסרה לה לשם עמידתה בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה ותמכור אותה ללקוחותיה במחיר התעו"ז )היינו, 

)מנהל  ללא ההנחה המוסדרת בהסכמים אלה(, ומנגד תעמיד דוראד את תחנת הכוח בזמינות לחח"י

 הכוח על בסיס סולר. המערכת(, אשר מצידה תפעיל את תחנת 

 .לק זהחל 31.4.8 סעיף ראה, דוראד התקשרהנוספים אודות הספקים עמם  לפרטים

  ייצור; כושר ושירותים מוצרים 31.4.2

, הניתנת להפעלה בגז טבעי או בסולר כדלק חלופי כגיבוי, ובעלת דלקית-הינה תחנת כוח דותחנת הכוח 

 .תחנת הכוחמגוואט משמש לתצרוכת עצמית של  20-, כאשר עד כמגוואט 860-סימלי של כקכושר ייצור מ

טורבינות גז ביחד פעולה של משלבת אשר )מחז"מ(,  "המחזור המשולב"מבוססת על טכנולוגיית ת הכוח תחנ

  .קיטורעם טורבינות 

 לקוחות 31.4.1

אשר רובם הינו , עם מספר מפעלים ולקוחות תעשייתיים ת חשמלהספקהסכמים לב התקשרה דוראד

בהסכמים אלה הלקוח אינו מחויב  .שנים 5שנים וניתנים להארכה לתקופה נוספת של  30לתקופה של 

, 8הכוח תחנתשל הייצור  מכושר 95%-כשל  המכירמשקפים  ההסכמים הקיימיםמלית. ילרכישת כמות מינ
                                                 

 

המאופיינים השיעור האמור מתייחס לצריכה מקסימלית של כלל הלקוחות החתומים על הסכמים כאמור בעונת הקיץ   8
 בשיאי ביקוש מצד הלקוחות.
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ידי רשות -לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע עלתעריף ם הנחות ביחס למימגל , ברובם,אשר פיםבתערי

ידי -או חוזית על שיעור ההנחה אשר ניתן למכור בו חשמל על תיצוין, כי לא קיימת מגבלה רגולטורי .החשמל

  דוראד.

לא  לצרכןזכות יציאה לכלול  דוראדהסכמי הספקה חדשים של על פי רישיון ההספקה שהוארך כאמור, -על

 לפניגבי הסכמים שנחתמו מגבלה זו אינה חלה ליובהר כי שנים ממועד תחילת הספקת החשמל ) 5-יאוחר מ

  הארכת רישיון ההספקה(.מועד 

)חח"י( זמינות ואנרגיה למנהל המערכת יכולת לפרטים אודות ההסדרים החלים על דוראד ביחס למכירת 

 .זה לחלק [ו]31.4.8 -ו (4[)ב]31.4.3 סעיפים ראה

  תחזית נתונים תפעוליים 31.4.4

נכון  דוראדהערכותיה של  לפי, ממוצעתלשנה  דוראדהתפעוליים )תזרימיים( של  להלן תחזית בדבר נתוניה

   למועד הדוח:

 ("חש)במיליוני  מוערך טווח התפעול הנתון
 3,080-3,220 , נטוצפויות הכנסות

 600-640 צפויות עלויות תפעול
 170-420 קרן וריבית( –עלויות מימון )שירות חוב 

  

 : כדלקמן הינן האמורות התחזיות בבסיס העומדות העיקריות ההנחות

  – ההכנסות תחזית [א]

. מבוססת על ההסכמים הקיימים עם לקוחות במועד הדוח והתעריפים הקבועים בהםתחזית ההכנסות  [3]

המעודכן )לאחר שהובאו בחשבון החלטות רשות החשמל בדבר  תחזית ההכנסות מוצגת לפי תעריף התעו"ז

ועלויות מערכתיות  9שעיקרם רכיבי הולכה, איבודי אנרגיה בניכוי המרכיבים בתעו"ד, עדכונו כמתואר לעיל(

 .נותנת ללקוחותיהבניכוי ההנחה הממוצעת שדוראד ו

ובגין יתר המרכיבים בתעו"ז שעיקרם רכיבי הולכה,  תשלום בגין רכיב הייצורגובה מלקוחותיה דוראד  [2]

בעוד ידי דוראד לחח"י, -מועברים על , כאשר יתר המרכיבים בתעו"זאנרגיה ועלויות מערכתיות איבודי

המועברים רכיבים הבניכוי בנטו, ה בגינם. תחזית ההכנסות מוצגת ידוראד נושאת בסיכוני האשראי והגבי

  .כאמור לחח"י

תחזית ההכנסות מבוססת על הכנסות של דוראד מלקוחות פרטיים )המהווים את עיקר ההכנסות( בהתאם  [1]

העמדת ההכנסות בגין  תחזית הכנסות מחח"י עבור זמינות ואנרגיה.לביקושים של אותם לקוחות, ועל 

 .כל יכולת הייצור הפנויה שלא נמכרה ללקוחות הפרטייםמבוססת על הזמינות למנהל המערכת 

לפי התפלגות בין עונות השנה, על של דוראד שנה ממוצעת של צריכת הלקוחות הקיימים הינה לפי תחזית ה [4]

  .לקוחותהבסיס נתוני הצריכה של 

 

 

                                                 

 

 איבודי אנרגיה הינם הפער בין האנרגיה המיוצרת בתחנת הכוח לבין האנרגיה שמסופקת בפועל ללקוחות.  9
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  – כוללות בעיקר תחנת הכוחעלויות התפעול של תחזיות  [ב]

על בסיס  ;תחנת הכוחמתוך עלויות תפעול  למעלה משני שלישיםהמהוות עלויות גז לרבות הולכת הגז,  [3]

הסכם ב הקבועים המחירים בסיס על כן, וגז הולכת עלויות לעניין הגז רשותידי -על המפורסמיםתעריפים ה

 של דוראד עם תמר. קייםה

תפעול התחנה. עלויות אלו כוללות עלויות תפעול  מתוך עלויות שלישתפעול שוטף, המהוות כעלויות  [2]

, בהתאם למחירים הנקובים בהסכמי התפעול והתחזוקה של דוראד תחנת הכוחותחזוקה שוטפים של 

 עלויות מים, תשלום בגין חכירת קרקע וכדומה.

  .זה חלקל 31.4.30.3סעיף בכמפורט  ם להסכמי המימון של דוראדהינן בהתא – עלויות המימון

  "ח(:ש)במיליוני  רגישות ניתוח [ג]

 גבוה טווח נמוך טווח 

 חיצוניים מלקוחות בהכנסות שינוי
±(1%) 

3,056 3,080 3,304 3,391 3,220 3,247 

 עלות)ללא  הגז בתעריף שינוי
 מאגר להסכםבהתאם  (הגז הולכת

 (±1%"תמר" )

(587) (600) (631) (627) (640) (651) 

 (458) (420) (182) (404) (170) (116) (0.5%)± הריבית בשיעור שינוי
       

 כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע ןהינ לעיל]ב[  -]א[ ו 13.4.4 עיףהמובאות בס דוראדוההערכות של התחזיות 

על , המפורטות לעיל ההנחות על בהסתמך, דוראדשל  כותיההער על תוהמתבסס, ערך ניירות בחוק

זה, של דוראד כפי שהינו נכון למועד  פיאישור התעריה, על הדוחהסכמים שנחתמו עם לקוחות עד למועד 

למועד הדוח של דוראד הקיימות ת העבודה ועם ספקים כפי שנחתמו עד למועד זה, על תכני על הסכמים

 אלה ותהערכתחזיות ו. תשתיותהגז ומשרד השל רשות והחלטות מחייבות ם יועל הסדרים רגולטורי

 שלפימכך  כתוצאה, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, ןאו חלק ן, כוללהתממש שלא ותעלול

אין ודאות כי הערכות דוראד בהתאם ו מליתית רכישה של כמות מינאין חובקיימים ההסכמים עם לקוחות 

משינוי במערכת  ו/או דוראדהרכב הלקוחות של כתוצאה משינוי ב ו/או לגבי ההכנסות בעתיד יתממשו

ועם ספקיה, לרבות שינויים במחיר הגז ו/או אי עמידת ספקי דוראד  יהעם לקוחותשל דוראד ההסכמים 

 שינויים ברמת הביקושים ו/או משיבושים בהספקת הגז הטבעי מסיבות שונותו/או מ בהתחייבויותיהם

)למשל,  דוראדשל  פימשינוי ברגולציה החלה על תחום הפעילות, לרבות שינויים באישור התעריו/או 

רשות החשמל נוספים שמערכתיים או אחרים תעריפים בשל קביעת או ו/ כתוצאה משינוי עלות רכיב הגז(

ם במצב אירועים מדיניים, אירועים ביטחוניים, שינויי בשלו/או  יצרני חשמל פרטייםהחיל על עשויה ל

שינויים בשערי ל חומרי גלם ושבמחירים  עלייה, שוק החשמל ושוק הגז, אסונות טבע, כשלים טכניים

 . זה לחלק 13.4.13בסעיף חליפין ו/או כתוצאה מגורמי הסיכון המפורטים 

  עונתיות 31.4.5

הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים השורר באותה של דוראד  יההביקוש לחשמל מצד לקוחות

 -החודשים יולי ואוגוסט; עונת החורף  -עונה. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן: עונת הקיץ 

)אביב וסתיו(, החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר  -החודשים דצמבר, ינואר ופברואר; ועונות המעבר 

שים לחשמל גבוהים יותר בעונות החורף והקיץ וצריכת החשמל הממוצעת בעונות אלו עד נובמבר. הביקו

ביקוש עקב תנאי אקלים קיצוניים של קור או  יגבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיא

שהינו  וזמן עומס תעריףבעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפי תעו"ז ) דוראדחום. כמו כן, הכנסות 

תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך היממה( שכן תעריפי 

 .התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת הקיץ לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף
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   ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע 31.4.6

בהסכם חכירה )כפי שעודכן( של מקרקעין  התקשרו דוראד ושתא"א 2008נובמבר  בחודש - הסכם חכירה

דונם, עליהם הוקמה תחנת הכוח. לפרטים אודות הזכויות של דוראד במקרקעין, ראה סעיף  75-בשטח של כ

. בהמשך לאמור באותו סעיף ביחס להעברת הזכויות בין 2031)א( לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  32.2.3.30

 .ידי מנהל מקרקעי ישראל-הסכם זה נחתם על 2035קצא"א לשתא"א, יצוין כי בחודש אפריל 

עם הפעלת תחנת הכוח,  בקשר לדוראדוהספקת החשמל שניתנו  הייצורלפרטים אודות רישיונות  - רישיונות

  .זה חלקל (5[)ג]31.4.3סעיף ראה 

 אנושי הון 31.4.7

קיימות תכניות  לדוראד. וניהול מטה בתפקידי עובדים עשר שלושה מעסיקה דוראדהדוח,  עדמול נכון

 לעובדים. תגמול

   וספקים גלם חומרי 31.4.8

 הסכם לרכישת גז טבעי  [א]

תרכוש מתמר גז טבעי לשם הפעלת דוראד  לפיו תמרהתקשרה דוראד בהסכם עם  2032אוקטובר חודש ב

  , לפי עיקרי התנאים שלהלן:תחנת הכוח

)מיליארד  BCM 33.2-גז טבעי בהיקף כולל של עד כ פי ההסכם התחייבה תמר לספק לדוראד-על .3

 "(, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם.הכוללת החוזית הכמותמטר מעוקב( )"

( שנים ממועד 36עשרה )-תקופת ההסכם תחל במועד החתימה על ההסכם ותסתיים בתום כשש .2

מות החוזית תחילת הזרמת גז לתחנת הכוח של דוראד או במועד בו דוראד תצרוך את מלוא הכ

הכוללת, לפי המוקדם מביניהם )לכל אחד מהצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת ההסכם 

לתקופה של עד שנה נוספת בהתקיים תנאים המפורטים בהסכם, או עד שדוראד תצרוך את מלוא 

 "(.ההסכם תקופתהכמות החוזית הכוללת של גז טבעי, לפי המוקדם מביניהם( )"

 50%אופציה להפחית את הכמות השנתית המינימלית, כך שזו לא תעלה על בהסכם ניתנה לדוראד  .1

מכמות הגז השנתית הממוצעת שתצרוך בפועל בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה, 

כפוף להתאמות שנקבעו בהסכם. ככל שתוקטן הכמות השנתית המינימלית יופחתו בהתאם יתר 

ציה ניתנת למימוש במהלך התקופה שתתחיל החל מהשנה הכמויות החוזיות שנקבעו בהסכם. האופ

)לפי המאוחר מביניהם(  2038בינואר  3פי ההסכם או ביום -החמישית לאחר תחילת הזרמת הגז על

 2020בדצמבר  13פי ההסכם או ביום -ותסתיים בתום השנה השביעית לאחר תחילת הזרמת הגז על

האופציה כאמור, תופחת הכמות כאמור לעיל  )לפי המאוחר מביניהם(. הודיעה דוראד על מימוש

  בתום שנה ממועד מתן ההודעה ועד לתום תקופת ההסכם.

יקבע מעת י, כפי שהבסיסי מחיר הגז יוצמד לתעריף ייצור החשמל, בין היתר, כי קובע הסכם האמורה .4

 . , הכולל "מחיר רצפה"רשות החשמלידי -על לעת

 טבעי מדי שנהגז כמות מינימלית של מתמר לרכוש יבת מחודוראד כן נקבע בהסכם, בין היתר, כי  .5

(Take or Pay)  ואשר מותאמת מדי שנה לפי בהסכם רכיבים נוסחתיים שנקבעולפי אשר נקבעת ,

כמות הגז מלוא בפועל את ך תצרודוראד לא אם להסכם,  בהתאם .הנתונים בפועל של אותם רכיבים

חויב בתשלום בגין מלוא הכמות שלה התחייבה כאמור, אך ת היאכאמור,  התחייבהלה המינימלית 

במהלך תקופה של שלוש השנים שלא צרכה באותה שנה כאמור  כמותאת ה לצרוךהיא תהיה רשאית 

בחודש  ., הכל כאמור בהסכםמחויבת מדי שנההיא  לההגז המינימלית  לכמות בנוסףוזאת , העוקבות

 בגין הגז לרכישתיו תבוטל המחויבות של דוראד הגיעה דוראד להסדר עם תמר לפ 2035נובמבר 
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. כן הסדירו דוראד ותמר מחלוקת לגבי התעריף אליו בפועל הגז צריכת למועד שקדמה התקופה

 מוצמד מחיר הגז, ללא השלכות כספיות לדוראד. 

אספקת  "(הביניים תקופת; "הגז רכישת בהסכם )כהגדרתה הביניים תלהסכם, במהלך תקופ בהתאם .6

באותה עת לאחר אספקת גז  לתמרהגז הטבעי שתהיינה זמינות  לכמויותה בכפוף תהי לדוראדהגז 

טבעי ללקוחות אחרים של תמר עימם נחתמו הסכמים לאספקת גז טבעי קודם לחתימה על הסכם עם 

 פרויקט , ככל שתשלים,תשלים שתמר לאחר תסתיים הבינייםקובע ההסכם כי תקופת  עודדוראד. 

 תנאים בהתקיים, תמר ממאגר טבעי גז של וההולכה הטיפול מערכת של האספקה קיבולת להרחבת

לפיה  תמרקיבלה דוראד הודעה מאת  2035אפריל  בחודש. בהסכם המפורטים מסוימים מתלים

, דוראד להערכת. 2020וצפויה להסתיים בחודש ספטמבר  2035בחודש מאי  החלה הביניים תקופת

אם וככל שדוראד תרצה בעתיד  .משמעותית להיות צפויה לא פעילותה על תמר הודעת של ההשפעה

לרכוש כמות גז מעבר לכמות החוזית לפי ההסכם הקיים בינה לבין תמר, שינוי מסוג זה יהא כפוף 

ובהתאם להסדרה הרגולטורית כפי שתהיה קיימת באותה עת  למגבלות בקשר עם קיבולת להולכת גז

 זה.   לחלק ]ו[31.4.3 סעיףים ראה בנושא הולכת הגז. לפרטים נוספ

 אספקה של במקרה פיצוי מנגנוני כגון זה מסוג בהסכמים המקובלות נוספות הסכמות כולל ההסכם .7

 .ועוד אחריות תקרת, הגז איכות, בחסר

 לדוראד תלות בתמר בכל הקשור להספקת גז טבעי.

 טבעי גז הסכם הולכת [ב]

יועבר שרוכשת דוראד מתמר פיו הגז הטבעי ל, ג"זהתקשרה דוראד בהסכם עם נת 2030נובמבר בחודש 

לפי ההסכם תשלם דוראד תשלום חודשי קבוע בגין  .לתחנת הכוח באמצעות רשת ההולכה של נתג"ז

לדוראד . בצינור הגזבפועל וזרם תגז שכמות המשתנה בגין הקיבולת בצינור הגז המוקצית לה, ותשלום 

 בכל הקשור להולכת גז טבעי לתחנת הכוח. תלות בנתג"ז

 (EPC-ה הסכם) הכוח תחנת להקמת הסכם [ג]

התקשרה דוראד לצורך ההקמה של תחנת הכוח, לרבות התמורה שנקבעה  ובההקמה  םהסכ אודות לפרטים

 2034 מאי בחודש .2031א' לדוח התקופתי לשנת  חלק( ל3)ב()32.2.3.32סעיף  ראהבגין שירותים אלה, 

בקשר "( לן ההקמהבקשל תחנת הכוח )"הודעת קבלן ההקמה בהמשך ל. הכוח תחנת של הקמתה הושלמה

ולאחר מו"מ בנושא, הסכימו דוראד וקבלן ההקמה על להערכת עלויות של מספר הוראות שינוי בפרויקט 

 חוזית כלפיומלוא מחויבויותה ה אתשילמה לקבלן ההקמה דוראד  2035ובמהלך שנת התחשבנות כוללת, 

   לשם סילוק סופי של כל התחייבותיה של דוראד כלפיו. תשלום תוספת וכן, דולר מיליון 877-כשל  כוםבס

 החברה לפיועם קבלן ההקמה,  בהסכם 2033 בשנת החברה התקשרה, של התחנה הסכמי ההקמה במסגרת

)לפרטים נוספים ראה  ( תבצע עבודות הנדסה אזרחית להקמת תחנת הכוח של דוראדבניה דורי)באמצעות 

 החברה ביןנכון למועד הדוח, . לדוחות הכספיים )סולו( של החברה הכלולים בדוח התקופתי( ו(.4ז.באור 

 ובמוסדאביב -בתל המחוזי המשפט ביתההקמה מתנהלים הליכים משפטיים ב קבלן לביןודורי בניה 

ההתחשבנות שבין הצדדים בקשר עם ההסכמים האמורים, לרבות בנושא  בקשר( ICC) בלונדון לבוררות

 ראה האמוריםאודות ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים  נוספים לפרטיםלעבודות האמורות. 

מבעלי המניות של  ,ידי זורלו-לפרטים אודות מכתב שנשלח לדוראד על .הכספיים לדוחות (5.ד.39 באור

ראה גם  לדוחות הכספיים. (7(ה()2.א.33באור בעניין העבודות האמורות ראה  2035בחודש דצמבר  ,דוראד

לדוחות הכספיים בעניין תובענה נוספת בקשר לדרישת דמי ייזום מדורי בניה בעניין  (35.ד.39 באור

 ההתקשרות האמורה.
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)מבעלות  ולזורלו לאדלקום הקשורה חברה, הסכם עם איזום בע"מבדוראד התקשרה  2035בחודש פברואר 

 ."חש מיליון 58-כ של לסך בתמורה, הכוח תחנת בהקמת הקשורות עבודות להשלמת(, בדוראד המניות

 (O&M-)הסכם התפעול ותחזוקה  הסכם [ד]

לפרטים אודות הסכם התפעול והתחזוקה בו התקשרה דוראד עם חברה בבעלות מלאה של שתא"א לצורך 

חלק מהשירותים לגבי קבלנות משנה הסבתו בהסכם קבלת שירותי תפעול ותחזוקה של תחנת הכוח, לרבות 

סעיף  ראה ,זורלוידי -על המוחזקת חברהאל  האמורידי קבלן התחזוקה -הניתנים לפי ההסכם על

בוצע עדכון של מחירי חלק  2036חודש אוגוסט  במהלך. 2031א' לדוח התקופתי לשנת  חלק)ג( ל32.2.3.32

 חל העדכון. O&M -ה בהסכםוזאת בהתאם למנגנון עדכון הקיים  O&M -מהסעיפים הנכללים בהסכם ה

לדוראד תלות בקבלן התפעול והתחזוקה בכל הקשור לתפעול ולתחזוקה  .2036 שנת מתחילת רטרואקטיבית

   של תחנת הכוח.

 סולר אחסון הסכם [ה]

אד תאחסן . בהתאם להסכם, דורקצא"א לאחסון סולר במתקני 2031מחודש יוני לדוראד הסכם עם קצא"א 

גיבוי של דלק חליפי כמתחייב מתוקף תקנות משק החשמל והן הן לצרכי  להסולר בכמויות הדרושות 

מטר מעוקב בהתאם לתנאים ולתקופות המפורטים  34,000 -לצרכים שוטפים בכמות כוללת המוערכת בכ

   בהסכם.

  ואנרגיה זמינות יכולת של ומכירה תשתית שירותי למתןעם חח"י  הסכם [ו]

למתן שירותי תשתית ומכירה של יכולת זמינות  התקשרה דוראד בהסכם עם חח"י 2030אוגוסט חודש ב

 לדוראדלהעניק  וכןהחשמל, את תחנת הכוח לרשת  לחברהתחייבה חח"י  לפי ההסכם האמור, ואנרגיה.

הפרטיים לצרכנים ידי דוראד -עלת החשמל הספקאשר יאפשרו את  לוויםשירותי תשתית, גיבוי ושירותים נ

ידי -ייקבעו מעת לעת עלאלה כפי ש ,דוראדעל  המידה החלות, ובתמורה למחירים שייקבעו לפי אמות במועד

, בין היתר, בדבר הציוד, החומרים והנכסים המשמשים והמיועדים בהסכם נקבעו הוראות .רשות החשמל

  .תחזוקה בגינםהשירותי  ידי חח"י, בדיקתם ומתן-תחנת הכוח לרשת החשמל, הפעלתם על לשימוש לחיבור

לפי ההסכם האמור דוראד התחייבה להעמיד לחח"י זמינות משתנה בגובה ההספק שלא מיועד ללקוחות 

בידי רשות החשמל, ולמכור לחח"י את הקצה של דוראד, בהתאם לתוכנית ייצור שמתכונתה נקבעת 

מנגד, חח"י התחייבה  בתה.האנרגיה החשמלית שחח"י תבקש לממש מתוך הזמינות המשתנה שהועמדה לטו

פרטי קונבנציונלי(, )יצרן חשמל  משק החשמלתקנות ל בהתאםואנרגיה לרכוש מדוראד יכולת זמינות 

בו מובהר, כי במקרה  המסחרית. עלהממועד ההפשנה  20, וזאת לתקופה של הרלוונטיות 2005-התשס"ה

עבור כל יכולת מחח"י ללקוחות פרטיים, דוראד תהא זכאית לתשלומים דוראד לא תמכור כלל חשמל 

בו הציעה מחיר האת לדוראד חח"י , תשלם אנרגיהמכירת לבתמורה הזמינות הפנויה שלה. כן נקבע, כי 

בהתאם ידי רשות החשמל -נקבע עלש דוראד למכור למנהל המערכת, אך לא יותר ממחיר המקסימום

  .של דוראדהתעריפי לאישור בהתאם אד ולאמות המידה החלות על דור

  חוזרהון  31.4.9

ההון החוזר של דוראד מורכב מנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. הנכסים השוטפים כוללים 

בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, יתרת לקוחות, חייבים ויתרות חובה, פיקדון משועבד ומכשירים פיננסיים 

. מיליון ש"ח 432 -מסתכמת בכ 2036בדצמבר  13ון ליום נכשל דוראד נגזרים. יתרת הנכסים השוטפים 

בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים,  שוטפות חלויות בעיקר כוללותדוראד  שלהשוטפות  ההתחייבויות

ההתחייבויות השוטפות  יתרת זכאים ויתרות זכות.וספקים חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים, 

דוראד  שלהגירעון בהון החוזר  סך"ח. ש מיליון 580 -כב מסתכמת 2036בדצמבר  13נכון ליום של דוראד 

מסיווג של החלויות  בעיקרבע ובהון החוזר נ הגירעון"ח. ש מיליון 366סך של על  עמד 2036בדצמבר  13 ליום
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השוטפות בגין ההלוואות מתאגידים בנקאיים כאשר התזרים התפעולי לשירות החוב צפוי להיצבר במהלך 

 .השוטפת התקופה

  מימון 31.4.30

 וערבויות הלוואות בעלים ;הסכמי מימון 31.4.30.3

בהם התקשרה דוראד עם תאגידים בנקאיים ועם גופיים "( הסכמי המימון)"לפרטים אודות הסכמי המימון 

לרבות התחייבויות בעלי  עמדת אשראי ואמצעים פיננסיים לדוראד לשם הקמת תחנת הכוח,הלמוסדיים 

א' לדוח התקופתי לשנת  חלקל 32.2.3.31ראה סעיף המניות של דוראד בקשר עם העמדת מימון כאמור, 

לפרטים בדבר הוראות הסכמי המימון, כפי שעודכנו, בהתייחס  , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2031

ידי דוראד )"חלוקה" בהסכמי המימון כוללת גם החזר הלוואות בעלים(, ראה סעיף -יצוע "חלוקה" עללב

  לחלק זה. 31.1

שהועמדה לרשות דוראד לשם , ביצעה דוראד משיכה אחרונה ממסגרת האשראי 2036הלך חודש יולי מב

קרנות רזרבה אשר נכללו , וזאת לצורך מימון עלויות הקמה ומילוי בהתאם להסכמי המימוןהקמת התחנה 

, 2036בדצמבר  13נכון ליום . במסגרת האשראי. לאחר ביצוע משיכה זו בוטלה יתרת מסגרת האשראי

 מיליארד ש"ח 1.6-בסך של כ האמורההאשראי  מסגרת מתוךדוראד מסתכמות ההלוואות אשר נטלה 

 .(5.77%-5.58%)שיעור ריבית אפקטיבית 

 עומדת דוראד, דוראד של המזומנים תזרימי לתחזיות בהתאםהדוח,  ולמועד 2036בדצמבר  13ליום  נכון

  הכיסוי אשר נקבעו במסגרת הסכמי המימון. ביחסי

, בנפרד וכל אחד לפי חלקו הזרימובעלי המניות של דוראד הסכמי המימון, מסגרת התאם להסכמות שבב

מיליון  642-של כבסכום כולל בעלים  הלוואות כולל) הפרויקט מעלות 20%בשיעור של הון עצמי היחסי, 

 (. 2031-ו 2032מניות של דוראד בשנים  להוןהומרו ש"ח 

 כולל ריבית והצמדה שנצברו לאותו מועד לסך של דוראדהסתכמו הזרמות הבעלים ל 2035בדצמבר  13 ליום

 150בסך  קןחל, 2031עד  2033בשנים  להון הומרמיליון ש"ח  642בסך של  חלקןש"ח אשר מיליון  3,368

 פיננסיות מידה באמות לעמידה בכפוף בעתיד להיפרע ותצפוי ויתרתן 2036 שנת במהלך הוחזרמיליון ש"ח 

 50, ביצעה דוראד החזר נוסף של הלוואות בעלים בסך של 2037בינואר  13ביום  .המימון בהסכמי כמפורט

 החזרי בניכוי ;ריבית)כולל  המניות של דוראדבעלי יתרת הלוואות , 2036בדצמבר  13יום נכון למיליון ש"ח. 

חלקן של דורי אנרגיה ושל  ,ה)מתוכ "חש מיליון 212-כהינה ( האמור למועד עד שבוצעו בעלים הלוואות

ממועד הסגירה  החל"(. הבעלים הלוואות)" (בהתאמה"ח, ש מיליון 22 -וכ "חש מיליון 41 -החברה הינו כ

שיעור ריבית שנתית בהבעלים  הלוואות( ואילך נושאות 2030נובמבר  חודשב)הסכמי המימון  שלהפיננסית 

, כפוף 2036שנת מ החל חלהלוואות הבעלים  שלפירעונן  מועדלעיל,  כאמור. מדד צמודות הןו ,30%של 

  .שעודכנו כפי, לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכמי המימון

למילוי  , בין היתר,לשמשצפויים דוראד בהתאם להסכמי המימון, עודפי מזומנים הנצברים מפעילותה של 

 קרן, כבדה לתחזוקה קרן, החוב לשירות קרן הינן ביניהן שהעיקריות, קרנות רזרבה לשימושים שונים

 כוללת כבדה לתחזוקה הקרן, 2036בדצמבר  13 יוםל נכוןשלישיים. להעמדת ערבויות לצדדים  וקרן לחלוקה

הרזרבה לקנסות  קרן"ח, ש מיליון 351-כ של סכום כוללת לחלוקה הקרן"ח, ש מיליון 41-כ של סכום

מיליון  200-לשירות החוב כוללת סכום של כ הרזרבה וקרןמיליון ש"ח,  35-רגולטוריים כוללת סכום של כ

 . ש"ח

 כנדרש(, דוראד, באמצעות בעלי מניותיה )לפי חלקם היחסי בהחזקתם בהעמידה דוראדהדוח,  למועד נכון

לצורך עמידה בתנאי הרישיונות החשמל  ורשות, ערבויות בנקאיות לטובת נתג"ז, מוןהמי להסכמי בהתאם

"י חחוכן לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל כמתחייב מתוקף ההסכם עם  דוראדשהוענקו ל
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רזרבה  קרןמילוי  עם, המימון להסכמי בהתאםידי רשות החשמל. -לובהתאם לאמות המידה המפורסמות ע

שנצבר בקרן הרזרבה  הסכוםידם עד לגובה -על שהועמדו ערבויותלבעלי המניות  לשחרר ניתן, לערבויות

, מיליון ש"ח בחשבון הערבויות לצדדים שלישיים 70הפקידה דוראד סך של  2035מהלך שנת לערבויות. ב

 מדושהועסך הערבויות , יתרת אישור הדוחות הכספייםלמועד  שוחרר סכום הפיקדון האמור. 2036ובשנת 

הינו )מתוכו חלקן של דורי אנרגיה והחברה  "חש ןיליומ 361 -כהינו  כאמור דוראדידי בעלי המניות של -על

  .(התאמהבש"ח,  מיליון 35 -ומיליון ש"ח  13

 מתאגידים ערבויות העמדת עם בקשרלעמוד  החברהאודות אמות מידה פיננסיות בהם נדרשה  לפרטים

  לדוחות הכספיים. (4(ז.2.א.39באור , ראה אנרגיה לדורי בנקאיים

-נה מקבוצת הי( שהInvestment Grade"רמת השקעה" )-למועד הדוח, לדוראד דירוג פיננסי בנכון  - דירוג 31.4.30.2

A ידי מידרוג בע"מ-ומעלה אשר נקבע על. 

 מיסוי 31.4.33

נחשבות  2032עד וכולל שנת  דוראד. עם זאת, שומות מס של טרם קיבלה שומות מס מיום היווסדה דוראד

  פי דין(.-כשומות סופיות )כפוף למגבלות על

, ובהתאם לכך 3969-, התשכ"ט(מסים)חוק עידוד התעשייה בהתאם לתעשייתית" הינה "חברה  ראדוד

  ח.וזכאית להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים בגין נכס תחנת הכ

  משפטיים הליכים 31.4.32

ו/או דורי אנרגיה לבין דוראד ו/או בעלי מניות שלה מתנהלים מספר הליכים  בין החברה ו/או אלומיי

תלויים המשפטיים ההליכים הלפרטים בדבר משפטיים, בבתי המשפט ו/או בבוררויות, בנושאים שונים. 

צד להם בקשר עם תחום פעילות דוראד  ןדוראד הינדורי אנרגיה ו/או ו/או  החברהנכון למועד הדוח ש

( ובאורים 8) –( 4(ה()2.א.33 בבאורה. -ו. ד סעיפיםראה ( לחברהו/או בי דרישה שנשלחו לדוראד )לרבות מכת

  .הכספיים לדוחות (35 -( ו33.ד.39

  דוראד הפעילות בתחוםבגורמי סיכון  דיון 31.4.31

 גורמי סיכון מקרו 

במשק  הפועליםהגורמים בשנים האחרונות חלו שינויים רבים ברגולציה ובחקיקה החלות על  – רגולציה

ידי יצרני חשמל פרטיים או עדכון הסדרים -בתעריף המקסימלי למכירת אנרגיה עלכגון שינויים , החשמל

מחד, שינויים תכופים ומשמעותיים . זה לחלק ]ג[-ו]ב[ 31.4.3 ףסעיראה  נוספיםלפרטים תעריפיים. 

לפתיחת משק החשמל לתחרות  העדר רגולציה מקיפה ועקבית בסוגיות הקשורותומאידך  ברגולציה כאמור

להשפיע על  יםולהסדרתו, ובכלל זה בנושא התעריפים המאושרים לשחקנים השונים במשק החשמל, עלול

  .תוצאות פעילותה של דוראד ועל מצב עסקיה

הרעה במצב המדיני, הביטחוני והכלכלי בישראל עלולה לגרום  – בישראל והכלכלי הביטחוני, המדיני המצב

טחוניים ו/או פוליטיים כגון מלחמה או ילותה של דוראד ו/או לפגיעה בנכסיה. אירועים בלקשיים בפעי

אירועי טרור, עלולים לגרום לפגיעה במתקניה של דוראד, ובכלל זה בתחנת הכוח עצמה ו/או באמצעי 

ההובלה הייצור ו/או באמצעי ההובלה של הגז אל תחנת הכוח ו/או באמצעי ההובלה של החשמל אל מערכת 

 ידי דוראד ללקוחותיה באופן רציף, אמין ואיכותי.-ו/או באמצעי האחסון, ובכך לפגוע בהספקת חשמל על

יצוין, כי בשל קרבתה של תחנת הכוח לרצועת עזה, דוראד השקיעה בחיזוק המבנים, לרבות חדר הפיקוד, 

כן, -כמול גם בעיתות לחימה. שתחנת הכוח תוכל להמשיך ולפעובאופן שיהיו עמידים בפני פגיעה ישירה, ו

  ,ראדל דופגיעה בלקוחותיה שבשל גם בעקיפין,  על פעילותה של דוראד להשפיעאירועים כאמור עלולים 
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שריפות עלולים לפגוע במתקניה וכן פגעי טבע שונים, כגון שיטפונות ורעידות אדמה,  – ושריפותטבע  אסונות

רציפה, אמינה ואיכותית ללקוחותיה. בשל טיב הפעילות  של דוראד ובכך לפגוע בפעילותה ובהספקת חשמל

של דוראד, ובכלל זה שימוש בחומרים דליקים, עבודה בטמפרטורות ובלחצים גבוהים ואחסון דלקים 

פגעו כתוצאה מפגעי טבע ו/או יימתקנים ש שיקום אש.בתחנת הכוח, מתקניה של דוראד חשופים לסיכוני 

עלול להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים ולהתמשך פרק זמן ממושך, ועל כן עלול לגרום  ותשריפמ

דוראד רוכשת את פוליסות הביטוח הדרושות  .דוראדלהשבתה מלאה ו/או חלקית של אמצעי הייצור של 

לפי וזאת , )לרבות כיסוי בגין אובדן רווחים, במקרים מסוימים( פעילותהסיכונים הקשורים בלכיסוי 

  .המימוןהסכמי שיונות הייצור וההספקה, ומכוח יישות החלות עליה מכוח רהדר

 ענפיים גורמי סיכון 

, ואופן עדכונם, מלקוחותיה תגבה חח"ילפי חוק משק החשמל, תעריפי החשמל אשר  – החשמל תעריפי

השפעה מהותית על תוצאות פעילותה ישנה ידי רשות החשמל. לתעריפים האמורים -באופן בלעדי על נקבעים

לפרטים בדבר . לחח"י החשמל רשותידי -על רותהמוכשל דוראד. התעריפים נגזרים, בין היתר, מהעלויות 

 לחלק זה.  (2]ג[)31.4.3 סעיףירידה תעריפית המשמשת כבסיס לחיוב הלקוחות של דוראד, ראה 

סעיף  ראה גזלהולכת  בקיבולת למחסור פשרותוא בישראל הגז משק אודות לפרטים – משק הגז בישראל

 לגרום עלולה, טבע פגעי/או ו טכניים, יטחונייםכן, גורמים שונים כגון פוליטיים, ב-כמו. זה חלקל ]ו[31.4.3

 הכוח.לשיבוש בהזרמת הגז הטבעי ממאגרי הגז ובכך לשבש את פעילות הייצור של תחנת 

כפופה לחקיקה ורגולציה, שמטרתה הגברת ה של חשמל הספקפעילותה של דוראד לייצור ו – הסביבה איכות

ידי הטלת מגבלות באשר -בין היתר, עלממפגעים סביבתיים, השמירה על איכות הסביבה והפחתת נזקים 

החמרה בדרישות החוקים והרגולציה כאמור  .רעש, פליטת מזהמים לסביבה וטיפול בחומרים מסוכניםל

עלולה לגרום להוצאות ולהשקעות בהיקפים גדולים,  כאמור ורגולציה בדרישות עמידה אי אומיצרני חשמל 

  .ואף לפגוע בתוצאות פעילותה של דוראד

חשיבות מרובה לפעילותה של דוראד. כשלים מהותיים  ישנהלאמינות הציוד בתחנת הכוח  – טכניים כשלים

ול להיות כרוך בהשקעה של בציוד עלולים להגביל את כושר הייצור לפרקי זמן ארוכים. תיקון תקלות על

נכון . ת הכוחתחנדוראד ואף להשהות את פעילות משאבים רבים ולעלייה בעלויות הישירות והעקיפות של 

על חלק מהציוד המותקן בתחנת הכוח,  למועד הדוח, קיימת אחריות של יצרני הציוד ושל קבלני ההקמה

 .בהתאם לתנאי האחריות אשר ניתנת למימוש במקרה של כשל, בהתקיים תנאים מסוימים

בטכנולוגיות מידע, תקשורת ומערכות  תלות לדוראד – פגיעה ותקיפה של מערכות תקשורת ומערכות מידע

 ובהתאםבשנים האחרונות גברו תקיפות סייבר גלובליות על מערכות אבטחה,  .עיבוד נתונים לצורך פעילותה

  .בפעילותה לפגוע שעלולותזה עלולה להיות חשופה אף היא לתקיפות מסוג  דוראד

ידי גורמים פרטיים הינו שוק בהתהוות, אשר -נכון למועד הדוח שוק הייצור והספקת החשמל על – תחרות

בהתקשרות בהסכמים קצרי הטווח עם לקוחות מזדמנים, עתידים להיכנס אליו שחקנים נוספים. כמו כן, 

 יציבותשגת התקשרויות עם לקוחות בעלי הישנה חשיבות לטיב הלקוח עמו מתקשרת דוראד )בהיבט של 

 עלולה החשמל בענף התחרות הגברת. זה לחלק [ב]31.4.3 סעיפיםפיננסי(. לפרטים נוספים ראה  וחוזק

 .ברווחיותה לשחיקה להביא ובכך בענף דוראד של התחרותי הכושר על להשפיע

לצורך מכירת החשמל ללקוחותיה, ולכן "י חחעושה שימוש ברשת החשמל של  דוראד –ספקים תלות ב

שהינה מונופול. יצוין, כי חח"י הינה "ספק שירות חיוני" ובהתאם מוטלות עליה  קיימת לה תלות בחח"י

הגז הטבעי  הספקתגם בשוק  חובות בקשר לניהול התקין של מערכת ההולכה והחלוקה של החשמל.

 לדוראד"ז, מוביל הגז, ובשל כך ונתגהגז,  ספק, תמר – יםיחיד יםנכון למועד הדוח ספק קיימים והולכתו

  קיימת תלות בהם.
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 גורמי סיכון מיוחדים 

 עהשימו כותזל כפוף, מסוימים המוגדרים בחוק במקרים – הםאו שינוי תנאי התלייתם, רישיונות ביטול

לשנות את או  להתלותםהייצור וההספקה,  רישיונות את לבטלהחשמל  רשותוכללי המנהל התקין, עלולה 

 הטלתכן,  כמולחלק זה.  (5]ג[)31.4.3 עיףבסכמתואר  ברישיונות הקבועים לתנאים בהתאם, הםתנאי

, דוראדבאופן שישפיע לרעה על פעילותה של  הםו/או שינוי מהותי בתנאי הרישיונות בתנאי חדשותמגבלות 

 של המימון שהעמידו הגופים המממנים להקמת תחנת הכוח.  מיידילפירעון  להעיעלול להוות 

התחזוקה וספק הגז  קבלןכתוצאה מהתקשרותה של דוראד בהסכמים עם  – חליפין בשערי שינויים

 ביחס הדולר של חליפין בשערי לשינויים חשופה דוראדשהתשלום בגין שירותיהם הינו במטבע דולרי, 

  .שקל כנגד דולר לרכישת( forward) אקדמה בעסקאות דוראד נקשרה זו חשיפה לצמצם מנת על. לשקל

התחייבויותיה של דוראד לתאגידים בנקאיים וכן לבעלי המניות של  – שינויים במדד המחירים לצרכן

 לעליה במדד המחירים לצרכן.החברה צמודים למדד המחירים לצרכן, ולפיכך דוראד חשופה 

אין פעילויות נוספות או תחנות  לדוראד. הכחהינה תחנת  דוראדפעילותה היחידה של  – פעילות יחיד תחום

  .יחיד עילותכוח נוספות אשר היה בהן כדי לבזר את הסיכון בתחום פ

  :דוראדשל  השל גורמי הסיכון על עסקי השפעתםלגבי סיווגם ומידת  דוראד הערכת להלן

 סיכון גורם 
 השפעה
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 מקרו סיכוני
 כלכליים

   + רגולציה
  +  בישראל והכלכלי הביטחוני, המדיני המצב

  +  ושריפות טבע אסונות

 ענפיים גורמי

   + החשמל תעריפי
   + שק הגז בישראלמ

  +  הסביבה איכות
  +  טכניים כשלים

פגיעה ותקיפה של מערכות תקשורת ומערכות 
 +   מידע

  +  תחרות
   + בספקיםתלות 

 סיכון גורמי
  מיוחדים

 

 +   הםאו שינוי תנאי ם, התלייתרישיונות ביטול 

   + שינויים בשערי חליפין 
   + לצרכן המחירים במדד שינויים

 +   תחום פעילות יחיד
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 פרטים נוספים – החברהתיאור עסקי  – חלק רביעי

  ומתקניםרכוש קבוע, מקרקעין  .41

שוכרת החברה שטחי משרדים בבניין משרדים בדרך ירושלים, רעננה )מתחם גמלא  נכון למועד הדוח,

 )המשכיר(.בין החברה, דורי בניה ורום גבס )השוכרות( לבין צד שלישי שפארק(, בהתאם להסכם שכירות 

וכן  2016מחודש יוני  צומצמו שטחי השכירות החללתוספת שנחתמה להסכם השכירות האמור,  בהתאם

 לחלק השלישי הצד מול אל ובנפרד עצמה בפני אחראית( גבס ורום בניה דוריחברה )החברה,  הוסכם כי כל

 הכספי לדוח .יב(4.ז באור ראהשעודכן,  כפי, האמור השכירות הסכם אודות לפרטים. במשרדים לה המוקצה

  .החברה של)סולו(  הנפרד

 .בניה באתרי ארעיים מכירות משרדי של מערכת מפעילה הקבוצה, בנוסף

 נכסים לא מוחשיים  .41

 . זה חלקל 12.24.1-ו 10.2.3.1 סעיפים ראהקבלנים  רישום חוקפי -על רישיונות לעניין

 הון אנושי  .41

 יחלו שינויים רבים במערך נושא, 2016ובמהלך שנת , 2016חילופי השליטה בחברה בחודש ינואר  לאחר

המשרה ועובדי החברה, ולמועד הדוח הרכב מטה החברה צומצם באופן משמעותי. לפרטים בדבר חילופי 

 לדוחות הכספיים.  (ו(2.ד.30כהונות של נושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ומנהלים, ראה באור 

  מועד אישור הדוחל ארגוני מבנה 16.1

 

 .בסיוע המנהלת לפיתוח עסקי החברה"ל מנכשל  ניהולוב מצוי החברה של היזמות תחום * 

 

 

*ל"מנכ  

ל כספים"סמנכ  

חשבות והנהלת  
 חשבונות

 גזברות

כלכלה ובקרה  
 תקציבית

 ל  "ייזום חו

 (למעט רונסון)

 כח אדם

מנהלת פתוח עסקי ועוזרת  
ל החברה"אישית למנכ  

תכנון  , יזמות
 והנדסה

מכירות  , שיווק
 ושירות לקוחות
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  החברהומנהלי עובדי  16.2

ים השונים ומטפל פרויקטפעילותה של החברה מבוצעת באמצעות מטה אשר מעניק סיוע מנהלי לביצוע ה

למועד הדוח כוללת מצבת עובדי ומנהלי החברה  תפעול.ובנושאים שונים כגון כספים, גזברות וחשבות 

 דים. עוב תשעהמנהלים ושלושה 

 החברה מבצעת בגין עובדיה הפרשות לביטוח מנהלים ו/או קרנות פנסיה ו/או לקופה מרכזית לפיצויים.

מעביד מבוצעות באמצעות הפקדות שוטפות בקרנות פנסיה, -התחייבות החברה בגין סיום יחסי עובד

 הכספיים(. חותלדו 18באור )ראה  החברהובקופה מרכזית לפיצויים ובהפרשות בספרי  מנהליםבביטוחי 

 נושאי משרה בחברה 16.2.1

 (ו(2.ד.30לפרטים בדבר חילופי כהונות של נושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ומנהלים, ראה באור 

שת נושאי המשרה הבכירה שלושל  2016בשנת כהונה ההעסקה והלפרטים בדבר תנאי . לדוחות הכספיים

 לפרק ד' לדוח. 21ראה תקנה כפי שהוכרו בדוחות הכספיים, בעלי התגמולים הגבוהים ביותר,  חברהב

, לאחר 2017לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר ארז תיק כמנכ"ל החברה החל מחודש פברואר 

ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על אף התנגדות האסיפה הכללית -תאריך המאזן, אשר אושרו על

 27ודיווחים מיום  לדוחות הכספיים (ה(2.ד.30ה האמורים, ראה באור אשר זומנה לשם אישור תנאי ההעסק

 . (2017-01-011728 -ו 2016-01-092250' מס)אסמכתאות  2017בפברואר  7ומיום  2016 לדצמבר

 מדיניות תגמול 16.2.2

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול לעניין תנאי  2014בחודש פברואר 

דוח מיידי של )לפרטים ראה  והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברותכהונה 

, אשר (2013-01-114514)אסמכתא מספר  בדבר זימון האסיפה הכללית 2013בדצמבר  31החברה מיום 

 .2017תוקפה הסתיים בחודש פברואר 

התגמול האמור )אשר תוקפה , עם חלוף שלוש שנים ממועד אישורה של מדיניות 2017בחודש פברואר 

לעניין תנאי כהונה מעודכנת אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מדיניות תגמול  (,כאמור הסתיים

והביאו אותה לאישור בפני האסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום  והעסקה של נושאי משרה בחברה

ועדת התגמול , אישרו 2017רואר בפב 6ביום  .התקבל באסיפה האמורהאשר לא  2017בפברואר  1

, למעט רכיב מדיניות התגמול המעודכנת האמורהאת  כאמור, על אף התנגדותה של האסיפהוהדירקטוריון, 

. לפרטים נוספים ראה באור תגמול ליו"ר דירקטוריון אשר הורד ממדיניות התגמול, והדיון ביחס אליו נדחה

)אסמכתאות מס'  2017בפברואר  7ומיום  2016לדצמבר  27ודיווחים מיום  לדוחות הכספיים (ה(2.ד.30

 . (2017-01-011728 -ו 2016-01-092250

 ביטוח .41

בקשר עם  שנקבעו בהןאת הסיכונים  ,פוליסות ביטוח המכסות, בכפוף לתנאי הפוליסותרוכשת  החברה

ציוד אלקטרוני, פוליסות מסוג ובכלל זה, עד לסכום כולל שנקבע בכל פוליסת ביטוח,  פעילות הייזום והבניה

אש, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית אחריות מוצר, נאמנות, וכן ביטוח לאחריות 

)לפרטים בדבר רכישת פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה עם חילופי השליטה  דירקטורים ונושאי משרה

, היקף הכיסוי החברה. להערכת וחות הכספיים(לד (ד(3.ד.30באור , ראה 2016בחברה בתחילת שנת 

 .בקשר עם פעילותה יימיםבארץ הינו נאות והולם את הסיכונים הק החברההביטוחי של 

ידי חברות ביטוח מקומיות בפוליסות מקובלות, הכוללות כיסוי ביטוחי -בחו"ל מבוטחים על החברהכסי נ

לפי החלטות ומדיניות החברות הרלוונטיות , תבמדינות השונו כנגד נזק לרכוש וביטוחי חבות מקובלים

 . הפועלות בחו"ל
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 חוזר הון .41

  .חלק זהל 10.12ראה סעיף הפעילות  בתחומי חוזר לגבי הון החברהלפרטים אודות מדיניות 

 .החלק זל 10.12.2-ו 10.12.1לאשראי ספקים ולקוחות ראה סעיפים 

 . מיליון ש"ח 39 -בסך של כ, בהון חוזר גירעון חברהל, 2016בדצמבר  31ליום  נכון

 אשראי ומימון .41

לתחומי הפעילות של ספציפית , אשר אינו מיוחס )סולו( להלן פרטים בדבר אשראי ומימון של החברה

 הקבוצה:

 הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים 19.1

בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים ומתזרימי מזומנים מומנה  2016בשנת של החברה פעילותה השוטפת 

 ףראה סעיתאגידים בנקאיים ידי -וערבויות שהועמדו לחברה עלאשראי לפרטים בדבר  .שוטפת מפעילות

לפרטים בדבר סטטוס הלוואות ומסגרות האשראי של החברה בבנקים ראה גם  לדוח הדירקטוריון. 2.3.4

 לדוחות הכספיים.  .ב.14באור 

 אגרות חוב 19.2

 לדוח 5 ףידי החברה לציבור ראה סעי-שהונפקו עלז'( -)מסדרות ו' ובדבר סטטוס אגרות חוב לפרטים 

 105,000,000, לאחר תאריך המאזן, השלימה החברה הנפקה לציבור של 2017בינואר  31ביום  הדירקטוריון.

, כפי 2016בנובמבר  30אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה וזאת על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 

יוסף כי התשקיף האמור . 2017בינואר  24עה משלימה של החברה מיום , והוד2017בינואר  19שתוקן ביום 

 כלל אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה, אשר לא בוצעה.

 דוחות הכספיים. .ב. ל33לפרטים נוספים ראה באור 

החברה והנציגות של המחזיקים לפרטים אודות ההתנהלות אל מול הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של 

 לדוחות הכספיים. .ז.17החל ממועד חילופי השליטה בחברה, ראה באור  2016במהלך שנת האמורים 

 באמצעות הנפקה של ניירות ערך.  גםאת פעילותה השוטפת מעת לעת על מנת לממן  הפעל החברה עברב

הודיעה רשות ניירות ערך לחברה על ביטול ההיתר שניתן לתשקיף המדף של  2014כי בחודש אוקטובר  יצוין

 .2013החברה מחודש נובמבר 

 הון עצמי 19.3

 "ח. ש מיליון 223-בכמסתכם  2016בדצמבר  31החברה נכון ליום  שלהון עצמי ה

 ודירוג אגרות חוב אמות מידה פיננסיות 19.4

תאגידים הקיימות במסגרת התחייבויותיה של החברה אל מול  עיקריותבדבר אמות מידה פיננסיות  לפרטים

לדוח הדירקטוריון של  2.3.3ראה סעיף , ובמסגרת שטרי הנאמנות של אגרות החוב שלה מממנים שלה

 היא הןבעומדת באמות המידה הפיננסיות  החברהונכון למועד הדוח,  2016בדצמבר  31ליום  . נכוןהחברה

 .כאמור מחויבת

ראה באור  ,יציבעם אופק  Baa2 , בדירוגמדרוג בע"מידי -לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב של החברה על

 לדוחות הכספיים.  .ג.33

 



110 

 

 הלוואות מבעלת השליטה 19.5

בקשר עם פרויקט החברה  2016ידי בעלת השליטה במהלך שנת -לפרטים בדבר הלוואות שהועמדו לחברה על

 לדוחות הכספיים. (6.א.)8במתחם "הפיל" בתל אביב, לרבות סטטוס ההלוואות למועד הדוח, ראה באור 

 הלוואות ומסגרות אשראי מגזית ישראל 19.6

באור , ראה 2015בחודש נובמבר ידי גזית ישראל -על אשר הועמד לחברהקו האשראי מגזית לפרטים אודות 

, לאחר 2017עסקה של החברה עם גזית ישראל מחודש ינואר לפרטים אודות . לדוחות הכספיים( ד(1.ד.30

צבר יתאריך המאזן, הכוללת בין היתר המרה של קו האשראי האמור, לרבות הריבית שנצברה ושת

 ם. .א. לדוחות הכספיי33במסגרתו, ראה באור 

ידי גזית ישראל לחברה במהלך -לפרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות בעלים קודמות אשר הועמדו על

 לדוחות הכספיים.ג(  –(ב( 1.ד.30 , ראה באורים2015עד יוני  2014השנים 

 ו/או רום גבס מסגרות אשראי וערבויות לדורי בניה 19.7

 2014בשנים ידי החברה לטובת דורי בניה -שהועמדו עלוהלוואות בעלים קודמות ת אשראי ולסטטוס מסגר

  .דוחות הכספייםל י( –(ט( 2.ב.11 באור ראה 2015-ו

 (ח(2.ב.11 ראה באור ו/או רום גבס החברה לדורי בניהידי -אשר הועמדו עלסטטוס ערבויות לפרטים בדבר 

 .לחלק זה 12.26.1, ראה גם סעיף לדוחות הכספיים

ידה החברה לטובת דורי בניה במסגרת עסקה של דורי בניה עם דניה סיבוס לפרטים בדבר ערבות שהעמ

 לדוחות הכספיים.( 4(טו(2.ב.11 , ראה באור2016שנחתמה בחודש מרס בע"מ 

 בטחונות ושעבודים 19.8

להבטחת התחייבויות וערבויות של החברה גורמים מממנים ל שניתנו ושעבודיםבטחונות  לפרטים אודות

 לדוחות הכספיים. 19ראה באור 

 הקבוצה של הפעילות תחומי מימון 19.9

זם, ימשמשת כהיא פרויקטים בהם לפרטים בדבר הסכמי ליווי בנקאי בהם התקשרה החברה ביחס ל

פי חוק -ומעמידה לטובת רוכשי דירות ערבויות על מסגרות של אשראי מגשר החברה במסגרתם מקבלת

לחלק זה בהתייחס לפרויקטים מהותיים של  10.10)וכן סעיף  לחלק זה 10.2.1סעיף ראה  ,הבטחת השקעות

זה; לפרטים בדבר אשראי ומימון  קלחל 11.12; לפרטים בדבר אשראי ומימון של רונסון ראה סעיף החברה(

לחלק  13.4.10לחלק זה; לפרטים בדבר אשראי ומימון של דוראד ראה סעיף  12.21של דורי בניה ראה סעיף 

   זה.

 מיסוי  .02

קבוצה חלה חובת תשלום מס בגין אחזקותיה בנדל"ן בישראל ובחו"ל ופעילותה בישראל ובחו"ל. על ה

מיסים על הכנסה של חברות מאוחדות הפועלות בחו"ל נקבעים בהתחשב בחוקי המיסוי החלים באותן 

 מדינות. 

בחבויות בעסקאות רכישה או מכירה של מקרקעין, לפיכך עשויה לשאת  החברהבמסגרת עיסוקה מתקשרת 

והתקנות שהותקנו  1963-שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג

 מכוחו.

 בדוחות הכספיים. 28, ראה באור הקבוצה על החל המס אודותלפרטים 
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  ניהולםסיכונים סביבתיים ודרכי  .04

לעמוד  החברהנדרשת לעמוד בדרישות חוקיות מתחומים הקשורים לאיכות הסביבה. כמו כן, על  החברה

בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן בדרישות החקיקה 

בהן.  וחוקי עזר, בין היתר, בכל הקשור למטרדים ולסילוק פסולת, ועליה לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה

 . חברהל מהותיות אינן האמורות בדרישות העמידה בגין העלויותלמועד הדוח 

  משפטיים ליכיםה .00

, אשר הקבוצה צד להם, או אשר הקבוצה הייתה צד של הליכים משפטיים מהותיים תלויים נוספים לתיאור

 . הכספיים לדוחות .ד.19 באור ראההסתיימו, בתקופה המדווחת בדוח, להם ואשר 

 ואסטרטגיה עסקית םיעדי .02

כחברה  עסקיה וקידום מיצובה לשם, החברה של העסקית והאסטרטגיה 2017 לשנת העיקריים היעדים

  נכון למועד הדוח הינם כדלקמן: מובילה בענף הנדל"ן,

 ., וחיזוק מעמדה בשוק ההוןהגדלת הגמישות הפיננסית של החברה [א]

 .ובפולין בישראלהנדל"ן  ייזמותקידום, השבחה ופיתוח של פעילות  [ב]

 קידום, השבחה ופיתוח של החברות הבנות של החברה. [ג]

 ., וקידום פעילות הביצוע שלה בעיקר עבור החברהדורי בניה של מצבהייצוב  [ד]

  .ופיננסית ארגוניתהתייעלות  הליך המשך [ה]

  רובהה הקשנב פעילות היזמות של החברה תפתחותצפי לה .01

. חדשות הזדמנויות לניצול ומוכנות היערכות תוךאת פעילותה היזמית  החברה להמשיך ולפתח בכוונת

 על ,שלההפעילים  יםפרויקטב הדירות של תומסירהו המכירות קצב האצת על דגש לתת הקבוצה בכוונת

, וכן לפעול לשם התקשרויות בהסכמים בשלבי תכנון המצויים יםפרויקטשל היעיל והתכליתי קידומם 

 . חדשים לרכישת זכויות בקרקעות לצורך כניסה לפרויקטים חדשים

  גורמי סיכוןב דיון .01

 כדלקמן:  החברההכלולים בתיאור תחומי הפעילות של סיכון ראה התייחסות לגורמי 

 לחלק זה;  10.14סעיף  –בהתייחס לתחום היזמות  ןגורמי סיכו -

 לחלק זה;  11.17סעיף  –גורמי סיכון בהתייחס לתחום רונסון  -

 לחלק זה;  12.27סעיף  –גורמי סיכון בהתייחס לפעילות קבלן מבצע  -

 .לחלק זה 13.4.13סעיף  –גורמי סיכון בהתייחס לתחום דוראד  -

 של החברה:מסוים פעילות ם להלן תיאור גורמי סיכון נוספים, אשר אינם מיוחסים ספציפית לתחו

 קרו כלכלייםאגורמי סיכון מ

)סולו(  כספי וערבויות )מכרז, ביצוע, מכר וטיב( של החברהאשראי לפרטים בדבר  – מימון הוצאות

. אם לדוח הדירקטוריון 2.3.4ראה סעיף  גזית ישראלמתאגידים בנקאיים, מגופים מוסדיים )אגרות חוב( ומ

 , תיגרמנההקיימותלגייס אשראי נוסף בריביות גבוהות מהריביות  החברהתצטרך  אשראיבמועדי פירעון ה

צמודות למדד המחירים לצרכן, ועל כן  החברהשהנפיקה  החוב אגרות כל, כן-כמוהוצאות מימון נוספות.  הל
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עלייה משמעותית במדד המחירים לצרכן עלולה לגרום לגידול משמעותי בהוצאות המימון של החברה 

 .הובתוצאות הכספיות של

 גורמי סיכון בתחומי הפעילות של הקבוצה

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון  הקבוצהפעילויות  – פיננסיים סיכונים

וסיכון מטבע  מדד המחירים לצרכן, סיכון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, סיכון ריבית, סיכון מחיר

 דירקטוריון. לדוח ה 2.4סעיף לדוחות הכספיים וכן  21חוץ(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. לפרטים ראה באור 

 חברהגורמי סיכון מיוחדים ל

הלוואותיה ומסגרות האשראי הפיננסיות של  – חדש גיוס הון או חובסטטוס האשראי של החברה בבנקים; 

החברה מבנקים מממנים הועמדו לחברה מעת לעת לזמן קצר והובאו לחידוש ואישור מדי תקופה. בהתאם, 

)וללא  2016הסתיימו על פי תנאיהן המקוריים בתחילת שנת  2015אשראי שהועמדו לחברה בשנת  מסגרות

קשר לחילופי השליטה בחברה(. למועד זה, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים 

אה ם נוספים אודות האמור, רלפרטי ידי הבנקים הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות.-מוארכות בפועל על

 .ב. לדוחות הכספיים. 14באור 

 החברה של המדף לתשקיף שניתן ההיתר ביטול על לחברה ערך ניירות רשות הודיעה 2014 אוקטובר בחודש

 של היתר בקבלת כרוך מהציבור החברהידי -על נוסף חוב או הון גיוס, לזאת בהתאם. 2013 נובמבר מחודש

  .חדש מדף תשקיף או ספציפי לתשקיף ערך ניירות רשות

 בהיקפיםעד מועד הדוח קיבלה החברה מסגרות אשראי והלוואות בעלים  2016ובשנת  2015-ו 2014 בשנים

אשר שימשו ברובם למימון צרכיה התזרימיים  בחברה(,לשעבר מגזית ישראל )בעלת השליטה  משמעותיים

ליטה בחברה ראה של דורי בניה, שהינה חברה בת מוחזקת מהותית של החברה. לפרטים בדבר שינוי הש

 .ג. לדוחות הכספיים.1באור 

מצב האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, לרבות מצב שוקי הון, כמו כן, היכולת לגייס הון או חוב מושפעת מ

 .אשראי במתן פיננסיים גופים של מדיניותושינוי 

קיימות ו/או לכל האמור לעיל עשויה להיות השפעה על יכולתה של החברה להמשיך ולחדש את הלוואותיה ה

)לפרטים  לכשיידרשו להאו מסגרות אשראי נוספות, או חוב  הון לגייסשל החברה ה יכולת עלהשפעה 

לדוח הדירקטוריון הכולל את דוח התזרים החזוי של החברה לתקופה של שנתיים  2.3.2נוספים ראה סעיף 

 (.2016בינואר  1מיום 

החברה לרבות בקשר עם קבלת דיבידנדים והחזר ן של חברות מוחזקות של השפעת תוצאותיהן ופעילות

ותוצאותיהן הכספיות של חברות מוחזקות של החברה, הן המאוחדות )דורי  ןפעילות – הלוואות בעלים

להשפיע, אף מהותית,  ות, עשוי( והן הכלולות )דוראד( בדוחותיה הכספיים של החברהורונסון רום גבס ,בניה

בויותיה של יהמשך עמידתה באמות מידה פיננסיות הקבועות בהתחיל עעל תוצאותיה הכספיות של החברה ו

החברה מול גורמים מממנים )לרבות בנקים ומחזיקי אגרות חוב(. לפרטים בדבר גורמי הסיכון החלים על 

זה. כמו כן, מקורות תזרים המזומנים  25פעילותן של החברות המוחזקות האמורות ראה הפתיח לסעיף 

מחברות ו/או דמי ניהול לים, בין היתר, קבלת דיבידנדים ו/או החזר הלוואות בעלים השוטף של החברה כול

. לשינויים ו/או לפערי עיתוי בקבלת תקבולים כאמור עשויה להיות השפעה על תזרים מוחזקות של החברה

 .החברההמזומנים של 

לחלק זה, דורי בניה ממקדת את מאמציה  12כמתואר בסעיף  – השפעת מצבה של דורי בניה על החברה

בהתקדמות בביצוע ובהשלמת יתרת הפרויקטים הקיימים שלה ובייצוב מצבה. שינוי משמעותי לרעה 

, על פעילותה העסקית של )במצטבר( במצבה של דורי בניה, אם וככל שיהיה, עלול להשפיע, ואפילו מהותית

ת, לרבות בין היתר, בשל עלייה בעלויות הביצוע של פרויקטי היזמות של החברה ועל תוצאותיה הכספיו
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)לרבות בשל התארכות בלוחות זמנים, עלויות החלפת קבלן,  החברה אשר בהם דורי בניה הינה קבלן מבצע

וכו'(, דרישות למימוש אל מול לקוחות של החברה  , נשיאה באחריות בגין ליקוייםהליכים משפטייםקנסות, 

ידי רום -ידי החברה ו/או על-)לרבות ביחס לערבויות שהועמדו לטובת דורי בניה על ת ביצוע ו/או טיבערבויו

על עמידתה באמות מידה פיננסיות, פגיעה במוניטין בהתאמה , השפעה על הונה העצמי של החברה וגבס(

נוספות שיפות חוכיו"ב. לפרטים בדבר  של החברהובמיצוב בשוק העשויים להשליך על פעילותה העסקית 

, ולעניין הליכים משפטיים בהם מעורבת לחלק זה 12.26.1הקיימות לחברה בקשר עם דורי בניה ראה סעיף 

. לעניין השלכות 2.3.1כן ראה סעיף  .( לדוחות הכספיים19 –( 12(, 5 –( 3.ד.19דורי בניה ראה באורים 

 התזרים החזוי של דורי בניה.

לפרטים בדבר התנהלות מחזיקי אגרות החוב של החברה,  – של החברההתנהלות מול מחזיקי אגרות החוב 

לרבות , 2016סמוך לאחר הדיווח בדבר חילופי השליטה בחברה בחודש ינואר הנאמנים והנציגות, החל מ

החלטות שהתקבלו באסיפות מחזיקי אגרות חוב ותכתובות שהוחלפו בעניינים שונים הרלוונטיים לחברה 

המשך ההתנהלות אל מול לדוחות הכספיים. .ז. 17ראה באור קודמת של החברה, ו/או לבעלת השליטה ה

ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או -נקיטת הליכים משפטיים עלמחזיקי אגרות החוב ו/או נציגיהם, 

נציגיהם, ו/או מתן התחייבויות מטעמה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב הקשורות בהתנהלותה 

, עשויים להסב לה עלויות להשפיע ו/או להגביל את פעילותה של החברה יםל החברה, עשויובפעילותה ש

 להשפיע על תוצאותיה הכספיות.  יםובהתאם עשוי כספיות עודפות

על  ,החברהפי השפעתם, לדעת הנהלת -פי טיבם ועל-על הקבוצהשלהלן מוצגים גורמי הסיכון של  בטבלה

  עסקי הקבוצה:

 סיכון גורם
 השפעה
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

  +  מימון הוצאות מקרו סיכוני

  +  פיננסיים סיכונים ענפיים סיכונים

 מיוחדים סיכונים
 לחברה

 או הון גיוססטטוס האשראי של החברה בבנקים; 
  +  חדש חוב

 
השפעת תוצאותיהן ופעילותן של חברות מוחזקות של 

והחזר  החברה לרבות בקשר עם קבלת דיבידנדים
 הלוואות בעלים

 +  

   + השפעת מצבה של דורי בניה על החברה 

 +   התנהלות מול מחזיקי אגרות החוב של החברה 
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 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

  )"החברה"(
 

 6201 בדצמבר 31סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון לתקופה ש

סתיימה ביום הששל החברה לתקופה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים
 ,דיים(י(, על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי"הדוח תקופתאו " "התקופה)" 2016בדצמבר  31

 ."(תקנות הדיווח)" 1970-התש"ל

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 
ה לשנשל החברה  שאר חלקי הדוח התקופתיביחד עם בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

כל הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים  .2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום 
 , אלא אם צוין אחרת.2016בדצמבר  31המאוחדים המבוקרים של החברה ליום 

המחייבים ( לתקנות הדיווח, 14)ב()10לא מתקיימים סימני אזהרה לפי תקנה  2016בדצמבר  31יוסף כי ליום 
. על אף האמור, כולל דוח הדירקטוריון דוח תזרים חזוי של החברה חברהידי ה-פרסום דוח תזרים חזוי על
 להלן(. 2.3.2)כמובא בסעיף  2017בינואר  1לתקופה של שנתיים מיום 

במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד 
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של  וכן פרטים נוספים ברמת החברה בלבד. פרסום הדוח

הדוחות  תמונה מקיפה של הנושא המתואר. ליתןהחברה. בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי 
 לדוחות הכספיים. 2באור  ה. לפרטים נוספים, ראIFRS - הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים

 בדוח דירקטוריון זה:

 ;2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה ליום  - "הדוחות הכספיים"

 ;2016הדוח התקופתי של החברה לשנת  - "הדוח התקופתי"

 ;החברהא. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה, חברה פרטית בבעלות מלאה של  - "דורי בניה"

 ;החברה של מלאה בבעלות פרטית חברה"מ, בע( 1997) וקירוי חיפוי גבס רום - "רום גבס"

ניירות בשליטת החברה, אשר הינה חברה ציבורית ש, חברה  .Ronson Europe N.V - "רונסון"
 ; הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בורשה, פולין

ידי החברה )בעקיפין( בשיעור של -אנרגיה בע"מ, חברה פרטית, המוחזקת על דוראד - "דוראד"
 ;מהונה המונפק 9.4%-כ

ידי החברה בשיעור של -, חברה פרטית, המוחזקת על"מבע אנרגיה תשתיות דורי. א - "אנרגיה"דורי 
 ;מהונה המונפק 50%

לשעבר בחברה, חברה פרטית )פיתוח( בע"מ, בעלת השליטה ישראל  גלוב-גזית - "גזית ישראל"
 גלוב בע"מ;-בשליטת גזית

 ;2016בדצמבר  31 - "מועד הדוח"

הדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הסמוך למועד אישור מועד  - "הדוח אישור"מועד 
 דירקטוריון זה.

 

  במפורש אחרת.ליתר המונחים להלן תהא המשמעות הנודעת להם בחלק א' לדוח התקופתי, אלא אם צוין 
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 ; התפתחויות עיקריות בעסקי החברהכללי .1

יזמות נדל"ן  של בפעילות(, "הקבוצה"באמצעות חברות בנות ו/או קשורות )ועוסקת, במישרין  החברה
 של ביצוע בפעילותעוסקת  וכן, רונסוןבאמצעות  בפולין וכןובסלובקיה למגורים, בעיקר בישראל 

מחזיקה  החברה, בנוסף. ורום גבס בניה דורי באמצעות בישראלועבודות גמר  קבלניים פרויקטים
 תחנת כוח לייצור חשמל ומפעילה הקימה אשרפרטית  חברה, דוראדמההון של  9.4%)בעקיפין( 
  באשקלון.

 2016 מאיובחודש אישרה האסיפה הכללית של החברה את שינוי שמה של החברה,  2016מרס חודש ב

"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה  -התקבל אישור רשם החברות לשינוי שם החברה לשמה הנוכחי 
    בע"מ".

 הפעילות של החברהמגזרי  1.1

 :בהתאם לדוחות הכספיים החברהלהלן מגזרי הפעילות העיקריים של 

 בישראלבעיקר  , פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ןייזום - יזמות פעילות 1.1.1
 . ובסלובקיה

 -כ) החברהת בשליט חברה, רונסוןידי -עלוביצוע פרויקטים למגורים בפולין  ייזום - רונסון פעילות 1.1.2
 להלן. 1.7, ראה סעיף 2016לפרטים אודות עסקת רונסון שהושלמה בחודש דצמבר . (66%

עבודות בניה  כגון, בישראל קבלניים פרויקטיםעבודות בניה ב של ביצועניהול ו –פעילות כקבלן מבצע  1.1.3
מר ג עבודות ביצועוכן , וכדומה מסחריים מרכזים, משרדים, למגורים יוקרהבתחומי המגורים, מגדלי 

הפיכתה של דורי בניה לעניין  .רום גבסו בעיקר באמצעות דורי בניה - לדרישות לקוחות הקצה התאםב
מימוש אופציה להלן. לעניין  1.5, ראה סעיף 2016לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה בשנת 

ידי החברה והפיכת רום גבס לחברה בת בבעלות -עלההחזקות ברום גבס מדורי בניה רכישת מלוא ל
ינובייט בחברת א 50.1%יוסף כי רום גבס מחזיקה  להלן. 1.4ראה סעיף מלאה )במישרין( של החברה, 

 .כסים עסקיים ופרטייםהעוסקת בתכנון, אספקה והתקנת מוצרי גמר לנבע"מ, חברה פרטית 

 9.4%-כ (, באמצעות דורי אנרגיה)בעקיפיןהחברה חזיקה מ 2016בדצמבר  31ליום  – דוראד פעילות 1.1.4
על בסיס גז  בעיקרתחנת כוח פרטית לייצור חשמל,  ומפעילה הקימה אשר ,דוראדשל המונפק ן הוהמ

 באזור אשקלון. ,מגוואט 860-ייצור מכסימלי של כ כושר בעלתטבעי, 

 * 2016בדצמבר  31יום החזקות ל עץ 1.2

 

 .התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד  * 
 (.99%ה בבעלותו )באמצעות חבר  ** 

 .; ללא פוליןסלובקיהבעיקר ב ***  
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 ; חילופי מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון2016שינוי השליטה בחברה בחודש ינואר  1.3

גזית ישראל )באמצעות חברות בת פרטיות שבשליטתה(,  היתה מצויה החברה בשליטת 2011החל משנת 
מכרה גזית ישראל את מלוא  2016בינואר  14אשר הינה חברה פרטית בשליטת גזית גלוב. ביום 

יצוין כי לאחר המכירה האמורה, גזית  החזקותיה במניות החברה, בעסקאות בבורסה ומחוצה לה.
ידי החברה וכן נשארה בתוקפה מסגרת אשראי -ישראל המשיכה להחזיק בשטרי הון שהונפקה לה על

 "(.קו האשראי מגזית)" 2015מיליון ש"ח שהעמידה גזית ישראל לחברה בחודש נובמבר  120בסך של 
המתייחסת בין היתר לשטרי ההון ולקו  2017לפרטים בדבר עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר 

 להלן. 1.8האשראי האמור, ראה סעיף 

, בעקבות רכישת החזקות גזית ישראל בחברה, החברה הינה חברה בשליטתו 2016אר בינו 14החל מיום 
( של מר 99%)באמצעות ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ) עמוס לוזון מרשל 

מהון  76%-"((. למועד הדוח מחזיק מר עמוס לוזון )באמצעות בעלת השליטה( כבעלת השליטהלוזון )"
.ג. לדוחות 1פק של החברה. לפרטים נוספים אודות שינוי השליטה בחברה ראה באור המניות המונ

 הכספיים. 

ובשנת  2016לפרטים אודות חילופי כהונות נושאי משרה בחברה נוכח שינוי השליטה, וכן במהלך שנת 
וס לוזון לדוחות הכספיים. למועד הדוח מכהן מר עמ (ו(2.ד.30-.ג. ו1עד למועד הדוח, ראה באורים  2017

 .כיו"ר דירקטוריון החברה ומר ארז תיק מכהן כמנכ"ל החברה

  גבסרום  עסקת; ישראל מגזית אשראי קו 1.4

והושלמה בחודש  2016במרס  28ביום לפרטים בדבר השלמת עסקת רום גבס, שנכנסה לתוקפה המחייב 
 106תמורת סך כולל של  לחברה בניה מדורי גבס רום מניותבמסגרתה הועברו מלוא , 2016אפריל 

 (יא(2.ב.11ראה באור , מיליון ש"ח, ורום גבס הפכה לחברה בת בבעלותה המלאה )במישרין( של החברה
 התקבלהששילמה החברה לדורי בניה בגין האופציה האמורה  המימוש מורתת לדוחות הכספיים.

לדוחות  (ד(1.ד.30ה באור לפרטים נוספים אודות קו האשראי מגזית רא .מגזית אשראי קו מתוך בחברה
המתייחסת בין היתר לקו האשראי  2017הכספיים. לפרטים בדבר עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר 

 להלן. 1.8האמור, ראה סעיף 

 החברהמלאה של לחברה פרטית בבעלות  בניה דוריפיכת ההסכם מיזוג משולש הופכי ל 1.1

חוק )" 1999-, התשנ"טהחברות לחוק 320 סעיף הוראות פי עללפרטים בדבר השלמת עסקת מיזוג 
לניירות ערך דורי בניה נמחקו מן המסחר בבורסה  שלמניותיה  , במסגרתה 2016יולי חודש ב "(החברות

בבעלות מלאה  והיא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית"( הבורסהבתל אביב בע"מ )"
וכן חדלה להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות  ,, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברותשל החברה

 לדוחות הכספיים. (יג(2.ב.11 באורראה , "(חוק ניירות ערך)" 1968-, התשכ"חערך

  סטטוס הלוואות החברה בבנקים 1.6

למועד הדוח, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים 
חידוש ו/או שם מממנים שלה ל בנקיםאל מול פועלת החברה  קצובות קצרות.הרלוונטיים לתקופות 

ל, בין היתר, פירעונות של חלק מסכומי ההלוואות וכלי, אשר מהםהלוואותיה עדכון תקופות פירעון של 
למועד זה, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי  .לפי העניין

  וונטיים לתקופות קצובות קצרות.הבנקים הרל

 עסקת רונסון 1.7

 .ITR 2012 B.V -ל במסגרתה מכרה רונסון 2016בדצמבר  23ביום לפרטים בדבר עסקה שהושלמה 
את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין "(, ITR)תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל( )"

-בוורשה שבפולין, תמורת סך מעודכן של כ "NOVAבפרויקט נדל"ן של רונסון, הידוע כפרויקט "
ידי -( על38.9%ברונסון )  ITRכנגד רכישה עצמית של מלוא החזקות, אשר בוצע אלפי זלוטי 175,119

 לדוחות הכספיים.  (א(3.ב.11ראה באור , רונסון וכנגד תשלום במזומן בתנאים שנקבעו לכך

של החברה  החזקותיהשיעור  גדל, סוןרונידי -עלהמניות כאמור רכישת  כתוצאה מהעסקה, נוכח
מהון המניות של רונסון והחברה הינה בעלת השליטה היחידה ברונסון.  66%-ברונסון לשיעור של כ

. לפרטים בהתאם דוחותיה הכספיים של רונסון מאוחדים לראשונה בדוחות הכספיים של החברה
 להלן.  2.1.3ראה סעיף אודות איחוד דוחותיה הכספיים של רונסון נוספים 
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 עסקת גזית ישראל 1.1

, נחתם הסכם בין החברה לבין גזית ישראל ולבין בעלת השליטה, מכוחו בוצעה 2017בינואר  12ביום 
הקצאה פרטית לא מהותית של מניות לגזית ישראל כנגד המרת ריבית שנצברה על ההלוואות שנלקחו 

יתר, במסגרת קו האשראי מגזית וכן הושגו הסכמות, הכפופות להתקיימות תנאים מתלים, בדבר, בין ה
ידי החברה לפי תשקיף; המרה למניות של -המרת קו האשראי מגזית לאגרות חוב סחירות שיונפקו על

החברה של חלק מהרכיב ההמיר שהיה כלול בשטר הון שהנפיקה החברה לגזית ישראל, תיקון חלק 
ל משטרי ההון שהנפיקה החברה לגזית ישראל, מכירת יתרת שטרי ההון שהנפיקה החברה לגזית ישרא

לבעלת השליטה, ביטול למפרע של ריבית על שטרי ההון האמורים והענקת אופציית מכר על ידי בעלת 
ידי גזית ישראל )או לחלופין -השליטה לגזית ישראל, ללא תמורה, בהתייחס למניות החברה שיוחזקו על

 .א. לדוחות הכספיים. 33שטר הון המיר(, והכל בתנאים וכמפורט בבאור 

 של אגרות חוב חדשות )סדרה ח'( לפי תשקיף להשלמההנפקה לציבור  1.1

אגרות חוב )סדרה ח'( של  105,000,000, השלימה החברה הנפקה לציבור של 2017בינואר  31ביום 
בינואר  19, כפי שתוקן ביום 2016בנובמבר  30החברה וזאת על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 

שהוצעו לרכישת  , וזאת לאחר עודף ביקושים2017נואר בי 24, והודעה משלימה של החברה מיום 2017
יוסף כי התשקיף האמור  .ב. לדוחות הכספיים.33. לפרטים נוספים ראה באור אגרות החוב האמורות

כלל אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה, אשר לא 
 בוצעה.

 יהמצבה הפיננסי והתפעולי של דורי בנ 1.10

כך שנכון , שלה הקיימים הפרויקטים בביצוע דורי בניה התקדמה הדוח מועד ועד 2016 שנת במהלך
( 99%-)כפרויקטים, שניים מהם נמצאים בשלבי ביצוע סופיים  למועד הדוח נותרו בביצועה חמישה

 וכחלק, 2016 במהלך שנת, בנוסף. 60% -וכ 81% -, כ41% -ושלושה מהם נמצאים בשיעורי ביצוע של כ
 עבור בפרויקטים והתמקדות פעילות צמצום השליטה בדורי בניה בדבר של בעלתממימוש האסטרטגיה 

 ההיקףמהאמור  , וכתוצאהבביצועה שהיופרויקטים  ממספר דורי בניה, בהסכמה, , יצאההחברה
 באופן משמעותי.  צומצם דורי בניהידי -על המבוצעות העבודות של הכללי

 בניה דוריבהיקפי הפעילות של לשינויים שחלו התייעלות וכדי להתאים את מצבת העובדים  מטעמי
במהלך של צמצום מצבת העובדים. לצד זאת, התווספו גם  2016 שנת במהלך בניה דוריכאמור, נקטה 

 העובדיםמה מצבת . לאור האמור, הצטמצבכירים עובדים ביניהםהתפטרויות יזומות מצד עובדים, 
 למועד שנכון כך, 2015בדצמבר  31ביום זו שהיתה בהשוואה ל מהותי באופןבניה  בדורי יםהמועסק

 בדורי בניהשסיימו עבודתם  בכירה משרה נושאי חלף. בלבד עובדים 35 בניה בדורי מועסקים הדוח
. דורי בניהב הקייםהאדם  כח מתוך בעיקרתפקידים  בעלי 2016שנת  במהלך בניה דוריכאמור, מינתה 

האדם, סייע  בכחהצמצום המשמעותי  חרף בניה דוריתפקודה הרציף של  המשךאת  הבטיחצעד זה 
מחד  בניה דורישל עובדים מקצועיים ב הישארותם את הבטיח וכן בניה דורילשמור על הידע הארגוני ב

   מאידך.  עלויות בהפחתת וסייע

 למכירת, כפי שעודכנה, 2016ע"מ בשנת לפרטים נוספים אודות התקשרות דורי בניה עם דניה סיבוס ב
 ( לדוחות הכספיים.4(טו(2.ב.11ובדק, ראה באור  ניהול שירותי ולקבלת בניה ציוד

תרכזת בפרויקטים הקיימים שלה המצויים בביצוע, מ דורי בניה, הקרובה ובתקופה הדוח למועד נכון
בשלבי סיום שונים. כן המצויים  פרויקטיםת יתרת התחייבויותיה בבהשלמ מאמציה את קדתוממ

פועלת דורי בניה להיערכות לקליטת פרויקטים חדשים בשנים הקרובות, וזאת בעיקר בפרויקטים 
 היא היזם.   חברהשבהם ה

 תזרים בניה לדורי 2016בדצמבר  31 ביוםלפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, בשנה שהסתיימה 
 דורי הכירההאמורה  בתקופה, כן כמו. ח"ש מיליון 108 -כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים

 ההסתיימש בשנה. ח"ש מיליון 44 -כ של בסך בהפסד וכן ח"ש מיליון 23 -כ של בסך גולמי ברווח בניה
 בתקופת ההפסד. ש"חמיליון  61 -בניה )סולו( בהפסד בסך של כ דוריהכירה  2016בדצמבר  31 ביום
מיליון ש"ח עקב מכירת ציוד  16 -מהפחתת רכוש קבוע לשוויו ההוגן בסך של כבין היתר ח נובע הדו

, בניה דורי(, מעדכון אומדני הפרויקטים של דוחות הכספייםל (4(טו(2.ב.11באור  ראה)לפרטים בניה 
וכן מעלויות הנהלה  הנובעים בעיקר מתגבור צוותי עבודה ועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים,

מיליון  63 -בסך של כ 2016בדצמבר  31 בניה )סולו( גרעון בהון החוזר ליום דוריתקורות. לוכלליות ו
 ש"ח.
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 בניה דורי והנהלת דירקטוריון כי, נאמר 2016 בדצמבר 31 ליום בניה דורי של הכספיים בדוחות
 מנת על וזאת שלה המזומנים תזרים צורכי את לנהל תוכל בניה דורי כי גבוהה בסבירות מעריכים

יוסף כי במקרה בו תידרש דורי  .לעין הנראה בעתיד והצפויות הקיימות התחייבויותיה בפירעון לעמוד
, לרבות במקרה בו 2018בניה למקורות נוספים לשם שירות צרכיה התזרימיים במחצית השניה של שנת 

, אזי כפוף 2017( להלן( לא יסתיים במהלך שנת 5.ד.19)ראה באור   ICC-הליך הבוררות המתנהל ב
ידי החברה, עשויה החברה להעמיד לרשות דורי בניה כספים נוספים -לקבלת ההחלטות הנדרשות על

, 2018בסכומים שיידרשו )אך לא יותר מהיתרה השלילית לפי התזרים החזוי של דורי בניה לסוף שנת 
יה מהליך הבוררות מיליון ש"ח(, לרבות כנגד שיעבוד התקבולים שעשויה לקבל דורי בנ 25.8-בסך של כ

 להלן. 2.3.2האמור, כפוף לתוצאותיו. לפרטים נוספים אודות צרכי התזרים של דורי בניה ראה סעיף 

יודגש כי למועד הדוח, נוכח זכותה של דורי בניה לקבלת ההטבות הכלכליות הנובעות מהשקעה ברום 
 לדורי call אופציית של ומהקי לרבותידי החברה, -גבס כמתואר בתנאי אופציית המכר שהוענקה לה על

. בהתאם לזאת, הנתונים גבס ברום ההשקעה את הכספיים בדוחותיה לאחד בניה דורי , ממשיכהבניה
 . , כולל רום גבסהינם על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדיםבהתייחס לדורי בניה המוצגים לעיל 

 לדוח התקופתי. דורי בניה( לחלק א' –)תיאור תחום קבלן מבצע  12סעיף  ראהלפרטים נוספים 

  בתחומי הפעילות של החברה צבר פרויקטים 1.11

בהיקף  בישראלפרויקטים ב מעורבת קבוצהה, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ,בתחום היזמות
 שלפרויקטים הקרקעות והר צב .(יחידות דיור 883 -כדיור )חלק החברה  יחידות 2,063 -כ כולל של

 2017. בנוסף בתחילת שנת יחידות דיור 5,785 -בהיקף של כ הינו ,הדוח למועד נכון ,בפולין רונסון
יחידות דיור  1,500-רונסון התקשרה בהסכם נוסף הכפוף לתנאים שנקבעו בו, לרכישת קרקע בוורשה ל

, מגיע צבר ההזמנות של הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןבתחום קבלנות הביצוע,  נוספות.
 ימגדלפרויקט ""ח )לא כולל שמיליון  440 -להיקף של כידי דורי בניה -המבוצעים על הפרויקטים

 ךס, מתוך סכום זה .(" אשר ביחס אליו הגיעה דורי בניה להסכמה עקרונית לסיום ההתקשרותהצעירים
 מבוצע עבור בעלהמיליון  53 -כשל  ךוס ,מבוצע עבור החברההינו בגין פרויקט הש"ח מיליון  44 -כשל 

 .הקרובות תייםעדים ברובם לביצוע במהלך השנוי. פרויקטים אלה מהשליטה
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  2016בדצמבר  31ליום של החברה בתחום היזמות בישראל יחידות למגורים עיקר נתוני שיווק, הקמה ומכירה של  1.12

             

  

                

           

  

 
 (ח"ש באלפי) נמסרו וטרם שנמכרו דירות

 
 (ח"ש באלפי) נמסרו שטרם דירות סך

    

 שם
  הפרויקט

 
  מיקום

 

 עלות
 הפרויקט

 במלאי
 באלפי)

 (1) (ח"ש
 

 חלק
 החברה

 בפרויקט
 

 מספר
 ד"יח

  בפרויקט
 

 ד"יח
 שיצאו

 לשיווק
(2) 

 

 מספר
 ד"יח
 מסרושנ
 כה עד

 רווח 
( הפסד)

 שהוכר
 בדוחות
 עד החברה

 31 ליום
 בדצמבר

2016 (4) 
 

' מס
 הסכמים
 שנחתמו

(3) 
 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 (3) החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

' מס
 דירות

 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

 אחוז
 רווח

 גולמי
  צפוי

 

 הכרה מועד
 צפוי בהכנסה

 דירות בגין
 שנמכרו

             

  

                
 פלוס דורי

 

הוד 
 השרון

 

60% -כ  11,737  

 

65 

 

65 

 

56 
 

(19,767)  

 

65 
 

16,401 
 

- 

 

9 
 

16,401 
 

-- 

 

0% 

 

2017 

MY UNIK 
 

גני 
 תקווה

 

60% -כ  148,244  

 

266 

 

126 

 

- 
 

- 

 

110 

 

167,756 
 

20,403 

 

266 
 

404,979 
 

49,254 
 

12% 

 

2017-2019 

 סה"כ
   

111,111 

   

331 

 

111 
 

16 
 

(11,767)  

 

171 

 

 
114,117 

 

20,403 

 

271 

 

421,310 
 

41,214 
 

12% 

  

             

  

                      
 

  

      
 

  

    
  (1)  . בהתאמה ,ח"ש מיליון 50-כו ח"ש מיליון 1-כ של בסך קומבינציה מרכיב כולל MY UNIK -ו פלוס דורי בפרויקטים המלאי סכום 

    
  (2)  . בהתאמה MY UNIK-ו פלוס דורי בפרויקטים קרקע לבעלי הנמסרות דירות 51 -ו דירות 27 כולל לשיווק שיצאו היחידות' מס 

    
  

 
(3)  

 
 . ח"ש מיליון 1 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי מסרתישה אחת דיר כולל, נמסרו וטרם פלוס דורי בפרויקט שנמכרו הדירות' מס
 .ח"ש מיליון 50 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 51 כולל, נמסרו וטרם MY UNIK בפרויקט שנמכרו הדירות' מס

 

      
(4)  המרכיב והן היזמי המרכיב הן) יזמי כפרויקט החשבונאות לתקני בהתאם בכללותו מוצג אשר האמור הפרויקט בביצוע בניה דורי של מההפסד נובע דורי פלוס בפרויקט ההפסד 

 (.הקבלני
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  1.13

   :  2016בדצמבר  31להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה )דוח סולו(, כפי שתוארו לעיל, ליום 

 שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
הערך 
 /נכסים

 כמות מניות
 )במיליונים(

שיעור 
החזקה 

)%( 

 ערך בספרים
 )אלפי ש"ח(

חלק החברה 
 שוקהשווי ב

 )אלפי ש"ח(

 (6, )(1) רונסון 
 108.350 66.1 214,004 158,468 (WSE) מניה

 -  -- -- -- הלוואה

 (2) דורי בניה 
 - 41,902 100 84.819  מניה

 - (*)1,046 - -- הלוואה

 (3) גבס רום
 -- 112,842 100 8 מניה

 -- -- -- -- הלוואה

 (4)אנרגיה  דורי
 - 71,350 50 0.01 מניה

 - 51,100 - -- הלוואה
 - 123,328 - -- -- (5) בישראל יזמות נכסי

 - 50,383 - - -- קומבינציה  מרכיב

דירות בניכוי  מרוכשי מקדמות
 פיקדונות בחשבונות ליווי 

-- - - 25,256 - 

 - 20,975 - - -- אירופה במזרח יזמות נכסי
 - 29,484 - - -- (נדחים מסים)בעיקר  אחרים נכסים

 סה"כ
 

  
 

741,670  

 מיליון ש"ח. 388בסך של צמית כולל שטר הון  )*(

 )באלפי ש"ח(: 2016בדצמבר  31וההתחייבויות של החברה )דוח סולו( ליום  הנכסיםלהלן יתרות 

 230,080  (7) חוב אגרות

 118,677  וחלויות שוטפות( ארוך זמן, התחייבויות למוסדות פיננסיים )זמן קצר

 24,034  הלוואה מבעל שליטה

 98,294  הלוואה מגזית ישראל

 471,085  פיננסיים ולאחריםסה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות 

 50,190  התחייבות בגין רכישת מקרקעין )קומבינציה(
 521,275  סה"כ התחייבויות 

 (2,663)    נטו  ,בתוספת נכסים כספיים

 111,612  התחייבויות, נטו

 עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה  הון
 (8) .נ.(ע"ח ש מיליון 411 -כ של בסך צמיתיםהון  שטרי)כולל 

 
223,011 

 

, במסגרתה גדל שיעור החזקתה של החברה ברונסון 2016עסקת רונסון שהושלמה בחודש דצמבר  לעניין (1)
  .לעיל 1.7ראה סעיף והחברה הפכה בעלת שליטה יחידה ברונסון,  66%-לשיעור של כ 39.8%-משיעור של כ

  לעיל. 1.5סעיף  ראה, 2016חודש יולי החברה ב הפיכת דורי בניה לחברה פרטית בבעלות מלאה של לעניין (2)
, והפיכת 2016מדורי בניה בחודש אפריל  לרכישת מניות רום גבס מכר אופצייתלעניין השלמת עסקת מימוש  (3)

לעיל. יובהר כי על אף מימוש  1.4רום גבס לחברה בת בבעלות מלאה )במישרין( של החברה, ראה סעיף 
אופציית המכר כאמור, למועד הדוח דורי בניה ממשיכה לאחד בדוחותיה הכספיים את ההשקעה ברום גבס 

 לעיל(. 1.10)לפרטים נוספים ראה סעיף 
נוסף  1% לרכישת "(,אלומיי)" מוגבלת שותפות, נקיה אנרגיהאלומיי עניין מימוש אופציה שהוקנתה לל (4)

, כך שלאחר המימוש מחזיקות החברה ואלומיי בחלקים 2016 מאימההון המונפק של דורי אנרגיה בחודש 
 .(א( לדוחות הכספיים2.א.11כל אחת(, ראה באור  50%שווים בדורי אנרגיה )

 לחלק 10לעיל וכן סעיף  1.5נכסי היזמות בישראל ראה סעיף  בגין לחברהאודות הרווחיות הצפויה  לפרטים (5)
 א' לדוח התקופתי.

לחלק א' לדוח התקופתי(  11.1)ראה סעיף  .I.T.R Dori B.V -לידי החברה -עלאשר ניתנה  הלוואהיצוין כי ה (6)
  .2016נפרעה בחודש ספטמבר , ברונסוןבאמצעותה, בין היתר, מוחזקות מניות החברה 
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 )באלפי ש"ח(:  2016בדצמבר  31להלן מועדי פירעון אגרות החוב של החברה )סולו( שהיו במחזור ביום  (7)

 % סה"כ אג"ח אג"ח ז' אג"ח ו' ביום שתסתיים לשנה

 24 55,224 10,735 44,489 2017 דצמברב 31
 24 55,224 10,735 44,489 2018 דצמברב 31
 24 55,224 10,735 44,489 2019 דצמברב 31

 14 32,204 32,204 - 2020 דצמברב 31
 14 32,204 32,204 - 2021 דצמברב 31

 100 230,010 16,613 133,467 "כסה

 

מיליון ש"ח  105לפרטים בדבר הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה, בסך כולל של 
)סדרה ח'( עומדת החוב  אגרותקרן  .ב. לדוחות הכספיים.33ראה באור לאחר מועד הדוח, , 2017בחודש ינואר 

 2025 עד 2019 מהשנים אחת כל של בדצמבר 1-ו ביוני 1 בימים שווים שנתייםחצי  תשלומים 14-בלפירעון 
הנקוב מקרן ערכן ( 7.18% –)התשלום האחרון  7.14% יהווההאמורים  מהתשלומיםל אחד שכ( באופן כולל)

 . הכולל של אגרות החוב

, המתייחסת בין היתר 2017עם גזית ישראל מחודש ינואר של החברה ובעלת השליטה לפרטים בדבר עסקה  (8)
 לעיל.  1.8סעיף , ראה שטרי ההון האמוריםל

 כנגדןהחזקות החברה ברונסון, רום גבס ודורי אנרגיה אינן משועבדות ולפיכך ניתן לגייס חוב למועד הדוח,  1.14
. להלן יתרת ההשקעה בחברות המוחזקות האמורות כפי תנאים הנדרשים לשם כך(קיומם של ה)כפוף ל

 שמוצג בספרי החברה:

  31.12.2016מוצגת בספרים נכון ליום  חברה מוחזקת
 )באלפי ש"ח(

 הלוואה השקעה
 - 214,004 רונסון

 - 112,842 רום גבס 
 51,100 71,350  )*( דורי אנרגיה

 
לטובת התחייבויות  ידי החברה-המוחזקות על לשעבוד מניות דורי אנרגיה התחייבות החברהלעניין  * 

כפוף לתנאי , 2017ידי החברה בחודש ינואר -החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב )סדרה ח'( שהונפקו על
 לדוחות הכספיים. .ב.33ראה באור ליצירת השעבוד האמור, 

 

  בתקופה אשר השפיעו על הצגת הדוחות הכספייםעדכוני מדיניות חשבונאית  1.11

 .הכספיים הדוחות הצגת על מהותית השפיעו אשר חשבונאית מדיניות עדכוניהדוח לא היו  בתקופת

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .2

 המצב הכספי 2.1

 כללי 2.1.1

 . 2015בדצמבר  31 ליום 0.98של  שוטף יחס עומתל 1.54נו, הי 2016 מברדצב 31 השוטף ליום היחס

 נכסים 2.1.2

 1,539-לעומת סך של כ ,ש"ח מיליון 1,667 -כלהנכסים של החברה  סךהסתכם  2016 בדצמבר 31 נכון ליום
בדוחותיה  דוחות רונסון לראשונה, עיקר הגידול נובע בשל איחוד 2015 בדצמבר 31ליום  ש"ח ןמיליו

  .הכספיים של החברה

 1,022מיליון ש"ח לעומת סך של  1,336 -סך הנכסים השוטפים לכ מוהסתכ 2016בדצמבר  31 נכון ליום
רונסון לראשונה שהביא לגידול דוחות הנובע בעיקר בשל איחוד , 2015בדצמבר  31ליום ש"ח  יוןמיל

קיטון ומ ,מצד אחדמלאי בניינים למכירה, חייבים ויתרות חובה ומזומנים ושווי מזומנים, ביתרות 
 . דורי בניה בשל סיומי פרויקטים לשבודות בחוזי הקמה בלקוחות והכנסות לקבל מע

 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 331 -כסך של הנכסים הלא שוטפים ל מוהסתכ 2016בדצמבר  31 נכון ליום
מעבר רישום ההשקעה ברונסון משיטת השווי המאזני לאיחוד הנובע בעיקר בשל  ש"ח,מיליון  517

 .לראשונה
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 :2016 בדצמבר 31תיימה ביום שהס שנההבתקופה של  בנכסיםויים והמגמות להלן סקירת עיקרי השינ

 לזמן קצר וזמן ארוך והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 

 מיליון 271 -לעומת סך של כ ש"ח מיליון 218 -לסך של כ ףהסעי הסתכם 2016 רדצמבב 31 נכון ליום
 ,של דורי בניה לקבל ההכנסות ביתרת מקיטון ובעיקר נובע הקיטון. 2015בדצמבר  31 ליום ש"ח

ומהפרשי עיתוי בין קצב הביצוע וההכרה בהכנסה בגינו לבין תנאי בצבר העבודות של דורי בניה  מקיטון
 התשלום החוזיים בפרויקטים השונים.

 מלאי בניינים למכירה  

של הפרויקטים  ובמימושםהחברה לא רכשה קרקעות חדשות, אלא התמקדה בפיתוחם  2016בשנת 
לסך של  הסעיף הסתכם 2016בדצמבר  31נכון ליום  .ובסלובקיה בישראל הנמצאים, במלאי הקיימים

 נבע במלאיהגידול  עיקר. 2015בדצמבר  31 ביוםש"ח  מיליון 506 -לעומת סך של כ ,ש"ח מיליון 746 -כ
 ,סלובקיהבו גני תקווהב החברה של יםפרויקטהתקדמות בביצוע מ, דוחות רונסון לראשונה איחודמ

הדירות בפרויקט בהוד  מרבית מסירת ,ציונה נס בפרויקט יחידותה מלוא מסירת בשלקיטון במלאי ומ
בדוחות  הקומבינציה מרכיב יתרת. אוויה מלוןבובקריית אריה החברה במתחם  זכויותמכירת ו השרון

 "ח.ש מיליון 51 -כ של בסך הסתכמה הכספיים

 לראשונה של דוחותיה הכספיים של רונסון בדוחות הכספיים של החברה  איחוד 2.1.3

-לשיעור של כ ברונסוןשל החברה  החזקותיהלעיל, גדל שיעור  1.7מעסקת רונסון כמתואר בסעיף  כתוצאה
דוחותיה  ,בהתאם. ברונסון היחידה השליטה בעלת הינה והחברה ,רונסון של המונפקמהון המניות  66%

 איחוד)" 2016 בדצמבר 31 ליום החברה של כספייםהרונסון מאוחדים לראשונה בדוחות הכספיים של 
 . "(לראשונה רונסון דוחות

-כ של סךבהחברה  שלהמאזן המאוחד  סך גדלהיתר,  בין, כאמורלראשונה  רונסוןאיחוד דוחות  במסגרת
 690 -סך של כמתוכו  כאשר"ח, ש מיליון 1,667של  סךעומד על  2016בדצמבר  31 ליוםו ,"חש יוןמיל 128

 בסך גדל, שליטה מקנות שאינן זכויות לרבותהחברה,  שלצמי עההון הכן  כמו, לרונסוןוחס מימיליון ש"ח 
 לסך בהשוואה וזאת, "חש מיליון 362של  סךעומד על  2016בדצמבר  31 ליום"ח וש מיליון 127-כשל 

  .2015 בדצמבר 31 ליום העצמי וההון המאזן

 הקצאת עבודת החברה ביצעה, מהרכישה העלות עודף חישוב לצורך, לראשונה רונסון דוחות איחוד לשם
 נקבעו, העבודה במסגרת. מ"בע פרומתאוס, תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך ידי-על(, PPA) רכישה עלות

. מוחשיים בלתי נכסים זוהו ולא שנרכשו מזוהות והתחייבויות מזוהים נכסים של ההוגן לשווי ההתאמות
 23 ליום זלוטי מיליון 10 -כ של לסך מסתכמות האמורה העבודה לפי רונסון של העצמי להון ההתאמות סך

 שהיההרכישה ) ליוםאיחוד הדוחות הכספיים  לצרכישההון העצמי המתואם של רונסון כך  2016 בדצמבר
בדוחותיה הכספיים של רונסון העצמי הכלול  ההוןזלוטי לעומת  מילון 369 -כ על( עומד 2016בדצמבר  23

 .זלוטי מיליון 359 -כשהינו 

אורך חיים להפחתה  )באלפי זלוטי( 
 )שנים(

  225,702 תמורה בעסקה
  311,346 *הון עצמי בספרים

  (1,509) התאמה לשווי הוגן בגין מלאי
  13,835 התאמה לשווי הוגן בגין מיזמים משותפים

 1 – 37 1,169 קבועהתאמה לשווי הוגן בגין רכוש 
  479 התאמה לשווי הוגן בגין נדל"ן להשקעה

  (1,594) התאמה לשווי הוגן בגין אגרות חוב
  (2,352) מס נדחה

  10,021 סה"כ התאמות להון העצמי
  361,374 הון עצמי מתואם

 שיטת לפי ברונסון בהשקעתה הכספיים בדוחותיה החברה טיפלה, רונסון תעסק השלמת למועד עדכי  יוסף
הכספיים  שבדוחותיה ההפסד הנקי במסגרת, לראשונה רונסון דוחות איחוד לשם, כך בשל. המאזני השווי

ש"ח שנבע ממעבר אחזקת החברה ברונסון משיטת  מיליון 54של  בסךהחברה רווח  רשמהשל החברה 
 פעמי חד להפסד מיוחס"ח ש מיליון 70 של סך בנוסף לרווח האמורמלא לראשונה.  לאיחוד המאזניהשווי 



10 

 עד והוצג, בה ההשקעה תחילת מיום ברונסון להשקעהשיוחס  קרן הון מהפרשי תרגום מטבע ביטול בגין
 54 -לכ מסתכםהכולל בגין העסקה  הרווח .החברה של העצמי ההון במסגרת לראשונה המלא לאיחוד
 ש"ח. מיליון

 

 על הרווח הכולל השפעה 
 ("חש מיליוני)ב

 54 רווח מעלייה לשליטה 
 (70) מימוש קרן הון תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 (16) סה"כ השפעה על הרווח הנקי
 70 תנועה בהון העצמי בגין גריעת קרן הון מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 54 השפעה על הרווח הכוללסה"כ 
 

 2015, 2014 שניםה בגין לראשונהדוחות רונסון  איחודפרופורמה בגין  נתוני כוללהכספיים  לדוחות 3 באור
לעומת הדוחות  הפרופורמה נתוניל בהתאםלשנים האמורות,  הכולל. להלן פרטים בדבר סך ההפסד 2016-ו

 הכספיים )לאחר האיחוד המלא לראשונה ממועד הרכישה( )באלפי ש"ח(: 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הכוללהפסד  סך
2016 2011 2014 

 (432,439) (229,373) (74,069) הפרופורמה נתוני לפי
 (417,772) (215,620) (2,453) (הרכישה ממועד לראשונה המלא האיחוד)לאחר  הכספיים הדוחות לפי

 

 רונסון של הכספיים הדוחות את לדוחותיהצירפה  החברה, לראשונה כי עד לאיחוד דוחות רונסוןיוסף 
 הדוחות של ההתאמה השפעת , כאשרהאירופאי האיחוד ידי על שאומץ כפי  IFRS -ל בהתאם הערוכים

 . מהותיותלא היתה  ,IASB ידי על שפורסם כפי IFRS -ל רונסון של הכספיים

הינה בגדר הערכת שווי מהותית מאד כהגדרתה בתקנות הדיווח. בהתאם להוראות ה הקצאעלות העבודת 
  הדיווח, להלן טבלה הכוללת את הפרטים הנדרשים בקשר לעבודה האמורה:ב' לתקנות 8תקנה 

 

  עלות ההקצאה של השקעת החברה ברונסון זיהוי נושא ההערכה:
 2016דצמבר  עיתוי ההערכה:

שווי נושא ההערכה בספרי החברה/שווי 
 שוק בבורסה לניירות ערך בוורשה

נקבע בהתאם לסך התמורה אשר משקפת שווי של  רונסוןשוויה של 
 אלפי זלוטי. 225,717

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם 
 להערכה:

 לא רלוונטי, הוערך במועד הרכישה

 :זיהוי המעריך ואפיוניו

 פרומתיאוס יעוץ כלכלי בע"מ שם המעריך

מנהל  ף,שות כה,אלי מלרו"ח  העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות נותן הערכת השווי:
 תחום חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים בפירמה

 רואה חשבון השכלה:

 ניתוח, שווי הערכות מקצועי בביצוע ניסיון שנות 8-מ למעלה בעל ניסיון בביצוע הערכות שווי:
 כלכלי ייעוץ עבודות וביצוע מומחה דעת חוות הכנתדוחות כספיים, 

 ועסקים חברות עבור שונים מסוגים

 בלתי תלוי )לפרטים נוספים ראה הערכת השווי(. תלות במזמין ההערכה:
קיים הסכם לשיפוי מעריך השווי. סכום השיפוי יהיה כפוף  הסכמי שיפוי עם מעריך השווי:

להשתתפות עצמית של מעריך השווי בסכום שהוא פי שלוש מגובה 
שכר הטרחה בגין העבודה )למעט ביחס לשיפוי בגין הוצאות 

 לפרטים נוספים ראה הערכת השווי. התדיינות סבירות(.

 מפורטות בגוף העבודה מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו:
 : ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

 ההנחות שלפיהן בוצעה הערכת השווי מפורטות בגוף העבודה, המצורפת לדוחות כספיים אלו.
 לא רלוונטי שיעור ההיוון

 לא רלוונטי שיעור הצמיחה
 לא רלוונטי אחוז הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה

 לא רלוונטי סטיית תקן
 לא רלוונטי מחירים ששימשו בסיס להשוואה
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 הכלול ההשקעה בחבר 2.1.4

מוחזקת  2016בדצמבר  31ליום של החברה בדוראד, אשר הסעיף מייצג בעיקר את ההשקעה למועד הדוח, 
ידי החברה -אשר הינה חברה פרטית המוחזקת עלדורי אנרגיה,  באמצעות – )בעקיפיןעל ידי החברה 

   .9.4% -בשיעור של כ( מהון המניות המונפק בדוראד 18.75%, והמחזיקה כל אחת( 50%) ואלומיי

רישיונות ייצור ואספקה  . לדוראד2014הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח של דוראד החלה בחודש מאי 
לדוחות  (1(ה()2.א.11שנה ממועד תחילת הפעלתה כאמור. לפרטים נוספים ראה באור  20לתקופה של 

 המסדירים, מכוחו שהותקנו ולתקנות החשמל משק לחוק, בין היתר, כפופה דוראדשל  פעילותההכספיים. 
מגבלות, חקיקה, . לפרטים בדבר לתחרות בישראל החשמל משק פתיחת ואת החשמל במשק הפעילות את

 לחלק א' לדוח התקופתי. 13.4.1ה של דוראד ראה סעיף תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על פעילות

מיליון ש"ח(, לעומת  5)חלק החברה  מיליון ש"ח 51 -כרווח נקי בסך של  דוראדרשמה  2016כי בשנת  יצוין
ן כי לעונתיות וכן יצוי. ש"ח( מיליון 10 -כ)חלק החברה  2015מיליון ש"ח בשנת  103רווח נקי בסך של 

 לשינויים במדד המחירים לצרכן השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של דוראד כאמור. 

למועד הדוח, מתנהלים בין דורי בניה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד הליכים משפטיים  נכון
כספית ביניהם בפרויקט. לפרטים נוספים בדבר ההליכים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות ה

הליכים משפטיים נוספים בעניינה של לפרטים אודות  .הכספיים לדוחות (5.ד.19האמורים ראה באור 
 (8) -( 4)ה((2.א.11ים ראה באורדוראד, לרבות בקשות לאישור תביעות נגזרות אשר הוגשו בשם דוראד, 

 לדוחות הכספיים. 

לאור  2016בדצמבר  31החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את דוחותיה הכספיים של דוראד ליום 
 מהותיות ההשקעה בה וחשיבותה לעסקי הקבוצה.

 התחייבויות  2.1.1

"ח, ש מיליון 869 -הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של החברה לסך של כ 2016 ברדצמב 31נכון ליום 
סך של ב שוטפות התחייבויותלעומת  זאת, נושאות ריבית כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 273 -כ מתוכן

 בדצמבר 31ליום  ,נושאות ריבית כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 218 -כ מתוכן"ח, ש מיליון 1,042 -כ
לעומת סך של  ,ח"ש מיליון 436 -לסך של כ 2016 ברדצמב 31 ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום .2015

 . 2015 בדצמבר 31ליום  ש"ח מיליון 263 -כ

, בהתחייבויות השוטפות בתקופת הדוח נבע בעיקרו מירידה בהתחייבות לספקים ולנותני שירותים הקיטון
דירות, מירידה בגין התחייבויות בגין רכישת מקרקעין  ומרוכשימירידה במקדמות ממזמיני עבודות 

דוחות איחוד  בגין אגרות חוב בשלשוטפות  בחלויותעלייה מ ,בסעיף אשראי מתאגידים בנקאים מירידהו
 .שליטה מבעל הלוואה בסעיף עלייהמו לראשונהרונסון 

דוחות איחוד מגידול בסעיף אגרות חוב בשל  בעיקרו נבע הדוח בתקופת ארוך לזמן בהתחייבויות לגידוה
 גזיתמ ותהלוואבשל  אחרים שירותים ונותני בנקאיים מתאגידים הלוואות סעיףב מגידולו לראשונהרונסון 
 .ישראל

 הון עצמי 2.1.6

 -לסך של כ 2016 מברדצב 31 יוםבהסתכם  ,שליטה מקנות שאינן זכויות לרבות, החברה שלצמי עההון ה
 ח"ש מיליון 235 -כסך של  לעומת ,.נ.(ע"ח ש מיליון 495 שלבסך  צמיתיםהון  שטרי"ח )כולל ש מיליון 362

נבעה  ח"ש ליוןימ 127 -של החברה בתקופת הדוח בסך של כ העצמיבהון  העלייה. 2015 בדצמבר 31ביום 
 הון בקרן גידולמ רונסון לראשונה,דוחות המיוחסות לאחוד  זכויות שאינן מקנות שליטהמגידול ב בעיקרה

"ח ש מיליון 59 -הפסד בתקופה בסך של כ בקיזוזו ,מיליון ש"ח 21 -בסך של כישראל  גזית עם מעסקאות
 מגידול בקרן הוןושינוי בשערי החליפין מיליון ש"ח בשל  15-, וקיטון בסך של כבניה לדורי בעיקר המיוחס

 .העצמי ההון את המקטינה"ח שמיליון  11 -עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ בחובה

 שאינןההון העצמי של החברה )כולל זכויות  גדלהשלמתה,  ועם רונסוןלעיל, כתוצאה מעסקת  כמתואר
  ."חש מיליון 127 -( בסכום של כשליטה מקנות

ההון שלחברה שטרי הון והלוואות לחברה המאוחדת דורי בניה, ומאחר  2016בדצמבר  31 ליוםשמאחר 
הון העצמי של דורי גרעון בהעצמי של דורי בניה בנטרול שטרי הון הינו שלילי, חלק בעלי זכויות המיעוט ב

עלי המניות של החברה )בסעיף קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות בניה מוצג כחלק מההון המיוחס לב
 שאינן מקנות שליטה(. 
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 תוצאות הפעילות 2.2

 :תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים )במיליוני ש"ח( 2.2.1

  1-12/2016 10-12/2016 7-1/2016 4-6/2016 1-3/2016 1-12/2011 1-12/2014 

 1,355 1,159 263 301 230 326 1,121 והשכרה עבודות, ממכירות הכנסות

 (1,654) (1,257) (247) 278 220 322 1,068 עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול

 (299) (98) 16 23 10 4 53 רווח )הפסד( גולמי

 (5) (6) (1) (2) (2) (-) (5) הוצאות מכירה ושיווק

 (61) (62) (13) (12) (10) (11) (46) הוצאות הנהלה וכלליות

 - - - - - (16) (16) יטה ברונסוןלהפסד מעליה לש

 חברה)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 5 2 6 המאזני השווי שיטת לפי המטופלת

 

(3) 1 11 (8) 

 הכנסות לפני תפעולי)הפסד(  רווח

 (373) (155) 3 6 3 (21) (9) אחרות)הוצאות( 

 (5) (3) (3) (12) (3) (9) (27) אחרותהוצאות 

)הוצאות(  הכנסות אחרי תפעוליהפסד 

 (378) (158) - (6) - (30) (36) אחרות

 10 9 1 3 1 3 8 הכנסות מימון

 (43) (28) (5) (11) (8) (8) (32) הוצאות מימון

 (411) (177) (4) (14) (7) (36) (61) הפסד לפני מיסים על ההכנסה

 13 17 (2) 2 2 (3) (1) )הטבת מס( מיסים על ההכנסה

 (424) (194) (2) (16) (9) (33) (60) נקי הפסד

 מיוחס ל: נקיהפסד 

 (276) (136) (1) (13) (10) (36) (60) בעלי מניות של החברה

 (148) (58) (1) (3) 1 3 - , נטוזכויות מיעוט

 אחר כולל)הפסד(  רווח

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 לבעלי)מיוחס  חוץ פעילות של כספיים

 1 61 57 (החברה של המניות

 

(6) 1 (21) 6 

 (418) (215) (1) (22) (8) 28 (3) כולל)הפסד(  רווח"כ סה

 

 גולמי )הפסד( הכנסות ורווח  2.2.2

ממכירת  ש"ח מיליון 438 -סך של כ ןמתוכ ,ש"ח מיליון 1,121 -כלהסתכמו  דוחה תסך ההכנסות בתקופ
  של הכנסות סך לעומת, זאת .וניהולן מביצוע עבודות בנייה ש"ח מיליון 683 -כשל  סךבניינים וקרקעות ו

 מיליון 922 -ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות וסך של כ מיליון 237 -כשל  סך מתוכן ,ש"ח מיליון 1,159 -כ
 .2015 שנתב ,וניהולן בנייה עבודות מביצוע"ח ש

ש"ח מביצוע עבודות  מיליון 26 -כמתוכו  ,ח"ש מיליון 53 -של כסך בהסתכם  הדוח תהגולמי בתקופ רווחה
 הפסדה הסתכם 2015 בשנת. ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות מיליון 27 -גולמי של כ ורווח ןבנייה וניהול

 מיליון 17 -כוש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן  מיליון 81 -כמתוכו  ,"חש מיליון 98 -כהגולמי לסך של 
 לעומת, 5% -כהסתכם לסך של  הדוח תהגולמי בתקופ רווחהשיעור  ממכירת בניינים וקרקעות.הפסד ש"ח 

גם שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים יצוין כי  .2015 בשנת 22% -כ של גולמי הפסד שיעור
 .בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים משינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסה

 -תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ דורי בניהל 2016בדצמבר  31ביום  השהסתיימ בשנה
ברווח גולמי בסך של דורי בניה הכירה  2016בדצמבר  31ביום  השהסתיימ בשנה"ח. בנוסף, ש מיליון 108

הכירה  2016בדצמבר  31ביום  שהסתיימה בשנה "ח.ש מיליון 44 -בסך של כ ובהפסד"ח ש מיליון 23 -כ
מהפחתת רכוש קבוע לשוויו ההוגן  , בין היתר,נובעש"ח, ה מיליון 61 -כ)סולו( בהפסד בסך של דורי בניה 

הנובעים בעיקר מעדכון דורי בניה מעדכון אומדני הפרויקטים של  ,הדוח בשנתבניה עקב מכירת ציוד 
 עלויות צפויות בגין עלויות נוספות הנובעות מתגבור צוותי עבודה ועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים

 בדצמבר 31 ליום החוזר בהון גרעון)סולו( דורי בניה ל כי, יצוין עודלויות הנהלה וכלליות ותקורות. וכן מע
 "ח. ש מיליון 63-כ של בסך 2016
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 .לדוחות הכספיים 31באור  הלמידע בדבר מגזרי דיווח רא

 כלליות ו הוצאות הנהלה 2.2.3

"ח ש מיליון 62 -כ לעומת ,ש"ח מיליון 45 -הסתכמו לסך של כ הדוח תבתקופ הוצאות הנהלה וכלליות
בהוצאות הנהלה  קיטוןה. 35% -בשיעור של כמיליון ש"ח  המהווים קיטון  17 -כ קיטון של ,2015 שנתב

לשם  ממהלכים נמרצים של הנהלת החברה לאחר שינוי השליטה בה בעיקר נובע 2016וכלליות בשנת 
קיטון המהווה מיליון ש"ח,  2 -)ירידה בשכר עבודה בסך של כ , ובכלל זה קיצוץ במצבת עובדיםהתייעלות

, מיליון ש"ח( 4 -)ירידה בהוצאות שכירות ואחזקת משרדים בסך של כ , הפחתת שטחי משרדים(38%של 
מיליון ש"ח,  8 -)ירידה בשכר עבודה בסך של כ וצמצום מצבת העובדים בה הפיכת דורי בניה לחברה פרטית

  .ועוד (,57%קיטון של 

 אחרות (הוצאות) הכנסות 2.2.4

מיליון ש"ח בגין  16 -סך של כ הכוללים ש"ח מיליון 43 -לכהסתכמו  2016בשנת  , נטוהאחרות הוצאותה
מיליון ש"ח בגין קרן מהפרשי  70 -הפסד חד פעמי בסך של כ, הפסד ממכירת רכוש קבוע של דורי בניה

מילון ש"ח  54 -בסך של כחד פעמי רווח בניכוי  רונסון נוכח השלמת עסקת רונסוןתרגום דוחות כספיים של 
 הנובע מהשלמת עסקת רונסון.

 הוצאות והכנסות מימון 2.2.1

 ,בהתאמה ,מיליון ש"ח 8 -מיליון ש"ח וכ 32 -הסתכמו לסך של כ הדוח תהוצאות והכנסות המימון בתקופ
"ח, שמיליון  9 -מיליון ש"ח וכ 28 -הוצאות והכנסות המימון לסך של כשבה הסתכמו  2015 שנת לעומת

 מגזית שהתקבלה הלוואה על אפקטיבית ריבית מהוצאות נובעהמימון  בהוצאות הגידול עיקר .בהתאמה
  .ש"ח בגין פרויקטים מיליון 1 -הוונו הוצאות מימון בסך של כ הדיווח תוופתק שתי במהלך. ישראל

 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי חברות  רווחיחלק הקבוצה ב 2.2.6

  .מהונה של דוראד( 18.75%דורי אנרגיה )אשר מחזיקה של  הפעילותהסעיף מתייחס בעיקר לתוצאות 

 נזילות ומקורות המימון 2.3

  תזרים מזומנים לתקופה 2.3.1

לעומת סך  ,ש"ח מיליון 155 -הסתכם סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כ 2016 מברדצב 31 נכון ליום
 . 2015בדצמבר  31 יוםל ש"ח מיליון 115 -של כ

 נטו ממזומניםנבעה בעיקרה  ,"חש מיליון 40 -כ של סךב ,מזומנים ושווי במזומניםהדוח  בתקופת עלייהה
 96 -כ של בסך השקעהפעילות מ נבעוומזומנים נטו ש ש"ח מיליון 46 -כ של בסך מימון מפעילות שנבעו
 ."חש מיליון 103 -כ של בסך שוטפתנטו ששימשו לפעילות  מזומנים בניכויש"ח,  מיליון

בעיקר  הנובע ש"ח מיליון 103 -כנוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  2016בשנת  
 ש"ח(. מיליון 108 -כבסך של  כםתשהס) בניה מדורישוטפת  מפעילותמתזרים שוטף שלילי 

ש"ח כללו בעיקר הלוואות  מיליון 96 -בסך של כ השקעה פעילותמהדוח  בתקופת נבעושנטו  מזומנים
, מדוראדהלוואות בעלים  החזריבשל  בעיקר)ש"ח  מיליון 45 -חברות כלולות בסך של כידי  על נפרעוש

שלילי בגין  תזרים ,מיליון ש"ח 12 -כ של בסך נטורכוש קבוע  רתממכי תמורה, (אנרגיה דורימ שהתקבלו
בסך  ברונסוןלשליטה  עליהותזרים חיובי בגין  ,"חש מיליון 21 -בסך של כ ליווי חשבונות בפיקדונות ירידה
  "ח.ש ליוןימ 62 -של כ

 מגזית הלוואה קבלת כללו"ח ש מיליון 46 -פעילות מימון בסך של כמבתקופת הדוח  שנבעונטו  מזומנים
אגרות  ופירעון ,"חש מיליון 25 -כ של בסך שליטה מבעל אשראי קבלת"ח, ש מיליון 100 -כ של בסך ישראל

  .בהתאמה"ח ש מיליון 25 -כ שלו"ח שמיליון  55 -בסך של כ קצר לזמן תווהלוואחוב 

סך של  לעומת ,"חש מיליון 108 -כ של לסך קצר לזמן השקעות סעיף הסתכם 2016בדצמבר  31ליום  נכון
  .2015בדצמבר  31 ליוםמיליון ש"ח  88 -כ

 תזרים מזומנים חזוי  2.3.2

שהנפיק מוחזקות בידי  מדווח שתעודות התחייבות לתקנות הדיווח, נדרש תאגיד( 14)ב()10תקנה לפי 
דוחות הכספיים יחס לבהן כמשמעותם בתקנה האמורה  "אזהרה סימני"בו  מתקיימים הציבור ואשר

"(, סולו דוחותג לתקנות הדיווח )"9דוחות הכספיים הנפרדים שלו לפי תקנה שלו והן ביחס להמאוחדים 
 השנתיים במהלך ןנפירעואת צופה  הוא מהם הכספיים המקורות ההתחייבויות ושל של פירוט לפרסם
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 ."(חזוי תזרים דוחהחל בתום שנת הדיווח או ביום הגילוי, לפי העניין )"

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של  קייםבמועד הדוח, 
המאוחדים של דורי  הכספייםפי דוחותיה -מזומנים שלילי מפעילות שוטפת על מתזריםהחברה, הנובע 

וכן  לתקופהסולו שלה  הכספייםפי הדוחות -תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה על. אולם, בניה
על בסיס האמור, לרבות על בסיס דוח התזרים החזוי המוצג להלן, . חיובי הינוהמקבילה אשתקד  בתקופה
פי דוחותיה -המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת על בתזרים, אין החברה דירקטוריון להערכת

  .הכספיים המאוחדים של החברה כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה

האם מתקיימים סימני האזהרה במועד אישור הדוחות הכספיים בחן  החברהדירקטוריון בהתאם, 
בדצמבר  31 ליוםהחברה  ודוחות הסולו של החברהלדוחות הכספיים המאוחדים של  ביחסהאמורים 

 לא מתקיימים סימני אזהרה כאמור. כיוקבע  ,2016

תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של על אף האמור, נוכח 
פי הדוחות הכספיים סולו, ועל אף שאין באמור של החברה ל החוזרגרעון בהון וכן נוכח קיומו של  החברה

, לתקופה שתחל כדי להוות סימני האזהרה לפי התקנה האמורה, מובא בזאת דוח תזרים חזוי של החברה
, והכל בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות 2018בדצמבר  31 ביום ותסתיים 2017 ינוארב 1ביום 

 (: שלהלןפוף להערכות ולהנחות המובאות בתחתית הטבלה )וכ 2016 בדצמבר 31הסולו של החברה ליום 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה

ה
  :ערותה

 ומסגרותלמועד האמור הקיימים בחשבונות החברה  מזומנים כולל 2017בינואר  1הסכום המוצג ליום  (1)
יודגש כי, בשלב זה  "ד )לתקופות קצובות של עד שנה; המובאות לאישור וחידוש מידי תקופה(.חח

ולמען הזהירות, למעט מסגרת החח"ד האמורות, דוח התזרים אינו לוקח בחשבון חידוש מסגרות 
קיימות אשראי מעבר לניצול בפועל של הלוואות קיימות. יוסף כי למועד הדוח סך יתרות המזומנים ה

 מיליון ש"ח.  84-בחשבונות החברה, לרבות מסגרות החח"ד האמורות, הינו כ

 הבאים:  מהרכיבים בעיקרו נובע שוטפת מפעילות החזוי המזומנים תזרים (2)

הערכת החברה בדבר תקבולים האמורים להתקבל מחשבונות ליווי של פרויקטים יזמיים של  )א( 
 56.2 -סך של כ - 2017בדצמבר  31ועד ליום  2017בינואר  1החברה כדלקמן: בתקופה מיום 

מיליון ש"ח משני פרויקטים בהוד השרון אשר הסתיימו, מפרויקט בנס ציונה אשר הסתיים 
ועד  2018בינואר  1בתקופה מיום  ;שצפוי להסתיים לקראת סוף השנהומפרויקט בגני תקווה 

 ;גני תקווהביהוד ובמיליון ש"ח מפרויקטים בתל אביב,  53.4 -סך של כ - 2018בדצמבר  31ליום 

 ועד 2017 ינואר 1 מיום 
 2017 בדצמבר 31 ליום

 ועד 2011 בינואר 1 מיום
 2011 בדצמבר 31 ליום

   מקורות
 129,582 4,647 (1) נזילות - פתיחה יתרת

 20,700 17,650 (2) נטו, שוטפת מפעילות תזרים
 ותמחבר ודיבידנדים בעלים הלוואות החזרהשקעות, 
 (3) נטו, מוחזקות

27,500 23,000 

 7,500 10,313 (4) תקבולים בקשר לדורי אנרגיה
 - 102,296  (5)נטו  ,הנפקת אגרות חוב )סדרה ח'(

 - 35,035 ( 6) , נטוהנפקת אגרות חוב במסגרת עסקת גזית
 - 72,990 ( 7) במסגרת הרחבת סדרה ח', נטו גיוס חוב חדש

 110,712 270,431 (8) מקורות"כ סה
   

   שימושים
 54,948 54,948 (9) חוב אגרות קרן תשלומי
 20,901 19,749 (9) חוב אגרות ריבית תשלומי

 4,500 3,816 (7הרחבה לסדרה ח' ) –תשלומי ריבית אגרות חוב 
 15,192 31,843 (10) לבנקים קרן תשלומי
 4,079 4,291  (10) בנקים ריבית תשלומי

 435 12,516 (11) פירעון הלוואה לבעל שליטה
 13,686 13,686  וכלליות הנהלה הוצאות

 113,742 140,141 שימושים"כ סה
   

 67,040 121,112 סגירה יתרת מזומנים
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ו/או למועד הצפוי לסיומם ו/או של הפרויקטים האמורים וכל זאת בהתאם לקצב התקדמותם 
 ; לתנאי הסכמי הליווי שלהם

תקבולים )נטו( הצפויים להתקבל בהתאם להסכמי ו שחרור מפיקדונותהערכת החברה בדבר  )ב( 
מימוש של קרקעות בהם התקשרה החברה, בגין מכירת מגרש/ים במתחם קרקע בקריית אריה 

. לפרטים נוספים ראה באור ים קיימיםבפתח תקווה )מתחם "דורי פארק"(, כפוף לשחרור שעבוד
 ; םלדוחות הכספיי (5.א.)8

הכוללים בעיקר את , לעיל בתקופות להתחיל שעשויים בפרויקטים עצמי הון השקעות ניכויב )ג( 
 וזאתוכן עתודה לפרויקטים חדשים,  ובאור יהודה אביב בתל, ביהוד, תקווה בגניהפרויקטים 

 הסכמי תנאיבדבר וכאמור  בפרויקטים להשקעה הצפוי העצמי הוןבדבר ה להערכה בהתאם
הסכום האמור בקשר לפרויקט החברה בתל אביב, כולל . פרויקט כל של המתוכננים הליווי
ידי בעל השליטה בקשר לפרויקט האמור, אשר נכון למועד -עלהלוואה שהועמדה לחברה  פירעון

בכפוף לצרכיה התזרימיים של , 2017אישור הדוח מועד הפירעון שלה הינו בחודש ספטמבר 
 ; לדוחות הכספיים (6.א.)8ראה באור החברה, 

)אשר ערכו בספרי החברה הינו  אביב בתל בנכס החברה של זכויותאינו מניח מימוש דוח התזרים  (ד)
  ., אף על פי שהחברה בוחנת את אפשרות מימושו בזמן הקצרבסכום לא מהותי(

הסכומים כוללים בעיקר: הערכת החברה לגבי קבלת דיבידנדים ודמי ניהול מרום גבס; הערכת  (3)
הלוואות בעלים בהתייחס  החזרערכת החברה לגבי החברה לגבי קבלת דיבידנדים מרונסון; ה

 בסלובקיה; החברה לפרויקט 

סכום החזר תקבולים מדורי אנרגיה, בקשר להחזר הלוואות בעלים מדוראד ושחרור פיקדונות.  (4)
בדוחותיה הכספיים של בהתאם למצוין מדוראד הינו  2017בשנת המתוכנן להתבצע הלוואות הבעלים 

 מיליון ש"ח(. 50, פרעה דוראד סכום של נכון למועד פרסום הדוחמתוכו, דוראד )

 .ב.33. לפרטים נוספים ראה באור 2017אשר הושלם בחודש ינואר )נטו( גיוס אגרות חוב )סדרה ח( סך  (5)
 לדוחות הכספיים.

ש להצעה לציבור, נטו( במסגרת גיוס חוב לחברה )בסכום המינימלי הנדרהערכת הנהלת החברה בדבר  (6)
במסגרת עסקת גזית, לשם המרת הלוואת גזית שהועמדה  הנדרשת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה

דוח יובהר כי לדוחות הכספיים.  .א.33. לפרטים נוספים ראה באור 2015לחברה בחודש נובמבר 
להשלמת התנאים  לרבות הגיוס האמור, הכפופיםהתזרים מניח את התבצעותה של עסקת גזית, 

 לביצועם. הנדרשים 

של החברה, עד לניצול )סדרה ח'( סדרת אגרות החוב הרחבת בדרך של )נטו( נחת גיוס חוב חדש ה (7)
יצוין כי דוח התזרים החזוי אינו מיליון ש"ח(.  180מלוא הסדרה לפי התשקיף )אשר סכומה עומד על 

, אשר למועד חוב )סדרה ו'( של החברההאגרות ת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי כולל הליך הצע
 .הדוח לא בוצעה

, לרבות יובהר כי דוח התזרים אינו כולל אפשרויות שונות למכירה ו/או מימוש של נכסים של החברה (8)
שטרם נכסים מהותיים של החברה הכוללים בעיקר את רונסון, דורי אנרגיה, רום גבס ופרויקטים 

מיליון  450-, הינו בסך של כ2016בדצמבר  31ברה ליום הכולל בספרי הח ם, אשר ערכהחלה הקמתם
יודגש כי כל מקרה של מכירה או מימוש של איזה מהנכסים האמורים משמעו גם שינוי  .ש"ח

לעניין דיבידנדים )בעניין  –בסכומים שנלקחו לצורך דוח התזרים לעיל בעניינו של הנכס הרלוונטי 
, לעניין החזר הלוואות בעלים )בעניין דורי אנרגיה(, לעניין השקעות הון עצמי (רונסון ורום גבס

מלוא החזקותיה של החברה התחייבות מותנית של החברה לשיעבוד בפרויקטים הרלוונטיים ולעניין 
והכל לטובת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה,  )כפוף לתנאי הנדרש ליצירתו( בדורי אנרגיה
יין בתקופות הרלוונטיות. כמו כן, יובהר כי דוח התזרים כולל עתודה לפרויקטים י הענבהתאמה ולפ

 חדשים כאמור.

במועד אישור הדוח וכן של  של החברההקיימות ללוח הסילוקין הנוכחי של אגרות החוב  בהתאם (9)
הן. , ולריביות החלות ביחס אליאגרות החוב שיונפקו על בסיס התחייבות החברה במסגרת עסקת גזית

 לדוחות הכספיים.  .ב.33-ו .ג.17ים לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב שהנפיקה החברה ראה באור

דוח התזרים מניח המשך שחרור עודפי כספים ביחס לפרויקטים של החברה שהסתיימו ו/או מצויים  (10)
 בשלבי סיום, בהתאם להסכמי הליווי של החברה, והחברה מנהלת משא ומתן עם הבנקים בעניין זה.

לחידוש והסדרת הלוואותיה מולם אשר כולל, בין שלה אל מול בנקים מממנים  פועלתהחברה יוסף כי 



16 

יה, ובהתאם דוח התזרים מניח של חלק מסכומי הלוואותו/או עדכון מועדי פירעון היתר, פירעונות 
  .פירעונות כאמור בסכום משמעותי

 לדוחות הכספיים. (6.א.)8לפרטים נוספים ראה באור  (11)

( חיובים בגין תביעות והליכים משפטיים של הקבוצה )לרבות דורי בניה( 1יודגש כי דוח התזרים אינו כולל )
( לדוחות הכספיים(; 21 –( 20.ד.19אשר למועד הדוח לא ניתן להעריך את סיכוייהם )לפרטים ראה באור 

 הזרמות כספיות לדורי בניה, אם וככל שיידרשו.  (2וכן )

 31וליום  2018במרס  31, ליום 2017בדצמבר  31המזומנים הצפויות של דורי בניה ליום  למועד הדוח, יתרת
( )יתרה שלילית( מיליון ש"ח, 25.8) -מיליון וכ 6.8-מיליון ש"ח, כ 12.8-בסך של כמסתכמות  2018בדצמבר 

ביצוע בהתאמה. העדכונים בתזרים המזומנים החזוי של דורי בניה נובעים בעיקר משינויים בעיתוי 
פרויקטים חדשים, מגידול בעלויות בדק ודמי ניהול העולות על הצפוי, בהשלכות של הליכים משפטיים של 
דורי בניה, מעדכונים באומדני הפרויקטים בביצועה של דורי בניה )לפרטים בדבר עדכונים באומדני 

לחלק א' לעיל(. יוסף כי, למועד הדוח,  .ד.12.14הפרויקטים בביצוע של דורי בניה בתקופה ראה סעיף 
הערכת יועציה המשפטיים החיצוניים של דורי בניה הינה כי בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהליך הבוררות 

"(, בסבירות גבוהה שפסק הבוררות ההליךבלונדון נגד קבלן ההקמה בפרויקט דוראד )"  ICC-המתנהל ב
זה הסיכויים שבסופו של ההליך ייפסק לטובת דורי בניה  , וכן כי בשלב2017בהליך יינתן במהלך שנת 

מיליון דולר( עולים על  13.7-ידן התביעה בסדר דין מקוצר )בסך כ-והחברה הסכום שבגינו הוגשה על
ידי החברה ודורי בניה -הסיכויים כי סכום זה יידחה, ובנוסף כי ביחס לסכומים הנוספים הנתבעים על

מיליון  8.6-הכירו החברות האמורות בדוחותיהן הכספיים )סך נוסף של כבהליך האמור, הסכומים אותם 
( להיפסק לטובתן בגדרי ההליך more likely than notדולר( משקפים הערכה סבירה של סכום אשר צפוי )

האמור. יובהר כי טרם הסתיים שלב הגשת כל כתבי הטענות והתצהירים בהליך, לרבות חוות דעת 
למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, מוחזק בבנק לטובת החברה ודורי בניה במסגרת   מומחים. כן יוסף כי

מיליון דולר לטובת ההליך האמור. לפרטים נוספים בדבר ההליך האמור ראה באור  29.5צווי עיקול סך של 
יה ( לדוחות הכספיים. מובהר כי למען הזהירות והשמרנות, יתרות המזומנים הצפויות של דורי בנ5.ד.19

 כאמור לעיל אינן כוללות קבלת כספים במסגרת ההליך האמור.

לאור האמור, במקרה בו תידרש דורי בניה למקורות נוספים לשם שירות צרכיה התזרימיים במחצית 
, אזי 2017לא יסתיים במהלך שנת האמור   ICC-, לרבות במקרה בו הליך הבוררות ב2018השניה של שנת 

ידי החברה, עשויה החברה להעמיד לרשות דורי בניה כספים נוספים -ות עלכפוף לקבלת ההחלטות הנדרש
בסכומים שיידרשו )אך לא יותר מהיתרה האמורה(, לרבות כנגד שיעבוד התקבולים שעשויה לקבל דורי 

 ., כפוף לתוצאותיוICC-בניה מהליך הבוררות ב

שמעותית במצבה של דורי בניה, לנבוע מהרעה מ עלולות אשראינו מניח חשיפות  התזרים דוחכי  יודגש
היזמות של החברה אשר בהם דורי בניה  פרויקטישל עלויות ביצוע בקשר עם  כגון, שתהיה וככל אם

(, "בוכיוצהינה קבלן מבצע )כגון, התארכות בלוחות זמנים, עלויות החלפת קבלן, הליכים משפטיים 
דרישה ככל שתהיה למימוש ערבויות ביצוע ו/או טיב, השפעה על הונה העצמי של החברה ועמידתה 

על פעילותה העסקית של החברה, מכירותיה, עלויות המימון שלה,  השלכותבאמות מידה פיננסיות, 
 בהתאםלגייס חוב של החברה השפעות על יכולתה הטלת עיקולים, פגיעה במוניטין, מיצובה בשוק, 

  ."בוכיוצלתכניותיה 

 וההנחות ההערכות וכן בו הנכללים והנתונים תזריםדוח ההאמור וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי 
על  המבוססים, 1161-"חהתשכ, ערך ניירותבחוק  גדרתומידע צופה פני עתיד, כה כוללים שבבסיסו

והעתידיות, ככל שתהיינה וכפוף לתנאיהן, הקיימות של החברה; התחייבויותיה הקיימות  התקשרויותיה
ת העבודה של החברה; ווצדדים שלישיים; תכני)לרבות מחזיקי אגרות חוב( כלפי גורמים מממנים 

 ותמחברותשלום דמי ניהול  יםת דיבידנדוחלוק/או ו , החזר הלוואות בעליםבדבר תוצאות פעילות הערכות
ועל , )ראה לעיל( וחזקות של החברה, לרבות דורי בניהעל מצבן העסקי והפיננסי של חברות מת; ומוחזק

, גיוס חוב , נכסיםהנתונים שבידה נכון למועד זה בדבר עסקאותו החברה של והנחותיה הערכותיה
ההנחות וו/או פעולות, לוחות זמנים לביצועם ותנאים להשלמתם. ההערכות  במסגרת הנפקת אגרות חוב

 מגורמיםכתוצאה  מהצפוישלא להתממש או להתממש באופן שונה  ותאו חלקן, עלול כולןהאמורות, 
, לרבות, מוגבלת עליהם להשפיע החברה שיכולת או עליהם, שאין לחברה יכולת השפעה חיצוניים

 והתפתחויות שינוייםידי נושים של החברה ו/או צדדים שלישיים, -הליכים שינקטו נגד החברה על
במצבן העסקי או הכספי של חברות מוחזקות של  הרעה, החברה פועלת בהם ובשווקים הכלכלית בסביבה

ת, ומוחזק ותמחברותשלום דמי ניהול החזר הלוואות בעלים באו החברה, שינויים לא צפויים בדיבידנדים 



17 

 כמתואר, החברה של פעילותה את המאפיינים, חלקם או כולם, הסיכון גורמי מבין איזה מהתממשות וכן
  .לחלק א' לדוח התקופתי 13.4.13, 12.27 ,11.17, 10.14סעיפים ב

 1 שמיום לתקופהדוח תזרים חזוי,  החברהפרסמה  2015דצמבר ב 31 ליוםהדירקטוריון של החברה  בדוח
 התזרים. השינויים בנתונים שנכללו בדוח "(דוח התזרים הקודם)" 2017 בדצמבר 31 ליום ועד 2016 בינואר
הצלחת  הרכיבים הבאים:מנובעים בעיקר  2016בפועל בשנת  ולבין נתוני תזרים המזומנים כפי שהי הקודם

מיליון ש"ח, לעומת סכום גיוס  105, בסך של 2017הנפקת אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה בחודש ינואר 
מיליון ש"ח; החזר גבוה מהצפוי של החזר הלוואות  50הקודם בסך של  מתוכנן שנכלל בדוח התזריםחוב 

 350-בסך כולל, לכל בעלי המניות של דוראד, של כ 2016בעלים מפרויקט דוראד )אשר הסתכם בשנת 
, 2016; הצלחת רכישת מניות דורי בניה במסגרת מיזוג משולש הופכי שהושלם בחודש יולי (מיליון ש"ח

 שינויים בעיקרשינויים שונים,  וכןיה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה; הפיכתה של דורי בנו
"השקעות, החזר הלוואות -בפערי עיתוי בנתונים המרכיבים את הסעיפים "תזרים מפעילות שוטפת, נטו" ו

כניסה  בדבר הדוח במועד החברה הנהלת הנחתבעלים ודיבידנדים מחברות מוחזקות, נטו", לרבות 
  ידי החברה.-דשים עללפרויקטים ח

 בר דיווח  אשראי 2.3.3

בעניין "אשראי בר דיווח", להלן עדכונים  2011באוקטובר  30בהמשך לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 
  :הקבוצהשל מהותיות  מסגרות אשראיאשראי ו/או בדבר 

 120בסך של  2015לפרטים בדבר מסגרת האשראי שקיבלה החברה מגזית ישראל בחודש נובמבר  .א
לפרטים בדבר  לדוחות הכספיים. (ד(1.ד.30 ראה באוראשר למועד הדוח נוצלה במלואה, מיליון ש"ח, 

החברה ובעלת השליטה עם גזית ישראל, לרבות בקשר למסגרת  2017עסקה בה התקשרו בחודש ינואר 
 .א. לדוחות הכספיים.33י האמורה, ראה באור האשרא

ידי החברה לדורי בניה ברבעון הראשון של שנת -מסגרת אשראי גישור שהועמדה עללפרטים בדבר  .ב
מיליון ש"ח, אשר נפרעה עם מימוש אופציית המכר שהוענקה לדורי בניה למכירת  60, בסך של 2016

 הכספיים. תלדוחו (יא(2.ב.11מניות רום גבס לחברה, ראה באור 

לעניין סטטוס הלוואות ומסגרות אשראי של החברה  – אשראי של החברה מתאגידים בנקאיים .ג
אשראי של החברה מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים פירוט  לעניין .לעיל 1.6בבנקים ראה סעיף 

 להלן. 2.3.4ף סעיראה 

 בדבר, לדוחות הכספיים (ח(2.ב.11בבאור בהמשך לאמור  - ורום גבס ערבויות החברה לדורי בניה .ד
 ולמועד 2016 צמברדב 31 ליום נכון, ורום גבס בניה לדוריבעבר  החברה שנתנה אשראי קו מסגרת
 קו מסגרתהחברה בהתאם לתנאי  שהעמידהיתרת הערבויות ו/או הבטוחות  ,הכספיים ותהדוח אישור

בדצמבר  31נכון ליום יוסף כי  .מיליון ש"ח 36 -וכ ש"חמיליון  38.8 -לכ מסתכמת האמורההאשראי 
מיליון ש"ח מיוחס  27.6 -מתוך הסכום האמור סך של כולמועד אישור הדוחות הכספיים,  2016

 11.2 -לערבויות שהועמדו במסגרת קו האשראי האמור לטובת פרויקטים של דורי בניה, וסך של כ
וחד לערבויות שהועמדו במסגרת קו האשראי ימיליון ש"ח, בהתאמה,  8.5 -וסך של כמיליון ש"ח 

בדצמבר  31ליום  לטובת פרויקטים של רום גבס )אשר דורי בניה ערבה להם לפי אותו קו אשראי(.
 42.8 -כשל  סךעל  כאמורלדורי בניה  חברהעמדה יתרת הערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה ה 2015

 "ח.ש מיליון

עוד יצוין, כי נכון למועד הדוח נותרו בתוקף מספר ערבויות טיב אשר העמידה החברה לטובת דורי 
 מיליון ש"ח. 5.9-בניה בגין פרויקטי עבר של דורי בניה, בסך כולל של כ

מיליון ש"ח שהעמידה החברה לטובת הסכם שבין דורי בניה לבין  10לפרטים בדבר ערבות בסך של עד 
 לדוחות הכספיים. (4(טו(2.ב.11 ראה באור דניה סיבוס בע"מ,

נותרה רום גבס  ,לעיל כאמור, גבס רום עסקת השלמת לאחר - דורי בניה ורום גבס –ערבויות צולבות  .ה
 לדורי( וערבויות כספי) אשראי מסגרות העמידו אשר, פיננסים גופים שני כלפיבניה  דורי לטובת ערבה
 להעמדת בעיקר המשמשות, ח"ש מיליון 83-כ של לסך 2016בדצמבר  31 ליום המסתכמות, בניה

 מיליון 47 -וכ ביצוע ערבויות ח"ש מיליון 36 -כבניה ) דורי של עבודה למזמיני( וטיב ביצוע) ערבויות
 העמידו אשר פיננסיים גופים כלפי גבס רום לטובת ערבה נותרה , דורי בניהומנגד(, טיב ערבויות ח"ש

 מיליון 97 -כ של לסך 2016בדצמבר  31 ליום המסתכמות, גבס לרום( וערבויות כספי) אשראי מסגרות
 ח"ש מיליון 51 -כ) גבס רום של עבודה למזמיני( וטיב ביצוע) ערבויות להעמדת בעיקר משמשות, ח"ש

 (.טיב ערבויות ח"ש מיליון 34 -וכ ביצוע ערבויות
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 12.21ידי רום גבס, ראה סעיף -ידי דורי בניה ועל-לפרטים נוספים אודות ערבויות נוספות שהועמדו על
 לחלק א' לדוח התקופתי.

ביחס חוב פיננסי בתוספת  לעמידה הפיננסיים מהגופים אחדכלפי  בניה דורי של להתחייבות בנוגע .ו
 דורינים להבטחת התחייבויות של ידי נותני אשראי שו-הסכום הכולל של הערבויות אשר הועמדו על

בניכוי נכסים לא ו בעלים הלוואות בתוספתמסך ההון ) 3פי -כלפי צדדים שלישיים שלא יעלה על בניה
, הרלוונטי הפיננסי הגוף אישר, 2017מרס , בחודש בניה דורי לבקשתכי  יצוין ,בניה דורימוחשיים( של 

בדצמבר  31ביחס לדוחות הכספיים ליום  תקויםלא כאמור בסעיף זה  כלפיו בניה דורי התחייבותכי 
 . 2017במרס  31 ליום הכספיים מהדוחות החל רקו 2016

 תועומד , רונסון, דורי בניה ורום גבסולמועד הדוח, החברה 2016 בדצמבר 31 ליום נכון כי יצוין .ז
כלפי  ןבהתחייבויותיה/או ו ןשלה החוב אגרות של הנאמנות בשטרי הקבועים פיננסיים ביחסים

)לעניין כתב ויתור שקיבלה דורי בניה  . להלןטבטבלה שבסעיף  כמתוארלפי העניין, מוסדות פיננסיים, 
()ו( לדוחות 2(ז()2.א.19מאחד הבנקים המממנים שלה בקשר לאמת מידה פיננסית מסוימת, ראה באור 

  .הכספיים(

 להלן. 5הכספיים, ראה סעיף לפרטים בדבר אגרות החוב של החברה שבמחזור במועד אישור הדוחות  .ח

 להלן נתונים אודות אמות מידה פיננסיות מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה:  .ט

מקבלת 
 האשראי

 2016בדצמבר  31 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת

 אגרות מחזיקי 1 החברה
 '(ו)סדרה  חוב

)סדרה ו'( של  החוב גרותא ירידה בדירוג
 0.75%של  לעליה גרוםת A3החברה מדירוג 

של אגרות החוב  השנתית הריבית בשיעור
 )סדרה ו'(.

 -ידי מדרוג בע"מ -על '(ו סדרה) חוב אגרות דירוג

3Baa (אופק שלילי) 
פורסמה ירידה בדירוג אגרות  2016בינואר  14ביום 

בהתאם עודכן שיעור הריבית הנ"ל, ו החוב לדירוג
השנתית לסדרה זו החל מהמועד האמור לשיעור של 

7.55% .2 
, לאחר תאריך המאזן, 2017 פברואריוסף כי בחודש 

 3באופק יציב,  Baa2.il -הועלה דירוג אגרות החוב ל
 אולם אין בכך כדי לשנות את הריבית לסדרה זו.

 אגרות מחזיקי
+  (ז')סדרה  חוב

 מוסד פיננסי

של החברה לא יפחת  4ההון העצמי המתואם
 מיליון ש"ח.  200 -מ
 

386 

לא יעלה על  6נטו CAP -ל 5יחס חוב פיננסי נטו
)חל במקרה בו ההון העצמי של החברה  75%

 מיליון ש"ח(. 200-נמוך מ

 תוצאה  נטו  CAP חוב נטו

324 686 47% 

מחזיקי אגרות 
 חוב )סדרה ז'(

)סדרה ז'( של  החוב גרותא ירידה בדירוג
)שהינו ירידה בדרגה אחת  3Aהחברה מדירוג 

)לכל  0.25% של עליה גרוםמדירוג הבסיס(, ת
של אגרות  השנתית הריבית בשיעורדרגה( 

 .1%החוב עד לגידול כולל בשיעור הריבית של 

 -מ"בע מדרוג ידי-על (ז' סדרה) חוב אגרות דירוג

3Baa (אופק שלילי) 
פורסמה ירידה בדירוג אגרות  2016בינואר  14ביום 

דכן שיעור הריבית עובהתאם האמור, ו החוב לדירוג
 -ל 2016 אפרילחודש מהשנתית לסדרה זו החל 

3.65%. 1 

, לאחר תאריך המאזן, 2017 פברואריוסף כי בחודש 

                                                      
)סדרה ח'(, ראה  2017לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות בהן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב חדשות שהונפקו בחודש ינואר   1

 לדוחות הכספיים. .ב.33באור 
 (.2016-01-012214)אסמכתא מס'  2016בינואר  18לפרטים נוספים ראה דוח מיידי )משלים( מיום   2
 (.2017-01-010534)אסמכתא מס'  2017 בפברואר 2לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום   3
 הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם משמעו" מתואם עצמי הון"  4

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
משמעו חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך, בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות  "פיננסי נטו חוב"  5

 .)ללא מזומנים משועבדים( בגין חכירה תפעולית, בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר
6  "CAP עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברהחוב פיננסי נטו בתוספת הון משמעו  "נטו 

 (.בעלים הלוואות)לרבות 
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מקבלת 
 האשראי

 2016בדצמבר  31 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת

באופק יציב.  Baa2.il -הועלה דירוג אגרות החוב ל
בהתאם לזאת עודכן שיעור הריבית השנתי לסדרה 

 2. 3.4% -, ל2017זו החל מחודש אפריל 

מחזיקי אגרות 
 חוב )סדרה ח'(

יובהר כי אגרות )
רות והחוב האמ

 בחודש הונפקו
 1(2017 ינואר

ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות 
 140שאינן מקנות שליטה( לא יפחת מסך של 

 ₪מיליון 
223 

יחס הון עצמי )כולל זכויות שאינן מקנות 
 12%שליטה( למאזן לא יפחת משיעור של 

 תוצאה מאזן עצמי הון

386 1,667 23.2% 

נטו לא יעלה על  CAP -יחס חוב פיננסי נטו ל
 75%שיעור של 

 תוצאה נטו CAP נטו פיננסי חוב

324 686 47% 

 פיננסים מוסדות
 שונים

-למאזן לא יפחת בכל עת מ 2עצמיהון  יחס
, לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של 15%

 החברה.

 תוצאה מאזן עצמי הון

362 1,667 21.7% 

  רונסון
 

 אגרות מחזיקי
 של רונסוןחוב 

א יעלה שלחוב נטו ליתרת מלאי  : יחסGסדרה 
 ל רונסון. לפי הדוחות הכספיים ש 50%על 

 חוב נטו
 )מיליוני זלוטי(

מלאי יתרת 
 )מיליוני זלוטי(

 תוצאה

155 473 32.8% 

: יחס חוב נטו להון עצמי לפי Pעד   Cסדרות 
הדוחות הכספיים של רונסון, שלא יעלה על 

)לפי הסדרה הרלוונטית(  80%עד  60%
בתקופה בה לא חולק דיבידנד, ולא יעלה על 

  3בשנה בה חולק דיבידנד. 50%

 חוב נטו 
 )מיליוני זלוטי(

עצמי  הון
 )מיליוני זלוטי(

 תוצאה

155 362 42.8% 

: שווי הקרקעות ששועבדו לטובת Cסדרה 
מסך  90%-מחזיקי אגרות חוב אלה לא יפחת מ

הערך הנקוב של אגרות החוב. בהתאם לשטר 
לערוך את  אגרות החוב האמורות, על רונסון

הבדיקה אחת לשנה. לבעלי אגרות החוב ניתנת 
 הזכות לדרוש בדיקה אחת נוספת בכל שנה.

 
 

 

 תוצאה

 ורונסון כאמור הבדיקה בוצעה 2016 יוני בחודש
 תידרש שלא ככל. האמורה המידה באמת עומדת
 הבאה הבדיקה, החוב אגרות בעלי ידי על בדיקה

 .2017 יוני בחודש תבוצע

  בניה דורי
 
 

 מוסדות
  פיננסיים

 
 

 98 .ח"ש מיליון 40 של מינימלית נזילות יתרת

 מסך 30% על יעלה לא כספיים חובות היקף
 .המאזן

4.3% 

 18%-מ יפחת לא מאזן לסך עצמי הון יחס
 .בניה דורי בדוחות

37.9% 

 מקנות שאינן זכויות כולל לא) עצמי הון יחס
 לסך( מוחשיים בלתי נכסים בניכוי, שליטה

 . 15% -מ יפחת לא מאזן
34 203 17% 

                                                      
וזכויותיה )לרבות זכויות להחזר הלוואות בעלים( במניותיה בדורי אנרגיה, לטובת  יהלשעבוד החזקות התחייבות החברהלפרטים בדבר   1

.ב. לדוחות הכספיים. למועד אישור הדוחות 33ראה באור כפוף לתנאי ליצירת הבטוחות האמורות, מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, 
הכספיים טרם התקיים תנאי יצירת הבטוחות האמורות. יוסף כי למועד אישור הדוחות הכספיים לא חל שינוי בתנאי הלוואות הבעלים 

 (א(2.א.11מיליון ש"ח )לפרטים ראה  51-של כהינו בסך והצמדה(  )לרבות ריביתשל דורי אנרגיה לחברה, אשר סכומן למועד האמור 
  לדוחות הכספיים( ולא התקיימו העילות מכוחן הלוואות הבעלים האמורות יהפכו לנחותות.

 "הון עצמי" לרבות הלוואות בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק  2
  (.subordinationהרלוונטי כתבי נחיתות )

 הון " משמעועצמי הון". קצר לזמן קדונותיופ מזומנים שווי מזומנים בניכוי ואחרים פיננסים למוסדות התחייבויות " משמעונטו חוב"  3
 בחלק מן הסדרות ההגדרות הנ"ל הינן בשינויים לא מהותיים. .מוחשיים בלתי נכסים וניכוי נדחים מסים נכסי בניכוי עצמי
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מקבלת 
 האשראי

 2016בדצמבר  31 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת

 מקנות שאינן זכויות כולל) העצמי ההון סך
 .ח"ש מיליון 100 של מסך יפחת לא( שליטה

181 

 מוסדות רום גבס
  פיננסיים

 

 87 .ח"ש מיליון 30 של מינימלית נזילות יתרת

 מסך 30% על יעלה לא כספיים חובות היקף
 המאזן.

4.2% 

, המאזן מסכום 20% -מ יפחת לא העצמי ההון
 .בעלים והלוואות הון שטר, מיעוט זכויות כולל

45.1% 

 מקנות שאינן זכויות כולל) העצמי ההון סך
 118 .ח"ש מיליון 36 של מסך יפחת לא( שליטה

 

 וערבויותאשראי  2.3.4

)לרבות חברה )סולו(  של החברהוערבויות )מכרז, ביצוע, מכר וטיב( כספי אשראי פרטים בדבר להלן  .א
גזית ומ מבעל השליטה, מגופים מוסדיים )אגרות חוב( ,מתאגידים בנקאייםבת פרטית בבעלות מלאה( 

  :(ש"ח יבמיליונ) ישראל

 1201בדצמבר  31 6201בדצמבר  31 הדוחאישור  למועד 
 ניצול מסגרות ניצול מסגרות ניצול מסגרות מקור

 132 134 119 120 108 110 כספי – בנקאי
 622 797 401 491 329 409 )*( ערבויות

 285 - 230 - 334 - (חוב)אגרות  בנקאי חוץ
 20 74 120 120 120 120 )**( גזית ישראל

 -- -- 25 25 13 13  עמוס לוזון -בעל השליטה 
 1,011 1001 111 716 104 612 "כ סה

 
 המכרפי חוק -דירות ערבויות על רוכשימעמידה לטובת  החברהליווי בנקאי לבניה,  חברהבהם ניתן ל בפרויקטים)*( 

המוצגים בטבלה זו לעיל הוספו נתוני  לנתוניםכי  יובהר .1974-דירות(, התשל"ה ישרוכשל  הבטחת השקעות)דירות( )
 .וערבויות הביצוע לבעלי הקרקע מכרערבויות 

  .לדוחות הכספיים (ד(1.ד.30 )**( לפרטים נוספים ראה באור

הצמדה למדד המחירים לצרכן( מסתכם בתקופת  הפרשי + )ריבית המשוקלל המימון הוצאות שיעור .ב
  .5.5% -לכהדוח 

 : 2016פירוט אודות האשראי בריבית משתנה של החברה שהיה בתוקף בשנת  להלן .ג

 קצר לזמן ואשראי הלוואות

"ח ש באלפי האשראי סכום
 2016 בדצמבר 31 ליום

 2016 בשנת הריבית טווח
 השינוי מנגנון (%-)ב

 הצמדה ללא קצר לזמן ואשראי הלוואות 2.6 – 4.2 115,465

 
 ארוך לזמן ואשראי הלוואות

 ליום"ח ש באלפי האשראי סכום
 2016 בדצמבר 31

 2016 בשנת הריבית טווח
 השינוי מנגנון (%-)ב

 הצמדה ללא ארוך לזמן ואשראי הלוואות 4.25 3,070
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, התחייבויות אחרות לזמן נתונים אודות מועדי פירעון התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים להלן .ד
 )*(: המאזןגרות חוב לאחר תאריך ארוך וא

 
 )באלפי ש"ח( 2016בדצמבר  31ליום 

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שנה שישית 
 ואילך

 סה"כ

 בנקאיים מתאגידים הלוואות
 147,434 - - 2,275 15,098 396 129,665 ואחרים

 178,860 - - 44,715 44,715 44,715 44,715 אגרות חוב )סדרה ו'(

 107,265 32,178 32,179 10,727 10,727 10,727 10,727 אגרות חוב )סדרה ז'(

 433,111 32,171 32,171 17,717 70,140 11,131 111,107 הכול סך

מיליון ש"ח  105לפרטים בדבר הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה, בסך כולל של  )*(
 ..ב. לדוחות הכספיים33באור לעיל וכן  1.13( לסעיף 7הערה ), ראה 2017בחודש ינואר 

 14אור באה ר םירחא יארשא ינתונמו םייאם בנקידיגמתא ףטשו ראישאת וים נוספים אודונלנת .ה
 ם.ייפסכת הדוחול

  נזילות 2.3.1

השקעות נזילות , ניםמ)מזומנים ושווי מזו הקבוצהשל  הסתכמו היתרות הנזילות 2016 מברדצב 31ליום 
ש"ח ליום  מיליון 138 -כ של סך לעומת, ש"ח מיליון 163 -כ של לסךוקווי אשראי בלתי מנוצלים(  לזמן קצר

 .2015בדצמבר  31

 עד מועד הדוח  2017ובשנת  2016פירעונות אגרות חוב של החברה בשנת  2.3.6

מיליון ש"ח  20.7-חלקי של אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה בסכום של כרעון יפבוצע  2016ביוני  1ביום 
 9ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 את בדרך של הפניה. (, המובא בז2016-01-048345)אסמכתא מס'  2016ביוני 

מיליון  10.8-חלקי של אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה בסכום של כרעון יפ, בוצע 2016בספטמבר  30ביום 
של החברה מיום  ש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי

 (, המובא בזאת בדרך של הפניה. 2016-01-058215)אסמכתא מס'  2016בספטמבר  30

מיליון  20.7-של כ בסכום החברה של'( ו)סדרה  חוב אגרות של חלקירעון יפ בוצע 2015דצמבר ב 1 ביום
החברה מיום  של מיידיש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח 

 ., המובא בזאת בדרך של הפניה(2016-01-085197)אסמכתא מס'  2016דצמבר ב 1

 תזריםאמצעות עיקר בהחברה לשלם את תשלומי אגרות החוב )סדרה ו'( ואגרות החוב )סדרה ז'( ב בכוונת
, ומגיוס , נטומוחזקות מחברותודיבידנדים  בעלים, החזר הלוואות מהשקעות תזרים ,נטו, שוטפת מפעילות

 לעיל.  2.3.2 בסעיף המפורטחזוי המזומנים התזרים דוח ב, כמתואר חוב

 ש"ח ערך נקוב(:אלפי )ב 2016להלן ריכוז הנתונים בדבר פירעונות איגרות חוב של החברה בשנת 

 פירעונות סדרה

 41,413 אגרות חוב )סדרה ו'(

 10,791 אגרות חוב )סדרה ז'(

  
והסתיימה בחודש  2015)סדרה ו'( של החברה אשר אושרה בחודש נובמבר תכנית רכישה לאגרות חוב 

 ., ללא ביצוע רכישות במסגרתה2016 נובמבר

 להלן.  5לפרטים נוספים אודות אגרות החוב של החברה ראה סעיף 

 עד מועד הדוח  2017ובשנת  2016הנפקת אגרות חוב של החברה בשנת  2.3.7

 לא בוצעו הנפקות של אגרות חוב נוספות של החברה.  2016בשנת 

אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  105,000,000, השלימה החברה הנפקה לציבור של 2017בינואר  31ביום 
, והודעה 2017בינואר  19, כפי שתוקן ביום 2016בנובמבר  30להשלמה של החברה מיום  תשקיףוזאת על פי 

 לפרטיםהחוב )סדרה ח'( נרשמו למסחר בבורסה.  אגרות. 2017בינואר  24מיום  משלימה של החברה
ההנפקה משמשת את החברה למימון פעילותה העסקית  תמורת .הכספיים לדוחות.ב. 33 באור ראה נוספים
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, ביצוע השקעות בחברות מוחזקות של החברה השוטפת, לרבות לצורך קידום פעילות היזמות של החברה
לפרטים בדבר התחייבות החברה . ו/או פירעון ו/או מחזור חוב ו/או אשראי קיים של החברהוכן הקטנה 

לשעבוד החזקותיה וזכויותיה )לרבות זכויות להחזר הלוואות בעלים( במניותיה בדורי אנרגיה, לטובת 
, מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'(, כפוף לתנאי ליצירת הבטוחות האמורות אשר למועד זה טרם התקיים

( 11.ד.19המתנהלת בעניין זה ראה באור  פתיחה המרצת.ב. לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר 33ראה באור 
)לרבות באמצעות נקיטת ההליכים הדרושים( על מנת ר, כי החברה פועלת ותפעל מובה. דוחות הכספייםל

 ה ח'(. להביא ליצירת ורישום השעבודים כאמור לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדר

במסגרת עסקת גזית  החברה של להתחייבויותיה בהתאם, החברהידי -על נוספות חוב אגרות הנפקת לעניין
הודיעה החברה לרשות ניירות ערך אודות כוונתה  2017 מרס חודשב. הכספיים לדוחות.א. 33 באורראה 

פיו, אם -והצעת ניירות ערך על כאמורובהר, כי פרסום תשקיף ילפרסם תשקיף לשם ביצוע הנפקה כאמור. 
פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה -וככל שיבוצעו, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על

-יכול להשתנות, ו/או תנאיה(, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אשר)לרבות בקשר עם מבנה ההנפקה, 
  אביב בע"מ והיתר רשות ניירות ערך.

 2013ביטול תשקיף המדף של החברה לשנת הודיעה רשות ניירות ערך לחברה על  2013בחודש אוקטובר 
 שהיה אז בתוקף.

 החברה של החוב אגרות דירוג 2.3.1

 3A רוגימד החוב אגרות סדרות גודיר הורדת על"( מידרוגבע"מ )" דרוגימ הודיעה 2016 בינואר 14 ביום
בינואר  14שפרסמה החברה ביום  מיידידוח  ורא ,נוספים לפרטים. והותרת אופק דירוג שלילי 3Baaלדירוג 

בעקבות הורדת הדירוג  , אשר תוכנו מובא בזה בדרך של הפניה.2016-01-010195 מס' אסמכתא, 2016
לשיעור , התווספה 2016בינואר  14האמורה ובהתאם להוראות שטרי הנאמנות של אגרות החוב, החל מיום 

. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה תוספת ריבית הריבית השנתית של יתרת קרן אגרות החוב
 26ביום  , אשר תוכנו מובא בזה בדרך של הפניה.2016-01-012214, אסמכתא: 2016בינואר  18החברה ביום 

לסדרות אגרות החוב עם כיוון לא וודאי. לפרטים  3Baaהודיעה מדרוג על הארכת דירוג  2016באפריל 
, אשר 2016-01-055519, אסמכתא מס' 2016באפריל  26רסמה החברה ביום נוספים, ראו דוח מיידי שפ

 .תוכנו מובא בזה בדרך של הפניה

 -ו' ו הודיעה מדרוג על העלאת דירוג החברה ועל העלאת דירוג אגרות החוב )סדרות 2017בפברואר  2ביום 
את דירוג אגרות החוב . כמו כן, מידרוג הודיעה על הוצBaa2.il -ל Baa3.il -ז'( שהנפיקה החברה מ

לעניין השפעת העלאת הדירוג על . )סדרות ו' וז'( מרשימת הבחינה עם כיוון לא וודאי והציבה אופק יציב
 .. להלן5.1ירידת שיעור ריבית אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, ראה סעיף 

 לדוחות הכספיים..ג. 33 -.ד. ו17 לפרטים נוספים ראו באורים

 החוב )סדרה ח'( של החברה אינן מדורגות.יצוין כי אגרות 

  שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני 2.4

 ל סיכוני שוק ניהו 2.4.1

למועד הדוח  .סמנכ"ל הכספים של החברהו חברהה"ל מנכ םהינעל ניהול סיכוני שוק בחברה  םהאחראי
, םהשכלת)לפרטים בדבר מכהן כמנכ"ל החברה מר ארז תיק וכסמנכ"ל הכספים של החברה מר אלון חבר 

. א לפרק ד' לדוח התקופתי(26תקנה  ראה בחברה םותפקיד האחרונות השניםבחמש  ם, ניסיונהםכישורי
בתקופת הדוח כיהן כמנכ"ל החברה מר עמוס לוזון וכיהנו כסמנכ"ל כספים של החברה ה"ה שניר שרון )עד 

 (.2016( ורועי וישנוביצקי )עד לסוף שנת 2016באפריל  30ליום 

 מתקבלות אלה בעניינים החלטות. בחברה הקיימים הסיכונים על שוטפים דיווחים מקבל החברה"ל מנכ
 .הכספיים בדוחות הדיון במסגרת לשנה אחת לפחות החברה לדירקטוריון ותומוצגהנהלת החברה ידי -על

  החברה חשופה אליהם העיקרייםלהלן סיכוני השוק  2.4.2

 סיכון מדד תשומות הבנייה 2.4.2.1

מחירי הסכמי התקשרות הצמודים למדד בעם מזמיני עבודות מחד וספקים מאידך  הקבוצההתקשרות 
(, חושפת את סעיפי הכנסות לקבל ממזמיני עבודות והוצאות לשלם "המדד") תשומה בבנייה למגורים

 נימזמיהצמדה למדד גם עם נוהגת להתקשר בהסכמים הכוללים  קבוצהלספקים לשינויים במדד. כיוון שה
כמו כן, כיוון שהחברה נוהגת להתקשר  החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית. ,יםספק עבודה וגם עם

בהסכמים הכוללים הצמדה למדד גם עם רוכשי הדירות וגם עם ספקים )לרבות הקבלן המבצע( החשיפה 
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 לשינויים במדד אינה מהותית.  

 גלם חומרי 2.4.2.2

מחירי במדד  משינוייםמושפעים בקבוצה ושכר העבודה  הקבוצהמחירי חומרי הגלם בהם משתמשת 
 )עובדיםומהיקפי הביקוש וההיצע בכלל של חומרי הגלם ושל כוח העבודה בענף  תשומה בבניה למגורים

 ישראלים ועובדים זרים(.

 מימון 2.4.2.3

 למשק כולו ולענף הבניה בפרט. בעקבות הבנקיםצמצום מסגרות אשראי על ידי ב התאפיינה 2016 שנת גם
אפשרות ב 2016הפגיעה שהוחרפה במהלך שנת ובעקבות , ההבנייהמשבר המתמשך זה מספר שנים בענף 

הקטינה המערכת הבנקאית את לפרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן,  ,מתן אשראי על ידי הבנקים בישראל
וצה בנקאי עלול להשפיע על יכולת הקב-האשראי לענף הבנייה והנדל"ן. משבר האשראי הבנקאי והחוץ

 .לפעילותה גייס הוןול המשיךל

 שינויים בשערי חליפין 2.4.2.4

במזרח אירופה, בעיקר בפולין. כתוצאה מכך חשופה ו במרכז , בין היתר,הקבוצה פועלת כקבלן בונה )יזם(
התאמה חלקית של ופעילות החברה לסיכוני שוק אשר העיקריים שבהם כוללים שינויים בשערי חליפין 

בישראל  לסיכונים פוליטיים וכלכליים הקבוצהמחירי הנדל"ן למחירי התשומות. כמו כן חשופה פעילות 
  .ובאזורים האמורים

 הזלוטי בין החליפין שערי בדבר לפרטים. הפולני הזלוטי הינו רונסון של הכספייםמטבע ההצגה בדוחות 
. בהתאם, לשינויים ו/או תנודות בשער הכספיים לדוחות (ו(3.ב.11 באורהש"ח בתקופות הדוח, ראה  לבין

הזלוטי עשויה להיות השפעה על סך ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של החברה 
לפרטים יצוין כי למועד הדוח החברה אינה מבצעת עסקאות הגנה ביחס לזלוטי. בדוחותיה הכספיים. 
שינוי מימוש קרן מהפרשי תרגום הנובעת מלעניין השפעת  .וחות הכספייםלד (5.ב.21נוספים ראה גם באור 

האיחוד לראשונה של דוחותיה הכספיים של רונסון בדוחות  של הזלוטי מול השקל נוכחבשערי החליפין 
 לעיל. 2.1.3הכספיים של החברה, ראה סעיף 

  השקעה בדוראד 2.4.2.5

כרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה,  בפרויקט הקמת תחנת הכוח של דוראד ההשקעה
  .בגינה לרווחי הפרויקט ולתשואה לחברה

להיות השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של  השל החברה בדוראד ולהחזר ההשקעה עשוי להשקעתה
וביעדיה, לרבות בהיבט עלויות  השלנות הקבוצה ולמצבה הכספי, כפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיו

לפרטים בדבר גורמי  א' לדוח תקופתי. חלקל 13של תחנת הכוח והמכירות, כמפורט בסעיף  ההפעלה
הסיכון החלים על פעילותה של דוראד, לרבות בהתייחס לתעריפי החשמל, רגולציה, משק הגז בישראל, 

 א' לדוח התקופתי.  לחלק 13.4.13סעיף  ראהאיכות הסביבה, וכושר הייצור, 

מספר הליכים משפטיים בסכומים משמעותיים בעניינה של , מתנהלים ר הדוחות הכספייםאישונכון למועד 
בין דורי בניה והחברה לבין קבלן דוראד ו/או דורי אנרגיה אל מול בעלי מניות אחרים של דוראד. כמו כן, 

הליכים משפטיים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות הכספית מתנהלים ההקמה בפרויקט דוראד 
 -ו (5.ד.19(, 8) –( 4(ה()2.א.11ים באורניהם בפרויקט. לפרטים נוספים בדבר ההליכים האמורים ראה בי
  הכספיים. לדוחות (15.ד.19

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 2.4.2.6

את מנהלת באופן שוטף מעקב אחר כל סיכוני השוק הרלוונטיים לפעילותה, ובפרט בוחנת הנהלת החברה 
ופועלת לצמצום החשיפה  החליפין ישערואשראי המדד, הנזילות, התשומות הבניה, סיכוני השוק בתחום 

 .תועלת , תוך בחינת שיקולי עלותככל שהדבר מתאפשר הכלכלית בסיכונים אלה

לדוחות  ..ב21באור  ראהבדבר תיאור סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה החברה נוספים  לפרטים 2.4.2.7
 הכספיים.
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 :2016בדצמבר  31זן הצמדה ליום מא .3

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 אירו דולר ערך

 אחר 
)בעיקר 

 (זלוטי

צמוד מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
           נכסים שוטפים

 155,629 102,958 - 51,610 871 190 - - ושווי מזומניםמזומנים 

 112,459 90,214 - 16,587 5,562 - 96 - "קלז השקעות

 217,920 56,524 161,396 - - - - - לקבל והכנסות לקוחות

 74,816 (25,930) - 51,923 822 - - 48,001 חובה ויתרות חייבים

 22,039 - 7,500 14,539 - - - - "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

 7,000 - - - - - - 7,000 למימוש מיועד נכס

 745,959 - - 518,516 37,858 - - 189,585 למכירה בניינים מלאי

 1,331,122 223,766 161,116 613,171 41,113 110 16 244,116 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים

 2,421 - - - - - - 2,421 קרקעות מלאי
 14 - - - - - - 14 לעובדים הטבות בגין נכסים

 120,070 - 36,095 - - 83,975 - - חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 133,614 1,042 43,600 15,380 - 1,473 - 72,119 ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

 8,429 - - - - - - 8,429 נדל"ן להשקעה

 12,011 - - - - - - 12,011 נטו, קבוע רכוש

 21,131 - - - - - - 21,131 ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין

 33,157 - - - - - - 33,157 נדחים מסים

 330,147 1,042 71,611 11,310 - 11,441 - 141,212 סה"כ נכסים לא שוטפים
          

 1,666,661 224,101 241,111 661,111 41,113 11,631 16 313,161 סה"כ נכסים
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  שקלי מט"ח   

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 אירו דולר ערך

 אחר 
)בעיקר 
 זלוטי(

צמוד מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
          התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
 139,036 136,801 - 1,426 809 - - - אחרים

 133,525 - 55,224 78,301 - - - - אג"ח חלויות שוטפות

 252,307 145,851 71,347 32,473 2,636 - - - שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
, הפרשה להפסדים זכות ויתרות זכאים

 97,982 22,638 3,110 10,684 298 - - 61,252 והתחייבות בגין רכישת מקרקעין

 26,009 - - 3,725 - - - 22,284 ותהפרש

 1,397 1,219 - 103 75 - - - מיסים שוטפים לשלם

 194,226 - - 91,961 7,103 - - 95,162 עבודות ממזמיני מקדמות

 24,034 24,034 - - - - - - הלוואה מבעל שליטה

 161,116 330,143 121,611 211,673 10,121 - - 171,611 שוטפות התחייבויותסה"כ 

         ארוך לזמן התחייבויות
 אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 18,995 2,670 - 1,774 14,551 - - - אחרים

 98,294 98,294 - - - - - - הלוואה מהחברה האם

 301,472 - 174,855 126,617 - - - - סטרייט חוב אגרות

 894 - - 894 - - - - תשלום מבוסס מניות

 11,769 - - - - - - 11,769 מסים נדחים

 4,674 - - - - - - 4,674 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 436,011 100,164 174,111 121,211 14,111 - - 16,443 ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
          

 1,304,614 431,107 304,136 347,111 21,472 - - 111,141 התחייבויותסה"כ 

(11,141) 320,117 11,641 11,631 16 111,727 התחייבויות"כ סה בניכוי נכסים"כ סה  (206,611)  362,011 
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  :5201בדצמבר  31זן הצמדה ליום מא

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 אירו דולר ערך

 אחר 
)בעיקר 
 זלוטי(

צמוד מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
           נכסים שוטפים

 115,137 110,750 - 326 3,575 486 - - מזומנים ושווי מזומנים

 87,988 83,615 - 4,277 - - 96 - "קלז השקעות

 271,082 42,759 228,323 - - - - - לקבל והכנסות לקוחות

 21,952 8,544 - 864 - - - 12,544 חובה ויתרות חייבים

 13,317 - 12,431 - 886 - - - "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

 7,000 - - - - - - 7,000 למימוש מיועד נכס

 505,895 - - - - - - 505,895 למכירה בניינים מלאי

 1,022,371 241,661 240,714 1,467 4,461 416 16 121,431 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים

 2,421 - - - - - - 2,421 קרקעות מלאי
 145 - - - - - - 145 לעובדים הטבות בגין נכסים

 103,136 - 31,571 - - 71,565 - - חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 325,428 4,568 66,366 - - 1,673 - 252,821 ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

 34,026 - - - - - - 34,026 נטו, קבוע רכוש

 22,579 - - - - - - 22,579 ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין

 29,291 - - - - - - 29,291 נדחים מסים

 117,026 4,161 17,137 - - 73,231 - 341,213 סה"כ נכסים לא שוטפים
          

 1,131,317 210,236 331,611 1,467 4,461 73,724 16 166,722 סה"כ נכסים
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  שקלי מט"ח   

 
פריט לא 

 כספי
ניירות 

 אירו דולר ערך

 אחר 
)בעיקר 
 זלוטי(

צמוד מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד בניה

 אלפי ש"ח 
          התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
 162,275 161,423 - 852 - - - - אחרים

 55,442 - 55,442 - - - - - חלויות שוטפות אג"ח

 308,087 209,141 98,182 716 48 - - - שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
, הפרשה להפסדים זכות ויתרות זכאים

 155,961 10,931 - 43,951 497 - - 100,582 והתחייבות בגין רכישת מקרקעין

 31,329 78 - - - - - 31,251 ותהפרש

 1,969 1,813 - 156 - - - - מיסים שוטפים לשלם

 326,522 - - - - - - 326,522 עבודות ממזמיני מקדמות

 1,041,111 313,316 113,624 41,671 141 - - 411,311 שוטפות התחייבויותסה"כ 

         ארוך לזמן התחייבויות
 אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 10,441 3,066 - 7,375 - - - - אחרים

 14,702 14,702 - - - - - - הלוואה מהחברה האם

 230,683 - 230,683 - - - - - סטרייט חוב אגרות

 6,565 - - - - - - 6,565 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 262,311 17,761 230,613 7,371 - - - 6,161 ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
          

 1,303,176 401,114 314,307 13,010 141 - - 464,120 התחייבויותסה"כ 

(47,113) 3,116 73,724 16 401,102 התחייבויות"כ סה בניכוי נכסים"כ סה  (41,616)  (110,111)  231,421 
 



28 

 

 . לדוחות הכספיים .ה.21באור  הרגישות רא ניתוחילמידע בדבר  -רגישות  מבחני 3.1

 תאגידי ממשל היבטי .4

  תרומות 4.1

חלו שינויים מהותיים  לא, הדוח בתקופת התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות. חברהאין ל
 . זהבמדיניות החברה בנושא 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 4.2

כבעלי מומחיות חשבונאית  הוגדרואשר , אישור הדוחות הכספייםנכון למועד  הדירקטורים בחברה
 יו"ר דירקטוריון החברה, סגן  -שמשון הראל ה"ה  בחברה הינם:נוסף ופיננסית ואשר אינם בעלי תפקיד 

יו"ר ועדת ביקורת, ועדת המאזן, ועדת תגמול, ועדת ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית  - פורטנוי-רות דהן
רון )אלעזר(  ,דירקטור בלתי תלוי –, אהוד ארז דירקטורית בלתי תלויה - רינת רמלר ,תחיצוני יתדירקטורו

של הדירקטורים השכלתם וניסיונם . למידע בדבר דירקטור -, ועופר כדורי דירקטור חיצוני –קליינפלד 
  חלק ד' לדוח התקופתי.ל 26בתקנה הפרטים המובאים  ראה האמורים

בתקופת הדוח הדירקטוריון לא שינה את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי 
, אשר הינו שני ( לחוק החברות12) )א(92מומחיות חשבונאית ופיננסית, כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא היה נמוך בתקופת הדוח,  .דירקטורים
 .האמור מהמספר המזערי

 ; דירקטורים חיצונייםדירקטורים בלתי תלויים 4.3

תלויים )לרבות הינם דירקטורים בלתי אשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  הדירקטורים בחברה
פורטנוי )דירקטורית -רות דהן :דירקטורים( מונהכדלקמן )ארבעה מבין ש דירקטורים חיצוניים( הינם

רון )אלעזר( קליינפלד  -חיצונית(, רינת רמלר )דירקטורית בלתי תלויה(, אהוד ארז )דירקטור בלתי תלוי( ו
הפרטים המובאים ים האמורים ראה של הדירקטורהשכלתם וניסיונם )דירקטור חיצוני(. למידע בדבר 

 .לחלק ד' לדוח התקופתי 26בתקנה 

 תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

לשם מינוי דירקטור חיצוני שני  2016במהלך שנת לפרטים בדבר אסיפות כלליות והליך משפטי שהתנהל 
של  2016בחודש מאי סיום כהונתו נוכח , (2016נובמבר  )אשר מונה בסופו של תהליך בחודש לחברה

 לדוחות הכספיים. (ד(2.ד.30, ראה באור דירקטור חיצוני שכיהן בחברה

 נוהל זניחות 4.4

קווים מנחים וכללים לסיווגה  אישרה ועדת הביקורת את הנוהל הקיים בחברה בדבר  2017מרס  חודשב
 ראה באורנוספים  לפרטים. עניין כעסקה זניחהשל עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל 

 .הכספיים לדוחות (ז(2.ד.30

  פנימיתאכיפה תכנית  4.1

נכון למועד אישור הדוחות  .דירקטוריון החברה ועדה לממשל תאגידי ואכיפה מנהלית הקים 2012בשנת 
, המכהנת הגב' רות דהן פורטנויועדת הביקורת, יו"ר הוועדה האמורה בראש  תהכספיים, עומד

גב' רינת רמלר )דירקטורית בלתי תלויה( ומר רון  האמורהועדה ובחברים  ןככדירקטורית חיצונית בחברה. 
  קליינפלד )דירקטור חיצוני(.

 לאחר זאת פנימית בתחום דיני ניירות ערך, אכיפה תכנית החברה דירקטוריון אישר ,2013נובמבר חודש ב
 "(. תכנית תכנית האכיפה)"בנוגע לתוכנית  תאגידי ואכיפה מנהליתממשל  ועדתשהתקבלו מ ותהמלצדיון ב

שפרסמה רשות ניירות  לקריטריוניםו, 1968-התשכ"ח ,להוראות חוק ניירות ערךבהתאם  נערכה אכיפהה
 . כיעילה פנימית אכיפה בתכנית להכרה 2011ערך בחודש אוגוסט 

כפי שהיו  ולתחומי פעילותהאותה עת של החברה  הארגוני למבנהגובשה בהתאם  האכיפה תכנית
 בתחום פנימיים הרלבנטיים לחברה, בין היתר, נהלים כוללת ובהתאם היא ,רלוונטיים למועד גיבושה

, בתום תקופה של כשנה ממועד אימוצה לראשונה של תכנית אכיפה, 2015בחודש פברואר  ניירות הערך.
אישרו הועדה לממשל תאגידי ואכיפה מנהלית ודירקטוריון החברה עדכונים שונים לתכנית האכיפה 

 בוצעו עדכונים נוספים לתכנית האכיפה ולנהליה.  2016ולנהליה. בחודש מרס 
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, חלו שינויים בכהונת 2016השליטה בה בתחילת שנת נוכח שינויים בהרכב הנהלת החברה עם חילופי 
, עם מינויו של רו"ח אלון חבר לסמנכ"ל 2017הממונה על האכיפה הפנימית בחברה, ובחודש ינואר 

  כממונה על האכיפה הפנימית בחברה. הכספים של החברה, מונה מר חבר גם

ו עהפנימית שלה, לרבות נוכח שינויים שאירלמועד הדוח, החברה פועלת לשם עדכון וריענון תכנית האכיפה 
לרבות בהרכב נכסיה ופעילותה, הרכב ההנהלה והעובדים וכיוצ"ב, וכן פעלה  –בחברה במהלך שנת הדוח 

 לשם עריכת סקר ציות מעודכן לחברה. 

  המבקר הפנימי 4.6

 הפנימי המבקר פרטי )א(

קנה ניהול ובקרה בע"מ משנת  : מר איציק נפתלין, שותף ומנהל ביקורת בפאהןהפנימי המבקר שם
2000  . 

  .2015בפברואר  19: כהונתו תחילת תאריך

)א( לחוק הביקורת הפנימית, 3בהתאם להצהרתו, המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף 
לחוק הביקורת  8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146וכן בתנאים הקבועים בסעיף  1992-התשנ"ב

כהן כנושא משרה בכירה מנימי אינו עובד החברה או בעל עניין בה, והוא הפנימית. המבקר הפ
בניירות מחזיקים צוותו לא המבקר הפנימי ו/או למיטב ידיעת החברה,  בחברה מכוח הוראות הדין.

 2016בינואר  14)אשר עד יום  גלוב בע"מ-גזית שלערך של החברה, ולמעט כהונתו כמבקר הפנימי 
, אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים אחרים עם החברה או יפין( בחברה(היתה בעלת שליטה )בעק

 עם גוף קשור אליה.

 : יו"ר הדירקטוריון.הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

 מבקר הפנים מינוי דרך )ב(

אישר את מינויו של המבקר הפנימי לפי הצעת  2015בפברואר  19 דירקטוריון החברה בישיבתו מיום
 הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד. 2015בפברואר  15 מיוםועדת ביקורת 
ובעל ניסיון , בוגר מנהל עסקים )הקריה האקדמית קריית אונו(: המבקר הפנימי הינו הינם כדלקמן

כעובד ומבקר ראשי בניהול בקרה בחברות ובארגונים במגזר  ,שנים בביקורת פנים 15של מעל 
מר נפתלין הינו שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ,  הפרטי.הממשלתי, הציבורי ו

 גדול צוות, ומעסיקה בשירותי בקרה וביקורת פניםמקבוצת פאהן קנה, אשר הינה חברה מובילה 
מבקרי ו (CISA)(, מבקרי מערכות מידע CIAהמורכב מרואי חשבון, כלכלנים, מבקרים פנימיים )

. כן נקבע כי המבקר בתחום הביקורת הפנימית בארץ ובחו"ל סיון ייעודי רב, ובעלת ני(CFEמעילות )
 פי הוראות הדין לקיום ביקורת פנימית בחברה.-הפנימי יפעל על

 בקביעתה והשיקולים העבודה תכנית )ג(

סקר סיכונים  הפנימי המבקר, ערך הביקורת ועדתובהתאם להנחייתה של , לתפקיד כניסתו עם
 עבודה תכניתבפני ועדת הביקורת של החברה  2015בחודש אוגוסט  הציע ובהתאםמעודכן לחברה 

 .פנימית לביקורתרב שנתית מעודכנת 

, לרבות משאבי 2016אישרה ועדת ביקורת תכנית עבודה לביקורת פנימית לשנת  2016בחודש יולי 
בתוכנית  .של חוק הביקורת הפנימית 7, בהתאם לסעיף הביקורת לשם ביצוע התכנית האמורה

ידי -לדגשים של וועדת ביקורת בעקבות סקר הסיכונים שנערך על , בין היתר,העבודה ניתן מענה
נוכח חילופי השליטה בחברה  2016וכן לשינויים שחלו בחברה בשנת  המבקר הפנימי כאמור

נושאים  התכנית העבודה כלל. והפיכתה של דורי בניה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה
הרלוונטיים לביקורת הפנימית תוך מתן דגש לנושאים שנבדקו ונמצאו בחשיפה גבוהה, מתן  בחברה

מענה לנושאים שהועלו בסקר סיכונים שנערך בחברה וביצוע ביקורת בתחומים קבועים בתדירות 
שינויים  אחת לשלוש שנים(. -אחת לשנה, ונושאים אחרים  -סבירה )נושאים חשובים ומהותיים 

 דה כאמור כפופים לאישור ועדת הביקורת.בתכנית העבו

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת של החברה רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת 
לחוק  150פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה לפי סעיף 

 החברות. 
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 ם בישיבות הנהלת החברה ובישיבות וועדת הביקורת. דוחות ביקורת פנים מוגשים בכתב ונדוני

  אופן והיקף העסקת המבקר הפנימי ותגמולו )ד(

 עבודת תתמורשעות.  710 -ב הסתכם 2016היקף שעות תכנית הביקורת הפנימית בחברה בגין שנת 
 . "חש אלפי 161 -כ שלכולל בסך  מסתכמת, 2016בגין שנת  הפנימית הביקורת

שעות ביקורת בחברה )לרבות היקף  שם המבקר

 שעות תכנית הביקורת הפנימית(

היקף שעות ביקורת בחברות מוחזקות  

 (1)מאוחדות 

 מחוץ לישראל בישראל מחוץ לישראל בישראל

 - 200 - 510 איציק נפתלין

בדורי בניה מבקר , עת הפכה דורי בניה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, כיהן 2016עד חודש יולי ( יצוין כי 1)

על בסיס סקר  הנערכ , עת היתה חברה ציבורית,תכנית הביקורת הפנימית של דורי בניהרו"ח שמואל רוזנבלום.  -פנימי 

, סיים הפיכתה של דורי בניה לחברה פרטיתעם  לאישור האורגנים המוסמכים של דורי בניה. הובאהסיכונים נפרד ו

 םהתייחסות לנושאיגם של החברה כוללת כנית העבודה של המבקר הפנימי תהמבקר הפנימי האמור את כהונתו בה, ו

 הרלוונטיים לדורי בניה. 

, ביקורת וועדת"ר יו, החברה דירקטוריון"ר ליו בכתב הוגשו הפנימי המבקר ממצאי על הדוחות
 2016דצמבר  חודשב. הביקורת וועדת החברה הנהלת בישיבות ונדונו, הכספים"ל וסמנכ"ל מנכ

ידי המבקר הפנימי -על והוגש אשר פנים ביקורת ותדוח שניבועדת הביקורת לצורך דיון  התכנסה
דוח ביקורת בנושא בנושא אכיפה פנימית ודוח ביקורת  - 2016לתכנית העבודה לשנת  בהתאם

, הדוח בשנת עסקאות עם בעלי עניין שהתייחס בין היתר לבחינת עסקאות מהותיות שביצעה החברה
דוחות  שני הביקורת ועדתלו הפנימי המבקרידי -על הוגשו 2017 מרס בחודש. הליכי אישורןלרבות 

 -של חברה בת דוח בנושא בקרה תקציבית  – 2016את תכנית העבודה לשנת  מואשר השלינוספים 
תכנית עבודה שנתית בנושא סמכויות ואחריות. כמו כן במועד האמור אושרה  דוחו ורי בניהד

  .2017ביחס לשנת הפנים  לביקורת

למבקר הפנים ניתנה גישה מתמדת ובלתי אמצעית לכל מסמכי התאגיד, לספרי התאגיד ולמערכות 
 . הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור ומידע מסמכים לו והומצאוהמידע שלו, 

  פיהם ערך המבקר הפנימי את הביקורת-התקנים המקצועיים על )ה(

פי תקני ביקורת -ידי המבקר הפנימי, הביקורת נערכה על-להנהלת החברה עלבהתאם למידע שנמסר 
מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת 

( ועל פי חוק הביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית לקחה IIAהמבקרים הפנימיים הבינלאומית )
י הבידוק הננקטים, לרבות פעילות גופי בקרה תפעולית בהליכי בחשבון את נהלי החברה ואמצע

הביצוע, היקף התאגיד, הפעילות הכספית והליך קבלת החלטות בתאגיד. הדירקטוריון הסתמך על 
דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים המקצועיים האמורים, לפיהם הוא עורך 

 את הביקורת.

 הפנימי המבקר פעילות את ןהדירקטוריו הערכת )ו(

 תההיכפי שעודכנה, , 2016לשנת  מימבקר הפניהלהערכת דירקטוריון החברה, תכנית העבודה של 
, ובעיקר נוכח השינויים שאירעו בחברה חברהשל ה הואופי פעילות ה, היקפהביחס לגודל הסביר

בהרכב ההנהלה  בתקופת הדוח )הן בהתייחס לחילופי השליטה בחברה, הן בהתייחס לשינויים
כדי  הב היה, והחזקותיה בחברות מוחזקות שלה(שינויים בוהעובדים של החברה, והן בהתייחס ל

 .בנסיבות האמורות חברהלהגשים את מטרות הביקורת הפנימית ב

  פרטים בדבר רואי החשבון של החברה 4.7

 PwCשל משרד רואי החשבון  ואת מינויאסיפת בעלי המניות של החברה אישרה  2016במאי  19 ביום
רואה  -חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  ,)קסלמן וקסלמן(, כרואי החשבון המבקרים של החברה

, רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד קסלמן וקסלמן 2016במאי  19 מיום החל, בהתאםחשבון. 
(PWC.)  
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מחוץ לישראל )חברות שהתאגדו בקפריסין( הינו בנוסף, רואה החשבון של החברות המוחזקות של החברה 
KPMG Accountants N.V.;  רואה החשבון של דורי בניה הינו( משרד קסלמן וקסלמןPWC);  ורואה

 Ernst & Young Audyt -; ורואה החשבון של רונסון הינו פורמן ושות' –נו מלחי יגבס ה החשבון של רום

Polska Sp. Z o.o. Sp. K..  

בעד שירותי ביקורת, שירותים  2016-ו 2015 שכר הטרחה לרואי החשבון המבקרים בשנים להלן פירוט
  במתן שירותים אלה:ידם -הקשורים לביקורת ושירותי מס, וכן שעות העבודה שהושקעו על

 2011שנת  2016שנת  

 ח"סכומים )באלפי ש
 (אלא אם נאמר אחרת

 שעות ח(")באלפי ש סכומים שעות

 ושירותים הקשורים לביקורת:ביקורת 

 -- -- 7,920 1,085 קלסמן וקסלמן, רואי חשבון

 9,487 1,461 -- -- קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

 774 196 831 214 רו"ח –מלחי פורמן ושות' 

KPMG Accountants  83 414 109 390 

Ernst & Young Polska 696 2,145 אלפי זלוטי)*( -- -- 

 שירותי מס:

 - -- 577 140 קלסמן וקסלמן, רואי חשבון

 427 204 -- -- קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון

 198 83 70 26 רו"ח –מלחי פורמן ושות' 

Ernst & Young Polska 74 אלפי זלוטי )*( -- -- 

 .2016)*( כולל שעות בגין שירותי מס בשנת  

ידי דירקטוריון החברה לפי -אושר על 2016לשנת  של החברה החשבון המבקר השכר הטרחה לרוא
קביעת שכר  .והחשבון המבקר ואת שכר השל רוא ושבחנה את היקף עבודתהביקורת המלצותיה של ועדת 

רואה חשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרש בשנת הדיווח ומורכבות הביקורת 
וכן בהתאם לעקרון המנחה לפיו שכר הטרחה הינו השכר המקובל בשוק בחברות מסוגן של  הנדרשת
 . החברה

 שינויים בהרכב דירקטוריון החברה 4.1

 -חלו שינויים שונים בהרכב דירקטוריון החברה עד מועד אישור הדוח  2017ובשנת  2016במהלך שנת 
לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר אסיפות כלליות והליך משפטי  (ו(2.ד.30ראה באור לפרטים נוספים 

, וזאת לאחר סיום 2016מונה בחודש נובמבר ר שא ,שהתנהלו לשם מינוי דירקטור חיצוני שני בחברה
 לדוחות הכספיים.  (ד(2.ד.30, ראה באור 2016כהונתו של מר מתי דב כדירקטור חיצוני בחברה בחודש מאי 

כספיים הרכב דירקטוריון החברה הינו כדלקמן: ה"ה עמוס לוזון )יו"ר(, שמשון למועד אישור הדוחות ה
פורטנוי )דירקטורית חיצונית(, רון קליינפלד )דירקטור חיצוני(, רינת רמלר -הראל )סגן יו"ר(, רות דה

 ליה לוזון )דירקטורית, המכהנת בחברה גם ,בלתי תלוי( )דירקטורית בלתי תלויה(, אהוד ארז )דירקטור
 ., ועופר כדורי )דירקטור(מנכ"ל החברה(עוזרת אישית לכמנהלת פיתוח עסקי ו

 אישור עסקאות בעלי עניין הליך 4.1

אמות מידה לסיווג עסקאות עם בעלי החברה  מצהי, א2011-התשע"א ,לחוק החברות 16לאור תיקון מס' 
 ,עניין אישי באישורןו/או שלבעלי שליטה ו/או לנושאי משרה יש  שליטה ו/או נושאי משרה בחברה

)א( לחוק החברות, 254כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות ולסיווג של פעולות המנויות בסעיף 
את הנהלים  2017בחנה בחודש מרס ועדת הביקורת  .כפעולות מהותיות או כפעולות שאינן מהותיות

ותאגידים  החברהן של פעילות בהתחשב באופיו ,א( לחוק החברות1)117, וזאת בהתאם לסעיף האמורים
 ., תוצאותיה ותנאי השוקבשליטתה

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 4.10

. לדוחות כח.2באור  הראאומדנים חשבונאים קריטיים למידע בדבר  - אומדנים חשבונאיים קריטיים 4.10.1
 הכספיים.

 הכספיים. דוחותל 33לאחר תאריך המאזן ראה באור  לאירועים - אירועים לאחר תאריך המאזן 4.10.2
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  שבמחזור החברהאגרות חוב של  .1

  :אישור הדוחות הכספייםשבמחזור במועד  החברהאגרות חוב של  בדבר להלן פרטים 1.1

)לפרטים בדבר  , אשר הינן סדרות מהותיותשל אגרות החוב שלהולמועד אישור הדוחות הכספיים החברה עומדת בתנאי שטרי הנאמנות  2016בדצמבר  31ליום 
 .לעיל 2.3.6סעיף גם (. ראה לדוחות הכספיים.ב. 33-.ג. ו17שלה ראה באורים עמידת החברה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב 

מועד  סדרה
הנפקה 
 ראשונה

 ערך נקוב
במועד 

ההנפקה 
 ח"ש

כולל )
 (הרחבות

 

הערך יתרת 
הנקוב 

 (ח"ש)ב

הערך יתרת 
הנקוב, 
לרבות 

הצמדה 
 (ח"ש)ב

סכום הריבית 
 שנצברה
 בספרים

 (ח"ש)ב

 ההוגן השווי
 (ח"ש)ב

 השווי
 הבורסאי

 (ח"ש)

סוג 
 הריבית

שיעור 
 הריבית

 

מועד תשלום 
 הקרן

מועד תשלום 
 הריבית

מספר 
תשלומים 
לפירעון 

 הקרן

האם  סוג הצמדה
אגרות 
החוב 
ניתנת 
 להמרה

 האם
לחברה 

זכות לבצע 
פדיון 

מוקדם או 
המרה 
 כפויה

אחרון דירוג 
 מדרוגשל 

)נכון  "מבע
ליום 

31.12.2016)  

 :אגרות חוב של החברה שבמחזור במועד אישור הדוחות הכספיים בדבר, 2016בדצמבר  31להלן פרטים ליום 

 סדרה
 1 ו' 

 יוני 21
2011 

 7.55%2 קבועה 136,985,192 136,985,192 822,043 132,470,542 124,238,338 321,302,235
 

 1 -ו ביוני 1
 בין, בדצמבר

 השנים
 2012-2019 

 )כולל(

 ביוני 1
 בדצמבר 1

 השנים בין
2012-2019 

 )כולל(

 השיש
 תשלומים

 חצי
 שנתיים

 למדד הצמדה
 המחירים

 מאי בגין לצרכן
2010. 

 3Baa (Credit לא לא
Review  עם

השלכות 
 2 (שליליות

 סדרה
 3 ז' 

27 
 אוקטובר

2013 

 בספטמבר 30 3.65%4 קבועה 92,896,906 92,896,906 893,52 97,121,700 97,121,700 107,913,000
 השנים בין

2016-2021 
 )כולל(

 30-ו במרס 31
 בין בספטמבר

-2014 השנים
 )כולל( 2021

 שישה
 תשלומים
 שנתיים

 למדד הצמדה
 המחירים

 בגין לצרכן
 .2013 ספטמבר

 3Baa (Credit לא לא
Review   עם

השלכות 
 4 (שליליות

 :ות הכספייםבמועד אישור הדוח מחזורוהינן ב 2017ידי החברה בחודש ינואר -להלן פרטים אודות אגרות חוב )סדרה ח'( אשר הונפקו על

סדרה 
 ח'

 1 -ו ביוני 1 6% קבועה 110,250,000 110,250,000 -- 105,000,000 105,000,000 105,000,000 
 בין, בדצמבר

 השנים
 2019-2025 

 )כולל(

 ביוני 1
 בדצמבר 1

 השנים בין
2017-2025 

 )כולל(

 ארבע
 עשרה

 תשלומים
 חצי

 שנתיים

 למדד הצמדה
 המחירים

 בגין לצרכן
 .2016 דצמבר

 לא מדורגת לא לא

 

                                                      
של החברה  מיידילאגרות החוב )סדרה ו'( ראה דיווח  הנאמן מטעם שנתי דוח לעניין. הכספיים לדוחות (1.ג.17נוספות של אגרות חוב )סדרה ו'( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור  להנפקות  1

ראה גם הבאור האמור לעניין הודעת הנאמן בדבר קיזוז כספים מתשלום למחזיקי אגרות החוב לצורך תשלום שכר טרחת הנאמן  (.2016-01-070309)אסמכתא מס'  2016ביוני  30 וםמי
 והוצאות. 

שייקבע  כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג )או A3התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ו'( בגין ירידה בדירוג מדירוג בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ו'(, קיים מנגנון   2
לדוחות  (1.ג.17זו נוכח שינויים בדירוג אגרות החוב של החברה ראה באור לעניין עדכונים בשיעור הריבית השנתית לסדרה  ידי חברת הדירוג(, ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג.-על

 לעיל. 2.3.8לעניין עליה בדירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  .הכספיים
 שנתי דוח לענייןלדוחות הכספיים.  (2.ג.17נוספות של אגרות חוב )סדרה ז'( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור  להנפקותלעיל.  2.3.8לעניין עליה בדירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף   3

ראה גם הבאור האמור לעניין הודעת הנאמן בדבר קיזוז כספים  (.2016-01-066106)אסמכתא מס'  2016ביוני  26 וםשל החברה מי מיידי'( ראה דיווח זדרה לאגרות החוב )ס הנאמן מטעם
 מתשלום למחזיקי אגרות החוב לצורך תשלום שכר טרחת הנאמן והוצאות.

 2התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ז'( בגין ירידה של בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ז'(, קיים מנגנון עיל. ל 2.3.8לעניין עליה בדירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף   4
הריבית השנתית לסדרה זו נוכח לעניין עדכונים בשיעור  ידי חברת הדירוג(, ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג.-שייקבע על כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג )או A2רמות בדירוג מדירוג 

  ( לדוחות הכספיים.2.ג.17שינויים בדירוג אגרות החוב של החברה ראה באור 
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 :שבמחזור ות הנאמנים לאגרות החוב של החברהלהלן פרטים אוד 1.2

האחראי על סדרת אגרות  פרטי התקשרות כתובת למשלוח מסמכים
 החוב בחברת הנאמנות

 סדרה חברת הנאמנות

 5274876-03טלפון:  , תל אביב113הירקון 
 5271736-03פקס: 

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

 ו'ה סדר ( בע"מ1975נאמנות ) הרמטיק דן אבנון, עו"ד

 

, תל 48דרך מנחם בגין 
 אביב

 03-6374826טלפון: 
 03-6374344קס: פ

 אלקטרוני: דואר
Office@Mtrust.co.il 

חברה לנאמנות  - משמרת רמי סבטי, רו"ח
 בע"מ

 סדרה ז'

 03-6389200טלפון:  , תל אביב14יד חרוצים 
 03-6389222פקס: 

 דואר אלקטרוני:
michal@rpn.co.il 

 סדרה ח' רזניק, פז נבו נאמנויות בע"מ ראשוני, עו"ד-מיכל אבטליון

 
 

 דירוג איגרות החוב של החברה 1.3

 סדרה
שם החברה 

 המדרגת
הדירוג שנקבע 
 במועד ההקצאה

 ממועד ההנפקה ועד למועד הדוחדירוגים נוספים 
 דירוג תאריך

 (חיובי)אופק 3A 2012 בנובמבר 4 (שלילי)אופק 3A "מבע מדרוג סדרה ו'

 (יציב)אופק 2A 2013 בספטמבר 3

 2A(Credit review) 2014 ביולי 29

 עם השלכות שליליות3A (Credit review ) 2015באפריל  26

 עם השלכות שליליות3Baa (Credit review ) 2016בינואר  14

עם כיוון  Credit reviewהמשך בחינת הדירוג ) 2016באפריל  26
 לא וודאי(

 )אופק יציב( Baa2.il 2017בפברואר  2

 2A(Credit review) 2014 ביולי 29 (יציב)אופק 2A "מבע מדרוג סדרה ז'

 עם השלכות שליליות3A (Credit review ) 2015באפריל  26

 עם השלכות שליליות3Baa (Credit review ) 2016בינואר  14

עם כיוון  Credit reviewהמשך בחינת הדירוג ) 2016באפריל  26
 לא וודאי(

 )אופק יציב( Baa2.il 2017בפברואר  2

 
 , אינן מדורגות.2017 )*( יצוין כי אגרות החוב )סדרה ח'( של החברה, אשר הונפקו בחודש ינואר
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 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ  קבוצת

 )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ(

 
 
 

 

 

 2016בדצמבר  31ות כספיים מאוחדים ליום דוח

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
 דורי בע"מ()לשעבר: קבוצת א. 

 
 

 2016בדצמבר  31ות כספיים מאוחדים ליום דוח

 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 
 

  
 

 עמוד 

  

 3 דוח רואי החשבון המבקרים בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי

  

 4 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

  

  )ש"ח(: המאוחדים הדוחות הכספיים

 6 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 8 דוחות מאוחדים על רווח והפסד

 9 הכולל הפסדהעל  דוחות מאוחדים

 10 בהוןעל השינויים מאוחדים דוחות 

 13 ; נספח א'על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

   :המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 16 כללי - 1באור  

 20 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור  

 32 רכישת שליטה ברונסון –צירופי עסקים  - 3באור  

 33 מזומנים ושווי מזומנים - 4באור  

 34 השקעות לזמן קצר - 5באור  

 34 לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה – 6באור  

 35 חייבים ויתרות חובה - 7באור  

 35 מלאי בניינים ודירות למכירה )מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות( - 8באור  

 38 נכסים מוחזקים למכירה - 9באור  

 38 מלאי קרקעות לבניה - 10באור  

 38 השקעות בחברות מוחזקות - 11באור  

 71 רכוש קבוע - 12באור  

 71 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים - 13באור  

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, חלויות שוטפות בגין  – 14באור  
 אגרות חוב

72 

 73 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים – 15באור  



 

 
 המשך – תוכן העניינים

 
 
 

 המשך –באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 

 עמוד 

 73 זכאים ויתרות זכות – 16באור  

 74 התחייבויות לא שוטפות – 17באור  

 79 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים – 18באור  

 83 שעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויות תלויות – 19באור  

 102 הון – 20באור  

 103 מכשירים פיננסיים – 21באור  

 108 הכנסות  – 22באור  

 108 עלות המכירה, ההכנסה והעבודות שבוצעו – 23באור  

 108 הוצאות מכירה ושיווק – 24באור  

 109 הוצאות הנהלה וכלליות – 25באור  

 109 הכנסות והוצאות מימון, נטו – 26באור  

 109 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו – 27באור  

 110 מיסים על הכנסה – 28באור  

 113 הפסד למניה – 29באור  

 113 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים – 30באור  

 135 מגזרי פעילות – 31באור  

 138 השפעת חוק הריכוזיות – 32באור  

 139 אירועים לאחר תאריך הדיווח – 33באור  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
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 דוח רואה החשבון המבקר 
 לבעלי המניות של 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 

 ב)ג( בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

החברה( ליום  -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד 
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה 2016בדצמבר  31

את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי  פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם
 לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ן בישראל "ביקורת של רכיבי של לשכת רואי חשבו 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

( בקרות ברמת הארגון, לרבות 1"(. רכיבים אלה הינם: )104"תקן ביקורת  -בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו )להלן 
( בקרות על תהליך ההכרה בהכנסה 2בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

( בקרות על תהליך השקעה 5( בקרות על תהליך הרכש; )4( בקרות על תהליך המלאי; )3ות בפרויקטים בביצוע; )ואומדן העלוי
 "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. -בחברות כלולות )כל אלה יחד מכונים להלן 

 
רה לזהות את פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במט-. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. 
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה 

רים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על מהותית ברכיבי הבקרה המבוק
הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. 

התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח  ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל
הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין 
רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.סבורים 
 

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. 
תהפוכנה לבלתי כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות 

 מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
 

 .2016בדצמבר  31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 
 

 2016בדצמבר  31יים המאוחדים של החברה ליום ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספ
, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות 2016במרס  23והדוח שלנו, מיום  2016בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום 

 כספיים.
 

 גד הקבוצה.בנוסף, כלל הדוח שלנו הפניית תשומת לב בדבר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ונגזרות שהוגשו, בין היתר, כנ
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את 
, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות 2016במרס  23והדוח שלנו, מיום  2016בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום 

 כספיים.
 

 ין היתר, כנגד הקבוצה.בנוסף, כלל הדוח שלנו הפניית תשומת לב בדבר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ונגזרות שהוגשו, ב
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
 

 ביקורת הדוחות הכספיים
 

החברה(  –ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )להלן 
ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים  2016בדצמבר  31והחברות הבנות המאוחדות שלה ליום 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2016בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום בהון, תזרימי המזומנים לש
 החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ל ידי ולשנים שהסתיימו באותם תאריכים בוקרו ע 2014 -ו 2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

כללו חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת  2015במרס  19-ו 2016במרס  29רואי חשבון אחרים אשר הדוחות שלהם מיום 
 לב בנוגע למצבה הכספי של החברה ובדבר תובענות ייצוגיות ואישור תביעות נגזרות שהוגשו.

 
מכלל הנכסים המאוחדים ליום  60%-ים באיחוד מהווים כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלול

בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  50%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2016בדצמבר  31
שהיא  . הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל2016

 מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 
רת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקו1973-חשבון(, התשל"ג

שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

הנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון וה
 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן 

ואת  2016בדצמבר  31ות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה ליום נאות, מכל הבחינ
בהתאם לתקני דיווח  ,2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן 

 .2010-שנתיים(, התש"ע( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים (IFRSכספי בינלאומיים 
 

 :מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל
 

בקשות לאישור תובענות ייצוגיות  המאוחדים בדברהכספיים  לדוחות 4ד19ו 3ד19בביאורים  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור
 .ונגזרות שהוגשו, בין היתר, כנגד הקבוצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
כלל חוות  2017במרס,  23, והדוח שלנו מיום 2016בדצמבר  31תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
 דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 

 דוחות פרופורמהביקורת 
ביקרנו את הדוחות על הרווח הכולל המאוחדים פרופורמה של החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

דוחות הפרופורמה(. דוחות הפרופורמה הינם באחריות  –לדוחות הכספיים )להלן  3, הכלולים בביאור 2016בדצמבר  31
 .היא לחוות דעה על דוחות הפרופורמה בהתבסס על ביקורתנו הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו

 
 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מאוחדות אשר הכנסותיהן הכלולות בדוחות הפרופורמה לשנה שהסתיימה ביום 
 מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לאותה שנה.  60%-מהוות כ 2016בדצמבר  31

 
. דוחות אלה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים אשר 2014 -ו 2015ם המאוחדים של החברה לשנים לא ביקרנו את הדוחות הכספיי

כללו חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת לב בנוגע למצבה הכספי  2015במרס  19-ו 2016במרס  29הדוחות שלהם מיום 
יקרנו גם את הדוחות הכספיים של רונסון לשנים לא בשל החברה ובדבר תובענות ייצוגיות ואישור תביעות נגזרות שהוגשו. 

 19-ו 2016במרס  2. דוחות כספיים אלה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים אשר הדוחות שלהם מיום 2014-ו 2015
 כללו חוות דעת בלתי מסוייגת. 2015בפברואר 

 
תקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו ב

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג
של ביטחון שאין בדוחות הפרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים 

פורמה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ובמידע שבדוחות הפרו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הפרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
 

התבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים, הדוח על הרווח הכולל המאוחד פרופורמה של לדעתנו, ב
מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות הפעולות  ,משקף באופן נאות 2016בדצמבר  31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

א' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9 , בהתאם להוראות תקנה2016פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לשנת 
 .3וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 
הדוחות על הרווח הכולל המאוחדים פרופורמה של החברה לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה כן, לדעתנו -כמו

א' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9הוראות תקנה , ערוכים מכל הבחינות המהותיות, בהתאם ל2015בדצמבר  31ביום 
 .3וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 
 
 

 אביב,                                       קסלמן וקסלמן-תל
 רואי חשבון                              2017במרס  23

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב                                           
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 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 בדצמבר 31ליום     

  2015  2016  באור  

 ש"חאלפי     

       נכסים
       :נכסים שוטפים

 115,137  155,629  4  מזומנים ושווי מזומנים
 87,988  108,364  5  השקעות לזמן קצר

       
 271,082  214,770  6  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות

 21,952  82,061  7  חייבים ויתרות חובה
 13,317  22,039  11  הלוואות לחברות מוחזקות

 505,895  745,959  8  למכירהודירות מלאי בניינים 
 7,000  7,000  9  נכסים מוחזקים למכירה

       
    1,335,822  1,022,371 

       
       :נכסים לא שוטפים

 2,421  2,421  10  מלאי קרקעות לבניה
 145  14    נכסים בשל הטבות לעובדים 

 103,136  120,070  6  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמהלקוחות 
 325,428  133,615  11  השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  8,429    נדלן להשקעה
 34,026  12,011  12  , נטורכוש קבוע

 22,579  21,131  13  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
 29,291  33,157  28  מסים נדחים

       
    330,848  517,026 

       
    1,666,670  1,539,397 

       
 
 
 
 
 
 

 .מאוחדיםה הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 



 

7 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 בדצמבר 31ליום     

  2015  2016  באור  

 אלפי ש"ח    

 
       התחייבויות והון מניות

       :התחייבויות שוטפות
 162,275  139,036  14   ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 55,442  133,525  14  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 308,087  252,307  15  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 36,623  41,631  16  זכאים ויתרות זכות
 18,756  4,882  .יא.2  הפרשה להפסדים

 100,582  51,469  .ב.19  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
 1,969  1,397  28  מסים שוטפים לשלם

 -  24,034  14,(6)א.8  הלוואה מבעל שליטה
 31,329  26,009  .כו.2  הפרשות 

 326,522  194,226  8  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות 

       
    868,516  1,041,585 

       
       :לא שוטפותהתחייבויות 

 10,441  18,995  17   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 14,702  98,294  17,ב((1.ד.30  מגזית ישראלהלוואה 

 -  11,769  28  מסים נדחים
   893    התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות

 230,683  301,472  17  אגרות חוב
 -  -  19  תלויות והתחייבויות ערבויות, התקשרויות, שעבודים

 6,565  4,674  18  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

       
    436,097  262,391 

     20  :המיוחס לבעלי המניותהון 
 257,799  257,799    הון מניות 

 163,423  163,423    פרמיה על מניות
 (179,008)  (190,463)    שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן

 73,715  94,650    בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין 
 415,130  415,130    שטר הון מבעל שליטה

 (452,803)  (512,060)    יתרת הפסד
 (60,972)  (5,421)    פעילות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

       
    223,058  217,284 
       

 18,137  138,999    שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
 235,421  362,057    סה"כ הון 

       
    1,666,670  1,539,397 

 
 .2017 במרס 23: תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 

     

 עמוס לוזון

  יו"ר הדירקטוריון 

 ארז תיק

 מנכ"ל

 אלון חבר 

 סמנכ"ל כספים
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 והפסד רווחעל  מאוחדים דוחות
 
 

    
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2014   2015  2016  באור  

    
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני הפסד למניה(

         הכנסות
         

 1,355,041  1,159,244  1,120,934  22  מביצוע עבודות והכנסות ממכירת בניינים, קרקעות 

         
         עלות ההכנסות

         
 1,653,583  1,257,548  1,068,188  23  העבודות שבוצעו ו עלות מכירת בניינים, קרקעות

         
 (298,542)  (98,304)  52,746    גולמי (הפסדרווח )

         
 (400)  (300)  -  9  ירידת ערך נדל"ן להשקעה

 (5,393)  (6,043)  (5,475)  24  הוצאות מכירה ושיווק
 (61,364)  (62,196)  (45,502)  25  כלליותוהוצאות הנהלה 

         
חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברות המטופלות בשיטת השווי 

 (7,938)  11,383  5,712  11  המאזני

         
 (373,637)  (155,460)  7,481    תפעולי לפני הוצאות אחרות (הפסדרווח )

         
 (4,687)  (2,749)  (43,493)  27  הוצאות אחרות

         
 (378,324)  (158,209)  (36,012)    הוצאות אחרותהפסד תפעולי לאחר 

         
 10,377  9,126  7,635  26  הכנסות מימון
 (43,333)  (28,222)  (32,249)  26  הוצאות מימון

 (32,956)  (19,096)  (24,614)    הוצאות מימון, נטו
         

 (411,280)  (177,305)  (60,626)    הפסד לפני מסים על הכנסה
 12,888  17,363  (1,017)  28  )הטבת מס(מסים על הכנסה 

         
 (424,168)  (194,668)  (59,609)    הפסד

         
         הפסד מיוחס ל:

 (276,430)  (136,803)  (59,364)    בעלי מניות החברה
 (147,738)  (57,865)  (245)    זכויות שאינן מקנות שליטה

         
    (59,609)  (194,668)  (424,168) 

       29  הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(
         

 (1.717)  (0.583)  (0.329)      הפסד בסיסי

         
 (1.717)  (0.583)  (0.329)      מדוללהפסד 

 
 
 
 
 

 הכספיים המאוחדים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
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 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 הכולל ההפסד על מאוחדים דוחות
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015   2014  

 אלפי ש"ח  

       
 (424,168)  (194,668)  (59,609)  הפסד

       
       הפסד כולל אחר )לאחר השפעת המס(:

       
       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 423  (45)  99  ( נטו להטבה מוגדרתנכסהמדידות מחדש של ההתחייבות )
       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 
       תנאים ספציפיים:

 -  -  70,878  גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים בגין עלייה לשליטה
 5,973  (20,907)  (13,931)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

       
 (417,772)  (215,620)  (2,563)  סה"כ הפסד כולל

       
       סה"כ הפסד כולל מיוחס ל:

       
 (270,204)  (157,761)  (3,706)  בעלי מניות החברה

 (147,568)  (57,859)  1,143  מקנות שליטהזכויות שאינן 

       
  (2,563)  (215,620)  (417,772) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 1 -)המשך( 
 מ"יזמות ואנרגיה בעקבוצת עמוס לוזון 

 בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 
 
 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 
פרמיה 
 על מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

  יתרת הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

 דוחות
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 מבוקר  

  257,799  163,423  415,130 *  73,715  (179,008)  (452,803)  (60,972)  217,284  18,137  235,421 
                      2016בינואר  1יתרה ליום 

                     
 (59,609)  (245)  (59,364)  -  (59,364)  -  -  -  -  -  הפסד

 56,947  1,396  55,551  55,551  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 99  (8)  107  -  107  -  -  -  -  -  מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו להטבה מוגדרת

  -  -  -  -  -           
 (2,563)  1,143  (3,706)  55,551  (59,257)            כולל (הפסד) רווח סה"כ

                     
 (1,497)  (1,497)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                     עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (4,677)  -  (4,677)  -  -  (4,677)  -  -  -  -  רכישת חלק המיעוט בדורי בניה

 20,935  -  20,935  -  -  -  20,935  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן
הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי מניות החברה 

 -  -  .ג. להלן(2)ראה באור 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
(6,778) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
(6,778) 

 
 

6,778 
 

 
- 

 114,438  114,438  -  -  -  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו מצירוף עסקים

                     
 362,057  138,999  223,058  (5,421)  (512,060)  (190,463)  94,650  415,130  163,423  257,799  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 מיליון ש"ח. 495ערכם הנקוב של שטרי ההון הינו בסך כולל של  *

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 2 -)המשך( 
 מ"עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בעקבוצת 

 )המשך( על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 
 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 
פרמיה 
 על מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

 

  יתרת הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  

 מבוקר  

                     
 210,254  20,195  190,059  (40,065)  (315,948)  (117,576)  24,917  217,509  163,423  257,799   2015בינואר  1יתרה ליום 

                     
 (194,668)  (57,865)  (136,803)  -  (136,803)  -  -  -  -  -  הפסד

 (20,907)  -  (20,907)  (20,907)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 (45)  7  (52)  -  (52)  -  -  -  -  -  ההתחייבות )הנכס( נטו להטבה מוגדרתמדידות מחדש של 

                     
 (215,620)  (57,858)  (157,762)  (20,907)  (136,855)  -  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל

                     
 (7,487)  (7,487)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,855  117,032  (115,177)  -  -  (115,177)  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 197,621  -  197,621  -  -  -  -  197,621  -  -  .ד. להלן(1הנפקת שטר הון מבעל שליטה )ראה באור 

 48,798  -  48,798  -  -  -  48,798  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן
הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי מניות החברה 

 -  -  .ג. להלן(2)ראה באור 

 
-  -  53,745  -  -  53,745  (53,745)  - 

                     
 235,421  18,137  217,284  (60,972)  (452,803)  (179,008)  73,715  * 415,130  163,423  257,799  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 מיליון ש"ח. 495ערכם הנקוב של שטרי ההון הינו בסך כולל של  *
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 3 -)סיום( 
 מ"לוזון יזמות ואנרגיה בעקבוצת עמוס 

 )המשך( על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 
 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 
פרמיה 
 על מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

 

  יתרת הפסד

התאמות 
 הנובעות
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  

 מבוקר  

                     
  247,381   34,683   212,698  (46,038)   (39,771)  5,427  1,858  -  132,433  158,789   2014 בינואר 1יתרה ליום 

                     
 (424,168)  (147,738)  (276,430)  -  (276,430)  -  -  -  -  -  הפסד

 5,973  -  5,973  5,973  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 423  170  253  -  253  -  -  -  -  -  מוגדרת להטבה נטו( הנכס) ההתחייבות של מחדש מדידות

                     
 (417,772)  (147,568)  (270,204)  5,973  (276,177)  -  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                     
 130,000  -  130,000  -  -  -  -  -  30,990  99,010   .א( להלן(1.ד.30הנפקת מניות )ראה באור 

 (1,497)  (1,497)  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטהדיבידנד לבעלי זכויות שאינן 
 -  4,804  (4,804)  -  -  (4,804)  -  -  -  -  חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה בהחזר דיבידנד

 -  8,748  (8,748)  -  -  (8,748)   -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 217,509  -  217,509  -  -  -  -  217,509  -  -  .א( להלן(1.ד.30הנפקת שטר הון מבעל שליטה )ראה באור 

 35,078  12,019  23,059  -  -  -  23,059  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן
הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי מניות החברה 

 -  -  .ג. להלן(2)ראה באור 

 
-  -  (109,451) 

 
-  -  (109,451)  109,451  - 

 (445)  (445)  -  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                     
 210,254  20,195  190,059  (40,065)  (315,948)  (117,576)  24,917  * 217,509  163,423  257,799  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 מיליון ש"ח. 250ערכו הנקוב של שטר ההון הינו בסך של  *

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 
 

  

 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014  

 אלפי ש"ח  

       - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (424,168)  (194,668)  (59,609)  הפסד

       

       מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 8,696  10,601  21,548  פחת רכוש קבוע

 (445)  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

 400  300  -  שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

 -  -  579  הפסד ממימוש רכוש קבוע 

 37,059  -  -  הפסד מירידת ערך מלאי 

 7,938  (11,383)  (5,712)  חלק הקבוצה בהפסדי )רווחי( חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  16,127   בחברת רונסון כתוצאה מעלייה לשליטה הפסד

 32,956  19,096  24,614  הוצאות מימון, נטו

 12,888  17,363  (1,017)  על הכנסה )הטבת מס( מסים 

 626  780  (1,625)  בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטושינוי 

       

  54,514  36,757  100,118 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 61,116  126,133  53,162  ירידה בלקוחות והכנסות לקבל

 3,625  8,491  4,160  ירידה בחייבים ויתרות חובה

 23,958  12,703  216,537  דירות ובניינים למכירה, נטוירידה במלאי מקרקעין, 

 (128,902)  (74,306)  (87,709)  ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם, הפרשה לתיקונים ואחריותעלייה 

 13,377  (27,343)  (14,211)  והפרשה להפסד

 36,804  22,630  (238,447)  במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות )ירידה( עלייה

       

  (66,508)  68,308  9,978 

       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:

 (37,170)  (31,365)  (23,524)  ריבית ששולמה

 893  528  471  ריבית שהתקבלה

 (4,942)  (7,073)  (8,350)  מסים ששולמו

       

  (31,403)  (37,910)  (41,219) 

       

 (355,291)  (127,513)  (103,006)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( תזרימי המזומניםעל מאוחדים דוחות 
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 5,200  -  -  מימוש נכסים מוחזקים למכירה

 (3,193)  (3,592)  (2,069)  רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

 -  -  12,113  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 -  6,863  -   פירעון הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה

 -  -  62,387   'נספח א - רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה

 (19,151)  27,720  44,978  פירעון )מתן( הלוואה לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 14,337  15,332  (21,019)  ליווי, נטו קדונות( וחשבונותיקדונות )השקעה בפימשיכה מפ

       

 (2,807)  46,323  96,390  מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות השקעה

       
       :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  -  24,600   קבלת הלוואה מבעלת השליטה

 (1,497)  (7,487)  (1,497)  מאוחדותדיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 

 29,896  -  -  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 -  -  (4,677)  רכישת חלק המיעוט בדורי בניה

 130,000  -  -  הנפקת מניות בדרך של זכויות

 (125,653)  (192,538)  (54,947)  רעון אגרות חוביפ

 13,302  6,906  7,912  אחרות לזמן ארוךקבלת הלוואות והתחייבויות 

 (5,572)  (10,801)  (396)  רעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוךיפ

 274,900  240,000  100,000  מגזית ישראלקבלת הלוואה 

 22,686  57,665  (24,641)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

       

 338,062  93,745  46,354  שנבעו מפעילות מימוןמזומנים נטו 

       
 -  -  757  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 (20,036)  12,555  39,738  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 122,618  102,582  115,137  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 102,582  115,137  155,632  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהיתרת 

       
       :במזומן שלא מהותית פעילות

 1,563  -  -  רכישת רכוש אחר באשראי ספקים

 217,509  197,621  -  המרת הלוואת בעלים לדורי בנייה מול שטר הון

 
 
 

 הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה -' נספח א

 
 .להלן (3)11 באור ראה נוספים . לפרטיםהשליטה השגת למועד שניטלו ההתחייבויות ושל שנרכשו הנכסים של ההוגן השווי להלן

 

 

 )באלפי ש"ח(  

   

 (62,387)  מזומנים ושווי מזומנים
 (4,046)  השקעות לזמן קצר

 (52,330)  חייבים ויתרות חובה
 (14,364)  הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר

 (526,882)  בנינים למכירה בניכוי מקדמות מרוכשים
 (15,195)  השקעה בחברות מוחזקות

 (8,327)  נדל"ן להשקעה
 (9,022)  רכוש קבוע

 (3,265)  מסים נדחים
 78,767  אחריםאשראי מבנקים ונותני אשראי 

 32,023  ספקים ונותני שירותים
 228  זכאים ויתרות זכות

 709  מסים שוטפים לשלם
 3,777  הפרשות

 106,151  מקדמות בניכוי מלאי בנינים
 1,602  הלוואות מבנקים ואחרים

 125,092  אגרות חוב
 883  התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות

 11,677  מסים נדחים
 114,438  זכויות שאינן מקנות שליטה

 85,649  מוניטין שלילי
 134,822  תמורה חשבונאית בעסקה

 62,387  בניכוי מזומנים שנרכשו

 62,387    מזומנים נטו

 
 

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 :כללי -  1 באור
 

 ופעילותה החברה של כללי תיאור .א
 

הינה חברה  (החברה -)להלן קבוצת א. דורי בע"מ( -)לשעבר מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
. במועד 2016בינואר  14 יום)באמצעות חברה פרטית בבעלותו(, החל מ עמוס לוזון מרבשליטתו של 

-כ ,)במועד אישור הדוחות הכספיים 77.04%מניות של החברה המהוות הדוח מחזיק מר לוזון כאמור 
ידי מר לוזון, -הון המניות המונפק של החברה. לפרטים נוספים לעניין רכישת השליטה בחברה עלמ( 76%

בעלת השליטה בגזית להלן. עד למועד האמור, היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה.  .ג.1ראה באור 
  .לובג ישראל הינה גזית

 
 .הבורסה( -)להלן בע"מ אביב-לניירות ערך בתל הבבורס למסחר רשומים החברה של הערך ניירות

 יזוםי כוללת זוםייה בתחוםהחברה  של פעילותה "ן.הנדל בתחום וביצוע זוםיי בפעילות עוסקת החברה
כן עוסקת החברה בפעילות ייזום  .בסלובקיהו בישראל "ןהנדל בתחום יקטיםפרו של מכירהו הקמה ,פיתוח

בת של  חברה, רונסון באמצעות בפולין"ן הנדל בתחום יקטיםפרו של ומכירה הקמה, פיתוחהכוללת 
החברה  של פעילותה .רשה, פוליןוהחברה, אשר ניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בו

 כוללתוחברות בת בבעלות מלאה של החברה,  ,ורום גבס בניה דורי אמצעותב עיקרב הינה הביצוע בתחום
בדצמבר  31נכון ליום  כן כמו .בישראל ועבודות גמר קבלניים יקטיםפרועבודות בניה ב של וביצוע ניהול

 חברה ,דוראד מניותמ 9.4%-כ של , באמצעות החזקתה בדורי אנרגיה,בעקיפין ההחזק לחברה ,2016
  .לייצור חשמל באשקלון פרטית כוח תחנת המפעילהכלולה, 

 
  :בדוחות כספיים אלה – הגדרות .ב
 

 ,(IFRS 10 -ב ןשליטה אפקטיבית )כהגדרת כוללחברות אשר לחברה שליטה בהן,  - "מאוחדות חברות"
 ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

   
 בשליטה חברות"

 "משותפת
  .משותפות ופעילויות משותפות עסקאות -

   
 .כלולות וחברות משותפות פעילויות, משותפות עסקאותחברות מאוחדות,  - "מוחזקות חברות"

   
 .מוחזקותההחברות והחברה  - "הקבוצה"

   
 )מתוקן(. IAS 24-ב כהגדרתם - "קשורים צדדים"

   
 יובעל עניין בעלי"

 "שליטה
 .2010-"עהתש שנתיים(, כספיים )דוחות ערך ניירות בתקנות כהגדרתם -

   
 של החברה.בבעלות מלאה  פרטיתא. דורי בניה בע"מ, חברה  - "דורי בניה"

   
ת בשליטחברה ציבורית הנסחרת בוורשה, פולין, ,  .Ronson Europe N.V - "רונסון"

 .החברה
   

 2016בדצמבר  31יום א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, חברה פרטית אשר נכון ל - "דורי אנרגיה"
 מהונה המונפק. 50%החברה מחזיקה 

   
מחזיקה בה  2016בדצמבר  31יום דוראד אנרגיה בע"מ, חברה פרטית, אשר נכון ל - "דוראד"

 .מהונה המונפק 9.4%-( בשיעור של כ, באמצעות דורי אנרגיההחברה )בעקיפין
   

 .החברה, חברה פרטית בבעלות מלאה של ( בע"מ1997רום גבס חיפוי וקירוי ) - "רום גבס"
   
 בחברה.לשעבר גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, בעלת שליטה -גזית - "גזית ישראל"

   
 גלוב בע"מ, בעלת השליטה בגזית ישראל.-גזית - "גזית גלוב"

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

   
 .1968-התשכ"חחוק ניירות ערך,   "חוק ניירות ערך"

   
 .2016בדצמבר  31ליום  - "למועד הדוח"



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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  (:המשך) כללי -  1 באור
  

 2016שינוי שליטה בחברה בחודש ינואר  .ג
 

 מלאה רכש הצעת מפרט, בחברה השליטה בעלת עת אותה, ישראל גזית פרסמה 2015 דצמבר בחודש
, למניה אגורות 50 של לסך בתמורה, החברות לחוק 366 לסעיף בהתאם החברה של הרגילות למניותיה

 מניות לרכישת ישראל גזית והתחייבות הרכש הצעת. למניה אגורות 63.5 של לסך מכן לאחר עודכן אשר
 הארכות לאחר. מלאה רכש הצעת ביצוע לשם הדרושות קיבול הודעות בקבלת הותנו במסגרתה הניצעים

  .2016 בינואר 10 ליום הרכש הצעת של הקיבול מועד נקבע, הקיבול תקופת תום של
 

בעלת עניין  היתה, קיבלה החברה הודעות לפיהן פסגות בית השקעות בע"מ, אשר 2016בינואר  10 ביום
החזיקה באגרות חוב של  ,מהון המניות המונפק של החברה )וכן 7.61%-והחזיקה כאותה עת בחברה 

( בע"מ, חברה בשליטת מר יוסף 2006אחזקות ) אדלטקהחברה(, חדלה מלהיות בעלת עניין בחברה, וכי 
 -)להלן (דוראדמהון המניות המונפק של  18.75%)אשר מחזיק באמצעות חברה בבעלותו  אדלסבורג

 ,מהון המניות המונפק של החברה )וכן 7.61%-כ העניין בחברה ומחזיק תלהיות בעל ה, החלאדלטק(
, לאחר תאריך 2017במרס  2נה יצוין כי ביום )להשלמת התמו החזקות באגרות חוב של החברה( תבעל

, ובמועד המאזן, הודיעה אדלטק על מכירה מחוץ לבורסה של מלוא החזקותיה האמורות במניות החברה
 ,2016בינואר  10 ביום, קרי . באותו היום(אישור הדוחות הכספיים היא אינה עוד בעלת עניין בחברה

של הניצעים שלא נענו להצעה  ההחזקותשכן שיעור  ,ההודיעה גזית ישראל כי הצעת הרכש לא נענת
 .מהון המניות המונפק של החברה 5%-מהווה יותר מ

 
 בדבר להודעה בהמשך, לפיו ,מיידי דיווח גלוב גזית פרסמה 2016 בינואר 13 ביום, מכן לאחר בסמוך
, הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק להוראות לב ובשים כאמור החברה למניות רכש הצעת דחיית
 גזית של זכויותיה מלוא עד למכירת לפעול החלטתו על הודיע ישראל גזית דירקטוריון, 2013-"דהתשע
 המסחר במסגרת יבוצעו אשר, עסקאות במספר ובין אחת בעסקה בין, בחברה( ובעקיפין)במישרין  ישראל

, הודיעה גזית ישראל לחברה על מכירת מלוא 2016בינואר  14, ביום למחרת .לו מחוצה או בבורסה
כי לאחר המכירה האמורה,  ,במניות החברה במסגרת מכירות בבורסה ומחוץ לבורסה. יצוין החזקותיה

צמית שאינו  הוןידי החברה, לרבות בשטר -הון שהונפקו לה על יבשטר להחזיק משיכהה ישראל גזית
המניות חלקו למניות של החברה )ואשר בהנחת המרה מלאה, לפי הון רשום למסחר, אשר המיר ב

, וכן (אותה עת מהון המניות של החברה בדילול מלא 28.88%-כהיווה , אותה עת מונפק של החברהה
מיליון ש"ח שהעמידה גזית ישראל לחברה בחודש נובמבר  120נשארה בתוקפה מסגרת אשראי בסך של 

, לאחר 2017 ינוארלפרטים בדבר עסקה עם גזית ישראל מחודש  .בחברה, עת היתה בעלת שליטה 2015
ולמסגרת האשראי האמורה )אשר נוצלה  יםלשטרי ההון האמורהמתייחסת בין היתר תאריך המאזן, 

  להלן. .א.33, ראה באור ידי החברה(-במלואה על
 

 מחוץ עסקה במסגרת, החברה ממניות 78.04%-כ רכישת בדבר הודעה החברה קיבלה מכן לאחר בסמוך
 -)להלן (99%) בבעלותו חברהע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ,  באמצעות, לוזון עמוס מרידי -על, לבורסה

 .בחברה השליטה בעל הינו לוזון מר, האמור מהמועד החל, בהתאם. בעלת השליטה(
 

, ובעקבות שינוי השליטה בחברה, הודיע מר דורי סגל על התפטרותו מכהונתו 2016בינואר  17ביום 
, בחברה השליטה בעל, לוזון עמוס מר מונה, 2016 בינואר 21 ביום. בחברהכדירקטור וכמנכ"ל )זמני( 

דירקטוריון התפטר מר אריה מינטקביץ מכהונתו כיו"ר  2016בפברואר  8יוסף כי ביום . החברה ל"למנכ
 לפרטים. מונה מר גדעון אלטמן ליו"ר דירקטוריון החברה 2016בפברואר  9ביום בהתאם,  החברה.

 .להלן (ב(3.ד.30-ו (ו(2ד.30 יםבאור ראה בחברה נוספים משרה נושאי של כהונות חילופי בדבר נוספים
החברה, ומר ארז תיק מכהן כון למועד אישור הדוחות הכספיים, מכהן מר עמוס לוזון כיו"ר דירקטוריון נ

 כמנכ"ל החברה.
 

לפרטים בדבר התנהלות החברה אל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב של החברה אשר היתה בסמוך 
 לדוחות הכספיים. .ז. 17לאחר הדיווח בדבר חילופי השליטה בחברה, ראה באור 

 
  גבסרום  עסקת; ישראל מגזית אשראי קו .ד

 
נכנסה לתוקפה המחייב עסקה במסגרתה מימשה דורי בניה אופציה אשר הוענקה  2016במרס  28ביום 

, לחייב את החברה לרכוש מדורי בניה את מלוא החזקותיה של 2015ידי החברה בחודש נובמבר -לה על
 11 ביוםדורי בניה אותה עת ברום גבס )אשר היתה חברה בבעלות מלאה של דורי בניה(, ובהתאם 

 לחברה בניה מדורי גבס רום מניותבמסגרתה הועברו מלוא , ה האמורהעסקה הושלמה 2016 באפריל
מיליון ש"ח, ורום גבס הפכה לחברה בת בבעלותה המלאה )במישרין( של  106תמורת סך כולל של 

 .להלן(יא( 2.ב.11 באורהחברה. לפרטים נוספים אודות העסקה האמורה ראה 
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 אשראי קו מתוך בחברה התקבלהבגין האופציה האמורה ששילמה החברה לדורי בניה  המימוש מורתת

קו  -)להלן מיליון ש"ח 120בסך כולל של , ישראל גזית ידי-על 2015בחודש נובמבר  לחברה שהועמד
לפרטים בדבר להלן.  (ד(1.ד.30 ראה באור מגזיתאשראי הלפרטים נוספים אודות קו  .האשראי מגזית(

קו האשראי , לאחר תאריך המאזן, המתייחסת בין היתר ל2017עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר 
  .א. להלן.33אה באור האמור, ר

 
 החברהמלאה של לחברה פרטית בבעלות  בניה דוריפיכת ההסכם מיזוג משולש הופכי ל .ה

 
 המלאה בבעלותה, ייעודית פרטית חברה עם מיזוג בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 באפריל 13 ביום

 או/ו עסקית פעילות כל בה התקיימה ולא המיזוג לביצוע ייעודי באופן הוקמה אשר, החברה של( 100%)
 הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום. האמורהמיזוג  לצורך למעט, הקמתה ממועד החל אחרת

ועם , במסגרתה אשר, החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי על מיזוג עסקת בניה דורי של המניות בעלי של
 יוחזקו מניותיה שכל פרטית בת חברה להיות בניה דורי תהפוך, שנקבעו בה המתלים התנאים התקיימות

 של, מניותיה האמור הושלם המיזוגהתקיימו כל התנאים המתלים ו 2016ביולי  24ביום . החברה ידי על
בבעלות  דורי בניה נמחקו מן המסחר בבורסה והיא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית

וכן חדלה להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק  ,, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברותמלאה של החברה
 .להלן (יג(2ב..11 באור ראה ,אודות עסקת המיזוג האמורה נוספים לפרטיםניירות ערך. 

 
  בבנקים החברה והלוואות אשראי מסגרות סטטוס .ו

 
למועד הדוח, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים 

החברה פועלת אל מול בנקים מממנים שלה לשם חידוש ו/או עדכון  הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות.
יכלול, בין היתר, פירעונות של חלק מסכומי ההלוואות לפי תקופות פירעון של הלוואותיה מהם, אשר 

העניין. למועד זה, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים 
  הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות.

 
 עסקת רונסון .ז

 
בדצמבר  22, בהמשך לאישור האסיפה הכללית של רונסון שהתקיימה ביום 2016בדצמבר  23ביום 
)תאגיד הולנדי  .ITR 2012 B.Vעם  2016בנובמבר  9, בוצעה עסקה בה התקשרה רונסון ביום 2016

(, במסגרתה מכרה רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ITR -בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל( )להלן
תמורת סך מעודכן  ITR-רשה שבפולין לו" בוNOVAעקיפין בפרויקט נדל"ן של רונסון הידוע כפרויקט "וב

ברונסון   ITRאלפי זלוטי. תשלום התמורה בוצע כנגד רכישה עצמית של מלוא החזקות 175,119-של כ
התשלום במזומן  מיליון זלוטי. מתוך 34.3-ידי רונסון וכנגד תשלום במזומן בסך מעודכן של כ-( על38.9%)

מיליון זלוטי  9.9-, והיתרה בסך של כITRידי -מיליון זלוטי שולם לרונסון במזומן על 24.3-האמור, סך של כ
בסמוך לאחר אסיפה כללית של בעלי המניות של רונסון במסגרתה תאושר  ITRידי -עלתשולם לרונסון 

בין החברה לבין , לפי המוקדם. 2017ני ביו 1או ביום  2016חלוקת דיבידנד בגין תוצאות רונסון בשנת 
ITR  ,מיליון זלוטי ישולם ל 8.25מתוך הסכום האמור סך של הוסכם כי-ITR  ידי התאגידים באמצעותם -על

 (א( להלן.3.ב.11לפרטים נוספים אודות העסקה האמורה ראה באור  מחזיקה החברה במניות רונסון.
 

ברונסון של החברה  החזקותיהשיעור  גדל, רונסוןידי -עלהמניות כאמור רכישת  כתוצאה מהעסקה, נוכח
בהתאם בעלת השליטה היחידה ברונסון.  הינהמהון המניות של רונסון והחברה  66%-לשיעור של כ

 רונסוןאיחוד דוחות  במסגרתדוחותיה הכספיים של רונסון מאוחדים לראשונה בדוחות כספיים אלה. 
 31 ליום"ח, וש מיליון 128-כשל  בסךהחברה  שלהמאזן המאוחד  סך גדלהיתר,  בין, כאמורלראשונה 
וחס מימיליון ש"ח  690 -מתוכו סך של כ כאשר"ח, ש מיליון 1,667של  סךעומד על  2016בדצמבר 

 מיליון 127-כשל  בסך גדל, שליטה מקנות שאינן זכויות לרבותהחברה,  שלצמי עכן ההון ה כמו, לרונסון
 העצמי וההון המאזן לסך בהשוואה וזאת"ח, ש מיליון 362של  סךעומד על  2016בדצמבר  31 ליום"ח וש

 להלן. 3לפרטים נוספים אודות איחוד הדוחות הכספיים של רונסון ראה באור . 2015 בדצמבר 31 ליום
 

 לפי ברונסון בהשקעתה הכספיים בדוחותיה החברה טיפלה, רונסון עסקת השלמת למועד עדכי  יוסף
 שבדוחותיה ההפסד הנקי במסגרתלראשונה,  רונסון דוחות איחוד לשם, כך בשל. המאזני השווי שיטת

ש"ח שנבע ממעבר אחזקת החברה ברונסון  מיליון 54של  בסךהחברה רווח  רשמההכספיים של החברה 
 להפסד מיוחס"ח ש מיליון 70 של סך, בנוסף לרווח האמורמלא לראשונה.  לאיחוד המאזנימשיטת השווי 

קרן הון מהפרשי תרגום מטבע שיוחס להשקעה ברונסון מיום תחילת ההשקעה בה,  ביטול בגין פעמי חד
 והוצג עד לאיחוד המלא לראשונה במסגרת ההון העצמי של החברה.
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 עסקת גזית ישראל .ח
 

ע. בעלת השליטה )וישראל נחתם הסכם בין החברה, גזית לאחר תאריך המאזן, , 2017בינואר  12ביום 
בוצעה , מכוחו (לוזון נכסים והשקעות בע"מ, באמצעותה מחזיק מר עמוס לוזון במניות השליטה בחברה

ההלוואות לגזית ישראל כנגד המרת ריבית שנצברה על של החברה של מניות  הקצאה פרטית לא מהותית
התקיימות תנאים מתלים, בדבר, בין וכן הושגו הסכמות, הכפופות ל שנלקחו במסגרת קו האשראי מגזית

המרה למניות ; ידי החברה לפי תשקיף-לאגרות חוב סחירות שיונפקו עלהמרת קו האשראי מגזית  היתר,
תיקון חלק של החברה של חלק מהרכיב ההמיר שהיה כלול בשטר הון שהנפיקה החברה לגזית ישראל, 

 שהנפיקה החברה לגזית ישראלכירת יתרת שטרי ההון שהנפיקה החברה לגזית ישראל, ממשטרי ההון 
בעלת והענקת אופציית מכר על ידי  האמוריםשטרי ההון על ביטול למפרע של ריבית  בעלת השליטה,ל

ידי גזית ישראל )או לחלופין -, בהתייחס למניות החברה שיוחזקו על, ללא תמורהישראל לגזיתהשליטה 
 .א. להלן. 33ט בבאור והכל בתנאים וכמפור, שטר הון המיר(

 
 הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות )סדרה ח'( לפי תשקיף להשלמה .ט

 
אגרות  105,000,000השלימה החברה הנפקה לציבור של לאחר תאריך המאזן, , 2017בינואר  31ביום 

, כפי 2016בנובמבר  30חוב )סדרה ח'( של החברה וזאת על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 
יוסף כי התשקיף  .2017בינואר  24, והודעה משלימה של החברה מיום 2017בינואר  19ביום שתוקן 

האמור כלל אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה, אשר לא 
  .להלן.ב. 33לפרטים נוספים ראה באור  בוצעה.

 
  2016 לשנת  בניה דורי של הכספיות תוצאותיה .י

 
 הקיימים הפרויקטים בביצוע התקדמה אישור הדוחות הכספיים דורי בניה מועד ועד 2016 שנת במהלך

 ביצוע בשלבימהם נמצאים  שניים, בלבד פרויקטים ה חמישהבביצוע נותרו הדוח למועד שנכון כך, שלה
לפרטים אודות  .60% -וכ 89% -, כ41% -כ של ביצוע בשיעורי נמצאיםושלושה מהם ( 99%-)כ סופיים

בהסכם לקבלת שירותי ניהול עם דניה סיבוס בע"מ, כפי שעודכן,  2016התקשרותה של דורי בניה בשנת 
 להלן.( 4(טו(2.ב.11ראה באור 

 
 מזומנים תזרים בניה לדורי 2016בדצמבר  31 ביוםלפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, בשנה שהסתיימה 

 ברווח בניה דורי הכירההאמורה  בתקופה, כן כמו. ח"ש מיליון 108 -כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי
 31 ביום ההסתיימש בשנה. ח"ש מיליון 44 -כ של בסך בהפסד וכן ח"ש מיליון 23 -כ של בסך גולמי

ח נובע הדו בתקופת ההפסד. ש"חמיליון  61 -בניה )סולו( בהפסד בסך של כ דוריהכירה  2016בדצמבר 
)לפרטים בניה ציוד מיליון ש"ח עקב מכירת  16 -מהפחתת רכוש קבוע לשוויו ההוגן בסך של כבין היתר 

, הנובעים בעיקר מתגבור צוותי בניה דורי(, מעדכון אומדני הפרויקטים של להלן (4(טו(2.ב.11באור  ראה
בניה )סולו(  דוריתקורות. לוכן מעלויות הנהלה וכלליות ו עבודה ועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים,

  מיליון ש"ח. 63 -בסך של כ 2016בדצמבר  31 גרעון בהון החוזר ליום
 

יודגש כי למועד הדוח, נוכח זכותה של דורי בניה לקבלת ההטבות הכלכליות הנובעות מהשקעה ברום גבס 
, בניה לדורי call אופציית של קיומה לרבותידי החברה, -כמתואר בתנאי אופציית המכר שהוענקה לה על

. בהתאם לזאת, הנתונים המוצגים גבס ברום ההשקעה את הכספיים בדוחותיה לאחד בניה דורי ממשיכה
 ., כולל רום גבסשלה לעיל בהתייחס לדורי בניה הינם על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים

 
 מעריכים בניה דורי והנהלת דירקטוריון כי, נאמר 2016 בדצמבר 31 ליום בניה דורי של הכספיים בדוחות

 בפירעון לעמוד מנת על וזאת שלה המזומנים תזרים צורכי את לנהל תוכל בניה דורי כי גבוהה בסבירות
במקרה בו תידרש דורי בניה למקורות יוסף כי  .לעין הנראה בעתיד והצפויות הקיימות התחייבויותיה

, לרבות במקרה בו הליך הבוררות 2018נוספים לשם שירות צרכיה התזרימיים במחצית השניה של שנת 
, אזי כפוף לקבלת ההחלטות 2017לא יסתיים במהלך שנת ( להלן( 5.ד.19)ראה באור   ICC-בהמתנהל 

רי בניה כספים נוספים בסכומים שיידרשו )אך ידי החברה, עשויה החברה להעמיד לרשות דו-הנדרשות על
מיליון  25.8-סך של כ, ב2018היתרה השלילית לפי התזרים החזוי של דורי בניה לסוף שנת לא יותר מ

 ., כפוף לתוצאותיוהאמור(, לרבות כנגד שיעבוד התקבולים שעשויה לקבל דורי בניה מהליך הבוררות ש"ח
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 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 בסיס המדידה (1
נכסי נדל"ן  ;נכסים מוחזקים למכירה :עלות, למעטההדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס 

והתחייבויות  פיננסיים נכסים להשקעה; השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני;
  המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים(

 .פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילותהחברה בחרה להציג את 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים (2
(. כמו כן, IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

-ע"אות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התשהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להור
2010 . 

 
 תקופת המחזור התפעולי (3

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 

וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת הרכוש השוטף 
המחזור התפעולי הרגיל של החברה. כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים 
וההתחייבויות הקשורים באותה פעילות מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים 

 בהתאם למחזור התפעולי.
 

 ספיים מאוחדיםדוחות כ ב.
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה יש שליטה 
בהן )חברות בנות(. שליטה מתקיימת כאשר החברה חשופה, או בעלת זכויות לתשואות משתנות בשל 

ההשפעה שלה אלה באמצעות כח המעורבות בישות המושקעת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות 
שות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות אשר לחברה על הי

יש יכולת מעשית לממשן בתאריך הדיווח. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, 
 ועד למועד בו הופסקה השליטה.

 
ים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכ

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 
הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות 

 . מאוחדות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
 

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, 
במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של 

ות שליטה. החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנ
הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה 

 בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.
 

 שינוי בשיעור ההחזקה בחברה בת, ללא איבוד שליטה, מוכר כשינוי בהון.
 

 שליטה לבעלי מניות החברההקצאת הגירעון שמיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות  .ג
 

החברה מקצה הפסדים שהתהוו לדורי בניה במסגרת הדוח על הרווח הכולל  IFRS10בהתאם להוראות 
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקם גם אם היתרה שלילית. בהתאם לפרשנות מקובלת, ולאור 

להזרים כספים נוספים למימון  היעדר התחייבות של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בדורי בניה
הגירעון, מקצה הקבוצה את הגירעון שצברו בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לחובת ההון העצמי 

 .המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 ןצירופי עסקים ומוניטי .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה 
במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם 
למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן 

 היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
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 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה 
לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו 

 שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
 

 צירוף טרם הקבוצה ידי על הנרכשת בחברה שהוחזקו ההוניות הזכויות, בשלבים שהושג עסקים בצירוף
 או לרווח נזקף מכך כתוצאה שנוצר הפסד או ורווח, העסקים צירוף למועד ההוגן בשוויין נמדדות העסקים

תרגום שנזקפה עד למועד עליה לשליטה בגין החברה הנרכשת מופשרת , כמו כן קרן הון מהפרשי הפסד
 .כנגד רווח והפסד

 
 השקעה בהסדרים משותפים .ה

  
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי 

דורשות הסכמה  מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות
 פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

 
 (Joint Venturesעסקאות משותפות ) (1

 
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. 

 עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
 

 (Joint Operationsפעילויות משותפות ) (2
  

משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות בפעילויות 
להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, 

 בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
 

 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ו
 

 בעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.הקבוצה השקעות 
 

בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר ה לפי שיטת השווי המאזני, ההשקע
העסקה המשותפת. רווחים והפסדים  סים נטו, לרבות רווח כולל אחר שלהרכישה בחלק הקבוצה בנכ

 המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.העסקה  הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין
 

מוניטין בגין רכישת עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו 
בעסקה המשותפת ורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצ

 בכללותה.
 

בין תמורת הרכישה לבין הסכום נטו של הנכסים  מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש
המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח 

 שנוצר במועד הרכישה.
 

העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות והדוחות הכספיים של החברה 
יים של העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות החשבונאית בדוחות הכספ

 הכספיים של הקבוצה.
 
 בהפסדי בחלקה החברה הכירה, שלה ההון על העולים בסכומים הפסדיםעסקה משותפת בה נגרמו ב

 כתוצאה לה להיגרם העלול הפסד בתוספת בעסקה המשותפת השקעתה גובה עד העסקה המשותפת
 התמורה או הערבות לגובה עד, זו עסקה המשותפת בעבור שניתנו אחרת פיננסית תמיכה או מערבות

( שניתנו הלוואות)כגון  ארוך לזמן לקבל כספיים פריטים כוללת ההשקעה, כך לצורך. האחרת הפיננסית
 .לעין הנראה בעתיד להיפרע צפויים אינם והם לסלקם כוונה אין אשר

 
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה 

 המוחזקת למכירה.  
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 ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות .ז
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1
 

 הדוחות הכספיים הינו ש"ח.של ומטבע ההצגה  הפעילות של החברה מטבע
 

י, מהו נהקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאז
 מטבע הפעילות של כל חברה.

 
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים 

וח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי ד
אלא אם ממוצע אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי  בכל התקופות המוצגות

במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שערי החליפין במועדי  .החליפין במועדי העסקאות
 כולל אחרהפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד(  העסקאות.

 
 ,חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין-הלוואות בין

מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו )בניכוי השפעת 
 המס( נזקפים, בניכוי השפעת המס, לרווח )הפסד( כולל אחר.

 
)הפסד(  או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח בעת מימוש פעילות חוץ

המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת מימוש 
חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח 

 אינן מקנות שליטה.הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות ש
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ (2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים 

יפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החל
. נכסים והתחייבויות לא כספיים ( כולל אחרהפסד)המהוונים לנכסים כשירים נזקפים לרווח 

הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים 
מתורגמים למטבע הפעילות  והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן

 בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
 

 פריטים כספיים צמודי מדד (3
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן 
 ההסכם.המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי  -
 

 שווי מזומנים .ח
 

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

 
 השקעות לזמן קצר .ט

 
 השקעות לזמן קצר כוללות:

 
לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פקדונות בתאגידים בנקאיים (1

 . הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.שווי מזומנים ושאינם עונים להגדרת ההשקעה
 מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בנקאיים. (2
 להלן(. .טו.2באור ניירות ערך סחירים שיועדו לשווי הוגן )ראה  (3

 
 הפרשה לחובות מסופקים .י

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

 בספק. 
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 מלאי מקרקעין, מלאי בניינים ודירות למכירה .יא
 

ים, אגרות כגון מסעלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, 
יה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה עלויות אשראי אשר והיטלים וכן עלויות בנ

הקרקע. העלויות המהוונות נזקפות כהוצאה, יחד ה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח התהוו בתקופ
  עם העלויות האחרות של הפרויקט בעת ההכרה בהכנסה.

 
מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, מוכר מלאי 

 לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה.
 

ת תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה ינציימלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומב
ו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי ההוגן של למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שב

 בגין התשלומים העתידיים הצפויים. בתקופות בהתחייבות הפיננסית שנוצרה במקביל להכרה הקרקע
המזומנים הצפויים להיות משולמים.  עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי

  השינויים נזקפים לסעיף המלאי.
 

מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן 
 מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

 
 ההכרה בהכנס .יב

 
הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות  וארווח בהכנסות מוכרות 

 הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. 
 

 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
 

 מגוריםדירות ו יןעמקרק הכנסות ממכירת
 

לדירת המגורים כאשר הסיכונים ו למקרקעין דירות מגורים מוכרות ביחסו מקרקעין הכנסות ממכירת
וההטבות העיקריים הכרוכים בבעלות עברו לרוכש. כאשר העלויות הקשורות ידועות, וכאשר לא קיימת 

סיום החלק  מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לדירת המגורים שנמסרה. בדרך כלל, האמור מתקיים עם
לעניין  המשמעותי מהבנייה, מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא מחיר הדירה על ידי הרוכש.

 מקרקעין, האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה במקרקעין.
 

 פי חוזי הקמה-עלמעבודות  ותהכנס
 

פי שיטת -מוכרת על מההקפי חוזה -הכנסה מעבודות על לקבוצה עבודות על פי חוזי הקמה במחיר קבוע.
שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, גביית 
ההכנסות צפויה, העלויות הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, לא קיימת אי ודאות 

ודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח להשלים את העב( הקבלן המבצעהקבוצה )מהותית באשר ליכולת 
ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן. שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת 

כאשר התוצאה של חוזה ההקמה אינה ניתנת לעמידה באופן מהימן החברה מכירה בהכנסות עד  .החזויה
צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד  כאשר ת להשבה.גובה עלויות החוזה שהתהוו שצפוי כי תהיינה ניתנו

 ללא קשר לשיעור ההשלמה במסגרת עלות המכר.  מיידיתמוכר 
 

 מסים על הכנסה .יג
 

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

 
 מסים שוטפים (1

 
בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם חבות 

הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים 
 קודמות.
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 מסים נדחים (2

 
לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או ההתחייבות יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
 לתאריך הדיווח. תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד

 
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים 
זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס 

 מס נדחה מתאים.
 

במקרה של מימוש ההשקעות  בחשבון המסים שהיו חלים מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים,  ,כמו כן
ברה שלא ליזום או בשל מדיניות הח, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

 .הגוררת חבות מס נוספת על ידי חברה מאוחדת חלוקת דיבידנד
 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת 
 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

 
 ומקדמות ממזמיני עבודות הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה .יד

 
הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות במאזן בסכום 

חשבונות ההנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו ו
על התקדמות העבודה. חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים שהוצאו ללקוחות בגין עבודה שבוצעה 

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה,  -. הנכס הפיננסי התקבלולתאריך המאזן, בין שהתקבלו ובין שטרם 
פיננסיים המוצגים בעלות מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים 

 מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים, בהתאמה.
 

פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות  עלויות
כאשר סכום  .מתאים העמסה מפתחמשותפות. עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס 

עבור פרויקט מסוים עולה על סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו  התקבולים שהתקבלו
 ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו יוצגו התקבולים נטו כהתחייבות בגין מקדמות ממזמיני עבודות.

 
 מכשירים פיננסיים .טו

 
 נכסים פיננסיים (1
 

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 
 

 גם כמפורט להלן:לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיוו
 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (א

 
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם 

 .ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

 הלוואות וחייבים (ב
 

השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם הלוואות וחייבים הינן 
 נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות

בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה 
 דרך כלל בערכם הנומינלי. לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם, ב
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 התחייבויות פיננסיות (2
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת 
אחרות,  לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.

מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית 
  . האפקטיבית

 
 קיזוז מכשירים פיננסים (3
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת 
שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת  זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים

 ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים 

הזכות לקזז לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת ש
תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא 

 .לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה
 

 :גריעת מכשירים פיננסיים (4
 

 נכסים פיננסיים א(
 

הפיננסי, נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, 
ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים 

לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים  לנכס או לא העבירה ואף
 לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

 
 התחייבויות פיננסיות ב(

 
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או 

ידי פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על 
תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 

 מההתחייבות.
 

 ירידת ערך מכשירים פיננסיים (5
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או 
 של קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

 
 המוצגים בעלות מופחתת נכסים פיננסיים

 
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 
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם 
התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס 

 הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית. 
 

 מדידת שווי הוגן .טז
  

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 
 רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור 

 שהמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.הנכס או ההתחייבות, בהנחה 
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כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות 

המשמעותית למדידת השווי ההוגן בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, 
 בכללותה:

 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה ) : 3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
 

 ן להשקעה"נדל .יז
 

ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה "ן להשקעה הינו נדל"נדל
או עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך  ,או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות ,תפעולית(

 שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
 

ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה "נדל
את תנאי השוק במועד המאזן. רווחים או  ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף"הראשונית, נדל

 ן להשקעה, נזקפים לדוח רווח והפסד במועד התהוותם. "הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל
 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות 
 ממימושו. 

 
 רכוש קבוע .יח

 
פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים 

 מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. 
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס. 
 מושיים של פריטי רכוש קבוע הוא כדלקמן:אורך החיים השי

 
 % בעיקר  %  

     
 20או  2.5  2.5-20  מבנה

 5  2.5-5  ציוד
 20  15-20  רכב כלי

 33 או 6  6-33  משרדי וריהוט ציוד
 10  10  * במושכר שיפורים

 
 האופציה)לרבות תקופת  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת  *

( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור, לפי לממשה שבכוונתה הקבוצה שבידי להארכה
 .שבהם הקצר

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים 

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו ולהבא. -מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. לגבי בחינת ירידת ערך רכוש קבוע, ראה סעיף 

 כ' להלן.
 

 עלויות אשראי בגין נכסים כשירים .יט
 

ולל מכירתו והוא כלנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או 
היוון עלויות האשראי מתחיל  נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.

ומסתיים  ,כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי
הסכום של עלויות כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. 

האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור 
 היוון משוקלל.

 .כשירים נכסים של ייצור או הקמה, לרכישה הקשורות אשראי עלויות מהוונת הקבוצה
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

27 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2אור ב
 

 לא פיננסייםירידת ערך נכסים  .כ
 

ומוניטין(  , השקעה בחברות כלולותהחברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים 

-ופחתים הנכסים לסכום ברמבמקרה כזה  .ההשבה שלהם-של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת -ההשבה שלהם. סכום בר

שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 
השבה עבור היחידה -עצמאיים נקבע סכום בר הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים

 מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.
 

הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת 
ידת הערך. ביטול ההפסד כאמור ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מיר-הסכום בר

ההשבה -מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר
 של הנכס.

 
 הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

 
 מוניטין בגין חברות מאוחדות (1

 
בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  31ערך של מוניטין אחת לשנה, לתאריך החברה בוחנת ירידת 

 אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
 

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
חידה מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות השבה של י-שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

הכספיים של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס 
 ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

 
 השקעה בעסקה משותפת (2

  
אם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך של  לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת

ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת 
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית 

 בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לעסקה המשותפת.
 

 למכירה המוחזק ףלא שוטנכס  .כא
 

ייעשה בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות  נכס לא שוטף מסווג כמוחזק למכירה, כאשר יישובו
הנוכחי, קיימת מחויבות של  מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכס זמין למכירה מיידית במצבו שימוש

ים ( להסתיhighly probableה גבוהה )החברה למכירה, קיימת תכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמ
זה אינו מופחת ממועד סיווגו כך לראשונה ומוצג כנכס שוטף בנפרד, לפי  בתוך שנה ממועד הסיווג. נכס

 ההוגן בניכוי עלויות למכירה. הנמוך מבין ערכו בדוחות הכספיים ושוויו
  

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כב
 

 זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים. הקבוצהעובדים של 
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים .כג
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 
 . בלבאמצעות שימוש במודל תמחור מקושהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע 

 
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני 

העובדים הרלוונטיים זכאים  התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו
במכשירים הוניים תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות  -)להלן  לגמול

בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב 
 .ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר

 
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

28 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית -  2אור ב
 

 בשל הטבות לעובדים התחייבויות .כד
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
 
 הטבות עובד לזמן קצר (1

 
חודש לאחר  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 

תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו 
מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם כוללות משכורות, ימי חופשה, 

 מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר
לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי 

 הסכום.העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה (2
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להטבה 
 מוגדרת.

 
לקבוצה תכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים 

ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי  עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם.
 שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. 

 
הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם 

רעונן יאשר מועד פ לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.
 לתקופות ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה. דומה

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות 

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן –פנסיה וחברות ביטוח )להלן 
. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות

 .הקבוצה
 

 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
 

 הטבות בגין פיטורין (3
 

פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל 
הפרישה והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני 

 אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבניהם. 
 

 רווח )הפסד( למניה .כה
 

בתוספת מרכיב מימוני  מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברהרווח למניה 
 במספר המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה. בגין שטרי ההון

 
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח 

נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה מפעילויות 
למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי 
חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 

 החברה.המוחזקות על ידי 
 

 הפרשות .כו
 

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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 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 

 הפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות
 

הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין ביצוע עבודות. ההפרשה לאחריות מחושבת בהתבסס על הערכה 
 של מהנדסי הקבוצה והניסיון שנצבר לכל פרוייקט בנפרד לפי שיעורים מסויימים מעלויות הבניה.

 
 תביעות משפטיות

 
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת 

( כי הקבוצה תידרש more likely than notכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא )
 . מהימן באופן אותה לאמוד וניתןלמשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות 

 
 היטלים

 
 21היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 

IFRIC.לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום , 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כז
 

 " או "התקן"(: IFRS 9" -פיננסיים" )להלן "מכשירים  9תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

IFRS 9 של המלאה הגרסה. פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק IFRS 
 39 בינלאומי חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה 9
 IFRS 9. פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר( IAS 39 - להלן" )ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים"

 קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט אך פיננסיים נכסים למדידת המעורב המדידה מודל את כנו על מותיר
 על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך הוגן ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי, מופחתת עלות: עיקריות
 במכשירים השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני ועל הישות של העסקי המודל
 ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי תימדדנה הוניים

 סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוני מכשיר של ההוגן בשווי השינויים את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשונה
 . (recycling) והפסד לרווח מחדש

 
 הצפויים האשראי הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג התקן

"(Expected Credit Loss Model .)"ב הקיים המודל את מחליף זה מודל-IAS 39 ,הפסדים על  המבוסס 
 צפויים אשראי הפסדי על המבוסס ערך ירידת לבחינת המודל. ("Incurred loss model") שהתרחשו

. הפיננסי הנכס של האשראי בסיכון לשינויים בהתאם הנקבעים, שלבים שלושה על המבוססת גישה כולל
, כן כמו. האפקטיבית הריבית שיטת את ליישם יש וכיצד האשראי הפסדי את למדוד יש כיצד קובע שלב כל

. יותר פשוטה שיטה ליישם ניתן, חייבים כגון, משמעותי מימון מרכיב להם שאין פיננסיים נכסים עבור
 החודשים 12-ב הצפוי ההפסד בגובה בהפסד להכיר הישות על, הפיננסי בנכס לראשונה ההכרה במועד

 דירוג" כבעל נחשב הנכס אם אלא, חייבים יתרת עבור המכשיר חיי אורך לכל הצפוי בהפסד או, הקרובים
 ".פגום אשראי

 
 שיועדו בהתחייבויות בשינוי ההכרה למעט, שינויים חלו לא פיננסיות התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי
 .אחר כולל ברווח, הישות של העצמי האשראי מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי

 
IFRS 9 מנחים בקווים לעמידה הדרישה החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחינת הדרישות את מקל 
 לבין המגדר המכשיר בין כלכלי יחס יהיה כי דורש IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחינת ברורים כמותיים
 ניהול לצורכי בפועל משתמשת הישות הנהלת בו הגידור ליחס זהה יהיה" הגידור יחס" וכי, המגודר הפריט

 הנדרש מזה שונה התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר התקן. שלה הסיכונים
 . IAS 39 לפי

 
 בהתאם. 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התקן

 דוחותיה על IFRS 9 של הצפויה השפעתו את בוחנת הקבוצה. אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות
 .הכספיים

 
 
 

 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

30 

 )המשך(: החשבונאיתעיקרי המדיניות  -  2אור ב
 

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

15 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  –)להלן-IASB 2014, במאי . 
 

 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   עסקאות  –הכנסות

 חליפין הכוללות שירותי פרסום.
 
 או 2018 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

 אימוץ מוקדם אפשרי.  .לאחריו
 

לפי התקן על דוחותיה הכספיים, כאשר  IFRS 15הקבוצה לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של 
כפוף להתקיימות תנאים מסוימים תוכרנה ההכנסות ממכירת דירות על פני תקופת הקמתן, חלף האמור 

המדיניות הנהוגה כיום לפיה ההכנסה ממכירת דירות מוכרת במועד מסירת הדירות לרוכשים. הקבוצה 
על סעיפי הדוח על  IFRS 15אינה יכולה להעריך בשלב זה את ההשפעות הכמותיות שתנבענה מיישום 

וכן את סכום ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה שתיזקף  2018בינואר  1צב הכספי ליום המ
 באותו מועד ליתרת העודפים. 

 
 עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים .כח

 
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים 

הקבוצה, ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים שחושבו על ידי 
 והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:

 
 מעבודות על פי חוזי הקמה ועלויות הכנסות -
 

הכנסה מעבודה על פי חוזי הקמה מוכרת, בין השאר, כאשר ההכנסות והעלויות הכרוכות בביצוע 
או ניתנות לאומדן מהימן. קביעת אומדני ההכנסות והעלויות בגין חוזי הקמה העבודה ידועות 

דורשת מהנהלת החברה לבצע תחזית מפורטת של תזרים מזומנים עתידיים הצפויים להתקבל 
ממזמין העבודה ולצאת מידי החברה כדי לממן את ביצועי העבודה. הנהלת החברה מבצעת בחינה 

 ריך מאזן.מחדש של האומדנים הנ"ל בכל תא
 
 מלאי מקרקעין בבניה -
 

שווי מימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים 
הצפויים ממכירת המלאי בכל פרויקט ועלויות הקמה הנדרשות כדי להביא את המלאי למצב של 

 .לעיל .אי "קמכירה. ראה מידע נוסף בס
 
 תביעות משפטיות -
 

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, 
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים 
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון 

. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות המשפטי שנצבר בנושאים השונים
 תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה. 

 
בתביעות בהן טרם התקשרה החברה עם יועצים משפטיים, הסתמכה החברה על דעת הנהלת 

 החברה, תוך התחשבות בשלב המקדמי של אותם תהליכים.
  

  ירידת ערך מוניטין -
 

תי, האם קיימת ירידת ערך של מוניטין, בהתאם למדיניות החשבונאית הקבוצה בוחנת על בסיס שנ
בני השבה של יחידות מניבות מזומנים נקבעים על בסיס חישובי שווי  סכומים .כ.2בבאור המוצגת 

 שימוש. חישובים אלה מחייבים שימוש באומדנים.
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הגולמי, בהתאם לתקציבים, המשמש בחישוב שווי השימוש של רום גבס היה   חאם שיעור הרוו
(, הקבוצה לא 6.4%במקום  5.8%, קרי) 2016בדצמבר  31מאומדני ההנהלה ליום  10%-נמוך ב

היתה מכירה בירידת ערך של המוניטין. אם אומדן שיעור הניכיון לאחר מס, המשמש להיוון תזרימי 
 16%, קרי) 2016בדצמבר  31דני ההנהלה ליום מאומ 1%-גבוה ב מזומנים עבור רום גבס היה

  .הקבוצה לא היתה מכירה בירידת ערך של המוניטין (,15%במקום 
 
  נדחים מסים נכסי -

 
קבוצה ההקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוט, ובהתאם, נדרשת הנהלת 

להפעיל שיקול דעת משמעותי, על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על הכנסה. 
אשר קביעת חבות המס הסופית בגינם אינה ודאית במהלך העסקים הרגיל.  עסקאותקבוצה ל

הקבוצה מכירה בהפרשות בגין סכומים הצפויים לחול עליה בעקבות ביקורות מס, בהתבסס על 
שרות שהיא תחויב בתשלומי מס נוספים. אם חבות המס הסופית תהיה הערכותיה באשר לאפ

שונה מחבות המס שנרשמה בספרים, ישפיעו ההפרשים על ההפרשות למסים על הכנסה ועל 
 התחייבויות המסים הנדחים בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המס.

 
בתחומים בהם נעשה שימוש בשיקול דעת, יהיו אם התוצאות הסופיות בפועל של תשלומי המסים, 

 מאומדני ההנהלה, תידרש הקבוצה: 10%-שונות ב
-בכלהגדיל את ההפרשה  -במקרה שנדרשת הוצאת מס גבוהה יותר מהרשום בספרי החברה  -

 . או ;למסיםמיליון ש"ח בגין התחייבות  1
טין את ההפרשה להק  -במקרה שנדרשת הוצאת מס קטנה יותר מהרשום בספרי החברה  -

  .מיליון ש"ח 1-למסים על הכנסה בכ
 

כמו כן, הקבוצה מכירה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים על בסיס ההפרשים בין 
 קבוצההסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס. ה

בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה, על בסיס 
הכנסות חייבות היסטוריות, הכנסות חייבות חזויות, עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים 
ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס. אם לא יהיה ביכולתה של הקבוצה להפיק הכנסות חייבות 

מספיק, או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה  עתידיות בסכום
שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי, עשויה הקבוצה 
להידרש לבטל חלק מנכסי המסים הנדחים או להגדיל את  התחייבויות המסים הנדחים, ועקב כך 

לגדול ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה. לו הייתה הקבוצה שיעור המס האפקטיבי שלה עלול 
נדרשת לבטל את נכסי המסים הנדחים שלה, מאחר שלא היה צפוי שתהיה לה הכנסה חייבת 
שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי, הייתה נזקפת לרווח או הפסד הוצאת 

 מיליון ש"ח. 33 -בסך של כמסים על ההכנסה כנגד ביטול נכס המסים הנדחים 
 

 פיצויי פרישה  -
 

הערך הנוכחי של התחייבויות בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים על בסיס 
אקטוארי, בהתאם להנחות שונות. ההנחות המשמשות בחישוב העלות )ההכנסה(, נטו בגין פיצויי 

בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של פרישה כוללות, בין היתר, את שיעור ההיוון. שינויים 
 הנכסים וההתחייבויות בגין פיצויי הפרישה.

 
שיעור ההיוון המתאים נקבע בסוף השנה על ידי הקבוצה, בהתבסס על התשואה של אגרות חוב 
קונצרניות באיכות גבוהה. שיעור היוון זה ישמש בקביעת הערך הנוכחי של אומדני תזרימי 

הצפויים להידרש לצורך כיסוי ההתחייבויות לפיצויי פרישה. הנחות מפתח המזומנים העתידיים, 
נוספות ביחס להתחייבות בגין פיצויי פרישה, כגון העלאות שכר עתידיות, ושיעורי פרישה, מבוססות 

 בביאורמידע נוסף בנושא זה מופיע  באותה עת ועל ניסיון העבר. בחלקן על תנאי השוק השוררים
21. 

 
  משותפיםהסדרים  -

 
. לקבוצה ולבעלי של רונסון יםמוחזקשני תאגידים מזכויות ההצבעה ב 50%מחזיקה  הקבוצה

 הםם לפימי, בהתאם להסכהםקיימת שליטה משותפת ב תאגידים האמוריםההמניות האחרים של 
כל תאגיד לגבי הפעילויות הרלוונטית של  /השותפיםנדרשת הסכמה פה אחד של כל בעלי המניות

זכויות לנכסים נטו של  םלקבוצה ולצדדים האחרים לה ים, מספקפים אלהמשות יםהסדר. כאמור
לפי  יםת ומטופלומשותפ אותכעסק יםמסווג ים אלה. כתוצאה מכך, הסדרתאגידים האמוריםה

  שיטת השווי המאזני.
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 רכישת שליטה ברונסון - עסקים צירופי  - 3 באור

 
  נתוני פרופורמה 

 
דוחותיה הכספיים של רונסון מאוחדים לראשונה בדוחות כספיים , לעיל, בעקבות עסקת רונסון .ז.1כאמור בבאור 

 אלה. 
 

 של הפעילות תוצאות את למפרע לשקף מנת על נערכו אשר, פרופורמה הפסד או רווח דוחות תמצית מובאת להלן
 בינואר 1 ביום כבר נעשתה לעיל כאמור רונסון של הרכישה שעסקת בהנחה, שלה המאוחדות והחברות החברה

 (.הפרופורמה תחילת מועד -להלן) 2014
 

הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה נערכו בהתאם לכללים וההנחות המפורטים להלן וכוללים את ההתאמות 
 :הבאות

הדוחות על הרווח הכולל )פרופורמה( מבוססים על איחוד של הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ושל  .א
, לתקופות שקדמו למועד הרכישה בפועל, ועל הדוחות הכספיים המאוחדים של רונסוןהדוחות הכספיים של 

 חברות/החברה בין הדדיות עסקות. IFRS-ה לתקני בהתאם נערכו אלה דוחות. הרכישה מועד לאחר ההחבר
 .האיחוד לצורך בוטלו רונסוןו הקבוצה

אשר , Novaממכירות פרויקט  שלהלצורך האיחוד לא כוללות את הרווח  2016תוצאותיה של רונסון לשנת  .ב
 הזכויות בו נמכרו במסגרת העסקה.

 
 ( :פרופורמה) הכולל הרווח על דוחות תמצית להלן

 

 2016 2015 2014 

 
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות

 
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני הפסד למניה(
          :הכנסות

הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע 
 1,528,830 173,789 1,355,041 1,449,383 290,139 1,159,244 1,407,283 286,349 1,120,934 עבודות ומשכירות

          
          :עלות ההכנסות

עלות מכירת בניינים, קרקעות, העבודות 
 1,813,835 160,252 1,653,583 1,494,842 237,294 1,257,548 1,295,856 227,668 1,068,188 שבוצעו והשכירות

          
 (285,005) 13,537 (298,542) (45,459) 52,845 (98,304) 111,427 58,681 52,746 גולמי (הפסד) רווח

          
 400 - 400 789 489 300 - - - ירידת ערך נדל"ן להשקעה

 13,201 7,808 5,393 12,703 6,660 6,043 13,168 7,693 5,475 הוצאות מכירה ושיווק
 82,519 21,155 61,364 82,061 19,865 62,196 64,693 19,191 45,502 כלליותוהוצאות הנהלה 

חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברות 
 (1,658) 6,280 (7,938) 3,460 (7,923) 11,383 (3,445) (9,157) 5,712 המטופלות בשיטת השווי המאזני

          
תפעולי לפני הכנסות  (הפסד) רווח

 (190,543) 48,780 (239,323) 53,554 71,936 (18,382) 185,843 76,408 109,435 )הוצאות( אחרות
          

 (7,333) (2,646) (4,687) (1,080) 1,669 (2,749) (37,210) 6,283 (43,493) הכנסות )הוצאות( אחרות
          

הפסד תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( 
 (197,876) 46,134 (244,010) 52,474 73,605 (21,131) 148,633 82,691 65,942 אחרות

          
 12,600 2,223 10,377 10,994 1,868 9,126 9,691 2,056 7,635 מימוןהכנסות 

 49,284 5,951 43,333 37,786 9,564 28,222 41,752 9,503 32,249 הוצאות מימון
          

 (135,992) 54,308 (190,300) 101,254 85,037 16,217 200,076 94,250 105,826 הפסד לפני מסים על הכנסה
 (9,691) (22,579) 12,888 18,648 1,285 17,363 (2,278) (1,261) (1,017) הכנסהמסים על 

          
 417,109 (7,059) 424,168 184,072 (10,596) 194,668 36,872 (22,737) 59,609 הפסד

          
          הפסד מיוחס ל:

 263,357 (13,073) 276,430 131,953 (4,850) 136,803 41,567 (17,797) 59,364 בעלי מניות החברה
 153,751 6,013 147,738 52,118 (5,747) 57,865 (4,694) (4,939) 245 זכויות שאינן מקנות שליטה

          
הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 

 265,701 (13,073) 278,774 145,425 (4,850) 150,275 59,387 (17,797) 77,184 )בש"ח(
          

 1.133 (0.599) 1.732 0.620 (0.021) 0.641 0.253 (0.076) 0.329 ומדולל למנייה הפסד בסיסי
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 )המשך( ונסוןררכישת שליטה ב - עסקים צירופי  - 3 באור
 

 2016 2015 2014 

 
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות
לפני 

 פרופורמה התאמות התאמות

 
          

 417,109 (7,059) 424,168 184,072 (10,596) 194,668 36,872 (22,737) 59,609 הפסד
          

הפסד כולל אחר 
)לאחר השפעת 

          המס(:
          
סכומים שלא יסווגו 
מחדש לאחר מכן 

          לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של 
ההתחייבות )הנכס( 

 - (423) 45 - 45 (99) - (99) נטו להטבה מוגדרת

 
 

(423) 
          

סכומים שיסווגו או 
המסווגים מחדש 
לרווח או הפסד 
בהתקיים תנאים 

          ספציפיים:

התאמות הנובעות 
מתרגום דוחות 
כספיים של פעילות 

 21,726 (5,973) 45,257 24,350 20,907 37,295 94,352 (57,057) חוץ

 
 
 

15,753 

          
 432,439 14,667 417,772 229,374 13,754 215,620 74,068 71,615 2,453 סה"כ הפסד כולל

          
סה"כ הפסד כולל 

          מיוחס ל:
          

 273,515 3,311 270,204 163,059 5,298 157,761 66,634 63,038 3,596 בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות 

 158,924 11,356 147,568 66,314 8,455 57,859 7,434 8,577 (1,143) שליטה

          

 
 

 :מזומנים ושווי מזומנים -  4 באור
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 22,262  62,658  (2) דיתמזומנים למשיכה מי

 92,875  92,971  (2( )1) קדונות לזמן קצריפ

  155,629  115,137 

 
 קדונותיהפ .חודשים שלושה עד של לתקופות הינם הבנקאיים בתאגידים המופקדים קצר לזמן קדונותיפ (1)

 (.0.40% - 0.01%) קדונותיהפ לתקופת בהתאם הנקבעת ריבית נושאים
 52,694-בסך של כ (, דולר וזלוטי)אירו המזומנים ושווי המזומנים כוללות יתרות צמודות למטבע חוץ יתרות (2)

 ושווי המזומנים מיתרות נובע ברובו 2016בדצמבר  31ליום  אשר ,ש"ח( אלפי 4,387 -כ 2015) "חש אלפי
ערכם בספרים של המזומנים ושווי המזומנים מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר  .רונסון של המזומנים

 שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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 :קצר לזמן השקעות -  5 באור
 בדצמבר 31   

   2016  2015 

 ש"ח אלפי   

     (1) מוחזקים למסחר סחירים ערך ניירות א.
 95  96  קרנות נאמנות 

   96  95 
      
 87,215  79,269  (2מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים ) ב.
 678  28,999  (2מזומנים בחשבונות משועבדים )  
   108,268  87,893 

   108,364  87,988 

 .(1)רמה  בבורסה ציטוט למחיר בהתאם נקבע ההוגן השווי (1)
 להלן. .2.א.19 באור גם ראה (2)

 
 של בשיעור שוטפת ריבית המאזן תאריךל נושאיםומשועבדים,  בנקאיים ליווי בחשבונות הופקדו אשר קדונותיפ

0.01% - 0.40%. 
 
 

 :והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות -  6באור 
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 31,722  36,030  חובות פתוחים 
 11,038  17,344   היהמחאות לגבי

 228,322  161,396  (3( )2( )1הכנסות לקבל )

  214,770  271,082 

 
  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (1)

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 4,555,737  3,883,028  שהוכרו רווחים בתוספת שהתהוו עלויות
 4,327,415  3,721,632  עבודה התקדמות על חשבונות -בניכוי 

  161,396  228,322 
     

 103,136  120,070  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך 
  281,466  331,458 

 
דיווח )ללא פיגור בגביה(, רעונם לתאריך הייתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פ

 . לסעיף חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך ינהאשר מו ל בגין ביצוע עבודותלמעט יתרת ההכנסות לקב
 

 
 .להלן א..30 באור ראה קשורים צדדים עם יתרות לגבי (2)

 
 לפי נטו לקוחות מסופקים(, לחובות )הפרשה ערך ירידת בגינם הוכרה שלא הלקוחות יתרת ניתוח להלן (3)

 :הדיווח לתאריך ביחס בגבייה הפיגור תקופת
 

   שטרם לקוחות  
   הינו בגבייתם והפיגור עבר רעונםיפ שמועד לקוחות  מועד הגיע  

  
 )ללא רעונםיפ

  בגבייה( פיגור
 עד

  יום 30
30-60  

  יום
60-90  

  יום
90-120  

  יום
 120 מעל

 כ"סה  יום

 ש"ח אלפי  

 36,030  5,404  -  -  -  559  30,067  2016בדצמבר  31

 31,722  4,844  -  -  4,763  5,000  17,115  2015בדצמבר  31
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 :חובה ויתרות חייבים -  7 באור
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     
 2,509  2,016  (1) עובדים

 48  457  בעלי מניות בעסקאות משותפות
 -  9,050  (ITR) בעל מניות ברונסון לשעבר

 81  4,740  מיסים לקבל
 1,493  3,026  בארץ ובחו"ל מוסדות ממשלתיים

 10,660  6,797  (2) הוצאות מראש
 1,884  4,505  מקדמות לספקים

 546  33,699  מקדמות וחייבים בגין עסקאות מקרקעין 
 -  4,501  פיקדון בעקבות בקשה לעיקול בדורי בניה 

 1,408  -  (3) לוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציהה
 1,000  1,055  הלוואה לשותף בעסקה משותפת

 -  4,095  בנאמנות להבטחת רוכשי דירות בפוליןכספים 
 2,323  8,119  חייבים אחרים

  82,061  21,952 

     
 . לא צמוד 0.6%ריבית שנתית בשיעור של  נושאות עובדיםל הלוואות לרבות (1)
 עבור מקדמות בגין רכישת חומרי גלם. בביצוע לעבודותבעיקר עלויות המיוחסות  מייצג (2)
 . 5.5% של שנתית ריבית ונושאת לצרכן המחירים למדד צמודה ההלוואה (3)

 
 

 :כשי דירות()מקדמות ממזמיני עבודות ומרו למכירה ודירות בניינים מלאי -  8 באור
 

 שותפים. עם ביחד בחלקם מוקמים אשר בהקמה ובניינים קרקעות כולל המלאי
 

 ההרכב א.
 

 :כשי דירותממזמיני עבודות ומרו ומקדמות בניינים ודירות למכירה מלאי יתרות (1
 

  
  ודירות בניינים מלאי

  למכירה
 עבודות מזמינימ מקדמות

 דירות כשיורמו

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2016  2015  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

         יזום:
 318,804  185,066  505,895  745,959  (6)(5()4)(3()2()1דירות בהקמה )

         
         :ביצוע

 7,718  9,160  -  -  ממזמיני עבודות  מקדמות

         
  745,959  505,895  194,226  326,522 

 
המסתכם לסך של  בקומבינציה ותקרקע עלותרכיב  כוללת 2016 בדצמבר 31 ליום היתרה (1)

 .אלפי ש"ח( 140,763 - 2015 בדצמבר 31 ליום"ח )ש אלפי  51,662 -כ
 

 (2.א.19 באור ראה, להתחייבות כביטחון ספציפי בשעבוד ששועבד מלאי בגין לפרטים (2)
 .להלן

 
ש"ח  מיליון 12 -כ שלכוללת מלאי דירות גמורות בסך  2016בדצמבר  31ליום  היתרה (3)

 (. "חש מיליון 3 – 2015 בדצמבר 31 ליום)
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 (המשך): עבודות ומרוכשי דירות(מלאי בניינים ודירות למכירה )מקדמות ממזמיני  -  8באור 
 
ישראל  מקרקעי ממינהל)מהוונת(  בחכירה קרקעכולל הנתון  2015בדצמבר  31ליום  (  4)

 פרויקטעליה  לבנות במטרה הקרקע את רכשה החברה. "אוויה" מלון בנויביהוד עליה 
 מאי בחודש. קשורה בלתי נוספת חברה עם יחד בקרקע מהזכויות 50% חזיקהה, ומגורים
 זכויותיהן מלוא למכירת בעסקה, במקרקעין שותפתה עם יחד, החברה התקשרה 2014

 30ביום  (.חש״ מיליון 20 החברה"ח )חלק ש מיליון 40 של סךתמורת  שלישי לצד בקרקע
 הושלמה העסקה האמורה. 2016במאי 

 
בפתח מ"ר בקריית אריה  8,500-קרקע בשטח של ככולל הנתון  2015בדצמבר  31ליום  (5)

בינואר  11ביום  , "(מתחם "דורי פארק) שיעבוד לטובת תאגיד בנקאי( נרשם)עליה  תקווה
החברה בהסכם אופציה עם צדדים שלישיים, מארגני קבוצות רכישה  ההתקשר 2016
מחזיקי האופציה(, במסגרתו העניקה החברה למחזיקי האופציה זכות לרכוש  -)להלן

לצרכי הסכם  האשר חולקהאמורה, קרקע החטיבת מהחברה את יתרת זכויותיה ב
, תמורת מגרש( -)לעניין זה, כל מתחם קרקע האופציה לשלושה מתחמי קרקע משניים

 –אלפי ש"ח )להלן  1,800אלפי ש"ח בגין אופציה לכל מגרש, וסה"כ  600-סכום של כ
ל מיליון ש"ח )כול 16תשלום האופציה(. תמורת מחיר מימוש של כל אחד מהמגרשים הינה 

מיליון ש"ח, בהתאמה )כאשר תשלום האופציה  13-מיליון ש"ח ו 13זכויות בחניות קיימות(, 
בגין כל אחת מהאופציות יחשב כסכום ששולם על חשבון התמורה כאמור(. כל אופציה 
תהיה ניתנת למימוש בתקופה של כשלושה חודשים )כפוף להארכה מסוימת בתנאים 

חודשים  9.5חרת )ולתקופה כוללת שלא תעלה על אחת אחרי הא נהשהוסכמו(, אשר תחל
ממועד חתימת הסכם האופציה(. במקרה בו לא תמומש אופציה, תפקע יכולת המימוש של 

 האופציה/ות הבאה/ות אחריה, ותשלום האופציה/ות יישאר בידי החברה. 
 

מיליון ש"ח )כולל  42מומשו שלוש האופציות תמורת סך כולל של  2016במהלך שנת 
 -סכום של כאלפי ש"ח בגין תשלום על שלוש האופציות(, מתוך סך התמורה כאמור,  1,800

מיליון ש"ח הופקד בנאמנות  4-סכום של כמיליון ש"ח מצוי במסגרת פיקדון משועבד,  20
 מס שבח.תשלום מקדמות מיליון ש"ח הועבר ל 3-וסכום של כ

 
תקשרה החברה עם בעלי , בו ה2002בדצמבר  31להסכם קומבינציה מיום  בהמשך (6)

בבאור  בעלי המקרקעין( במתחם הפיל )רחוב בני אפרים בתל אביב( )להלן -הזכויות )להלן
, שנחתם בין 2015בספטמבר  1(, ובהמשך לפרוטוקול מיום או הפרויקט המקרקעין -זה

החברה לבין בעלי המקרקעין, במסגרתו התחייבה החברה לרכוש את מלוא זכויות בעלי 
הפרוטוקול, לפי העניין(, ולצורך -ו 236חלקה  -שבמקרקעין )להלן 236המקרקעין בחלקה 

תאם לפרוטוקול, ובשל קיום התחייבויות החברה לתשלום התמורה לבעלי המקרקעין בה
חוסר הסכמה עם הבנק המלווה להעמדת הכספים הדרושים לחברה לצורך קיום 
התחייבויות החברה לתשלום התמורה לבעלי המקרקעין בהתאם לפרוטוקול, בסך של 

מיליון ש"ח, נעתרה בעלת השליטה בחברה, ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ )חברה  12.6
בעלת  -שבאמצעותה הוא מחזיק במניות החברה( )להלן בשליטתו של מר עמוס לוזון,

השליטה(, לבקשת החברה, להעמיד לה הלוואה לצורך תשלום יתרת התמורה לבעלי 
האשראי  -מיליון ש"ח )להלן 12.6המקרקעין בהתאם להוראות הפרוטוקול, בסך של 

חתמה בעלת השליטה על המסמכים הנדרשים לשם העמדת  2016החדש(. בחודש יולי 
בעלת השליטה  נטלההאשראי החדש לחברה. לצורך העמדת האשראי החדש לחברה, 

אותו בד בבד, ובאותם תנאים )גב אל גב( לחברה,  העמידההלוואה בסכום זהה מהבנק, ו
 נטלה על עצמה.שמבלי שבעלת השליטה הותירה לעצמה רווח בתמורה לטרחה ולסיכון 

 השליטה בעלת זכויות להבטחת ,וכן השליטה לבעלת הבנקמ ההלוואה להבטחת כבטוחה
 -להלן) לחברה החדש האשראי העמדת עם בקשר החברה לבין בינה חתםנש ההסכם לפי

 תרשום וכן, הבנק לטובת 236 בחלקה זכויותיה מלוא את החברה תשעבד(, ההסכם
 על רשומה שהייתה קודמת משכנתא על ונוספת) בדרגה ראשונה משכנתא הבנק לטובת
, בנוסף. 236 בחלקה הזכויות מלוא על, ח"ש מיליון 30 של לסך מוגבלת(, 236 חלקה

 כבטוחה. ח"ש מיליון 30 של לסכום מוגבלת שתהיה באופן תתוקן הקודמת המשכנתא
 החברה ותמשכן תשעבד, ההסכם לפי החברה חובות מלוא של והמדויק המלא לסילוק
 לסך מוגבלים, שניהמדרגה שניה ובמשכנתא מדרגה  קבועהשליטה, בשעבוד  בעלתלזכות 

. 236 בחלקה החברה זכויות"ח בתוספת עמלות ההלוואה, את כל ש מיליון 12.6 של
העסקה האמורה אושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר שוועדת הביקורת של החברה 

 קבעה, כי אין מדובר בעסקה חריגה.
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 (המשך): למכירה )מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות(מלאי בניינים ודירות  -  8באור 
 

בעלי חתמה החברה על עדכון נוסף להסכם הקומבינציה עם  2016בחודש ספטמבר 
עד להוצאת  דעתה, במסגרתו ניתנה לחברה אופציה, הניתנת למימוש לפי שיקול מקרקעיןה

)בנוסף  המקרקעיןמהמקרקעין מבעלי  (12%-ההיתר לפרויקט, לרכישת חלקים נוספים )כ
ההסכם  -להלןלאלו שנרכשו בהסכם הקומבינציה המקורי כפי שעודכן במהלך השנים )

המקורי((, וכן להמרת חלק מהתשלום שנקבע בהסכם המקורי, עבור חלקים מסוימים 
במקום תשלום עבורם במתן שרותי בניה, והכל בתמורה  שנרכשו במסגרתו, לעסקת מזומן

. במועד קבלת האופציה האמורה שילמה מקרקעיןמיליון ש"ח לבעלי ה 20.4כוללת של 
ש"ח בלבד )על חשבון תמורת העסקה, אם וככל שתמומש אלפי  400 -החברה סכום של כ

רה יבוצע עם ידי החברה, תשלום מלוא התמו-האופציה(. במקרה בו תמומש האופציה על
ו/או בסמוך למועד מימוש האופציה, המיועד להיות מועד הוצאת היתר הבניה לפרויקט 

 והעמדת הליווי הבנקאי לפרויקט )היינו, מועד פתיחת הפרויקט(.
 

 12 -העמידה בעלת השליטה לחברה הלוואה נוספת בסך של כ 2016בנובמבר  29ביום 
 נטלהורך העמדת ההלוואה הנוספת האמורה . לצ, בהקשר של הפרויקט האמורמיליון ש"ח

בעלת השליטה הלוואה בסכום זהה מהבנק אשר לטובתו משועבדות זכויות החברה 
אותו בד בבד, ובאותם תנאים )גב אל גב( לחברה, מבלי שבעלת  העמידהבפרויקט, ו
ל עצמה. העמדת נטלה עלעצמה רווח בתמורה לטרחה ולסיכון ש הותירההשליטה 

באותם התנאים לרבות הבטוחות התבצעה ידי בעלת השליטה -ה כאמור עלההלוואה לחבר
. העסקה לעילהמתוארת הקודמת )שיעבוד על הקרקע בפרויקט( כפי שהועמדה ההלוואה 

, לאחר שוועדת 2016בנובמבר  29האמורה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 
, לאחר 2017דש פברואר בחו .הביקורת של החברה קבעה כי אין מדובר בעסקה חריגה

 ידי החברה לבעל השליטה.-נפרעה ההלוואה האמורה על ,תאריך המאזן
 

שתי ההלוואות האמורות  של ההוגן ןשווי את החברה מדדה, לראשונה ההכרה במועד
 ותההלווא של ההוגן השווי לבין שהתקבלה התמורה בין הפער את וזקפה מבעל השליטה

 האפקטיבית הריבית. שליטה בעלי עם מעסקאות קרן לסעיף( מהותי לא בסך שהינו)
 בהתאמה. 10.76% -ו 7.07% של בשיעור הינה ותהאמור בהלוואות הגלומה המשוכללת

 
 

 מלאי ערך ירידת ב.
 

  לירידת ערך.בחינת סממנים  ל פיהחברה בוחנת האם קיימת ירידת ערך למלאי בכל תקופת דיווח ע
 

 
 למכירה ודירות בניינים למלאי שהוון מימון ג.
 

 מיליון 0.8 -כ של בסך אשראי עלויות ראלישב למכירה ודירות בניינים למלאי הוונו 2015-ו 2016 יםבשנ
  .פרויקטים בגיןש"ח בהתאמה,  מיליון 1 -ו "חש
 

 11 -וכ מיליון ש"ח 2 -כ הינה 2015-ו 2016בדצמבר  31 בגין פרויקטים לימים המצטבר ההיוון יתרת
 הינם 2015-ו 2016ההיוון הממוצעים בהם השתמשה החברה לשנים  שיעורי .בהתאמה, ש"ח מיליון
 .בהתאמה, 4.5% -ו 4.4%

 
 :עבודותצפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני  .ד

 

  
 מלאי בניינים ודירות 

  למכירה
 מקדמות ממזמיני עבודות

 ומרוכשי דירות

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2016  2015  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

         
 269,929  190,240  367,943  368,080  החודשים הקרובים 12 -מימוש ב

החודשים  12 -מימוש מאוחר מ
 56,593  3,986  137,952  377,879  הקרובים

         
  745,959  505,895  194,226  326,522 
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 :נכסים מוחזקים למכירה -  9באור 
 

 :הרכב ותנועה א.
 

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 7,300  7,000  בינואר  1יתרה ליום 

 (300)  -  (1ירידת ערך )

     
 7,000  7,000  בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     הרכב :

     
 7,000  7,000  נדל"ן להשקעה )ג(

 
 אלפי 300 של בסך העלהשק"ן נדל ערך מירידת בהפסד החברה הכירה 2015 בדצמבר 31 וםיל (1)

  .אביב בתל בנכס לה הקיימות וחניות זכויות על, שווי להערכת בהתאם ,ח"ש
 

 .להלן ..א19שעבודים, ראה באור לפרטים בדבר  .ב
 
 -"ההשוואה שיטת"ל בהתאם התבצעה סלנכ השווי הערכת. ההוגן השווי מדידת במדרג 3 לרמה מסווג .ג

 .סחירותם ומידת אופיים, במיקומם המוערך לנכס הדומים אחרים בנכסים שנעשו עסקאות על בהסתמך
 בטווח הקצר. בנכס הזכויות את ולמכור להשביח אפשרות בוחנת החברה הנהלת

 
 

 :לבניה קרקעות מלאי -  10 באור
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     
 2,421  2,421  (1קרקעות חקלאיות )

 
 תבעסק הנרכש חלקה אשר תחקלאי בקרקע זכויות לרכישת החברה ידי על ששולמו סכומים מהווה (1)

 ומכר ייעוד שינוי בעסקת, השרון בהוד הקרקע בעל עם קומבינציה םהסכ במסגרת וחלקה מזומן
 השגת לרבות, לאזור ארצית מתאר תכנית לאישור כפוף, קרקעמה חלק על בנייה פרויקט ובהקמת
  .וחלוקה אחוד לגבי בתכנית הזכויות בעלי בין הסכמה

 
 

 :מוחזקות בחברות השקעות -  11 באור
 
 :חברות מוחזקותמידע נוסף בדבר  .א
 

יצוין כי עד למועד השלמת עסקת רונסון טיפלה החברה בדוחותיה הכספיים בהשקעתה ברונסון לפי שיטת 
 23עסקת רונסון ביום השלמת  . נוכחבס"ק א. לבאור זהבעבר , והמידע אודות רונסון נכלל השווי המאזני

מהון המניות  66%-ברונסון לשיעור של כשל החברה  החזקותיהשיעור  במסגרתה גדל 2016בדצמבר 
בדוחות לראשונה מאחדת  החברההמונפק של רונסון והחברה הינה בעלת השליטה היחידה ברונסון, 

 .ר זהאורונסון בס"ק ב. לב, ובהתאם נכלל המידע בעניין רונסוןדוחותיה הכספיים של כספיים אלה את 
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 )המשך(:ת מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 
 :נוסף בדבר חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימידע  (1
 

  

מיקום 
עיקרי 
של 

 העסק 

 

זכויות 
החברה 

בהון 
ובזכויות 
  הצבעה 

הלוואות 
שהעמידה 
החברה 
לחברות 
  מוחזקות

היקף 
ההשקעה 
במניות 
חברות 
 מוחזקות

 אלפי ש"ח  %   

         2016בדצמבר  31ליום 

         

 (15)  1,030  33  ישראל  א. דורי )אור יהודה( בע"מ 

Irena 2006 Eood  (10,140)  (1)10,518  50  בולגריה 

Regina Eood  (2)(3,791)  (1)4,199  50  בולגריה 

Brande Enterprise Company Ltd   (2)(19,591)  16,159  50  קפריסין 

 71,350  (4)51,100  50  ישראל  א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

         

      83,006  37,813 

         2015בדצמבר  31ליום 
         

 (14)  869  33  ישראל  א. דורי )אור יהודה( בע"מ 
Ronson Europe N.V. )181,659  (3) 3,699  39.8  פולין  )ראה הערה לעיל 

Irena 2006 Eood  (10,052)  (1) 10,455  50  בולגריה 
Regina Eood  (2)( 3,673)  (1) 4,156  50  בולגריה 

Brande Enterprise Company Ltd   (2)( 18,715)  20,388  50  קפריסין 
 71,176  (4) 78,797  51  ישראל  א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

         

      118,364  220,381 

 
  התפעולי המחזור בתקופתיר את ההלוואות להחז צופה אינה החברה ( 1)
 
 Brande Enterprise Company Ltd -ו Regina Eood בחברות החברה השקעת יתרות (2)

 בהתאמה ,ח"ש מיליון 5.3 -וכ ח"ש מיליון 2.3 -כ של בסך ערך לירידת הפרשה כוללות
  .2014 בשנת בוצעו אשר

 
השקעת החברה מרבית  מוחזקתאשר דרכה  .I.T.R. DORI B.V -ההלוואה ניתנה ל (3)

 ההלוואה .לשנה 5%ריבית של  הה צמודה לש"ח ונשאתהיברונסון, כאמור להלן. ההלוואה 
 . 2016 לשנת השלישי ברבעון במלואה נפרעההאמורה 

 
  מיליון ש"ח מוצג בנכסים השוטפים. 7.5 -כ סך של ,מתוך יתרת הלוואה לדורי אנרגיה (4)

 
 :אנרגיה בע"מתשתיות דורי  א. -בהשקעה  (2
 

מהון המניות  50%מחזיקה החברה ולמועד אישור הדוחות הכספיים,  2016בדצמבר  31ליום  (א
(, מחזיקה את אלומיי -אלומיי אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת )להלן של דורי אנרגיה.המונפק 

הסכם בעלי המניות בין החברה ובין  המניות המונפק של דורי אנרגיה.מהון  50%יתרת 
 אלומיי מקנה לצדדים שליטה משותפת בדורי אנרגיה.

 
בין החברה ואלומיי, כפי שעודכן בחודש  2010אוקטובר  חודשמ ההשקעה להסכם בהתאם

בדורי אנרגיה  ההחזקותי להגדלת Callזכות אופציה מסוג  לאלומיי, הוענקה 2012אוקטובר 
)כפוף להתקיימות תנאים וקבלת אישורים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם(, כדלקמן: אופציה 

ה עד לתום תתקופתה הי אשר, 49% -עד ל אנרגיה דוריבהחזקתה להגדיל את ראשונה 
)מועד הקבלה מקבלן ההקמה של  2014במאי  19עשר חודשים שמניינם החל מיום -שניים

, כפוף לכך שמומשה כןו ;האופציה הראשונה( -)להלן ידי דוראד(-לעתחנת הכוח שהוקמה 
אופציה נוספת להגדיל את החזקתה בדורי  לאלומייהוקנתה במלואה,  הראשונההאופציה 

בתום ששה חודשים ממועד הקבלה מקבלן ההקמה החלה , אשר תקופתה 50% -לאנרגיה 
  -)להלן 2016במאי  19ליום  , היינו עדשל התחנה כאמור ועד לתום שנתיים מאותו מועד
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 )המשך(:ת מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

מיליון ש"ח עבור כל  2.4 הינובגין מניות המימוש שנקבע . סכום התמורה האופציה השניה(
, 2015באפריל  21 ביום )בדילול מלא(. אנרגיה דוריהון המניות המונפק והנפרע של מ 1%

שיעור גדל  2015ובהתאם בחודש מאי לחברה על מימוש האופציה הראשונה,  אלומייהודיעה 
, על דרך של הקצאת מניות (49%-)ל נוספים 9%-ב אנרגיה דוריב אלומייה של תהחזק

לדורי אנרגיה  אלומיי שילמהנוספות של דורי אנרגיה. בתמורה למימוש האופציה האמורה, 
 אלומייהמימוש וכן השלמה לחלקה של  מיליון ש"ח, הכולל את תמורת 28-סכום של כ

 כתוצאהבהלוואות הבעלים שהועמדו לדורי אנרגיה בהתאם לשיעור החזקתה המעודכן. 
מיליון ש"ח בשל עדכון סכומי  28-כ של סכום לחברה הושבהראשונה מימוש האופציה מ

המעודכנים של בעלי מניותיה.  ההחזקותהלוואות הבעלים של דורי אנרגיה לפי שיעורי 
לא  בסכום ברווח הכירהמירידה בשיעור ההחזקה של החברה בדורי אנרגיה, החברה  כתוצאה

, הודיעה אלומיי לחברה על מימוש האופציה 2016במרס  23ביום  מהותי בדוחות הכספיים.
 1%-בדורי אנרגיה בשל אלומיי החזקתה גדל שיעור  2016ובהתאם בחודש מאי השניה, 

 כך, תמורת המימוש כנגד , על דרך של הקצאת מניות נוספות של דורי אנרגיה(50%-)ל נוסף
 ,וכן (אחת כל 50%) אנרגיה בדורי שווי בחלקים ואלומיי החברה מחזיקות המימוש שלאחר

בוצע תשלום איזון הלוואות בעלים כך שלאחר המימוש חלק הלוואות הבעלים לדורי אנרגיה 
 .של בעלי מניותיהחזקה ההינו בהתאם לשיעור ה

 
 החברה של וזכויותיה החזקותיה מלוא לשעבוד החברהמותנית של התחייבות  בדבר לפרטים

 ינואר בחודש שבוצעה החברה של'( ח סדרה) חוב אגרות הנפקת במסגרת, אנרגיה בדורי
 כמו, להלן. ב.33 באור ראה, זה לעניין שנקבעו לתנאים פהכפוה, המאזן תאריך לאחר, 2017

  להלן.( 11.ד.19המתנהלת בעניין זה ראה באור  פתיחה המרצת בדבר לפרטים כן
 

 להלן הערך של ההשקעה בדורי אנרגיה בדוחות הכספיים של החברה:
 

 בדצמבר  31  

  2016  2015 

     
 71,176  71,350  מניות

 78,797  51,100   (1)הלוואה 

 149,973  122,450  יתרת השקעה

 
 לימים. 8.5% של ריבית נושאת הדוח ולמועד לצרכן המחירים למדד צמודה ההלוואה (1)

 ההלוואה לעלות בקרוב נעמד ההלוואה של ההוגן שוויה 2015 -ו 2016 בדצמבר 31
בשנת ) ח"ש מיליון 28 -כ של בסך 2016 בשנת בהלוואה התנועה(. 3 מדרג) בספרים

 של בסך לחברה בעלים הלוואות החזר משקפת( ח"ש מיליון 21 -כ של בסך - 2015
 נבע חלקה אשר(, ח"ש מיליון 28 -כ של בסך - 2015 שנתב) ח"ש מיליון 33 -כ

 של הבעלים הלוואות ועדכון אלומיי של והשניה הראשונה האופציות ממימוש כתוצאה
 כאמור מימושן לאחר מניותיה בעלי של המעודכנים ההחזקות שיעורי לפי אנרגיה דורי
 . (ח"ש מיליון 6 -כ - 2015בשנת ) ח"ש מיליון 5 -כ של בסך בתקופה ומריבית, לעיל

 
כוח  תחנת הקימה אשרמהון המניות המונפק של דוראד,  18.75%דורי אנרגיה מחזיקה 

 .התחנה( -)להלן 2014פרטית לייצור חשמל באשקלון הפועלת מסחרית החל מחודש מאי 
 

במסגרת החתימה על הסכמי המימון של התחנה, התחייבו בעלי המניות של דוראד 
להעמיד לרשותה, בדרך של הזרמת הון או באמצעות ערבות בנקאית, הון עצמי בשיעור של 

 מלוא את לה העבירו דוראדמעלות הקמת תחנת הכוח. בעלי מניותיה של  20%
 האמורה ההון הזרמת(. בערבות ביןו הון הזרמת של בדרך בין) זה לעניין ההתחייבות

 קצר לזמן משועבד כפיקדון 2015 בדצמבר 31 ליום דוראד של הכספיים בדוחות מוצגת
 ההקמה בגין התשלומים השלמת בעקבות. ח"ש מיליון ח"ש מילון 29.5 -כ של בסכום

 .כאמור ומהערבויות המשועבדים מהפיקדונות הסכומים יתרת שוחררו 2016 שנת במהלך
 

הסתכמו הזרמות הבעלים לדוראד, כולל ריבית והצמדה שנצברו  2015בדצמבר  31ליום 
מיליון ש"ח הומר להון  642מיליון ש"ח, אשר חלקן בסך של  1,168לאותו מועד, לסך של 

מיליון ש"ח נפרע במהלך שנת  350, וחלקן בסך של 2013עד  2011של דוראד בשנים 
ימון של דוראד, בתום שנתיים ממועד ההפעלה בהתאם להסכמי המ)ראה להלן(.  2016

ובכפוף לעמידתה של דוראד באמות מידה ( 2016)היינו החל מחודש מאי המסחרית 
פיננסיות ובמחויבויות נוספות כמפורט בהסכמי המימון, יתאפשר לדוראד ביצוע החזר 

 הלוואות הבעלים. 
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 של סכוםהלוואות בעלים לבעלי מניותיה ב דוראד פרעה 2016שנת ב ,לאמור לעיל בהתאם
מתוך הסכום ) שאושר לעניין זה"ח ש מיליון 350מיליון ש"ח מתוך סכום של  346-כ

 146-כמיליון ש"ח עבור החזר של ריבית והפרשי הצמדה והיתרה בסך של  204-שאושר, כ
של דורי אנרגיה בפירעון  הקחל(. הבעלים הלוואות קרןעבור החזר חלקי של "ח ש מיליון

ח קרן(. בעקבות פירעון הלוואות הבעלים "מיליון ש 27-מיליון ש"ח )כ 66-האמור היה כ
החזר מיליון ש"ח כ 30-כ העבירה דורי אנרגיה לחברה סך של 2016ביולי  18האמור, ביום 

 הלוואת בעלים. 
 

 פיננסיות מידה באמות עמודל עתידה שהיא מציינת דוראד, דוראד של הכספיים בדוחות
 של נוסף סכום לפרוע תוכל היא כי ובהתאם, שלה המימון בהסכמי המפורטות ובמחויבויות

 31 ביוםיצוין כי . 2017 שנת במהלך מניותיה לבעלי הבעלים מהלוואות ח"ש מיליון 80
 לבעלי בעלים הלוואות של נוסף החזר דוראד ביצעה, המאזן תאריך לאחר, 2017 בינואר
  (.ח"ש מיליון 9 -כ - אנרגיה דורי של חלקה) ח"ש מיליון 50 של בסכום מניות

 
והונה להבטחת התחייבויות דוראד ובעלי המניות לגופי המימון, שיעבדה דוראד את נכסיה 

, שיעבוד צף בדרגה התחנהבשעבודים שונים הכוללים שיעבוד קבוע בקשר עם המונפק 
בסכום, שיעבוד חשבון ערבויות לצדדים שלישיים ושיעבוד של ראשונה וללא הגבלה 

  מקרקעי הפרויקט.
 

 (:100% – כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של דוראדמידע כספי תמציתי של דוחות דוראד ) (ב
 

 :מידע כספי תמציתי על המצב הכספי
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח   

     
 393,001  412,492  נכסים שוטפים

 4,777,365  4,636,214  נכסים לא שוטפים 
 (564,757)  (580,154)  התחייבויות שוטפות

 (3,809,211)  (3,620,948)  התחייבויות לא שוטפות 

 796,398  847,604  נכסים נטו

 
 מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 1,484,176  2,356,832  2,299,565  הכנסות

       
 232,745  382,435  294,149  (*) התחנהרווח מהפעלת 

       
 (19,793)  (25,681)  (19,178)  הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

 (110,026)  (216,332)  (219,029)  הוצאות מימון, נטו
 23,275  37,607  4,736  ההכנסה על מיסים

       
 79,651  102,815  51,206  רווח כולל

 הינן עלויות משתנות. התחנהין כי מרבית עלויות הפעלת וצי (*)
 

הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים של דוראד  יההביקוש לחשמל מצד לקוחות (ג
בעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפי  דוראדהשורר באותה עונה. כמו כן, הכנסות 

שהינו תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה ובהתאם  וזמן עומס תעריףתעו"ז )
  למקבצי שעות ביקוש במהלך היממה(.
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 בדורי אנרגיה: החברההתאמת הנכסים נטו בדוראד ליתרת ההשקעה של  (ד
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח   

     
 796,398  847,604  ראה פירוט לעיל -נכסים נטו 

 9.56%  9.375%  שיעור החזקת החברה בדוראד בעקיפין

     
 76,136  79,463  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים

 52,098  21,331  חלק החברה בהלוואות שנתנה דורי אנרגיה לדוראד
 28,140  26,176  הלתחנ המיוחסים -עלות עודפי

 (6,421)  (4,520)  התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה 

 149,953  122,450  יתרת השקעת החברה בדורי אנרגיה

 
 : אנרגיה דורימידע נוסף לגבי ההשקעה ב (ה

 
 דוראד רישיונות (1)
 

 - ציבוריים לשירותים הרשות קיבלה 2014 באפריל 13 ביוםעם סיום הקמת התחנה, 
בנוגע להענקת רישיונות, לפיה רישיון ייצור קבוע החשמל( החלטה  רשות -להלן) חשמל

לאישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  בכפוף דוראדורישיון אספקה יינתנו ל
רישיונות ייצור לתקופה  דוראדהונפקו ל 2014במאי  12ביום  בהתאם, (.השר -להלן)

ורישיון אספקה לתקופה של שנה )עם אופציה להארכה לתקופה נוספת( שנה  20של 
החלה הפעלתה המסחרית  2014במאי  19יום ב, אחת. לאחר קבלת הרישיונות

להפחית החלה דוראד מהמועד האמור , ועל כן החל דוראדשל תחנת הכוח של המלאה 
 .את תחנת הכוח בדוחותיה הכספיים

 
בקשה להארכת רישיון האספקה לרשות החשמל הגישה דוראד  2014בחודש אוגוסט 

עתרה לבג"ץ  שדוראד, לאחר 2015בחודש יולי  שנים נוספות. 19שלה לתקופה של 
תקופה לרישיון החשמל למתן צו על תנאי שיחייב את הארכת ורשות ה שרהכנגד 

 .2034במאי  11האמורה, התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום 
 

 עלויות מערכתיות (2)
 
כנגד רשות שתי עתירות  צלבג"דוראד הגישה  2015ביוני  1 -ו 2014ביולי  9 מיםבי
לאור כוונתה של רשות  ,חברת חשמל( -)להלן חשמל וחברת חשמל לישראל בע"מה

לחייב את יצרני החשמל הפרטיים לשלם לחברת חשמל תעריף  החשמל לקבל החלטה
שהועלו במסגרת דוראד הרשות "עלויות מערכתיות". טענות  כונה על ידישכללי 

, בין היתר, כי החלטה צפויה זו מנוגדת להוראות המפורשות של חוק משק והי ותהעתיר
ביחס לאופן ודרך קביעת תעריפים על ידי רשות החשמל, יש  1996-החשמל, התשנ"ו

בה כדי לשנות את כללי המשחק שנקבעו על ידי רשות החשמל וכן, היא פוגעת באופן 
ממנים ושל צדדים שלישיים , הגופים המדוראדחמור ביותר בעיקרון ההסתמכות של 

 דוראדכמו כן, טענה   נוספים אשר הסתמכו על המידע והפעולות של רשות החשמל.
נתונים, מידע דוראד פגיעה חמורה בזכות הטיעון שלה מאחר והרשות לא מסרה לל

ותחשיבים שעמדו ו/או היו צריכים לעמוד בפני הרשות בעת קביעת תעריף 
אינה יכולה לבחון באופן מלא וממצה את ההחלטה  אדדורהמערכתיות, ואשר בלעדיהם 

 המוצעת ואת התעריפים המוצעים בה ואינה יכולה להעלות את כל טענותיה בקשר לכך.
 
רשות טעם מות לעתירות תגובהוגשו ה 2015ביוני  22 -ו 2014בדצמבר  7 מיםבי

להידחות מטעמים שונים המפורטים בתגובת  ותנטען כי דין העתירן החשמל במסגרת
החליט בג"צ כי אין עילה להורות לרשות החשמל  2015ביוני  25ביום  .החשמל רשות

 דוראדהודיעה  2015ביולי  5 , ביוםבג"צ להימנע מקבלת ההחלטה. בהתאם להחלטת
כי היא עומדת על עתירתה וביקשה להורות על איחוד העתירות בנושא העלויות 

מחמת היות ההליך הנוספת את העתירה בג"צ דחה  2015ביולי  9ביום יות. המערכת
  בטענות בעניין השימוע. החשמל מוקדם מידי ובטרם הכריעה רשות
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למחיקת העתירה  דוראדהוגשה בקשה בהסכמה מטעם  2015באוקטובר  13ביום 
 לפיה העתירה נמחקת. בג"צניתנה החלטת  2015באוקטובר  15 יוםוב

 
החלטה מסכמת שעניינה "קביעת תעריפים לשירותי  החשמל בין לבין, פרסמה רשות

ניהול של מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים(". במסגרת ההחלטה פורטו, בין היתר, 
התחשבנות עבר(  -להלן)שירותי ניהול המערכת וכן, נקבע כי תבוצע התחשבנות עבר 

רק מיום ההפעלה המסחרית בשיעור של  דוראדאך מבחינת  2013ביוני  1החל מיום 
הושלמה התחשבנות העבר  2015. בחודש דצמבר מהתעריף המערכתי השנתי 90%

  מיליון ש"ח לחברת החשמל. 73 -כ דוראדבמסגרתה שילמה 
 

 -כ של לסך הסתכמו אשר הכספיים בדוחות הפרשותיה את דוראד עדכנה 2015 בשנת
 ששולמו לסכומים, היתר בין, אותן והתאימה 2014 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 123

 .לעיל לאמור בהתאם
 

  הפחתת תעריפי החשמל לצרכני דוראד (3)
 

בנושא "תעריפי החשמל מסכמת פרסמה רשות החשמל החלטה  2015 בינואר 21ביום 
בהתאם  .דוראד" הכוללת הפחתת תעריפים לצרכני 2015לצרכני חברת חשמל בשנת 

ואשר אליו  דוראד,להחלטה, תעריף רכיב הייצור אשר משמש בסיס לחיוב לקוחות 
 . 2015בפברואר  1החל מיום  9% -הופחת בשיעור של כ ,מוצמד מחיר הגז

 
נוספת החלטה מסכמת  החשמל פרסמה רשות, 2015לספטמבר  7ביום בהמשך, 

בספטמבר  13החל מיום  6.8%לפיה, תעריף רכיב הייצור הופחת בשיעור נוסף של 
. יצוין כי מנגנון ההצמדה של מחיר הגז כולל מחיר רצפה סופי אשר חל מחודש 2015
 .2016מרץ 

 
בנושא "תעריפי מסכמת פרסמה רשות החשמל החלטה  2016 בדצמבר 19ביום 

לפיה, בין היתר, רכיב הייצור הממוצע  "2016החשמל לצרכני חברת חשמל בשנת 
להערכת  .2017ולמשך כל שנת  2017בינואר  1החל מיום  0.5% -יופחת בשיעור של כ

כמו כן נקבע במסגרת ההחלטה כי במהלך  ., השפעת העדכון צפויה להיות זניחהדוראד
גיה חדשה המותאמת למבנה השוק בכוונת רשות החשמל ליישם מתודולו 2017שנת 

 הנוכחי.
 

  בנושא התקשרות עם קבלן ההקמה – בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של דוראד (4)
 
יפו, -, הוגשה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב2015יולי חודש ב

ידי דורי אנרגיה ונציגה של -, וזאת עלדוראדבקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של 
(, כנגד אחת מבעלות המבקשים -)להלן בתיאור זה דוראדדורי אנרגיה בדירקטוריון 

 זורלו(, נציגי זורלו -)להלן Zorlu Eneji Elektrik Uretim A.S - בדוראדהמניות 
 – דדורא שלוכן כנגד קבלן ההקמה של תחנת הכח  דוראד)בעבר ובהווה( בדירקטוריון  

 -( )יחד להלן בתיאור זהוודגרופ -וחברות קשורות אליה )להלן Wood Groupחברת 
 (. המשיבים

 
במסגרת התביעה הנגזרת התבקש בית המשפט להורות, בין היתר, כי המשיבים יגלו 

, שבמסגרתה וודגרופלבין  זורלומסמכים ומידע הנוגעים להתקשרות בין  לדוראדוימסרו 
, אותו הכח( של תחנת EPCבקשר להסכם ההקמה ) לזורלו מוודגרופהועברו כספים 

. כן התבקש בית המשפט לאפשר, מטעמי זהירות בלבד, פיצול סעדים וודגרופביצעה 
את נזקיה הכספיים במסגרת תביעה כספית  דוראדכך שהמבקשים יוכלו לתבוע בשם 

  תקבל לידיה את כל המידע והמסמכים כאמור. שדוראדנפרדת, לאחר 
 

בחודש אפריל  לדוראדהאישור הוגשה בהמשך למכתבים ששלחו המבקשים  בקשת
לנקוט בהליכים משפטיים לחשיפת ההתקשרות בין  דוראד, במסגרתם נדרשה 2015
כי הינן פניות מקדימות בדבר  נאמר. במסגרת הפניות האמורות וודגרופלבין  זורלו

אם וככל שפניותיהם  וראדדשל  בשמהכוונת הפונים להגיש בקשה לתביעה נגזרת 
 לחשיפת ההתקשרות האמורה ופרטיה לא ייענו בחיוב.  הנוגעות
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את תגובותיהן לבקשת האישור, בהן נטען,  וזורלו דוראד, הגישו 2015נובמבר  בחודש
בוצעה על רקע  לוודגרופ מזורלו EPC-בין היתר ולפי העניין, כי: המחאת הסכם ה

ואירועי התקופה הרלוונטית; עצם קיומו של הסכם  דוראדדרישות הבנק המלווה של 
, וזאת להבדיל בדוראדהיה ידוע לכל הגורמים הרלוונטיים  לוודגרופ זורלונפרד בין 

מפרטי ההסכם אשר לא גולו, ונטען כי תנאיו המסחריים של ההסכם אינם מעניינם של 
תיה ואין כל חובה שבדין לגילויים; בעצם המחאת ההסכם לא נגרם ו/או בעלי מניו דוראד

לעניין זה לא  דוראדנזק, שכן התמורה עליה הוסכם בהסכם בעלי המניות של  לדוראד
פעלו כדין ולא הפרו את החובות המוטלות  זורלוהשתנתה; כי הדירקטורים מטעם 

פעלה בתום לב ובדרך מקובלת ולא הפרה את חובת ההגינות או  זורלועליהם; כי 
לא הפרה חובות חוזיות או את חובת הגילוי ולא הפרה את  וודגרופחובות חוזיות; כי 

 התקיימו לא כי וכן; מדוראדבעצם המחאת זכויותיה לקבלת תמורה  EPC-ההסכם 
  .נגזרת תביעה לאישור בקשה להגשת התנאים

 
תביעה ההגישה דורי אנרגיה בקשה לתיקון הבקשה לאישור , 2016בחודש ינואר 

תבקש בית המשפט, בין היתר, לצרף כמשיבים נוספים האמורה, במסגרתה הנגזרת ה
המשיבים  -)להלן ואדלטק אדלקום( -)להלן את אוריה אדלסבורג, אדלקום בע"מ

אשר הגיעו לידי שונים ; למחוק את נציגי זורלו האמורים; ולהוסיף מסמכים הנוספים(
. בבקשת התיקון נאמר, לאחר הגשת בקשת האישור המקוריתלאחרונה, דורי אנרגיה 

"המבקשת" הינה דורי -בין היתר, כדלקמן )בפסקאות שלהלן "החברה" הינה דוראד ו
אנרגיה(: "בקשה זו מוגשת עתה, משום שרק לאחרונה הגיעו לידי המבקשת מידע 

א רק שמבססים את חששותיהם של המבקשים כפי ומסמכים )"החומר החדש"(, אשר ל
שפורטו בבקשת האישור המקורית, אלא שיש בהם כדי לבסס תשתית ראייתית, 
לכאורה, בדבר קנוניה מתוכננת היטב, שנרקמה בין שתי בעלות מניות מהותיות 

 Zorlu, 2ממניות החברה, והן המשיבה  43.75%-בחברה, אשר מחזיקות ביחד ב
Eneji Elektrik Uretim A.S  זורלו"( ואדלקום בע"מ )"אדלקום"(, וזאת בסיועם של"(

הדירקטורים שמונו מטעמן לכהן בחברה )שרובם ממשיכים לכהן בחברה(. מתברר 
עתה, כי כל אלה ביחד, קשרו קשר להונות את החברה, את שאר הדירקטורים שכיהנו 

בעלי המניות  במועדים הרלוונטיים ושחלקם עדיין מכהנים בחברה ואת כל שאר
בחברה, וכי מדובר בסכומי עתק שנגזלו מהחברה אשר מסתכמים, כבר עתה, בערכים 

 .נומינאליים, בלמעלה מחצי מיליארד ש"ח!!"
 

וודגרופ תגובות לבקשת התיקון האמורה -הגישו דוראד ו 2016בחודשים ינואר ופברואר 
ן היתר העדר פניה במסגרתן התנגדו לבקשת התיקון בעיקר בשל טעמי סף שונים ובי

מוקדמת לדוראד והרחבת יריעת המחלוקת כך שבקשת התיקון מתארת מסכת אירועים 
 שונה ותקופות שונות מאלה המתוארות בבקשה האישור המקורית. 

 
הגישה זורלו בקשה למחיקת בקשת התיקון בטענה העיקרית כי  2016בחודש פברואר 

בעובדות הנטענות בה, כמו כן ביקשה התצהירים שצורפו לבקשת התיקון אינם תומכים 
זורלו להוציא מתיק בית המשפט את חוות דעת המומחה אשר צורפה לבקשת התיקון. 

, את תגובתה לבקשת המחיקה האמורה הגישה דורי אנרגיה 2016בחודש פברואר 
התקיים , 2016במרס  10ביום  .ובאותו חודש הגישה זורלו תשובה לתגובה האמורה

 עתרה זורלו להמלצת בית המשפט וחזרה בה מבקשת המחיקה.דיון במסגרתו נ
 

 דורי אנרגיהנעתר בית המשפט לבקשת  2016באפריל  20בדיון אשר התקיים ביום 
לתיקון הבקשה לאישור תביעה נגזרת ולצירופם להליך של משיבים נוספים, מר אוריה 

הגישו המשיבים בבקשה האמורה את  2016בחודש יולי אדלסבורג, אדלקום ואדלטק. 
, במסגרתן כפרו המשיבים נגזרת תביעה לאישור המתוקנת לבקשה תגובותיהם

לחלוטין בטענות נשוא הבקשה המתוקנת ולשיטתן הם לא ביצעו כל עוולה כלפי דוראד 
  וממילא לדוראד אין כל עילת תביעה נגדם.

 
ופט כבוב להעביר את הדיון בתיק לכב' השופטת הש 'כב החליט 2016 ביולי 25 ביום

החליטה כב'  2016באוגוסט  1רות רונן, עקב מניעות להמשך הדיון בתיק בפניו. ביום 
השופטת רות רונן, כי היא מנועה מלדון בתיק והעבירה אותו לנשיא בית המשפט 
המחוזי בתל אביב לשם קביעת המותב שידון בו. בעקבות קביעותיהם של שופטי 
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כי הם מנועים מלדון בתיק זה, 
העביר נשיא בית המשפט המחוזי את התיק לנשיאת בית המשפט העליון, אשר הורתה 

 לדעתם לנהל את ההליך. לצדדים להודיע מהו בית המשפט שבו ראוי 
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 לצדדים העליון המשפט בית נשיאת הורתה 2016 ספטמבר מחודש נוספת בהחלטה
 זה בהליך המחלוקת להעברת באשר להסכמה הגיעו האם המשפט בית את לעדכן

להעברת  המגעיםלאחר מספר עדכונים לבית המשפט בדבר הסטטוס בעניין . לבוררות
האמורים הסכם  נחתם בין הצדדים 2016בדצמבר  27ביום המחלוקת לבוררות, 

)לרבות בקשר עם ההליכים המשפטיים הנזכרים בס"ק  בוררות בקשר עם ההליך לעיל
, לאחר 2017, אשר תתנהל בפני שופטת בדימוס. בחודש ינואר ( לבאור זה(6)-( ו5)

תאריך המאזן, נתקבלה החלטת הבוררת בעניין סדרי דין לניהולה של הבוררות בין 
 הצדדים.

 
, לאחר תאריך המאזן, הגישו 2017בינואר  3הבוררות, ביום בהתאם ונוכח הסכם 

המבקשים הודעות ובקשות מוסכמות למחיקת ההליך המתנהל בבית המשפט המחוזי 
, הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת ההליך 2017בינואר  4כאמור, ובפסק דינו מיום 

 2017בינואר  8והעברתו לפסים של בוררות. כמו כן, בית המשפט העליון הורה ביום 
במסגרת הליך  תרות הצורך להכריע בה.ייעל מחיקת הבקשה לקביעת מותב נוכח הת

, לאחר 2017הבוררות, ובהתאם להחלטת הבוררת, הגישו המבקשים בחודש פברואר 
תאריך המאזן, כתב תביעה בבוררות כנגד זורלו והמשיבים הנוספים, במסגרתה נטען 

בו ביחס ומבוקש בין היתר כי הנתבעים יחויכי מתקיימים התנאים לאישור תביעה נגזרת 
מיליון דולר. טרם הוגשו תגובות הנתבעים כאמור.  183 -ולחוד לשלם לדוראד סך של כ

 .2017דיון מקדמי בבוררות נקבע לחודש מאי 
 

להערכת החברה, על בסיס יועציה המשפטיים החיצוניים, בשלב מקדמי זה לא ניתן 
 להעריך את סיכויי ההליך.

 
  בנושא דמי ייזום –בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של דוראד  (5)

 
, קיבלה דוראד מכתב מאת באי כוחה של אדלקום ומאת אורי 2016בפברואר  25ביום 

פניית אדלקום(. פניית אדלקום  -אדלסבורג המופנה ליו"ר הדירקטוריון של דוראד )להלן
בין דוראד לבין החברה  2010בנובמבר  25נסובה סביב הסכם יזמות שנכרת ביום 

יקט תחנת הכוח, קיבלה החברה אשר לפיו, תמורת שירותי הניהול והייזום של פרו
מיליון ש"ח ובמקביל התחייבה החברה להמשיך  49.4מדוראד תשלום בסך של 

מהון המניות של דוראד וזאת למשך  10%ולהחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות 
חודשים ממועד המסירה של תחנת הכוח מקבלן ההקמה לדוראד )להלן  12תקופה של 
דמי הייזום(. לשיטתה של אדלקום, אחזקתה של החברה  -הסכם היזמות ו -ובהתאמה

התקשרה בהסכם  2010בנובמבר  25יום וב בדוראד נעשתה באמצעות דורי אנרגיה
הסכם ההשקעה בדורי  -השקעה משולש שנערך בין דורי אנרגיה, אלומיי והחברה )להלן

 אנרגיה(. 
 

לשיטתה של אדלקום, עם כריתת הסכם ההשקעה בדורי אנרגיה, קיבלה אלומיי זכויות 
ניהול שוות בדורי אנרגיה לאלה של החברה זאת בשעה שבאותה עת החזיקה אלומיי, 

בלבד מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה ולפיכך היה מצופה  40%באופן פורמאלי, 
שיעור אחזקותיה בדורי אנרגיה באותה עת.  כי זכויות הניהול שיוענקו לה יתאמו את

 10% -לאור האמור, לשיטתה של אדלקום החברה ירדה בשיעור החזקתה מתחת ל
 ובכך הפרה את מחויבותה לפי הסכם היזמות. 

 
דוראד לנקוט בכל ההליכים  הלאור כל הטענות המפורטות בפניית אדלקום, נדרש

מה דוראד מכוח הסכם היזמות. כמו המשפטיים להשבה או לפיצוי בעד הסכומים ששיל
בפניית אדלקום, כי דוראד תודיע לדורי אנרגיה, כי עד לתשלום הפיצוי בגין  התבקשכן 

דמי הייזום, דוראד תעכב על פי זכותה שבדין סכום השווה לסכום הפיצוי האמור, וזאת 
ת מכל סכום לו תהיה זכאית דורי אנרגיה לקבל מדוראד )לרבות בגין החזר הלוואו

 בעלים וחלוקת דיבידנד(.
 

בקשה לאישור תובענה כנגזרת הגישה אדלקום  2016ביולי  25 ביוםבהמשך לאמור, 
 ת המשפטנגד החברה, דורי אנרגיה ואלומיי, במסגרתה התבקש ביבשמה של דוראד 

מיליון  49.4של  ל סךלאשר לאדלקום להגיש תביעה נגזרת בשם דוראד, כנגד הנ"ל ע
 ייזום. הי הצמדה וריבית, בגין דמי בתוספת הפרש ש"ח,
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העבירה השופטת רות רונן את ההליך לנשיא בית המשפט  2016בחודש אוגוסט 
, הוגשה בקשה משותפת 2016המחוזי בתל אביב לצורך קביעת מותב. בחודש נובמבר 

בית המשפט להורות כי על הליך זה מטעם אלומיי ודורי אנרגיה, במסגרתה התבקש 
ביחס  ןלהתברר בפני אותו מותב שייקבע בהחלטתה של נשיאת בית המשפט העליו

מסרה דוראד כי היא אינה מביעה  בתגובתה .( לבאור זה6)-( ו4ס"ק )להליכים שב
 עמדה ביחס לטענות אלה ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. 

 
נחתם בין הצדדים האמורים הסכם בוררות בקשר עם ההליך  2016בדצמבר  27ביום 

( לבאור זה(, אשר 6)-( ו4לעיל )לרבות בקשר עם ההליכים המשפטיים הנזכרים בס"ק )
, לאחר תאריך המאזן, נתקבלה 2017תתנהל בפני שופטת בדימוס. בחודש ינואר 

 החלטת הבוררת בעניין סדרי דין לניהולה של הבוררות בין הצדדים.
 
, לאחר תאריך המאזן, הגישו 2017בינואר  3התאם ונוכח הסכם הבוררות, ביום ב

בבית המשפט  תהמתנהל התובענההמבקשים הודעות ובקשות מוסכמות למחיקת 
, הורה בית המשפט המחוזי על 2017בינואר  4המחוזי כאמור, ובפסק דינו מיום 

  מחיקת התובענה.
 

ובהתאם להחלטת הבוררת, בחודש פברואר לאחר שההליך האמור הועבר לבוררות, 
בקשה לאישור תובענה כנגזרת בשם ישה אדלקום גה ,, לאחר תאריך המאזן2017

. טרם הוגשו תגובות המשיבים כאמור. דיון דוראד כנגד החברה, דורי אנרגיה ואלומיי
   .2017מקדמי בבוררות נקבע לחודש מאי 

 
יצוניים, בשלב מקדמי זה לא ניתן להערכת החברה, על בסיס יועציה המשפטיים הח

 להעריך את סיכויי ההליך.
 

 בדוראד המניות בעלי הסכם בעניין תביעה (6)
 

אדלקום כנגד  על ידיתביעה לסעדי עשה והצהרתיים הוגשה  2016ביולי  27ביום 
שתי בעלות המניות הנוספות בדוראד, החברה, דורי אנרגיה, אלומיי, דוראד וכן, 

, שנכרת דוראד, כי בסעיף מסוים בהסכם בעלי המניות של אדלקוםטוענת  הבמסגרת
(, נפלו שתי טעויות, שאינן דוראדהסכם בעלי מניות  -להלן) 2010בחודש נובמבר 

, את הסכמת הצדדים להסכם, וכי החברה, דורי אנרגיה אדלקוםמשקפות, כך לטענת 
ת האופן שבו נוסח התיימרו לנצל ביודעין, שלא כדין ושלא בתום לב, לכאורה, א ואלומיי

 , הקצאת מניות2010ושבמסגרתו בוצעה, בשנת  דוראדאותו סעיף בהסכם בעלי מניות 
, שאיננה תואמת, לכאורה, את המנגנון שאוסר על העברת לאלומיישל דורי אנרגיה 

ואת מנגנון זכות הסירוב  דוראדמניות בתקופת חסימה שנקבעה בהסכם בעלי מניות 
  שנקבעה באותו הסכם.

 
, הוגשה בקשה משותפת מטעם אלומיי ודורי אנרגיה, במסגרתה 2016בחודש נובמבר 

התבקש בית המשפט להורות כי על הליך זה להתברר בפני אותו מותב שייקבע 
 . ( לבאור זה5)-( ו4בס"ק )ביחס להליכים ש ןבהחלטתה של נשיאת בית המשפט העליו

 
ביחס לטענות אלה ומותירה את בתגובתה מסרה דוראד כי היא אינה מביעה עמדה 

ידי אחת מבעלות -ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. בתגובה נוספת שהוגשה על
המניות האחרות של דוראד נמסר כי לשיטתה יש להכריע בבקשה זו רק לאחר מיצוי 

 לקראת העברת ההליך לבוררות.  ןהליך המשא ומת
 

הסכם בוררות בקשר עם ההליך  נחתם בין הצדדים האמורים 2016בדצמבר  27ביום 
( לבאור זה(, אשר 5)-( ו4לעיל )לרבות בקשר עם ההליכים המשפטיים הנזכרים בס"ק )

, לאחר תאריך המאזן, נתקבלה 2017תתנהל בפני שופטת בדימוס. בחודש ינואר 
 החלטת הבוררת בעניין סדרי דין לניהולה של הבוררות בין הצדדים.

 
, לאחר תאריך המאזן, הגישה 2017בינואר  3ביום  בהתאם ונוכח הסכם הבוררות,

התובעת בקשה בהסכמה למחיקת התובענה המתנהלת בבית המשפט המחוזי כאמור, 
 , הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת התובענה.2017בינואר  4ובפסק דינו מיום 
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לבוררות, ובהתאם להחלטת הבוררת, בחודש פברואר לאחר שההליך האמור הועבר 
כתב תביעה בבוררות כנגד החברה, דורי ישה אדלקום גה ,, לאחר תאריך המאזן2017

. טרם הוגשו תגובות שתי בעלות המניות הנוספות בדוראדאנרגיה, אלומיי ודוראד וכנגד 
  . 2017המשיבים כאמור. דיון מקדמי בבוררות נקבע לחודש מאי 

 
כת החברה, על בסיס יועציה המשפטיים החיצוניים, בשלב מקדמי זה לא ניתן להער

 להעריך את סיכויי ההליך.
 

קיבלה דוראד מכתב  2015בדצמבר  27בדוחותיה הכספיים של דוראד צוין כי ביום  (7)
פניית זורלו(.  -מאת באי כוחה של זורלו המופנה ליו"ר הדירקטוריון של דוראד )להלן

זורלו נסובה על ביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בפרויקט דוראד על ידי  עיקר פניית
דורי( אשר שירותיהן נשכרו על ידי  -החברה ודורי בניה )לצורך תיאור זה להלן וביחד

קבלן ההקמה של תחנת הכוח. בהתאם לאמור במכתב של זורלו, דורי לא קיימו את 
האזרחית בפרויקט דוראד ועקב כך  התחייבויותיהן בכל הנוגע לביצוע עבודות ההנדסה

נגרמו עיכובים בהקמת תחנת הכח. זורלו מבקשת כי דוראד תמצה את זכויותיה 
המשפטיות כנגד דורי והנציגים וככל שפניותיה לא ייענו בחיוב, בכוונתה של זורלו 

השיבה דוראד לפניית  2016בפברואר  3להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת. ביום 
כי דרוש לה פרק זמן נוסף מעבר לפרק הזמן הקבוע בחוק, על מנת לבדוק זורלו ומסרה 

 נוסף זמן פרקאת הדברים נשוא פניית זורלו. זורלו השיבה כי בקשת דוראד לקבלת 
 זה. חברה לא ידוע על התפתחות בנושאמועד הדוח, לל .עליה מוסכמת

 
ההקמה  קבלןבין החברה ודורי בניה לבין  המתנהליםהליכים משפטיים  בדבר לפרטים (8)

ראה באור  האמור בפרויקטקבלני משנה  ומולשל תחנת הכוח של דוראד הראשי 
לפרטים בדבר הליך משפטי נוסף המתנהל בין אדלטק לבין דורי בניה  להלן. (5.ד.19

ותקבל דורי בניה בגין עבודות  מתשלומים שקיבלהלדמי ייזום  אדלטק בעניין טענת
 ה ראה באורתחנהבמסגרת הקמת  קבלן ההקמה בפרויקט דוראד שביצעה עבור

 להלן.  (15.ד.19
 

 ערבויות בנקאיות ושעבודים של דוראד (9)
 

באמצעות בעלי מניותיה לפי חלקם היחסי באמצעותה ו דוראד, העמידהלמועד הדוח 
 ז"נתג לטובת בנקאיות ערבויות, המימון להסכמי בהתאם כנדרש, בדוראד בהחזקתם

 יחידת לטובת וכן, לדוראד שהוענקו הרישיונות בתנאי עמידה לצורך החשמל ורשות
 ובהתאם החשמל חברת עם ההסכם מתוקף כמתחייב החשמל בחברת המערכת ניהול

 לעיל כמפורט שניתנו הערבויות סך. החשמל רשות ידי-על המפורסמות המידה לאמות
 סכום עודכן, המאזן תאריך לאחר, 2017 ינואר בחודש. ח"ש מיליון 160 -כ הינו

 הערבויות שסך כך החשמל בחברת המערכת ניהול יחידת לטובת שניתנה הערבות
  . ח"ש מיליון 163 על עומד

 
ת יוערבוהלפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות להן התחייבה דורי אנרגיה בקשר עם 

 להלן. (4(ז.2.א.19ראה באור לטובת דוראד כאמור על ידה  ות שניתנופיננסיה
 

 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הכלול הצירוף דוחות כספיים של חבר (3
 

לאור מהותיות ההשקעה בה דוראד החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של 
 לעסקי הקבוצה. הוחשיבות
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 :החברה ידי על במישרין המוחזקות מאוחדות חברות בדבר נוסף מידע .ב
 

  :מידע כללי (1
 

 
 מיליון ש"ח. 388 -של כ כולל שטר הון בסך *
 
 :השקעה בדורי בניה (2

 
דורי בניה הינה חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה  2016בדצמבר  31 ליום (א

 ציבורית חברה הייתהדורי בניה  2016 ביולי 24 ליום ועד 2010 משנת החל. (100%)
. לפרטים בדבר הפיכתה של דורי אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרו שלה הערך ניירותש

בניה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה במסגרת הליך מיזוג משולש הופכי שהושלם 
אופציה, לא להלן. בנוסף מחזיקה החברה כתבי  (יג(2.ב.11, ראה באור 2016בחודש יולי 

אלפי מניות נוספות של דורי בניה בתמורה למחיר מימוש  44,495-סחירים, הניתנים למימוש ל
מיליון ש"ח אשר יקוזז מיתרת הלוואה שהעמידה החברה לדורי בניה. כן  4.5כולל בסך של 

 מיליון ש"ח ע"נ. לפרטים נוספים 388הנפיקה דורי בניה לחברה שטר הון צמית בסך כולל של 
 . להלן (י(2.ב.11 ה באוררא
 

, בעצמה ובאמצעות תאגידים המאוחדים בדוחותיה, הינה חברה קבלנית העוסקת דורי בניה
 מגדלי כגון, בישראל קבלניים של עבודות בניה בפרויקטים ניהול וביצוע -בתחום פעילות אחד 

 .מסחריים וכדומה מרכזים, משרדים, מגורים, למגורים יוקרה

  מדינת   

זכויות 
החברה 

בהון 
ובזכויות 

   הצבעה ה

 ערבויות
שהעמידה 
החברה 
לחברה 
  מאוחדת 

היקף 
ההשקעה 
בחברה 
 מאוחדת

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   %  התאגדות  

          

          :2016בדצמבר  31ליום 
 *41,902  33,476   100  ישראל  בניה דורי
 112,842  8,479   100  ישראל   גבס רום

Ronson Europe N.V.   214,004  -   66.1  פולין 
Elgador Management Company 

Limited  (7,249)  -   100  קפריסין 
 (4,398)  -   100  ישראל  "מבע יזום דוריא. 

Episanio Enterprises Company Ltd    2,444  -   100  קפריסין 
Madison Development Eood  (495)  -   100  בולגריה 

 (187)  -   100  ישראל  מילדן ייזום והשקעות בע"מ

          
       41,955  358,863 

          :2015בדצמבר  31ליום 
 * 121,352  49,596   83.46  ישראל  דורי בניה

Elgador Management Company 
Limited  (21,470)  -   100  קפריסין 

 (5,673)  -   100  ישראל  "מבע יזום דורי. א
Episanio Enterprises Company Ltd    2,314  -   100  קפריסין 

Madison Development Eood  (542)  -   100  בולגריה 
 (186)  -   100  מילדן  ייזום והשקעות בע"ממילדן 

          

       49,596  95,795 
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אופציית מכר בהתייחס להחזקותיה של דורי בניה ברום גבס אשר מימוש טים בדבר לפר
ואשר  ,2016, בתנאים כפי שעודכנו בחודש מרס 2015הוענקה לדורי בניה בחודש נובמבר 

 חברה הינה גבס רום להלן. (יא(2.ב.11 , ראה באור2016מומשה ובוצעה בחודש אפריל 
 בשליטתה תאגידים ובאמצעות בעצמה ופועלת 1997 אפריל בחודש נוסדה אשר פרטית
 בעבודות גבס רום עוסקת, כן כמו. ומערכות גמר עבודות בביצוע המתמחה קבלנית כחברה

 נמוכים ובניינים פרטיים בתים כגון אקסלוסיביים בפרויקטים השלד שלב את הכוללות בניה
מהון המניות של אינובייט בע"מ, חברה פרטית  50.15יוסף כי רום גבס מחזיקה . יוקרתיים

 . תכנון, הספקה והתקנת מוצרי גמר לנכסים עסקיים ופרטייםהעוסקת ב
 

(, 5-(3.ד.19לעניין הליכים משפטיים בהן מעורבות דורי בניה ו/או רום גבס, ראה באורים 
 להלן.( 19-(12.ד.19
 

 של ההשקעה בדורי בניה: ושווי השוק יםהערך בדוחות הכספילהלן  (ב
 

 2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  

  
 שווי 

  מאזני 
 שווי
   שוק

 שווי 
  מאזני 

 שווי
  שוק

 אלפי ש"ח  

         
 101,938  121,352  *--  41,902  מניות

 

 .בבורסה מהמסחר ונמחקניירות הערך שלה ו היות שוק שווי איןלמועד הדוח, לדורי בניה  *  
 
  :בניה דורי של תמציתי כספי מידע (ג
 

ושל אינובייט  גבס רום של הכספי המידע את כוללהמוצג להלן  בניה דורי של הכספי המידע 
 מאוחדתקבוצת רום גבס(. קבוצת רום גבס  -בע"מ, אשר בשליטת רום גבס )להלן

 .בניה דורי של הכספיים בדוחותיה
 

 -המצב הכספימידע כספי תמציתי על  
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     
 411,769  337,675  שוטפים נכסים
 155,706  140,738   שוטפים לא נכסים

 (437,820)  (292,619)  שוטפות התחייבויות
 (7,464)  (5,738)   שוטפות לא התחייבויות

 122,191  180,056  נטו נכסים

     
     :ל מיוחס
 104,054  44,135  החברה מניות בעלי

 18,137  135,921  שליטה מקנות שאינן זכויות

  180,056  122,191 

 
 מסתכםלפי דוחותיה הכספיים  גבס רוםקבוצת  של נטו הנכסים סך 2016בדצמבר  31ליום 
  .ח"ש מיליון 118 -כ של לסך



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

50 

 )המשך(:ת מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

 -הכולל  )ההפסד( תמציתי על הרווח מידע כספי

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 ש"ח אלפי  

       
 1,233,434  998,397  761,292  הכנסות

 (376,612)  (217,046)  (44,332)  הפסד
 423  (45)  102  רווח )הפסד( כולל אחר

 (376,189)  (217,091)  (44,230)  סה"כ הפסד כולל

       
       מיוחס ל:

 (382,964)  (222,519)  (59,919)  בעלי מניות החברה
 6,775  5,428  15,689  זכויות שאינן מקנות שליטה

  (44,230)  (217,091)  (376,189) 

 
לפי דוחותיה  גבס רוםקבוצת  של הכולל הרווח סך 2016בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 .ח"ש מיליון 16 -כ של לסך מסתכםהכספיים 
 

 -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 (155,331)  (108,338)  לפעילות שוטפת

 3,067  57,291  השקעה  מפעילות
 173,490  29,844  מפעילות מימון 
 21,226  (21,203)  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 
 שוטפת מפעילותשנבע  תזרים גבס רוםקבוצת ל, 2016בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום 

ותזרים  ח"ש אלפי 51 של בסך השקעה מפעילותשנבע , תזרים ח"ש אלפי 353 של בסך
 .אלפי ש"ח 10,801 של בסך מימון פעילותששימש ל

 
 בדורי בניה: חברהההשקעה של ה ליתרת נטו הנכסים התאמת (ד
 

 בדצמבר 31  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח   
     

 104,054  44,135  לעיל פירוט ראה - המניות לבעלי נטו נכסים
 (387,732)  (387,732)  הון שטר
 (54,400)  (54,400)  אופציה כתבי

 (253)  (253)  בניה דורי בספרי להון שנזקפו לעובדים אופציות
     

 (338,331)  (398,250)  מתואמים נטו נכסים
 83.46%  100%  בניה בדורי החזקה שיעור

 (282,371)  (398,250)  מתואמים נטו בנכסים חברהה חלק
     

 387,732  387,732  הון שטר
 54,400  54,400  אופציה כתבי

 מקנות שאינן הזכויות של הגרעון הקצאת
 (55,706)  253  החברה מניות לבעלי שליטה

 17,297  (2,233)  בניה בדורי השקעה בגין נטו לנכסים התאמה
     

 121,352  41,902  הכספיים בדוחות ההשקעה יתרת
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  בניה דורי של פרויקטים באומדני סטייה (ה
 

, ביצעה דורי 2014הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת כחלק מהליך הכנת 
בניה בדיקה כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה. כתוצאה 
מהבדיקה האמורה נמצא כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של 

מיליארד ש"ח,  5-יקפם הכולל הסתכם לסך של כפרויקטים שונים של דורי בניה, אשר ה
 -מיליון ש"ח )להלן 441לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד אותו מועד, בסכום נטו של 

הסטייה באומדנים(. מיד לאחר הגילוי לראשונה בדבר הסטייה באומדנים, מינה דירקטוריון 
יוחדת(, וזאת על מנת, בין היתר, הועדה המ -דורי בניה, ועדה מיוחדת של הדירקטוריון )להלן

לפקח על הליך הבדיקה והאימות של האומדנים ולבירור הסיבה לסטייה באומדנים. לוועדה 
המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל נושא שתמצא לנכון. הועדה המיוחדת מינתה יועץ 

חשבונאי נפרד, משפטי נפרד, עצמאי ובלתי תלוי, אשר ליווה את עבודתה וכן נעזרה ביועץ 
עצמאי ובלתי תלוי, בנושאים מסוימים. הוועדה המיוחדת קיימה מספר רב של ישיבות, 

  .ובמסגרתן, בין היתר, החליטה על מינוי מפקח הנדסי חיצוני ועל מינוי בודק חיצוני
 

במסגרת הבדיקות האמורות נמצא, בין היתר, כי חלק מסכום הסטייה באומדנים היה צריך 
באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות, לקבל ביטוי 

. לאור האמור, הציגו מחדש דורי 2012שהמוקדמת ביותר מהן הינה הרבעון הרביעי של שנת 
(, וזאת על מנת Restatementבניה והחברה את דוחותיהן הכספיים לתקופות קודמות )

יה באומדנים והרווח הנגזר מהם בפרויקטים לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הסטי
 שונים של דורי בניה.

 
 את( Restatement) מחדש הצגה של בדרך תיאמה החברה 2014כי בחודש מאי  יצוין

 והרווח הצפויות העלויות באומדן טעות תיקון בעקבות וזאת 2013לשנת  הכספיים דוחותיה
בניה  בדורי שהתגלו סכומים עם בקשרדורי בניה  שלבביצוע  פרויקטים במספרהנגזר מהן 

 הכספיים לדוחותשימשו  אשר באומדניםביטוי  לקבל צריכים היו ואשר 2014 שנת במהלך
 . 2013לשנת  בניה דורי של

 
 בודקמיוחדת הועדה הו מינתה 2014 ספטמבר בחודשהליכי הבדיקה כאמור,  במסגרת

בלתי תלוי אשר לפי האמור בדוחותיה של דורי בניה הינו , מוניטין בעל רואה חשבון ,חיצוני
אי  לרבות, באומדניםהסיבות והגורמים שהובילו לסטייה  לבחינת(, יהבודק החיצונ -להלן)

וכן להמליץ על פעולות ו/או הליכים נדרשים לשם מניעת  ,במועדים הרלוונטיים היהסטיגילוי 
 החולשה המהותית בבקרות הפנימיות. קון סיוע בתיהישנותם של מקרים דומים בעתיד ולשם 

 
, על רקע סיום כהונתם 2015הוועדה המיוחדת סיימה את עבודתה בחודש פברואר 

 כדירקטורים בדורי בניה של מרבית הדירקטורים אשר כיהנו כחברי הוועדה.
 

דוח  -להלן) בדיקה דוח דורי בניה לדירקטוריון החיצוני הבודק הגיש, 2015 במרס 11 ביום
. בחינה זו הבודק דוח את בחן דורי בניה דירקטוריוןוהמלצותיו.  ממצאיוכלל את  אשרבודק(, 

 ואף באומדנים הסטייה דבר על לראשונה הגילוי ממועד שחלפה בתקופה, בפועל כיהעלתה 
 של ומקיפה רחבה בשורה נקטה דורי בניה, הבודק דוח את לידיה דורי בניה קיבלה בטרם

, שלה הפנימיות בבקרות דורי בניה שזיהתה והליקויים החולשות את לתקן נועדו אשר פעולות
 . החיצוני הבודק של מהמלצותיו ניכר חלק עם אחד בקנה עולות למעשה הלכה ואשר

 
 ועדת את למנות 2015במרס  11מיום  בישיבתו דורי בניה דירקטוריון החליט, בנוסף

 דיונים לקיים וכן החיצוני הבודק של המלצותיו יישום אופן אחר ולעקוב לפקח הביקורת
 דורשות אשר החיצוני, הבודק של מההמלצות לחלק ביחסדורי בניה  לדירקטוריון ולהמליץ

 ככל, חיצוניים גורמים בשיתוף לרבות, בנושא דורי בניה של עמדה וגיבוש נוספת בחינה
 מבקר את להסמיך החליטה בניה דורי של הביקורת ועדתבהמשך לכך,  .לנכון שתמצא

ידי -על החיצוני הבודק המלצות יישום את שלו העבודה תכנית במסגרת לבדוק שלה הפנים
  .בניה דורי

 
לוחות זמנים  התמשכותהגורמים הבאים: מ, היתר בין, ונבע הפרויקטים באומדני השינויים

בפרויקטים, בין מסיבות התלויות בדורי בניה ובין מסיבות התלויות במזמין ו/או בגורמים 
חיצוניים; ליקויים הנדסיים שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים, לרבות בשל עיתוי גילוי 
הליקויים בשלבים מתקדמים של הפרויקט; קשיים תזרימיים אשר גרמו לדחיית תשלומים 

קבלנים וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב ביצוע הפרויקטים וצבירת הוצאות בניה ותקורה ל
 נוספות וגבוהות מהצפוי, בין היתר, לאור העובדה שדורי בניה נדרשה לנקוט פעולות להאצת 
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פרויקט הוצבו בפני מנהלי לוחות הזמנים אשר היו כרוכות בהוצאות נוספות; במהלך חיי ה
רות בהפרויקטים יעדים לחיסכון בעלויות אשר לא יושמו ועל כן הופחתו; בשל העובדה שבח

בניה עשויים להיווצר, כדבר שבשגרה, עלויות נוספות, נוהגות חברות בניה לרשום בדוחות 
עלויות בלתי צפויות מראש )"בצ"מ"(, אשר נהוג להפחיתן רק בסוף חיי הפרויקט, כאשר 
ישנה וודאות גבוהה כי לא צפויות עלויות נוספות. על אף האמור, במהלך חיי הפרויקטים של 

קטנו או בוטלו סעיפי בצ"מ, כאשר בפועל גדלו עלויות אותו פרויקט ולכן דורי דורי בניה, הו
בניה רשמה הוצאות נוספות שלא היו מכוסות בבצ"מ לקראת סוף חיי הפרויקט; חולשות 

בין בניהול הבקרה התקציבית אשר מנעו חשיפת חריגות מהתקציב בזמן אמת וטיפול בהן. 
יבית ביחס לפרויקטים אשר היו בשלבי סיום )אלא היתר, דורי בניה לא קיימה בקרה תקצ

נקטה בדרך של בקרות ידניות(; תחלופת כוח אדם ניהולי וביצועי בדורי בניה אשר גרמה 
 לאובדן מידע ופגיעה בתהליכי עבודה.

 
ידי רשות ניירות ערך צו להמצאת -, נמסר לדורי בניה על2015באפריל  20יצוין כי ביום 

 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1מג)א()52מנהלי לפי סעיף מסמכים במסגרת בירור 
 חוק ניירות ערך(. -)להלן

 
לפרטים בדבר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ולאישור תביעות נגזרות שהוגשו, בין היתר, 
כנגד דורי בניה ו/או החברה, וכן כנגד נושאי משרה של מי מהחברות )בהווה ובעבר(, רואה 

 להלן. (4-(3.ד.19 באורשלהן וכן כנגד בעלי שליטה בהן, לפי העניין, ראה החשבון המבקר 
 

 פדיון מלא של אגרות חוב )סדרה א'( של דורי בניה (ו
 

ובדבר פדיונן המלא  2013לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( של דורי בניה בשנת 
  .להלן 4.ג.17, ראה באור 2015בחודש אפריל 

 
 לדורי בניה ניהול ודמי דיבידנדים החזר (ז

 
ההצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של דורי  נוכחו לעיל ה( לבאור זהס"ק בלאמור  בהמשך

שחולקו  יםהשיבה החברה לדורי בניה את סכומי הדיבידנד ,בניה לתקופות קודמות כאמור
ריבית מקורות המימון  בצירוף, 2013-ו 2012ידי דורי בניה בגין השנים -ושולמו לחברה על

מיליון  1.8סכום של ש"ח, וכן  מיליון 12-כסכום כולל של  -הבנקאיים של דורי בניה, היינו 
 .שהיה בין הצדדיםידי דורי בניה לחברה לפי הסכם ניהול -ש"ח בגין דמי ניהול אשר שולמו על

 
 ורום גבס דורי בניהערבויות החברה לפעילות  (ח

 
רשות להעמידה החברה התקשרו החברה ודורי בניה בהסכם לפיו  2010בחודש פברואר 

מעת לעת מסגרת אשראי כספי ו/או  (גבס רום לרבות) שלה מאוחדות וחברותבניה  דורי
 שהחברהמסגרת זו הייתה ניתנת לניצול באופן . ש"ח מיליון 450ערבויות עד לסכום כולל של 

/או ולתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים )לרבות חברות ביטוח( ערבויות  העמידה
 בטוחות להבטחת אשראי כספי ו/או ערבויות שיעמידו אותם תאגידים בנקאיים וגופים

דורי נקבע שהחברה תהא זכאית מ בהסכם. מנהו/או למזמיני עבודות מ דורי בניהלפיננסיים 
העמדת אשראי כספי ו/או ערבויות מתוך הן היא נושאת בגין להחזר של מלוא העלויות בבניה 

כן -(. כמובפועל ניצול)לפי  0.3% של שנתי בשיעור לעמלה זכאיתוכן  מסגרת קו האשראי
של האשראי הכספי  מיידי, במידת האפשר, פירעון דורי בניהרשאית לדרוש מהחברה 

וכן שחרור של ערבויות ו/או בטוחות  האמורהמסגרת המתוך כולו או חלקו, מנוצל ה
 בקרות אחד או יותר דורי בניהמ שהעמידה לתאגידים בנקאיים ו/או למזמיני עבודות

 וא, לרבות במקרים של חדלות פירעון בין החברות לעניין זהמהמקרים המנויים בהסכם 
הוסכם, כי  עוד , מכל סיבה שהיא.החברהבמקרה שדורי בניה תחדל להיות חברה בת של 

גין כל חבות ו/או הוצאה סבירה ו/או נזק לחברה בקשר עם בתשפה את החברה  דורי בניה
, לרבות שכר האמורהמסגרת החילוט איזה מהערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה מתוך 

בהתאם להוראות האמורה.  מסגרתה ניצול היקף לצמצום פועלתדורי בניה טרחת עורכי דין. 
בפברואר  24האמור הסתיים ביום  ההסכם, 2011-(, התשע"א16מס'  חוק החברות )תיקון

 . מכוחו חדשות ערבויות להעמיד ניתן ולא, 2013
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מתוך מסגרת האשראי צדדים שלישיים לאשר העמידה החברה הערבויות ו/או הבטוחות סך 
 ליום ,ורום גבס החברה לטובת נותני אשראי לדורי בניה, לרבות ערבויות שהעמידה האמורה

 מיליון 36-כו ח”ש מיליון 38.8 -כ הינולמועד אישור הדוחות הכספיים, ו 2016בדצמבר  31
, מתוך הכספיים הדוחות אישור ולמועד 2016 בדצמבר 31 ליום נכוןכי  יוסף בהתאמה, ח"ש

מיוחס לערבויות שהועמדו במסגרת קו האשראי  מיליון ש"ח 27.6-הסכום האמור, סך של כ
מיליון  8.5 -מיליון ש"ח וסך של כ 11.2 -האמור לטובת פרויקטים של דורי בניה, וסך של כ

ש"ח בהתאמה יוחד לערבויות שהועמדו במסגרת קו האשראי לטובת פרויקטים של רום גבס 
הסכם, שילמה דורי בניה בהתאם לתנאי ה )אשר דורי בניה ערבה להם לפי אותו קו אשראי(.

אלפי ש"ח בגין עמלה שנתית ובגין עלות הוצאת  584 -סך של כ 2016לחברה בשנת 
 הערבויות האמורות.

 
קיימות בתוקף מספר ערבויות טיב נוספות שתקופתן  2016בדצמבר  31יוסף כי, נכון ליום 

ידי החברה לפרויקטים ישנים של דורי בניה, שסכומן -טרם חלפה ואשר הועמדו בעבר על
  .ח"ש מיליון 5.9-כשל הכולל 

 
לטובת  2016מיליון ש"ח שהעמידה החברה בחודש מרס  10לפרטים בדבר ערבות בסך של 

הסכם בין דורי בניה לבין דניה סיבוס בע"מ למתן שירותי ניהול למכירת ציוד, ראה באור 
  להלן.( 4(טו(2.ב.11
 

ידי רום -ידי דורי בניה לטובת רום גבס וערבויות שהועמדו על-לעניין ערבויות שהועמדו על
 להלן.(יא( 2.ב.11גבס לטובת דורי בניה, ראה באור 

 
ועד יוני  2014ידי החברה לדורי בניה בשנת -מסגרות אשראי והלוואות בעלים שהועמדו על (ט

2015  
 

ידי החברה לדורי בניה -הועמדו על 2015ביוני  22ועד ליום  2014 פברואר מחודש החל
, מסגרות אשראי והלוואות בעלים )לרבות מסגרות אשראי שהומחו לחברה מגזית ישראל(

מיליון  590.2ההקלות, בסכום כולל של  בתקנות כמשמעותה" מזכה עסקה" וזאת בתנאי
לפיהן, טרם  ש"ח. מועדי הפירעון )ותום תקופת הניצול( של מסגרות האשראי וההלוואות

)ביחס למסגרות אשראי בסך כולל של  2016בדצמבר  31המרתן כמתואר להלן, היו ביום 
 9מיליון ש"ח( וביום  70.2)ביחס להלוואה בסך של  2017ביוני  30מיליון ש"ח(, ביום  380

מיליון ש"ח(. הלוואות הבעלים לפי  140)ביחס למסגרת אשראי בסך של  2017בדצמבר 
האמורות נשאו ריבית שנתית/הצמדה כדלקמן: הלוואות בעלים בסך של  מסגרות האשראי

 כהגדרתה) הסיטונאית הריבית מעל 2.55%מיליון ש"ח נשאו ריבית שנתית בשיעור של  130
מיליון ש"ח נשאו ריבית שנתית בשיעור של  260; הלוואות בעלים בסך של (ההלוואה בתנאי

בסך הלוואות הבעלים  תיתר; ו(ההלוואות נאיבת כהגדרתה) הסיטונאית הריבית מעל 2.25%
 למדד המחירים לצרכן ולא נשאו ריבית.  מודותצ היומיליון ש"ח  200.2של 
      

להלן(  י( לבאור זה)לפרטים נוספים ראה ס"ק הושלמה עסקת דורי בניה  2015ביוני  22ביום 
לאותו מועד בסך במסגרתה נמשכו מלוא יתרות מסגרות האשראי האמורות שטרם נוצלו עד 

מיליון  35מיליון ש"ח, ומלוא הלוואות הבעלים האמורות, בתוספת סך נוסף של  60-כולל של כ
ש"ח שהועמד לדורי בניה עם השלמת העסקה, הומרו למניות, כתבי אופציה ושטר הון צמית 
בהתאם לתנאי העסקה האמורה. יצוין כי עם השלמת עסקת דורי בניה, נותרה לדורי בניה 

מיליון ש"ח, אשר תנאיה עודכנו במסגרת עסקת דורי בניה ואשר  4.5ואת בעלים בסך של הלו
 ידי החברה במקרה של מימוש כתבי האופציה האמורים.-ניתנת לקיזוז על

 
 ההלוואות של ההוגן שווין את, תלוי בלתי חיצוני שווי ממעריך סיוע תוך, מדדה בניה דורי

 בניכוי) ההלוואות של ההוגן השווי לבין שהתקבלה התמורה בין הפער את וזקפה האמורות
 שהיתה המשוקללת האפקטיבית הריבית. שליטה מבעלת הון קרן לסעיף( המס השפעת

 קרן יתרת את מחקה בניה דורי. 20%-14% של בשיעור היתה האמורות בהלוואות גלומה
 2016 בדצמבר 31 ליום נכון. בניה דורי עסקת למועד עד נוצלה שלא להטבה המיוחסת ההון

 לאותו עד שנוצלה ההטבה בגין, ח"ש מיליון 29-כ של בסך הון קרן יתרת בניה לדורי נותרה
 בגין ח"ש מיליון 21-כ של בסך רעיוניות מימון בהוצאות 2015 בשנת הכירה בניה דורי. מועד

 מהשלמת כתוצאה ח"ש מיליון 8-כ של בסך נדחים מיסים ובהוצאות האמורות ההלוואות
 בוטלו לעיל האמורות הנדחים המסים והוצאות המימון הוצאות, כי יצוין. בניה דורי עסקת

 בין בעסקאות מדובר כי העובדה לאור החברה של הכספיים הדוחות איחוד במסגרת
 .חברתיות
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  דורי בניה(עסקת  -)להלן 2015עסקת ההמרות להון מול דורי בניה מיוני  (י
 

 בניה דורי של למניות להמיר בניה לדורי להציע כוונתה עלגזית ישראל הודיעה  ,2014בשנת 
"ח ש מיליון 250 של בסך בעלים והלוואות אשראי מסגרות מתוך"ח ש מיליון 125 של סכום

 וזאת(, ח"ש מיליון 250 של ההלוואות -)להלן עת אותה בניה לדורי העמידה ישראל שגזית
 ביולי 24 ביום בבורסה בניה דורי מנית של הנעילה שער שהיה, ח"ש 2.5 של למניה במחיר
(. באומדנים הסטייה אודות לראשונה בניה דורי הודעת לפני האחרון המסחר יום קרי) 2014
 הומחו ח"ש מיליון 250 של ההלוואות, להלן בעניין עסקת גזית .א(1.ד.30 בבאור כאמור

לחברה גם  הומחתה, לעיל האמור ולאור ובהתאם, תנאיהן על, גזית עסקת במסגרת לחברה
 האמורות ההלוואות מתוך ח"ש מיליון 125 של המרה בניה לדורי להציע האמורהההתחייבות 

 . בניה דורי של המוסמכים האורגנים לאישורי כפוף, כאמור במחיר בניה דורי של למניות
 

 ,הלןל (ג.1.ד.30 בבאורהאמור לעיל, ונוכח הצעתה של גזית ישראל לחברה כמתואר  לאור
, בניה דורי של ההון מבנה לחיזוק עסקה לביצוע מתווה בהצעת בניה לדורי החברהפנתה 

 אישור)לאחר  החברה דירקטוריון אישר( 2015 ביוני 4 ביום שעודכן)כפי  2015 במאי 4 וביום
 כאמור שעודכנה כפי, בעסקה בניה דורי עם החברה של התקשרותה את( הביקורת ועדת
 ידי-על שהועמדו והלוואות האשראי מסגרות מלוא יומרו לפיה(, בניה דורי עסקת -)להלן

ידי -על הועמד אשר הנוסף הסכום וכן, ח"ש מיליון 590.2 של כולל בסך בניה לדורי החברה
 : כדלקמן הרכיבים עיקרי לפי וזאת, בניה לדורי החברה

 
האשראי שהועמדו  תומסגר מתוך ח"ש מיליון 125 של סכום, לעיל למתואר משךבה (1)

 אחת כל נקוב ערך"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות מיליון 50 -ל הומר לדורי בניה כאמור
 ביום בניה דורי מניית של בבורסה הנעילה מחיר לפי, לחברה שהוקצו, בניה דורי של
 של המונפק ההון בסיס ועל ההקצאה לאחר. למניה ח"ש 2.5 שהיה, 2014 ביולי 24

 המניות מהון 83.46%-כ על החברה של החזקתה שיעור עמד, האמור למועד בניה דורי
 ; בניה דורי של המונפק

 
 מסגרת האשראי שהועמדו לדורי בניה כאמור מתוך ח"ש מיליון 107.8-כ של סכום (2)

 של רגילות מניות 44,945,000-ל למימוש הניתנים אופציה כתבי 44,945,000 -להומר 
 כתב לכל ח"ש 2.4 של מחיר לפי, לחברה שהוקצו(, האופציה כתבי -)להלן בניה דורי

 תנאי כתבי האופציה:  עיקרי. להלן אופציה
 עד תום עשר שנים ממועד הנפקתם;  תהאתקופת המימוש  (א)
-ל של כ"ח לכל כתב אופציה )קרי במחיר מימוש כולש 0.1 יהאמחיר המימוש  (ב)

 כל עבור שתשולם התמורה סך, היינומיליון ש"ח למלוא כתבי האופציה(.  4.5
 האופציה כתבי בגיןהמימוש  מחיר. ח"ש 2.5 על תעמוד ומימושו אופציה כתב
 החברהידי -במזומן ו/או, במקרה של מימוש על בניה לדורי משולם להיות יכול

, להלן הגדרתהכ הנותרת ההלוואה כנגדולפי שיקול דעתה, על דרך של קיזוז 
 ; מועד אותו עד תיפרע שלא ככל

יהיו ניתנים להעברה או להמחאה ו בבורסה למסחר יירשמוכתבי האופציה לא  ( ג)
, וללא צורך בקבלת בניה דורילצדדים שלישיים, בהודעה בכתב בלבד ל

 ה לכל העברה כאמור; תהסכמ
 

 בסכום החברה כלפי הלוואה נותרה בניה לדורי, העסקה השלמת במועד, בהתאם
 ההלוואה -להלן( )ח"ש מיליון 4.5-כ) האופציה כתבי מלוא של המימוש למחיר השווה

. למדד צמודה ואינה ריבית נושאת אינה הנותרת ההלוואה, מועד מאותו החל(. הנותרת
 הלוואה של ההוגן שוויה את, תלוי בלתי חיצוני שווי ממעריך סיוע תוך, מדדה בניה דורי

 של ההוגן השווי לבין שהתקבלה התמורה בין הפער את וזקפה הענקתה בעת זו
 לסעיף( המס השפעת בניכוי ח"ש אלפי 2,705) ח"ש אלפי 3,680-כ של בסך ההלוואה

 שמוצגת כפי צבורה ריבית בתוספת ההלוואה יתרת, שליטה בעל עם עסקה בגין קרן
 מועד. ח"ש אלפי 1,064 -כ של בסך הינה 2016 בדצמבר 31 ליום החברה בספרי

 תפרע והיא, כאמור האופציה תקופת בתום יהיה הנותרת ההלוואה של פירעונה
 שווי. במזומן האופציה כתבי ימומשו בו המועד או האמור הפירעון מועד מבין במוקדם

 .ח"ש מיליון 54.4-כ על עמד 2016 ביוני 15 ליום האופציה כתבי
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 מיליון 388-כ של כולל בסך היינו, הנוסף הסכום בצירוף האמורות המסגרות סכום יתרת (3)

 מפורטים להלן:  שעיקריהם, בתנאים צמית הון לשטרהומרה , ח"ש
. מרצון שלא ובין מרצון בין, בניה דורי בפירוקצמית ויפרע רק  הינושטר ההון  (א)

תדחנה מפני תביעות נושיה האחרים של  החברה, זכויות בניה דורי פירוק בעת
לבעלי  בניה דורי, אך תהיינה בדין קדימה לפני חלוקת יתרת נכסי בניה דורי

 להוראות הדין;  כפוףמניותיה במסגרת הפירוק, והכל 
בשיעור של ריבית הפריים בתוספת מרווח  שנתית ריבית נושאת ההון שטר קרן (ב)

ותשולם  החברהשוטף לזכות  באופן נצברת. הריבית 2%קבוע בשיעור של 
 אם, האמור אף על(. בניה דורי פירוק במועד)קרי,  ההון שטר קרן פירעוןבמועד 
( החברות בחוק 1 בסעיף זה מונח"חלוקה" )כהגדרת  ביצוע על תחליט החברה

 בניה דורי תשלם, כאמור חלוקה לביצוע מקדמי כתנאי אזי, שהוא אופן בכל
 ; מועד לאותו עד שתיצבר הריבית את לחברה

 ההון ושטר, כלשהו הצמדה לבסיס צמודות אינן ההון שטר אונשוהריבית  הקרן (ג)
 ; בניה דורי של ערך לניירות המיר אינו

, בחלקים או במלואו, כלשהו שלישי לצד להמחאה או להעברה ניתן ההון שטר (ד)
 העברה לכל הסכמתה בקבלת צורך וללא בניה לדורי בלבד בכתב בהודעה וזאת

 .כאמור
 

את  בניה דוריטרם יומרו הלוואות הבעלים כמתואר לעיל, וכתנאי לכך, תשלם בנקבע כי  כן
הריבית והפרשי ההצמדה אשר יצברו בגין הלוואות הבעלים עד לאותו מועד )בתיאום עם 

, ככל שיידרש(. בהתאם, בסמוך לפני המרת ההלוואות האמורות בניה דוריגופים מממנים של 
דורי בניה לחברה את הריבית שנצברה בגין ההלוואות האמורות עד כמתואר לעיל שילמה 

 מיליון ש"ח. 8 -למועד המרתן, בסך של כ
 

הסכום הנוסף כמתואר לעיל הינה כי הוא ישמש את  הזרמת מטרת כי בניה לדורי נמסר עוד
 בתנאים, זאת כלהקיים של דורי בניה בבנקים.  הכספיאשראי הלשם פירעון  בעיקרדורי בניה 
שבין החברה לבין להון  ההמרות עסקת לאישור וכפוף בניה דורי לבין החברה בין שהוסכמו

 . להלן ג((1.ד.30 בבאורכמתואר גזית ישראל 
 

 על מתבססת היא כי עוד צוין האמורה העסקה לקראת בניה לדורי החברה של בהצעתה
 תנאי הסדרת ולפיכך, להבראתה במרץ הפועלת יציבה הנהלה קיימת בניה שלדורי ההנחה
, בניה בדורי עת אותה כיהנו אשר, בניה דורי ל"ומנכ הדירקטוריון ר"יו של הקבועים כהונתם

, בהתאם. בה החברה של השקעתה ולשימור בניה דורי של הבראתה להמשך קריטית הינה
 תנאי את יאשרו בניה דורי של המוסמכים שהאורגנים לכך גם כפופה היתה בניה דורי עסקת

 אבירם מר) עת אותה בניה בדורי כיהן אשר בניה דורי של הדירקטוריון ר"יו של כהונתם
 מנושאי אחד כל לבין בניה דורי בין שהוסכמו כפי(, מור אסף מר) בניה דורי ל"ומנכ( ורטהיים
  .האמורים המשרה

 
, עסקת דורי בניה הובאה לאישור האסיפה הכללית כמקשה אחת ברוב לתנאיה בהתאם

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 275 מיוחד לפי סעיף
 

 קבלת לרבות, כאמור התנאיםהושלמה עסקת דורי בניה עם התקיימות  2015 ביוני 22 ביום
 גדלמהעסקה האמורה,  כתוצאה .מניות המימושו המניותרישום למסחר של להבורסה  אישור

 388-של כמיליון ש"ח )כולל שטר הון בסך  519 -ההון העצמי של דורי בניה בסכום של כ
 מיליון ש"ח ע.נ. כאמור(. 

 
 ועדת אישור)לאחר  בניה דורי דירקטוריון אישר 2015 ביוני 4 וביום 2015 במאי 3 ביום

 כמתואר( שעודכנה)כפי  בניה דורי בעסקת בניה דורי של התקשרותה את( שלה הביקורת
האסיפה הכללית של בעלי מניותיה של דורי בניה את  אישרה 2015 ביוני 15 וביום, לעיל

 העסקה האמורה.
 
, מר אסף מור, אשר כהונתו בניה דורי"ל מנכ של וכהונת תנאי האמורים במועדים אושרו כן

 את בחשבון המביא חשבון גמר נערך הצדדים בין. 2016 אפריל בחודשבדורי בניה הסתיימה 
 בגין לו שהגיעו הכספים מיתרת קוזז החתימה מענק והחזר המוקדמת ההודעה תקופת קיצור
 4ביום ; ותנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון של דורי בניה, אבירם ורטהיים, אשר כהונתו סיום

, ללא מתן הודעה מוקדמת ודורי בניה לא שילמה למר אמורהתפטר מכהונתו כ 2016בינואר 
  ורטהים בגין תקופת ההודעה המוקדמת.
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 )המשך(ת: מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

  אופציית מכר רום גבסמימוש מסגרת אשראי גישור ו (אי
 

ברבעון הרביעי של דורי בניה לשם מימון פעילותה השוטפת פנתה  התזרימייםצרכיה  נוכח
דורי בניה לחברה בבקשה להעמיד לרשותה אשראי ו/או מימון נוסף. בהתאם  2015של שנת 

 2015בנובמבר  29, ביום ד( להלן(1.ד.30בבאור ולאור קו האשראי מגזית ישראל כמתואר 
 PUTאישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת(, הענקת אופציית 

, אותה עת חברה פרטית בבעלותה לדורי בניה בהתייחס לרכישת מלוא מניות רום גבס
אופציית המכר( והעמדת מסגרת אשראי לגישור, לפי עיקרי  -)להלן המלאה של דורי בניה

 התנאים כדלקמן:
 

 העמידה החברה: גבס רום מניות שעבוד כנגד בניה לדורי גישור מסגרת העמדת (1)
 זכאיתהיתה  במסגרתה"ח, ש מיליון 60 של כולל בסך גישור מסגרת בניה דורי לטובת

 :כדלקמן התנאים עיקרי לפי הלוואות ליטול בניה דורי
הניצול של מסגרת האשראי ומועד הפירעון של ההלוואות שיועמדו  תקופת תום (א)

 . 30.6.2016במסגרתה היה עד יום 
לפי מסגרת האשראי לא תישאנה ריבית ולא תהיינה צמודות למדד  ההלוואות (ב)

 כלשהו.
 השמש לצרכיתא יה כי התבניה הי לדוריהאשראי  מסגרתהעמדת  מטרת (ג)

של דורי בניה ולמימון פעילותה העסקית בהתאם לצרכי תזרים  התזרימיים
המזומנים של דורי בניה. בהתאם משיכת הלוואות ממסגרת האשראי עד לתקרת 

של דורי בניה,  המזומנים תזריםלצרכי  בהתאם התבצעהמסגרת האשראי כאמור 
 . החברה אישורפי -על או, חברהכפי שאלה הוצגו ל

כמתואר להלן, תחשב היתרה  המכר אופציית את בניה דורי תממש בו במקרה (ד)
הבלתי מסולקת של ההלוואות כמקדמה על חשבון התשלום בגין מניות רום גבס 
כמתואר להלן, וההלוואות תיחשבנה כמסולקות במועד השלמת רכישת מניות רום 

 .החברהידי -גבס על
בכל עת, בניה זכות לפרוע את ההלוואות בפירעון מוקדם, חלקי או מלא,  לדורי (ה)

 . מוקדםללא קנס פירעון 
 בדרגה ראשון קבוע בשעבוד בניה דורישיעבדה  ההלוואות פירעון להבטחת (ו)

 כפוף: כדלקמן שעיקרם בתנאים, גבס ברום מניותיה מלוא את קבוצה דורי לטובת
 ולנכסיה בניה לדורי חזרה זכות ללא תהיינה ההלוואות, השעבוד לרישום

כי התחייבה (; דורי בניה Non-recourse) ובמימושו בשעבוד ורק אך ומובטחות
עד למועד רישום השעבוד כאמור, היא לא תרשום ולא תאפשר לצד ג' כלשהו 

ברום גבס. עד למימוש השעבוד, תהיה  החזקותיהלרשום שעבוד אחר כלשהו על 
)לרבות זכות  גבסדורי בניה זכאית למלוא הזכויות בגין החזקתה במניות רום 

 החזקותיהלקבלת דיבידנדים וזכות הצבעה(; דורי בניה תהיה רשאית למכור את 
במניות רום גבס או לשעבדן כפוף לפירעון היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות; 
במסגרת השעבוד דורי בניה תפקיד את מניות רום גבס בנאמנות אצל נאמן; 

ך שהחברה ודורי בניה יחתמו על משיכת הלוואות לפי מסגרת האשראי כפופה לכ
מסמכי שעבוד והסכם נאמנות בנוסחים מקובלים; החברה תהיה רשאית לפעול 
למימוש השעבוד בהתאם להוראות הדין אם דורי בניה לא תפרע את ההלוואות 
עד תום תקופת הניצול )לרבות בדרך של מימוש אופציית המכר כמתואר להלן(. 

 על מניות רום גבס ואלה הופקדו בנאמנות נרשם השעבוד 2016בחודש ינואר 
 .כאמור

 
 אישור)לאחר  בניה דורי דירקטוריון אישר 2015 בנובמבר 29 ביום, בניה דורי שדיווחה כפי

 בניה דורי ציינה כן. האמורה האשראי במסגרת התקשרותה את( שלה הביקורת ועדת
 המממנים הגופים עם בתיאום ונעש כאמור השעבוד ומתן האשראי מסגרת קבלת כי בדיווחה

, האמורים המממנים הגורמים כלפי בניה דורי של בהתחייבויותיה לא פגעו והם, בניה דורי של
 מתן כי והעובדה האמורה האשראי מסגרת לפי ההלוואות של המיטיבים התנאים לאור כי וכן

 האשראי מסגרת העמדת, בניה דורי בזכויות פוגע ואינו מתנאיהן משנה אינו השעבוד
  .ההקלות תקנות לפי" מזכה"עסקה כ אושרו מכוחה וההלוואות האמורה

 
 אשראי מסגרתאת כל ורי בניה ניצלה ד (למועד מימוש אופציית המכר )כמתואר להלןנכון 

  .האמורה הגישור
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 )המשך(ת: מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

 של ההוגן שוויה את, תלוי בלתי חיצוני שווי ממעריך סיוע תוך, מדדה בניה דורי הענקההביום 
 השווי לבין שהתקבלה התמורה בין ,מהותי לא בסכום, הפער את וזקפה האמורה ההלוואה

 ההלוואה יתרת. שליטה בעל עם עסקה בגין קרן לסעיף מהותי לא בסכום ההלוואה של ההוגן
 . קצר לזמן כהתחייבות סווגה בניה דורי בספרי
 

: החברה העניקה לדורי בניה אופציית גבס רום מניות לרכישת מכר אופציית הענקת (2)
ידי דורי בניה עד לא יאוחר -מכר, חד צדדית ובלתי ניתנת לחזרה, הניתנת למימוש על

, לפיה תהיה רשאית דורי בניה לחייב את החברה לרכוש מדורי 2016ביוני  30 מיום
ת כאמור את מלוא הון , אשר היוו אותה עבמניות רום גבס החזקותיהבניה את מלוא 

 מניות רום גבס(, לפי עיקרי התנאים כדלקמן: -)להלן המניות המונפק של רום גבס
 

מיליון ש"ח )מחיר המשקף  106המימוש בגין רכישת מניות רום גבס יהיה  מחיר (א)
את הערך בספרים של השקעת דורי בניה במניות רום גבס לפי דוחותיה הכספיים 

מחיר המימוש(. במקרה  -( )להלן2015בספטמבר  30 של דורי בניה )סולו( ליום
בו תמומש אופציית המכר, תהווה היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות לפי 

האשראי כאמור שטרם נפרעה כמקדמה על חשבון מחיר המימוש.  מסגרת
 השווה סכום המימוש ממחיר ינוכה)כהגדרתו להלן(  המכירה במועד, בהתאם
 .המכירה למועד עד נפרעה טרם אשר כאמור הלוואות של מסולקת הבלתי ליתרה

 הבלתי היתרה פירעון הינו למימושהלתנאי אופציית המכר, תנאי  בהתאם
 כמתוארהמימוש  ממחיר האמור הסכום ניכוי או כאמור ההלוואות של מסולקת

 ההלוואות של פירעון יהווההמימוש כאמור  ממחיר היתרה סכום ניכוי, שאז) לעיל
 (.המכירה במועד האמורות

 
חודשים ממועד השלמת הליך מימוש אופציית המכר  24תקופה של  במשך (ב)

והעברת מניות רום גבס לחברה כנגד תשלום מחיר המימוש לדורי בניה כמתואר 
מועד המכירה, בהתאמה(, תחולנה ההוראות  -תקופת ההתאמה ו -לעיל )להלן

 הבאות: 
 רכישתן את מהחברה לדרוש רשאית תהיה בניה דורי - CALL אופציית (1)

(, שתהיינה ככל) החברה בידי עת אותה שתהיינה גבס רום מניות של חזרה
  מועד אותו עד שהתקבלו הדיבידנדים סכומי כל בניכוי המימוש מחיר תמורת

 מחיר על נצברת שהיתה ריבית ובתוספת, גבס רום מניות בגין החברה אצל
 באותו ישראל מדינת של חוב אגרות על ריבית של לשיעור בהתאם המימוש

  .דומה מ"ובמח סכום
 או כולן, בעקיפין או במישרין, גבס רום מניות את החברה תמכור בו במקרה (2)

 מחיר בין ההפרש, המימוש ממחיר גבוה מחיר המשקף למניה במחיר, חלקן
 .בניה לדורי יועבר המימוש מחיר לבין המכירה

 או כולןבניה מוקנית זכות סירוב ראשון במכירה של מניות רום גבס ) לדורי (3)
 ידי החברה במחיר הנמוך ממחיר המימוש.-( עלחלקן

 לרבות) שלישיים צדדים עם גבס לרום מבנה שינוי תבצע שהחברה במקרה (4)
 שווי גבס לרום ייקבע המבנה שינוי שלצורכי ככל'(, וכו פעילות מכירת, מיזוג
 .ההפרש לתשלום זכאית תהא בניה דורי, המימוש ממחיר יותר גבוה

שינוי  או מבנה שינוי של במקרה יחולו לא לעיל המפורטות הזכויות כי, ובהרה
 פעילותה או גבס רום מניות יועברו"ב במסגרתו וכיוצארגוני או תהליך של מיזוג 

, תיפגענה לא בניה דורי של האמורות הכלכליות שזכויותיה ובלבד, החברה בתוך
 בשינויים המחויבים.

 
 גבס ברום בניה דורי של ההשקעה סך כי לחברה בניה דורי תאשר המכירה במועד (ג)

סך ההשקעה של דורי בניה  פחת בו במקרה. המימוש ממחיר נמוך אינו המכירה במועד
ברום גבס במועד המכירה ממחיר המימוש, יופחת מחיר המימוש לסך ההשקעה של 
דורי בניה ברום גבס במועד המכירה. לעניין זה, "סך ההשקעה של דורי בניה ברום גבס 

הערך בספרים של השקעת דורי בניה ברום גבס כפי שהינו בהתאם  –במועד המכירה" 
המאוחדים האחרונים של דורי בניה שיהיו במועד המכירה, בניכוי לדוחות הכספיים 

ידי רום גבס, ככל שחולקו, ממועד הדוחות האמורים ועד -סכומי דיבידנדים שחולקו על
 למועד המכירה. 
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 של התחייבויותיה מלוא את להסיר בניה דורי על יהיה המכר אופציית למימוש כתנאי (ד)
 (.ערבויות)לרבות  בניה לדורי ביחס שלישיים צדדים כלפי/או ו בניה דורי כלפי גבס רום

 
, ללא AS ISאופציית המכר ומכירת מניות רום גבס כאמור תתבצע בתנאי  מימוש (ה)

מצגים )למעט מצגים מקובלים ביחס לעצם ההחזקה במניות רום גבס(, ללא שיפוי מצד 
 תחייבויות כלשהן של דורי בניה כלפי החברה בהתייחס לרום גבס. דורי בניה וללא ה

 
התחייבה לשתף פעולה באופן מלא עם דורי בניה, על מנת לאפשר לדורי בניה  החברה

זה לעיל, ובכלל זה על מנת לאפשר  לבאור( 2ב.) -( ו6"ק א.)סלפעול בהתאם לזכויותיה לפי 
ברום גבס לצדדים שלישיים. מבלי לגרוע  החזקותיהלדורי בניה לקדם מכירה ו/או שעבוד של 

מכלליות האמור, לדורי בניה תהיה זכות לקבלת מידע ביחס לרום גבס, פעילותה ונתוניה 
הכספיים, ככל שיידרש לה באופן סביר על מנת לאפשר לה את מימוש זכויות ההתאמה 

  זה לעיל. תיאורל( 2"ק ב.)בסכמתואר 
 

 כפעולה התבצעהדורי בניה ל החברהידי -עלהמכר  אופציית ענקתהדורי בניה,  שדיווחה כפי
לדורי בניה את הזכות לממש את אופציית המכר מבלי  המקנה, החברה שלצדדית -חד

האסיפה הכללית של בעלי  האישר, 2016במרס  21 ביום .שהדבר מטיל עליה חבות כלשהי
 את( והדירקטוריון שלה של ועדת הביקורת םאישור קבלת)לאחר המניות של דורי בניה 

 .לחוק החברות 275, לפי סעיף המכר אופציית מימוש
 

אשר שיקף את  ,מיליון ש"ח 106סך של נקבע להמימוש של אופציית המכר  מחירכאמור, 
 דורי בניהבמניות רום גבס לפי דוחותיה הכספיים של  דורי בניההערך בספרים של השקעת 

ממועד הדוחות הכספיים להתאמות כמתואר לעיל.  כפוף, 2015בספטמבר  30)סולו( ליום 
המימוש חילקה רום גבס אישור  ועד למועד 2015בספטמבר  30ליום  דורי בניהשל 

 הרביעי לרבעוןשל רום גבס  הרווח ,כןכמו מיליון ש"ח.  10 -כבסך של  דורי בניהדיבידנדים ל
ברום  דורי בניהמיליון ש"ח. בהתאם, ערך השקעתה של  5-על סך של כ עמד, 2015 לשנת

מיליון ש"ח )טרם חלוקת הדיבידנד על  111 -על סך של כעומד , 2015בדצמבר  31גבס ליום 
של ידי רום גבס(. לאור האמור ובהתאם לתנאי אופציית המכר, תמורת המימוש המתואמת 

, בהתאם לתנאי אופציית המכר, בנוסףון ש"ח. מילי 101 -בסך של כ הסתכמהאופציית המכר 
אשר שטרם נפרעה, הגישור היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות לפי מסגרת אשראי 

, מהווה מקדמה על מיליון ש"ח 60עמדה נכון למועד מימוש האופציה האמורה על סך של 
לדורי בניה בפועל לשלם היה על החברה האמור, יתרת התמורה שלפי חשבון מחיר המימוש. 

 "ח.ש מיליון 41 -כ של בסךהסתכמה אופציית המכר ומכירת מניות רום גבס,  מימושבגין 
 

דורי רום גבס,  2016במרס  29"(, הסכימו ביום closingעסקת רום גבס )" השלמת לקראת
 דורי בניההחברה על שינוי טכני בעסקה, שלא משפיע על תזרים המזומנים של בניה ו

של  closing -מיליון ש"ח. ערב ה 41 סכום היתרה שלתיוותר עם  ורי בניהדושכתוצאה ממנו 
 5תשיב לרום גבס  דורי בניההעסקה, תתבצענה סימולטנית הפעולות המפורטות להלן: 

 דורי בניהורום גבס תעמיד לכאמור,  2016מיליון ש"ח מתוך הדיבידנדים שחולקו לה בשנת 
כהלוואה לזמן קצר ללא ריבית וללא הפרשי הצמדה. כתוצאה מכך, זה  כוםסאת באותו מועד 

יתרת מסגרת האשראי  מיליון ש"ח. עם קבלת 106 -יעלה לשל אופציית המכר מחיר המימוש 
תפרע לרום  , החברה תעבירה לדורי בניה, ודורי בניהמיליון ש"ח 46 מגזית ישראל בסך של

מיליון ש"ח ורום  41ותיוותר עם  ,ש"ח כאמור מיליון 5גבס באותו מועד את ההלוואה בסך של 
 מיליון ש"ח נוספים. 5, כאשר בקופתה החברהגבס תעבור לבעלותה המלאה של 

 
להסיר את מלוא התחייבויותיה של דורי בניה , כתנאי למימוש אופציית המכר היה על כאמור

(, ערבויותבות )לר דורי בניהלו/או כלפי צדדים שלישיים ביחס דורי בניה רום גבס כלפי 
גבס, בהיותה חברה  רום(. התנאי המתלה -להלןעיל )תיאור זה לל (2ב.)ס"ק ב תוארכמ

כלפי שני גופים פיננסיים, אשר העמידו  דורי בניה, ערבה לטובת דורי בניהמאוחדת של 
משמשות המתוך מסגרות אשראי אלו,  הניצול. דורי בניהמסגרות אשראי )כספי וערבויות( ל

למועד מימוש האופציה , דורי בניהבעיקר להעמדת ערבויות )ביצוע וטיב( למזמיני עבודה של 
מיליון  22 -וכמיליון ש"ח ערבויות ביצוע  78 -כמתוכן מיליון ש"ח ) 104 -סך של כל סתכםה

מנגד, דורי בניה ערבה לטובת רום (. דורי בניהל גבס רום ערבויות -להלןש"ח ערבויות טיב( )
 גבס, כלפי גופים פיננסיים אשר העמידו מסגרות אשראי )כספי וערבויות( לרום גבס. 
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בעיקר להעמדת ערבויות )ביצוע וטיב( למזמיני  המשמשותהניצול מתוך מסגרות אשראי אלו, 
 -כמתוכן מיליון ש"ח ) 113 -בסך של כלמועד מימוש האופציה  סתכםהעבודה של רום גבס 

דורי בניה  ערבויות -להלן( )טיב ערבויותמיליון ש"ח  33 -וכמיליון ש"ח ערבויות ביצוע  65
, החברה התחייבה לרכוש את רום גבס עילתיאור זה לל (5ס"ק ב.)בכמתואר (. גבס לרום

בהתאם ללא התחייבויות כלשהן של דורי בניה כלפי החברה בהתייחס לרום גבס, ולפיכך, 
לתנאי אופציית המכר היה על החברה להיכנס בנעלי דורי בניה בכל הקשור לערבויות דורי 

  .גבס לרוםבניה 
 

, וזאת להסרת התנאי המתלהפנתה דורי בניה לחברה בבקשה  2016בחודש מרס בהתאם, 
, אף לאחר רום גבסדורי בניה לכנגד הסכמתה של דורי בניה להמשיך ולשאת בערבויות 

לאור בקשת דורי בניה מהחברה לויתור על תנאי הסרת הערבויות, פנתה החברה . המכירה
לגזית ישראל לצורך הטבת תנאי מסגרת האשראי מגזית הנזכרת לעיל, לרבות בדרך של 
הסכמת גזית ישראל להמרת סכום מסגרת האשראי לשטר הון צמית או להנחתה של סכום 

, הודיעה גזית 2016במרס  3חברה. ביום מסגרת האשראי גם למחזיקי אגרות החוב של ה
  ישראל לחברה, כי לצערם לא יוכלו להיעתר לבקשת החברה כאמור.

 
 14 ביוםלפנות  דורי בניה, החליטה החברהלהיעתר לפניית  ישראלסירובה של גזית  נוכח

)הסרת  המתלה התנאי להסרת תסכים החברהש ככל, לפיה בבקשה חברהל 2016 במרס
דורי את תנאי העסקה באופן ש לשנות דורי בניה תסכים(, דורי בניה לטובת גבס רום ערבויות

לא תידרש להיכנס בנעליה בעניין זה  החברהותיוותר ערבה להתחייבויות רום גבס  בניה
 הבקשה המעודכנת(. -להלן)
 

להיעתר  החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת שלה(אישר דירקטוריון  2016במרס  28ביום 
את מימושה של אופציית  דורי בניה, על מנת לאפשר לדורי בניהמעודכנת של לבקשה ה

במועד האמור, ועם קבלת הסכמת הגופים . בהתאם, עסקת רום גבס( -להלן) המכר
 ביוםרום גבס, נכנסה עסקת רום גבס לתוקפה המחייב ו הפיננסיים הרלוונטיים לאישור עסקת

 בניה מדורי גבס רום מניות העברת לרבות, גבס רום עסקת הושלמה 2016 באפריל 11
 והכל) ח"ש מיליון 46 של בסך המימוש תמורת יתרת של בניה לדורי תשלום כנגד לחברה
 של מסולקת הבלתי היתרה(. המימוש תמורת יתרת -להלן( )לעיל כמתואר בתנאים

"ח, ש מיליון 60 של בסך, לגישור האשראי מסגרת מכוח החברהידי -על שהועמדו ההלוואות
 השלמת עם, ולפיכך, האמורה המכר אופציית מימוש מחיר חשבון על כמקדמה נחשבה
 גבס רום עסקת השלמת במסגרת ,כן כמו. כמסולקות אלו הלוואות נחשבות, גבס רום עסקת
 גבס רום שהעמידה ח"ש מיליון 5 של בסך ההלוואה את גבס לרום בניה דורי פרעה, כאמור
התחייבויות כערבה ל דורי בניההותרת ו האופציה מימושכי  יצויןלעיל.  כמתואר בניה לדורי

 .גבס ורוםדורי בניה  של המממנים הגופים עם בתיאום ונעשכאמור רום גבס 
 

חברה, דורי בניה לכי אף לאחר מימוש אופציית המכר ומכירת מניות רום גבס מ יובהר
 ממשיכהלהיות ערבה להתחייבויות הרלוונטיות של רום גבס ורום גבס  דורי בניה ממשיכה

למועד הדוח סך ניצול כאמור. דורי בניה להיות ערבה להתחייבויותיה הרלוונטיות של 
ידי רום גבס כאמור )בעיקר ביצוע וטיב( מסתכם -הערבויות שהועמדו לטובת דורי בניה על

מיליון ש"ח  47.1-מיליון ש"ח ערבויות ביצוע, וכ 36.4 -מיליון ש"ח )מתוכן כ 83.6-בסך של כ
ידי דורי בניה כאמור )בעיקר -רום גבס על ויות שהועמדו לטובתבוסך ניצול הער ,ערבויות טיב(

מיליון ש"ח ערבויות ביצוע,  50.6-מיליון ש"ח )מתוכן כ 97.1 -ביצוע טיב( מסתכם בסך של כ
 מיליון ש"ח ערבויות טיב(. 34.4 -וכ
 

 גבס ברום מהשקעה הנובעות הכלכליות ההטבות לקבלת בניה דורי של זכותה נוכח יכ יצוין
 הרי, בניה לדורי call אופציית של קיומה לרבות, כאמור המכר אופציית בתנאי כמתואר

 בגין  IFRS 10 חשבונאות בתקן כהגדרתה" שליטה" נותרה בניה דוריל חשבונאית שמבחינה
 ממשיכהנכון למועד הדוח , לפיכך. גבס רום עסקת השלמת לאחר אף גבס ברום ההשקעה

 מוצגת המכירה תמורת כאשר, גבס ברום ההשקעה את הכספיים בדוחותיה לאחד בניה דורי
 החברה בין וקצהמ גבס רום של הפסד או הרווח. שליטה מקנות שאינן זכויות יתרת במסגרת

  .בפועל ההחזקה שיעור לפי שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי יתרת לבין
 

לפרטים בדבר החלטת מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא לנקוט הליכים בעניין עסקת 
רום גבס, תוך שמירת זכויות, ולתכתובות שהוחלפו עם הנאמנים בהתייחס לעסקת רום גבס, 

 להלן. .ז.17ראה באור 
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 :של דורי בניה ךהצעות רכש לניירות ער (בי
 

פרסמה החברה דוחות הצעות רכב לשם ביצוע הצעות רכש  2016-ו 2015, 2014בשנים  
לניירות הערך של דורי בניה, אשר נסחרו אותה עת בבורסה. השלמת כל אחת מהצעות 

 לשארפוף , כלחוק החברות 337שיעור ההיענות הקבוע בסעיף  בהשגתהותנתה הרכש 
 לאבמסגרת הצעות הרכש האמורות . הרלוונטי הרכש הצעתתנאי ההצעה כפי שפורטו בדוח 

 ולא והתקבל לא הרכש תוהצע ובהתאם בהתאם לתנאיהן, הדרוש ההיענות שיעור הושג
 .ובוצע

 
 :לחברה פרטית בבעלות החברה בניה דוריהפיכת והסכם מיזוג משולש הופכי  (גי

 
חברת  עם( המיזוג הסכם -להלן) מיזוג בהסכם החברה התקשרה, 2016 באפריל 13 ביום

( 100%) המלאה בבעלותהיעד )שהיתה מצויה באותה עת בתהליך של הקמה ואשר היתה 
 בההתקיימה  ולאנשוא הסכם המיזוג  המיזוג לביצוע ייעודי באופן הוקמה אשר, החברה של
 המיזוג הסכם לצורך למעט, כאמור הקמתה ממועד החל אחרת או/ו עסקית פעילות כל

לפיו, כפוף לתנאים , ועם דורי בניה (היעד חברת -להלן) (להלן כהגדרתו, ההלוואה והסכם
המתלים שנקבעו לשם כך כמתואר להלן, חברת היעד תתמזג עם ולתוך דורי בניה בהתאם 
להוראות הפרק הראשון של החלק השמיני של חוק החברות, באופן שחברת היעד תתחסל 

כן נקבע במסגרת ודורי בניה תהפוך לחברה פרטית שכל מניותיה מוחזקות על ידי החברה. 
כפוף להתקיימות כל התנאים הנדרשים להשלמת המיזוג לפי הסכם האמור כי תנאי המיזוג 

המיזוג, בעלי המניות מן הציבור של דורי בניה )שאינם החברה( יקבלו במועד ההשלמה של 
המניות  -להלןהמיזוג בתמורה למניות דורי בניה שבידיהם אשר תועברנה לידי החברה )

ש"ח ע.נ. של דורי  0.01ש"ח למניה אחת בת  0.333הנרכשות(, תשלום במזומן בסך של 
 כפוף לניכוי מס במקור(.  -אלפי ש"ח )והכל  4,673-בניה, ובסה"כ כ

 
כי תמורת המיזוג כמתואר לעיל הינה זהה לתמורה לה היה זכאי בעל מניות מן הציבור  ,יצוין

בפברואר  9של דורי בניה בגין כל מניה במסגרת הצעת הרכש שפרסמה החברה ביום 
, במסגרתה הציעה החברה לרכוש את מלוא לעילזה  באור( ל3ס"ק יב(ב, כאמור 2016

מניותיהם של בעלי המניות מן הציבור של דורי בניה, אשר נקבעה על בסיס שער הנעילה של 
 ית דורי בניה במועד פרסום הצעת הרכש האמורה. ימנ
 

הסכם  -להלןלוואה )החברה עם חברת היעד בהסכם ה התקשרהלשם ביצוע הסכם המיזוג, 
ה החברה לחברת היעד סך השווה לסך התמורה שעתידה להיות תלווה(, במסגרתו ההלוואה

משולמת במזומן לבעלי המניות מן הציבור של דורי בניה בתמורה לרכישת המניות הנרכשות, 
 על ידי העברת המניות הנרכשות לחברה.  נפרעהואשר 

 
התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של הסכם המיזוג ו/או להשלמת המיזוג על פיו, אשר 

המועד האחרון(, למעט אם הוארך  -להלן) 2016 ביוני 15ליום להתמלא עד היה עליהם 
כדלקמן: )א( אישור ההתקשרות המוצעת על ידי האסיפה הכללית של בעלי  וכאמור להלן, הי

)א( לחוק החברות; )ב( קבלת אישור של 275בוע בסעיף המניות של דורי בניה, ברוב הק
מוסדות פיננסיים מסוימים לביצוע המיזוג, ככל שיידרש; )ג( קליטת הצעת המיזוג אצל רשם 

( לחוק החברות המעידה על 5)323החברות וקבלת תעודה מרשם החברות כאמור בסעיף 
תקיימו כל התנאים המתלים היה ולא הכן נקבע כי ביצוע המיזוג וכן קבלת תעודת מיזוג. 

האמורים עד למועד האחרון והמועד האחרון לא הוארך על ידי כל הצדדים במפורש ובכתב 
כי הצדדים רשאים לעשות כן בהסכמה הדדית(, יהא הסכם המיזוג בטל מעיקרו ולמי  ,)ויובהר

ה ו/או מהצדדים וכן לכל צד שלישי לא תהיה כל עילה הנובעת מהסכם, לרבות עילה ו/או טענ
 זכות תביעה כנגד מי הצדדים להסכם זה.

  
 עסקתאת  בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום

, לאחר 2016ביולי  24ביום  .החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי להאמורה ע מיזוגה
מן של דורי בניה נמחקו הושלם המיזוג, מניותיה  האמורים, המתליםשהתקיימו כל התנאים 

כהגדרת מונחים , המסחר בבורסה והיא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית
וכן, חדלה להיות תאגיד מדווח, ( של החברה, 100%, בבעלות מלאה )אלה בחוק החברות

  .כהגדרתו בחוק ניירות ערך
 

בחודש  מונו ובמקומם בניה דורי בדירקטוריון שכיהנו הדירקטורים כל התפטרו, כך בעקבות
 דירקטורים מטעם החברה. 2016אוגוסט 
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 -להלן) פיננסי גורם שאינו קשור לא שלישי צד עםדורי בניה התקשרה  2016במרס  29 ביום (די

מיליון ש"ח, לא  20יעמיד המלווה לדורי בניה מסגרת אשראי בסך של  לפיו, בהסכםהמלווה( 
מסגרת האשראי(, שתהייה ניתנת לניצול  -צמודה למדד או למטבע כלשהו )בבאור זה להלן

 להבטחתהמועד האחרון(.  -)להלן 2018במרס  31על ידי דורי בניה, כולה או חלקה, עד ליום 
 מסגרת מתוך סכומים למשיכת וכתנאי, האמור כםההספי -על דורי בניה של יותיהוהתחייב

 .בפרויקט דוראדלקבל  הכנסותיה יתרת את המלווה לטובתשיעבדה  דורי בניה, האשראי
 מאחר ,2016במהלך חודש ספטמבר  כי, נמסר ולחברה, נוצלה לא האמורה האשראי מסגרת

 את ביטלה בניה דורי, האמורה האשראי במסגרת צורך לה אין כי סבורה היתה בניה ודורי
 .במסגרתו שנרשם עבודהש את והסירה האמור ההסכם

 
  :עדכונים ביחס לפרויקטים של דורי בניה (טו
 

 הקיימים הפרויקטים בביצוע התקדמה דורי בניה הדוח מועד ועד 2016 שנת במהלך (1
מהם  שניים, בלבד פרויקטיםה חמישה בביצוע נותרו הדוח למועד שנכון כך, שלה

 -כ של ביצוע בשיעורי נמצאיםושלושה מהם  (99% -)כ סופיים ביצוע בשלבינמצאים 
 ממספר בהסכמה בניה דורי יצאה 2016 שנת במהלך, בנוסף .60% -וכ 89% -, כ41%

  .להלן כמתואר לרבות, בביצועה שהיו פרויקטים
 

ממקדת את מאמציה בהתקדמות  דורי בניהנכון למועד אישור הדוח ובתקופה הקרובה, 
במהלך . ובהמשך חיזוק מצבהבביצוע ובהשלמה של יתרת הפרויקטים הקיימים שלה 

להתקשר בפרויקטים חדשים בתחום הפעילות של ניהול בכוונת דורי בניה  2017שנת 
בנוסף בכוונת דורי בניה לחזור ולספק את . החברהוביצוע עבודות בניה, בעיקר עבור 

ידה )ולא באמצעות דניה סיבוס או גורם חיצוני -ללקוחותיה ישירות עלשירותי הבדק 
 אחר(. יצוין כי האמור עשוי להביא לגידול בתשומות.

 
התקשרה דורי בניה בתוספת להסכם בניה עם קבוצת רכישה שהינה  2015בחודש מרס  (2

מזמין העבודה בפרויקט "מגדלי הצעירים" של דורי בניה במסגרתה עודכנו תנאי 
בדצמבר  31ההסכם, כך שבין היתר, הוארכה תקופת ביצוע עבודות הבניה עד ליום 

ליוני  30פים )היינו, עד ליום בתוספת תקופת "גרייס" של שישה חודשים נוס 2017
מיליון ש"ח ונקבע כי  350(. כמו כן, הוגדל סכום תמורת ביצוע העבודות לסך של 2018

מיליון ש"ח על עמידה בלוחות זמנים שנקבעו.  13דורי בניה תהא זכאית לבונוס בסך של 
הסכומים האמורים צמודים למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים אשר נקבע בהסכם 

קורי. יעודכן כי במהלך ביצוע העבודות השפלה בפרויקט, הוצף האתר עקב פריצת מי המ
תהום מבאר קידוח. קבלן ההשפלה ביצע פעולות שונות למיגור המים ובוצעו בדיקות 

התגלעו ידי יועצי הפרויקט. בין הצדדים -בקרקע בהתאם לתוכנית בדיקות שהוכנה על
   הזמנים הכולל של הפרויקט ועל עלויותיו.מחלוקות בנוגע להשפעת האירוע על לוח 

 
 סיום בדבר הצדדים האמורים בין עקרוניות הסכמות הושגו 2016 במאי 18 ביום

 כי, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. מהאתר בניה דורי יציאתו ההתקשרות
בהתאם . לאמור בנוגע מ"מו מנהלים והצדדים הסכם לכדי גובשו טרם כאמור ההסכמות

להסכמות העקרוניות כאמור, יצאה דורי בניה מהפרויקט ונכון למועד הדוח היא אינה 
 מבצעת עבודות כלשהן בפרויקט זה. 

 
הוציאה רשות המים לדורי בניה דרישת תשלום היטל הפקה בסך  2016בחודש אוגוסט 

, בגין הזרמת מי התהום 2016מיליון ש"ח אשר מועדה חל במהלך ספטמבר  11-של כ
שפרצו באתרי הפרויקט האמור. לעמדת דורי בניה, בהתאם לתנאי ההסכם שבינה לבין 

בחודש לא צפוי לחול על דורי בניה.  המזמין בפרויקט זה, התשלום של ההיטל האמור
שבתו לבית המשפט המחוזי בחיפה בבעניין זה הגישה דורי בניה ערר  2016נובמבר 

הטילה רשות המים המאזן, , לאחר תאריך 2017במרס  1ביום כבית הדין לענייני מים. 
בחודש בסכום ההיטל האמור.  ,אצל צדדים שלישייםעל חשבונות של דורי בניה עיקול 

העיקול צו מניעה כנגד  מתןבקשה ל 2017דורי בניה הגישה בחודש מרס  2017רס מ
באותו חודש התקיים דיון בבית הדין לענייני מים, במסגרתו הגיעו הצדדים האמור. 

מיליון ש"ח, שיוחזר במידה שהערר יתקבל,  1להסכמה כי כנגד תשלום זמני על סך של 
עיקול לא ימומש למשך שנה או עד סוף ההליך לא ינקטו הליכי גביה כנגד דורי בניה וה

בית הדין קבע כי רשות המים תשלח את דרישת התשלום לגורמים לפי המוקדם. בנוסף, 
 בעלי הקרקע, קבלן ההשפלה וחברת הניהול. –נוספים בפרויקט 
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, לאחר תאריך המאזן, הגישה דורי בניה תביעה לבית 2017יוסף כי בחודש מרס 
כל הנזקים שנגרמו  בגיןמיליון ש"ח, וזאת  32-המשפט כנגד חברת הביטוח בסך של כ

 האמורה. עניין דרישת תשלום רשות המים, לרבות אירוע ההצפה באתר בגין
 

 החזקות גינדי מקבוצת חברות ובין בין דורי בניה הסכם נחתם, 2016 בפברואר 2 ביום (3
 עבור מבצע דורי בניה קבלן שימשה בהם פרויקטים שני עם בקשר( המזמין -להלן)

 ביום במסגרתו מסחרי האמורים לסיכום הצדדים הגיעו לפיו(, הפרויקטים -להלן) המזמין
( As Is) הנוכחי במצבם בפרויקטים העבודות דורי בניה את תפסיק 2016 בפברואר 2

, כולל האמור המסחרי הסיכום .המזמין יורה עליו חלופי לקבלן או למזמין אותן ותמסור
דורי בניה  אחריות בגין למעט) דורי בניה והמזמין בין הדדי תביעות העדר, היתר בין

דורי בניה  העמידה אותן הערבויות של משמעותית הקטנה(; מסוימות עבודות לטיב
 העבודות דורי בניה לטיב אחריות צמצום וכן הפרויקטים עם בקשר המזמין לטובת

 על התחייבויותיו במלוא אינו עומד המזמיןנכון למועד הדוח  כי ,יצוין. שנקבעו המסוימות
לפרטים בדבר הליכים משפטיים המתנהלים אל מול המזמין האמור,  .האמור ההסכם פי

 להלן. ( 16.ד.19 ראה באור
 

   עם דניס סיבוס בע"מ ציוד ומכירת ניהול שירותי לקבלת הסכם (4
 

, בפניה העומדים האתגרים עם להתמודדותהננקטות על ידי דורי בניה  לפעולות משךבה
 לתקופה טווח קצר, ניהול שירותי בהסכם, 2016 במרס 18 ביום בניה דורי התקשרה

 קשור בלתי' ג צד, מ"בע סיבוס דניה מחברת ניהול שירותי לקבלת, כשנה של מוגבלת
 בניה דורי של מסוימים פרויקטים עם בקשר(, או דניה סיבוס השירותים נותן -להלן)
 לנותן ציוד למכירת וכן(, בהתאמה, השירותים או הניהול שירותי-ו הפרויקטים -להלן )

 , בהתאמה(. להלן עיקרי העסקה: ההסכם-ו העסקה -להלן) השירותים
 

 ביצוע של ניהול שירותי)א(  כוללים בניה לדורי השירותים נותן שיעמיד הניהול ירותיש
, השרון בהוד" פלוס"דורי  ובפרויקט ציונה בנס" דורי"וילה  בפרויקט עבודות יתרת

 הפרויקטים -להלן) החברה הוא בהם היזם אשר, סופיים בניה בשלבי המצויים
 שירותי(; )ב( +COST) 7% בתוספת לעלות השווה בסך תמורה כנגד וזאת(, להשלמה

 קשור בלתי שלישי צד הינו בו היזם אשר, אביב בתל" הארבעה"מגדלי  בפרויקט ניהול
 12-מ יותר לא אך, פרויקט באותו העבודות להשלמת עד וזאת( הנוסף הפרויקט -להלן)

 העבודות שביצוע ככל"ח. ש מיליון 2 של וכלל סופי בסכום תמורה כנגד, חודשים
 מנותן לדרוש רשאית תהא בניה דורי, האמורה בתקופה יסתיים לא הנוסף בפרויקט

חודשית  בתמורה פרויקט אותו לסיום עד אלה שירותים להעמיד להמשיך השירותים
בתקופת בדק לפי  המצוייםנוספת; )ג( שירותי ניהול בדק בכל הפרויקטים של דורי בניה 

היקף האחריות המוטלת על דורי בניה בהתאם להוראות הדין וההסכמים הרלוונטיים 
 לעלותניהול הבדק(, וזאת כנגד תמורה בסך השווה  שירותי -להלןלהם היא צד )

 כלל)עבור  הבדק שירותי מתן בתקופת"ח ש אלף 500 של קבוע חודשי סכום בתוספת
 (. אלה םשירותי ניתנים להם הפרויקטים

 
 בניה ולדורי, בלבד חודשים 12 של לתקופה נתנויי הבדק ניהול שירותי, ההסכם לפי

, מעולה ברמה השירותים את יספק כי התחייב השירותים נותן. זו תקופה להאריך הזכות
 ולהוראות הדין להוראות ובהתאם, שלו פרויקטים לגבי המקובלת מהרמה תפחת שלא

  .ההסכם
  

את זכויותיה והתחייבויותיה כקבלן ראשי כלפי מזמיני  המחתהמובהר, כי דורי בניה לא 
העבודות בפרויקטים, וכל הזכויות, ההתחייבויות והאחריות של דורי בניה כלפי מזמיני 

 העבודות בפרויקטים תיוותרנה כפי שהן, ללא שינוי.
 

וד הבניה שבבעלות דורי בניה עוד הוסכם כי נותן השירותים ירכוש מדורי בניה את כל צי
(, אשר מחירו הציוד -)מנופים, תבניות, מעליות וכו' לפי רשימה שתצורף להסכם; להלן

ייקבע על בסיס חוות דעת שמאי מוסכם. במקרה שנותן השירותים יסכים למחיר שנקבע 
ידי השמאי, תהא דורי בניה מחויבת למכור את הציוד במחיר כאמור. במקרה שנותן -על

ידי השמאי, והצדדים לא יגיעו ביניהם להסכמה, -רותים לא יסכים למחיר שנקבע עלהשי
תהיה לכל צד הזכות לבטל את רכישת הציוד בתוך זמן שנקבע. יצוין, כי חלק מהציוד 

 ידי דורי בניה במועד זה. -הנמכר במסגרת ההסכם אינו מצוי בשימוש על
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עוד הוסכם, כי נותן השירותים ישאיל לדורי בניה את הציוד הרלוונטי הנדרש לה להמשך 
ביצוע הפרויקטים אותם מבצעת דורי בניה ואשר אינם נכללים תחת ההסכם, וזאת ללא 

 תמורה נוספת. 
 

לבקשת נותן השירותים, החברה תהא ערבה להבטחת התחייבויות דורי בניה כלפי נותן 
מיליון ש"ח  10להסכם, וזאת עד לסכום לא מהותי בהיקף כולל של השירותים בהתאם 

  בלבד, וללא תמורה מצד דורי בניה.
 

כן  (.התקבל)אשר  2016באפריל  15-ותלה בצירוף נספח ביטוח מוסכם עד ההההסכם 
הותלה ההסכם בקבלת אישור האורגנים של דורי בניה להתקשרותה בו )אשר התקבלו 

(, ובקבלת אישור האורגנים של החברה להסכם ולערבותה של 2016במרס  16ביום 
-תוקף ההסכם הינו ל (.2016במרס  16החברה במסגרתו כאמור )אשר התקבלו ביום 

 חודשים, כפוף לזכותה של דורי בניה להארכה לגבי הפרויקט הנוסף ושירותי הבדק. 12
 

 הוסכם במסגרתה, האמור כםלהס תוספת על בניה דורי חתמה 2016 באוגוסט 2 ביום
 מגדלי" בפרויקט סיבוס דניה ידי-על שיינתנו השירותים כי, סיבוס דניה לבין בינה

 הפרויקטים בשני סיבוס דניה ידי-על הניתנים השירותים לתכולת בהתאם יהיו" הארבעה
 מוקדמת הרשאה שתינתן לכך בכפוף אולם, בהסכם שהוסכם כפי ולא, האחרים

 נותן או/ו משנה קבלן כל עם סיבוס דניה של התקשרותה לפני בניה מדורי ומפורשת
 וזאת, זה לעניין גורם אותו עם להתקשרשל דניה סיבוס  לזכותה כתנאי, כלשהו שירותים
+(. Cost) 7% בתוספת לעלות השווה בסך, בהסכם שהוסכמה זו על נוספת בתמורה

 תשלם סיבוס שדניה התמורה כי, להסכם התוספת במסגרת הצדדים בין הוסכם עוד
 בתוספת, ח"ש מיליון 12 של סך על תעמוד( נזכר לעילכ) הציוד מכירת בגין בניה לדורי

 עד, סיבוס דניה של שוטף חשבון מכל ח"ש מיליון 2 של סך קיזוז של בדרך וזאת, מ"מע
 הדוחנכון למועד  .סיבוס דניה ידי-על הציוד רכישת בגין התמורה מלוא של מלא לקיזוז

סכום תמורת , מתוך החשבונות השוטפים לדניה סיבוס. קוזזה מלוא התמורה האמורה
ה הפסד בני דוריהציוד, כפי שהוסכם בין הצדדים בתוספת להסכם כאמור, מגלם ל

ואשר נרשם בתקופת הדוח במסגרת סעיף מיליון ש"ח,  16-מירידת ערך ציוד, בסך של כ
מנגד יצוין, כי בהתאם ובכפוף  .בניה דוריהוצאות אחרות בדוח הרווח והפסד של 

מבצעת שלא  היאבפרויקטים אותם  בניה דורילהוראות ההסכם, ציוד המשמש את 
לדורי  סיבוס דניהכאמור, יושאלו על ידי  סיבוס לדניה, אשר נמכרו סיבוס דניהבאמצעות 

 בניה, ללא תמורה נוספת. 
 

לסיכום עקרוני לפיו שירותי הבדק נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הצדדים הגיעו 
לפי ההסכם האמור יוארכו לתקופה קצרה נוספת בת כחודש וחצי, ולדורי בניה תהיה 
אופציה להאריכה בחודש נוסף. עוד סוכם כאמור, כי דמי הניהול בגין שירותי הבדק 

   . טרם נחתם בין הצדדים הסכם מחייב ביחס לנ"ל.2017בינואר  1יופחתו החל מיום 
 
 הסכם תחת נכללים אינם אשר דורי בניה של אחרים קיימים לפרויקטים ביחסוין כי יצ

 בין, בביצועם המשיכה דורי בניהו שינוי כל חל לא, סיבוס דניה עם האמור הניהול שירותי
 בגין העבודות צבר, הדוח למועד נכון. מטעמה משנה קבלני באמצעות ובין בעצמה

 .ח"ש מיליון 106 -כ של בסכום הינו אלה פרויקטים
 

" הארבעה מגדלי" בפרויקט העבודה מזמיני עםדורי בניה התקשרה  2016 יוניחודש ב (5
 מ"בע הארבעה מגדלי' ג'חג וקבוצת רכישה קבוצת, הינם אשר( הפרויקט -להלן )

 הוגדל, היתר בין, לפיהןהתוספות להסכמים(,  -להלן) הפרויקט נשוא להסכמים בתוספות
 ח"ש יליוןמ 40-כ של בסך להסכמים בתוספות הוגדרו אשר העבודות ביצוע תמורת סכום
 עםבקשר  בניה דורי לבצע עתידה או/ו שביצעה חריגים או/ו נוספות עבודות בגין

, כך שהמועד האחרון לקבלת טופס הבניה עבודות ביצוע תקופת הוארכה וכן, הפרויקט
דל אחד נקבע תוספת )כאשר בקשר עם מג 2016למגדלים שבפרויקט נקבע לדצמבר  4

(, וכן הוסכם 2017ימים נוספים ללא פיצוי נוסף, כלומר עד לסוף פברואר  60גרייס של 
בתוספות  שנקבעו למועדים עד יוארך בפרויקט מסוימים חלקים מסירת מועדכי 

 לשאת תידרש היא האמורים במועדים תעמוד לאבניה  שדורי ככל כאשרלהסכמים, 
בנוסף, הוסכם על ויתור הדדי בלתי חוזר וסופי של רשימת  .מוסכמים פיצויים בתשלומי

דרישות ו/או טענות ו/או תביעות של מי מהצדדים כנגד משנהו נכון למועד החתימה על 
התוספות להסכמים, ולמעט בקשר עם טיב ביצוע העבודות והשלמתן בהתאם להוראות 

קט עדיין נמצא בבניה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הפרוי התוספות להסכמים.
 כאשר לדורי בניה קיימות טענות בדבר התארכות לוחות הזמנים של הפרויקט עקב
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ידי -פרויקט זה מנוהל על 2016נסיבות שאינן תלויות בה. יצוין כי החל מחודש אפריל  

 לעיל.( 4(טו(2.ב.11דניה סיבוס כמתואר בבאור 
 

במהלך שנת הדוח, הגיעה דורי בניה להבנות )חלקן בכתב( עם מזמיני עבודות נוספים  (6
בדבר יציאה מוסכמת משני פרויקטים נוספים. יצוין כי בגין אחד מהפרויקטים האמורים, 

בהכנסות מצטברות בסך של  2016-ו 2015דורי בניה הכירה בדוחותיה הכספיים לשנים 
מיליון ש"ח, ואילו בגין הפרויקט השני  8-ות בסך של כמיליון ש"ח ובהוצאות מצטבר 7-כ

 דורי בניה לא הכירה בסכומים מהותיים בסעיפי ההכנסות וההוצאות.
 

; כתבי שיפוי לנושאי משרה של לכהונות נושאי משרה של דורי בניהלעובדים ועדכונים ביחס  (טז
 :דורי בניה

 
, בעקבות חילופי השליטה, חוותה דורי בניה שורת 2016במהלך חודש ינואר  (1

התפטרויות של דירקטורים ובכלל זאת התפטרות של כל חברי הדירקטוריון שלה, והיא 
נותרה ללא דירקטוריון מכהן למשך כחודש ימים עד למינוי דירקטוריון חדש בחודש 

 ועמדים לכהונה כאמור. , בהתאם להצעה ששלחה החברה בדבר מ2016פברואר 
, החליט 2016בינואר  14ביום  - מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בדורי בניה (2

דירקטוריון החברה לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לשישה נושאי משרה ונושאי 
משרה בכירה המכהנים בדורי בניה )שאינם דירקטורים של דורי בניה וכן לא נושאי 

נושאי -כתב השיפוי ו -גם כנושא משרה בחברה( )להלן משרה בדורי בניה המכהן
פי כתב השיפוי כפופה לכך שנושא המשרה זכאי -המשרה(. התחייבות החברה על

 כתב -ידי דורי בניה )להלן-לשיפוי בפועל בהתאם לכתב השיפוי שניתן לנושא המשרה על
(, וכן לכך שסכום השיפוי המרבי לו זכאי נושא המשרה מדורי בניה בניה דורי של השיפוי

פי תנאי כתב השיפוי של דורי בניה(, הינו נמוך מסכום השיפוי המרבי כהגדרתו -)על
להלן, או כי אין בידי דורי בניה את היכולת התזרימית לממן את השיפוי לו זכאי נושא 

בטווח זמן קרוב למועד הרלוונטי המשרה בהתאם לכתב השיפוי של דורי בניה, וזאת 
לתשלום השיפוי. בהתאם להוראות כתב השיפוי, מתחייבת החברה לשפות את נושאי 

בכתב השיפוי של דורי בניה, בהתאם בשל כל חבות או הוצאה כמפורט המשרה 
להוראות והגבלות מסוימות מקובלות בקשר עם חובת השיפוי של החברה כלפי נושאי 

ם השיפוי, ובכלל זאת הגבלת סכום השיפוי לכל נושאי המשרה המשרה ובקשר עם סכו
מההון העצמי של החברה  25%במצטבר בגין חבויות מסוימות, באופן שלא יעלה על 

סכום השיפוי המירבי(. מובהר, כי סכום השיפוי המירבי לנושאי  -במועד הרלוונטי )להלן
בי לו זכאים נושאי המשרה המשרה של דורי בניה אינו נכלל במסגרת סכום השיפוי המיר

עקב נושאי המשרה שתוטל על של החברה. השיפוי יחול רק בגין חבות או הוצאה 
בדורי בניה בלבד וכפוף לכך שהחברה היתה  משרה ינושא םבתוקף היות יהםפעולות

-רוע הרלוונטי. עוד קובע כתב השיפוי שניתן עליבעלת השליטה בדורי בניה במועד הא
ה בו שילמה החברה שיפוי בנסיבות מסוימות ולאחר מכן חל בהן ידי החברה כי במקר

שינוי, התחייב נושא המשרה לעשות מאמצים סבירים שדורי בניה תשיב לחברה את 
 .סכום השיפוי ששולם לו

כדי להתאים את מצבת העובדים להמשך הירידה בהיקפי הפעילות התייעלות ו מטעמי (3
היקף  הפחתת בדבר החברה שלטגיה ממימוש האסטר וכחלקכאמור  דורי בניהשל 

 במהלך דורי בניה, נקטה החברה עבור בעיקרבפרויקטים  התמקדות וכןהפרויקטים 
של צמצום מצבת העובדים בה. לצד זאת, התווספו גם התפטרויות  במהלך 2016 שנת

עובדים בכירים. לאור האמור, הצטמצם מספר העובדים  הםיביניזומות מצד עובדים, 
בהשוואה למספר העובדים שהועסקו  2016בשנת  מהותי באופןדורי בניה המועסקים ב

דורי ב מועסקיםהכספיים  ותהדוח אישור, כך שנכון למועד 2015בדצמבר  31בה ביום 
 .עובדים 35 בניה

)לרבות יו"ר  כאמור דורי בניהשסיימו עבודתם ב בכירה משרה נושאי מספר חלף (4
תפקידים  בעלי 2016שנת  במהלך דורי בניה , מינתהדירקטוריון ומנכ"ל דורי בניה(

דורי תפקודה הרציף של  המשךאת  הבטיח. צעד זה בה הקייםהאדם  כח מתוך בעיקר
 וכןהאדם, סייע לשמור על הידע הארגוני בה  בכחהצמצום המשמעותי  חרף בניה

 .מאידך עלויות בהפחתת וסייעמחד  השל עובדים מקצועיים ב הישארותם את הבטיח
 מרכהונתו של )חלף  בניה דורי"ל כמנכ לכהן לוזון יעקב מר החל 2016 באפריל 15 ביום (5

(, וזאת חלף כהונתו כמשנה למנכ"ל המועד לאותו עד בניה דורי"ל כמנכ שכיהן מור אסף
, לאחר תאריך 2017בינואר  12ביום  בניה עד לאותו המועד. בדוריוסמנכ"ל תפעול זמני 

 המאזן, סיים מר יעקב לוזון את כהונתו כמנכ"ל דורי בניה.
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 , לאחר תאריך המאזן, מונה מר אריאל אברם למנכ"ל דורי בניה.2017בפברואר  1ביום  (6
נתנה לו החברה כתב שיפוי בדומה לכתבי  2017אברם, בחודש מרס לבקשתו של מר 

  ( לעיל.2השיפוי שניתנו לנושאי משרה נוספים של דורי בניה כנזכר בס"ק 
 

ורום גבס כלפי גורמים מממנים  בניהדורי  התחייבו להן פיננסיות מידה אמות בדבר לפרטים (יז
-ו( 2(ז.2.א.19 יםבאור ראהדה פיננסיות אלה ישלהן, ולרבות ביחס למידת עמידתן באמות מ

  להלן. (3(ז.2.א.19
 

לאחר תאריך המאזן, אישרו הדירקטוריונים של החברה ושל רום גבס , 2017 מרס בחודש (יח
)עת הפכה  2016הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין רום גבס, בתוקף מחודש אפריל 

, במסגרתו לתקופה של שלוש שניםהחברה( ורום גבס לחברה בת בבעלות מלאה של 
מעניקה החברה לרום גבס שירותי ניהול הכוללים, בין היתר, שירותי מנהלים )כהונת 
דירקטורים בדירקטוריון רום גבס(, סיוע בגיבוש ובקביעת האסטרטגיה ומדיניות רום גבס 

ללים שירותי פיקוח בענייני פעילותה, ניהול פעולות לשימור מוניטין, שירותים פיננסים הכו
פיננסי, שירותי פיקוח חשבות, שירותי פיקוח תקציבי, ייעוץ לגיוס מימון, שירותי תפעול, 
שירותי ייעוץ משפטי והשתתפות בעלות ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתמורה כולל של 

אלף ש"ח לחודש. בהתאם סך שירותי הניהול ששילמה רום גבס לחברה בגין שנת  300
 .אלפי ש"ח 2,700-מסתכם בכ 2016

 
 .Ronson Europe N.V -השקעה ב (3
 

, והינה רונסוןהמניות של  מהון 66%-כמחזיקה החברה בעקיפין  2016בדצמבר  31 ליום א(
. פולין, הרשומות למסחר בבורסה בוורש רונסון. מניות בעלת השליטה היחידה ברונסון

בעיקר בנייני דירות , למגורים"ן נדל מבני הקמה ומכירה של ,ייזוםרונסון עוסקת בעיקר ב
 .בפולין קרקע, צמודי מגורים למגורים וכן בתי

 
בסמוך למועד אישור הדוחות ו זלוטי 1.6 יהה 2016בדצמבר  31ליום  רונסוןמחיר מניית 
 מניות מונפקות מיליון 272-כ לרונסון 2016 בדצמבר 31 ליום. זלוטי 1.8 ינוהכספיים ה

חודש יצוין כי ב .(ידי רונסון ומהוות מניות רדומות-מיליון מניות המוחזקות על 108-כ)מתוכן 
 המניות שהון כך, לאחר תאריך המאזן, המניות הרדומות האמורות בוטלו, 2017מרס 

 .מניות 164,010,813הינו למועד אישור הדוחות הכספיים  רונסון של המונפק
 

)חברה  .RN Development Holdings B.Vהינה בעקיפין, דרך חברות  ברונסון ההשקעה
 .I.T.R. Dori B.V -ו (RN -)להלן (רונסון ממניות 12.8%החברה הולנדית דרכה מחזיקה 

 -, וביחדITR Dori -)להלןממניות רונסון(  53.3%)חברה הולנדית, דרכה מחזיקה החברה 
  .החברה תבשליט הינן השותפויותבמועד הדוח השותפויות(. 

 
 ITR שלו, הוחזקו השותפויות בשליטה משותפת של החברה 2016בדצמבר  23עד ליום 

2012 B.V.( להלן, תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל- ITR ת"י, -ו
מהון המניות  39.8%בהתאמה( כאשר כל אחד מהצדדים האמורים החזיק בעקיפין 

-ו ITR Dori של D מסוג המניות וןה במלוא החזיקה החברה אותה עת: המונפק של רונסון
ITR מסוג המניות הון במלוא החזיקה I של ITR Dori .ITR Dori שליטה בעלת היתה 

 רונסון של המניות מהון 64.2%-כ תאגיד שהחזיקב, שווים בחלקים, ITR עם יחד משותפת
שהחזיקה  RN של המניות בהון שווים בחלקים ITR-ו החברההחזיקו , כן כמו. אותה עת

החברה היתה צד להסכם בעלי אותה עת.  רונסון של המניות מהון נוספים 15.3% בעקיפין
 , אשר הקנה להן שליטה משותפת )בעקיפין( ברונסון.ITRמניות עם 

 
 ותיאטראות החברה בחנו 2015 שנת ובמהלך 2014 דצמבר מחודש החלקודם לכן, 

, חלקן או כולן, מהן מי החזקות או החזקותיהן למכירת עסקה לביצוע אפשרויות ישראל
 במהלך. האמור לקידום שירותים קבלת לשם השקעות בנק עם בהסכם והתקשרו, ברונסון

 תהליך את לקדם להמשיך שלא ישראל ותיאטראות החברה החליטו 2015 נובמבר חודש
 .הסתיים הבחינה תהליך ובהתאם האמור הבחינה
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פרסמה רונסון בבורסה לניירות ערך בוורשה, בפולין, דיווח הכולל  2016בנובמבר  10ביום 
, אשר העסקה( -להלןלשם אישור עסקה ) הזימון של אסיפה כללית של בעלי המניות של

 עיקריה כדלקמן: 
 

 ITRתמכור לרונסון את מלוא מניות רונסון שבבעלותה, במישרין ובעקיפין )המהוות כ- 
המניות הנמכרות(, בתמורה לסך  -להלןמהון המניות המונפק של רונסון כאמור( ) 39.8%

 הנחה קףיש זה מחיר. למניה זלוטי 1.3 של מחירמיליון זלוטי, המשקף  140.9 -כ של
 של בתקופהבבורסה לניירות ערך בוורשה  רונסון שלהממוצע ( על מחיר המניה דיסקאונט)

ידי דירקטוריון רונסון, והנחה על ערכן של -אישור העסקה עללמועד  שקדמוששת החודשים 
. שיעור ההנחה האמור נקבע במשא ומתן בין 2016ביוני  30מניות רונסון בספריה ליום 

 הצדדים. 
 

במישרין ידי מכירת מלוא זכויות רונסון -על ידי רונסון תמומן על הנמכרותרכישת המניות 
דונם  17-" )במקרקעין של כNOVAהידוע כפרויקט " בפרויקט נדל"ן של רונסון ,ובעקיפין

 המקרקעין -להלןבמוקאטוב בורשה )מחוז ישמינובה(, שרונסון החלה בהקמתו ובשיווקו( )
)וזאת באמצעות מכירת הזכויות בתאגידים המחזיקים בזכויות  הפרויקט, לפי העניין(-ו

זלוטי )שווי  מיליון 161.8 -בפרויקט ובמקרקעין(, אשר שווין לצורך העסקה נקבע בסך של כ
 הדירקטוריון ועדתידי -של הזכויות האמורות לפי הערכת שווי שהוזמנה על מהשוויהגבוה 

, אשר העריך את השווי של בלתי תלוי שווי מעריךידי -עללצורך עסקה זו,  רונסון של
נקבע במועד ההתקשרות כי  ולפיכךזלוטי(,  מיליון 147.2 -כהזכויות האמורות בסך של 

ITR  לרכישת הזכויות  בתמורהנוסף במזומן  תשלוםהשלמת העסקה  במועד לרונסוןתשלם
  .זלוטי מיליון 21-כ של בסךבמקרקעין ובפרויקט 

 
-תישא בכל המסים ותשלומי החובה בגין מכירת המקרקעין והפרויקט, ו רונסוןהוסכם כי 

ITR של המניות הנמכרות. כן הוסכם כי  מההעברהתשלומי המס הנובעים  תישא בכלITR 
( מחבות המס רווח ההון/מס החברות/מס 50%תשתתף עם רונסון ותישא במחצית )

ההכנסה, ככל שיהיו, כתוצאה ממכירת הזכויות בפרויקט ובמקרקעין, אשר לא יהיה ניתן 
 בקיזוז מהפסדים הניתנים לניצול.

 
רונסון אופציה וכן זכות הצעה ראשונה, בהתאמה, וכל תאגיד קשור שלה יקנו ל ITRבנוסף, 

( בכל פרויקט בתחום המגורים שכל תאגיד מקבוצת 50%להיכנס כשותפה )בשיעור של 
ת"י יבצע בפולין בארבע השנים שתחילתן ממועד השלמת העסקה )אלא אם שיעור 

-ותקבל זכות שימוש בשם "רונסון"  ITR (.50%-החזקותיה של החברה ברונסון יפחת מ
, שוק בתנאי, הפרויקט את"נובה" לצורך הפרויקט ללא תמורה נוספת. רונסון תמשיך לנהל 

חודשים ממועד  6תהיה זכות לסיים את ההתקשרות האמורה בתקופה של  ITR -ל כאשר
 השלמת העסקה.

 
 העסקה היבטים נוספים כדלקמן:  הכן כלל

 
העסקה, יערך ארגון : בטרם תבוצע ארגון מחדש של מבנה ההחזקות ברונסון (1)

ברונסון, במסגרתו תתבצענה עסקאות  ITR-מחדש של מבנה ההחזקות של החברה ו
, לרבות ITR-להעברת מניות רונסון ומניות חברות אם שלה שבשליטת החברה ו

, ותבוצע הפרדה משפטית ITRביטול הסכם השליטה המשותפת שבין החברה לבין 
ם בתאגידים הנזכרים לעיל וכלכלית של ההחזקות המשותפות של הצדדי

הליך ארגון ההחזקות  -ברונסון )להלן ITR-שבאמצעותם מוחזקות מניות החברה ו
לפעול לביצוע   ITR-כי אף אם לא תבוצע העסקה, בכוונת החברה והוסכם ברונסון(. 

 .2016עד לתום שנת ככל הניתן הליך ארגון ההחזקות ברונסון כאמור 
 
: הואיל משעבוד לטובת מחזיקי אגרות חוב של רונסוןשחרור הזכויות בפרויקט  (2)

( Fומלוא זכויות החברה בפרויקט ובמקרקעין שועבדו לטובת אגרות חוב )סדרה 
 28 -שהנפיקה רונסון לציבור, ואשר סך יתרת הערך הנקוב שלהן במועד הדוח הינו כ

נכס  העסקה בשחרור השעבוד האמור, וזאת באמצעות שעבוד הותנתהמיליון זלוטי, 
חלופי בהתאם להוראות מסמכי אגרות החוב האמורות או פירעון מוקדם של יתרת 

(. ככל האמורותהחוב למחזיקי אגרות החוב האמורות )או שילוב של החלופות 
 לבצע פירעון מוקדם של סדרת אגרות החוב האמורה כתנאי לשחרור רונסוןשתידרש 

השעבוד, היא תוכל לעשות שימוש בתמורה שתתקבל במזומן במסגרת העסקה 
בשחרור השעבוד על זכויות רונסון בפרויקט  הותנתהכאמור. השלמת העסקה 

 ובמקרקעין כאמור.
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: ויתור בעלי המניות של רונסון על ביצוע הצעת רכש ליתרת ההחזקות ברונסון (3)

למיטב ידיעת החברה, בהתאם להוראות הדין ההולנדי והדין הפולני הרלוונטיים 
הליך ארגון ההחזקות ברונסון והעסקה לחייב ביצוע הצעת היו לעסקה זו, עשויים 

רכש מנדטורית בקשר ליתרת החזקות רונסון המצויות בציבור, נוכח שינוי השליטה 
היה בעל השליטה "החדש" ברונסון ידי מי שי-הגלום במהלכים האמורים, וזאת על

לאחר השלמת המהלכים האמורים )היינו, התאגידים באמצעותם מחזיקה החברה 
 במניות רונסון, החברה ובעל השליטה בה(, בשיעורים הרלוונטיים לפי הדין ההולנדי

בהחזקה במניות רונסון. ביצוע הצעת רכש כאמור תידרש להתבצע לפי הוראות הדין 
זה. בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, בעלי המניות של רונסון, שאינם  הפולני לעניין

צד לעסקאות האמורות או צד קשור של מי מהם, רשאים לוותר על זכויותיהם לביצוע 
 הצעת הרכש כאמור, ובלבד שויתור כאמור יאושר באסיפת בעלי המניות של רונסון

מזכויות  90%ברוב של תוך שלושה חודשים ממועד שינוי השליטה כאמור וזאת 
ההצבעה של בעלי המניות של רונסון שהשתתפו באסיפה והצביעו כאמור, אשר אינם 
בעלי השליטה הנוכחיים ברונסון ו/או מי שפועל בשיתוף פעולה עימם. בהתאם, 

ידי בעלי המניות מקרב המיעוט -בקבלת הויתור האמור על הותנתההשלמת העסקה 
ווה יימון האסיפה הכללית שפרסמה רונסון כאמור והשל רונסון, ונושא זה נכלל בז

 . לעסקה מתלה תנאי
 
על דרישות הדין הרלוונטיות  הויתור: מלבד לעסקה רונסוןבעלי המניות של  אישור (4)

, , ברוב רגילרונסוןלאישור בעלי המניות של הוכפפה לביצוע הצעת רכש, העסקה 
 .לרבות הצבעתם של בעלי השליטה ברונסון

 
לקבלת הוכפפה גם : בנוסף לאמור לעיל, השלמת העסקה מתלים נוספיםתנאים  (5)

הסכמות נוספות מתאגידים מממנים רלוונטיים )לרבות הבנק המלווה של הפרויקט(, 
 וכן לקיום פרוצדורות שונות שהוסכמו. 

 
 של אישורה לאחר וזאת, רונסוןידי דירקטוריון -, אושרה העסקה על2016בנובמבר  8 ביום

)שהורכבה מדירקטורים בלתי  רונסוןידי דירקטוריון -מיוחדת שמונתה על בוועדה העסקה
בחינת העסקה  לשםתלויים, ואשר לוותה ביועצים משפטיים ובמעריך השווי כאמור( 

אישר כי להערכתו העסקה הינה  רונסון דירקטוריון. רונסוןוהמלצה בעניינה לדירקטוריון 
מסמכי העסקה  נחתמו בערב 2016בנובמבר  9 יוםב. רונסוןלטובת כל בעלי המניות של 

 בעלימיוחדת של  כללית אסיפה שלפרסמה זימון  רונסון, כאמור. ITRלבין  רונסוןבין 
 רכש הצעת לביצוע הדין דרישות על ויתור ולשם העסקה אישור לשם שלה המניות

 . 2016בדצמבר  22כמתואר לעיל, אשר זומנה ליום  מנדטורית
 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה במסמכים  2016בנובמבר  7ביום 
ובהסכמים הרלוונטיים לביצוע הליך ארגון ההחזקות ברונסון, וכן אישר את הסכמתה של 
החברה לויתור על זכות סירוב ראשונה הקיימת לה בעניין זה לפי מסמכי ההתאגדות של 

יות ברונסון, ועל הצבעתה של החברה לאישור החברות הרלוונטיות והסכם בעלי המנ
 העסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות של רונסון כאמור. 

 
התקשרה רונסון בתוספת לעסקה האמורה, במסגרתה הוסכם כי  2016בדצמבר  21ביום 

התמורה אשר תקבל רונסון בגין מכירת מלוא זכויותיה בפרויקט תגדל בסכום במזומן בסך 
התוספת לתמורה(, אשר ישולם לרונסון לא יאוחר מהמועד  -להלןיון זלוטי )מיל 9.9-של כ

ככל שהאסיפה הכללית של רונסון לא  2017ביוני  1שבו תחלק רונסון דיבידנד או ביום 
. בעניין זה יצוין כי חלק מהתוספת לתמורה, 2017ביוני  1תאשר חלוקת דיבידנד עד ליום 

שנכלל תמורה במזומן הסכום בהתאם, די החברה. י-שולם עליבהיקף לא מהותי לחברה, 
לרונסון במועד  ITR ידי-לתשלום עלמיליון זלוטי  34.3 -בסך מעודכן של כ םבעסקה הסתכ

 .השלמת העסקה
 

לפעול לכינוסה של אסיפה החברה נתנה הסכמתה, כפוף לדרישות הדין, כמו כן במקביל, 
החלטות שתתקבלנה בנושאים הבאים: כללית של בעלי המניות של רונסון להצביע בעד 

ידי בעל מניות של רונסון מקרב הציבור אשר -מינוי דירקטור נוסף, בלתי תלוי, אשר יוצע על
 הוצע טרם, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון) של רונסון( supervisory board-יכהן ב
 2017דיבידנד בשנת ; כפוף לדרישות הדין בדבר חלוקת דיבידנדים, חלוקת (כאמור מועמד

  להלן לעניין(ה( 3.ב.11)ראה באור  מיליון זלוטי 18-( בסך שלא יפחת מ2016)בגין שנת 
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; תיקון תקנון רונסון כך שניתן יהיה (2017שאושרה בחודש מרס ביניים חלוקה של דיבידנד 
לבעלי המניות של רונסון במקרה של הקצאת להגביל או להתנות על זכות הקדימה הקיימת 

)חלף רוב  80%של  או הקצאת מניות לעובדים( רק ברובמניות )למעט הקצאה ללא תמורה 
)נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  של שני שלישים, כקבוע בנוסח הנוכחי של התקנון(

להוראות  הוכפפהלכל השינויים האמורים  . יודגש כי ההסכמהטרם בוצע התיקון האמור(
 הדין. 

 
, ברוב הנדרש , אושרו באסיפה הכללית של בעלי המניות של רונסון2016בדצמבר  22ביום 

שר ויתור בעלי המניות ההחלטות הנדרשות בעניין העסקה, ובכלל זה או לפי הדין הרלוונטי,
ידי החברה ו/או בעל השליטה בה ליתרת ההחזקות -של רונסון על ביצוע הצעת רכש על

 ברונסון, בהתאם להוראות הדין הרלוונטי לעניין זה.
 

הודיעה רונסון כי היא ביצעה את העסקה במסגרתה מכרה את  2016בדצמבר  23ביום 
 175,119 -תמורת סך מעודכן של כ  ITR-למלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט 

-ברונסון על  ITRאלפי זלוטי. תשלום התמורה בוצע כנגד רכישה עצמית של מלוא החזקות
-ידי רונסון וכנגד תשלום במזומן כמתואר לעיל. מתוך התשלום במזומן האמור, סך של כ

 זלוטי מיליון 9.9-כ של בסך והיתרה ITRידי -מיליון זלוטי שולם במזומן לרונסון על 24.3
 תאושר במסגרתה רונסון של המניות בעלי של כללית אסיפה לאחר בסמוך לרונסון תשולם
בין  .המוקדם לפי, 2017 ביוני 1 ביום או 2016 בשנת רונסון תוצאות בגין דיבידנד חלוקת

  ITR-ל ישולם זלוטי מיליון 8.25 של סךמתוך הסכום האמור, הוסכם כי,  ITRהחברה לבין 
 .שבאמצעותן מחזיקה החברה ברונסון השותפויות ידי-על
 

 למניותהפכו  כתוצאה מכך)אשר  רונסוןידי -על ברונסון ITRרכישת מניותיה של  נוכח
, והן בוטלו כאמור בחודש מרס רונסוןבבעלות היו כל עוד  כלשהןזכויות הקנו , שלא רדומות
מהון המניות  66%-ברונסון לשיעור של כשל החברה  החזקותיהשיעור  גדל(, 2017

בעלת השליטה היחידה ברונסון. בהתאמה, גדל שיעור הינה של רונסון והחברה המונפק 
 בעקבות מהון המניות של רונסון. 34%-לשיעור של כ 20.4%-החזקות הציבור ברונסון מכ

  .מהעסקה כתוצאה זלוטי מיליון 41-כ של נקי רווח רשמה רונסון העסקה
 

למועד השלמת העסקה, טיפלה החברה בדוחותיה הכספיים בהשקעתה ברונסון לפי עד 
, רונסוןהינה החזקה ב השותפויותשל  פעילותן שמהות העובדה לאורשיטת השווי המאזני, ו

 עלהתאמות  בוצעוועליהם  רונסוןנתוני דוחותיה של הובאו בדוחות הכספיים של החברה 
 הדוחות את לדוחותיהצירפה  החברהכמו כן  .תבשותפויו החברה השקעת את לשקף מנת

 - להלן (האירופאי האיחוד ידי על שאומץ כפי IFRS -ל בהתאם הערוכים רונסון של הכספיים
EU)ה פי על רונסון של הכספיים הדוחות של ההתאמה השפעת , כאשר- IFRS שאומץ כפי 
עם השלמת העסקה, . מהותיות אינה ,IASB ידי על שפורסם כפי IFRS ל EU --ה ידי על

, לפרטים נוספים רונסוןדוחותיה הכספיים של מאחדת בדוחות כספיים אלה את  החברה
 .לעיל 3 ראה באור

 
ביצעה החברה  ,לראשונה, לצורך חישוב עודף העלות מהרכישה רונסון דוחות איחוד לשם

ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, פרומתאוס -, על(PPAעבודת הקצאת עלות רכישה )
ההתאמות לשווי ההוגן של נכסים מזוהים והתחייבויות בע"מ. במסגרת העבודה, נקבעו 

של רונסון לפי סך ההתאמות להון העצמי . לא זוהו נכסים בלתי מוחשייםו מזוהות שנרכשו
 .2016בדצמבר  23ליום  טיומיליון זל 10 -כסך של מסתכמות להעבודה האמורה 

 

 אורך חיים להפחתה (אלפי זלוטי)ב 

 )שנים(

  225,702 תמורה בעסקה

הון עצמי בספרים
*

 359,346  

  (1,509) התאמה לשווי הוגן בגין מלאי

  13,835 התאמה לשווי הוגן בגין מיזמים משותפים

 1 – 37 1,169 התאמה לשווי הוגן בגין רכוש קבוע

  479 נדל"ן להשקעההתאמה לשווי הוגן בגין 

  (1,594) התאמה לשווי הוגן בגין אגרות חוב

  (2,352) מס נדחה

  10,028 סה"כ התאמות להון העצמי

  369,374 הון עצמי מתואם
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 )המשך(ת: מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

החברה רווח  רשמההכספיים של החברה  שבדוחותיה ההפסד הנקי במסגרתכן יצוין כי 
 המאזניחזקת החברה ברונסון משיטת השווי הש"ח שנבע ממעבר  מיליון 54של  בסך

 חד להפסד מיוחס"ח ש מיליון 70 של סך, בנוסף לרווח האמורמלא לראשונה.  לאיחוד
קרן הון מהפרשי תרגום מטבע שיוחס להשקעה ברונסון מיום תחילת  ביטול בגין פעמי

הרווח  במסגרת ההון העצמי של החברה.ההשקעה בה, והוצג עד לאיחוד המלא לראשונה 
 מיליון ש"ח. 54 -הכולל בגין העסקה מסתכם לכ

 

 על הרווח הכולל השפעה 

 ש"ח( ליונייבמ)

 54 רווח מעלייה לשליטה 

 (70) מימוש קרן הון תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 (16) סה"כ השפעה על הרווח הנקי

הון מתרגום תנועה בהון העצמי בגין גריעת קרן 

 דוחות כספיים של פעילות חוץ

70 

 

 54 על הרווח הכוללהשפעה סה"כ 

 
 

  השוק של ההשקעה ברונסון: ושווי הכספיים בדוחות הערךלהלן  ב( 
 

 2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  

  
 שווי 

  מאזני 
 שווי
  *שוק

 שווי 
  מאזני 

 שווי
 *שוק

 אלפי ש"ח  

         
 149,015  181,659  158,468  214,004  מניות

 
. החברה ידי על בעקיפין המוחזקות רונסון מניות של השוק לשווי מתייחס השוק שווי *

 .ח"ש אלפי 239,740 -כ הינו הדוח למועד נכון רונסון של השוק שווי
 

  (100% -)כמוצג בדוחותיה של רונסון  רונסוןתמציתי של  כספימידע  (ג
 

 תמציתי על המצב הכספי:מידע כספי 
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח   

     
 825,672  659,480  נכסים שוטפים

 46,198  20,042  נכסים לא שוטפים 
 (191,816)  (210,201)  התחייבויות שוטפות

 (222,195)  (138,545)  התחייבויות לא שוטפות 

 457,859  330,776  נטו ,נכסים

 
 כספי תמציתי על הרווח הכולל:מידע 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016)*(  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 173,789  290,139  472,057  הכנסות

 13,537  52,845  115,579  רווח גולמי
 (20,675)  (19,421)  (21,615)  הוצאות הנהלה וכלליות

 3,936  (1,398)  (12,169)  (ההכנסה על)מסים הטבת מס 
 (17,265)  19,565  63,392  רווח )הפסד( כולל

 
במסגרת  "נובה"כוללות רווח חד פעמי בגין מכירת פרויקט  2016)*( התוצאות בשנת 

 .עסקת העלייה לשליטה
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 )המשך(ת: מוחזקובחברות השקעות  -  11 באור
 

  :ברונסון חברההתאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של ה (ד
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח   

     
 457,859  330,776  לעיל פירוט ראה –נכסים נטו ברונסון 

 (1,717)  (2,093)  נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה 

     
 456,142  328,683  נכסים נטו

 39.8%  66.1%  שיעור החזקה ברונסון

     
 181,545  217,260  נטו של רונסוןחלק הקבוצה בנכסים 

 התאמות לנכסים נטו בגין השקעת החברה 
 I.T.R. DORI B.V.  (3,256)  114-ב 

     
 181,659  214,004  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

 
 יםת דיבידנדוחלוק (ה
 

בסך כולל של  2014, אישרה רונסון חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת 2015בחודש דצמבר 
מיליון זלוטי(. הדיבידנד האמור התקבל בחברה  4.3-מיליון זלוטי )חלק החברה כ 10.9 -כ

 .2016בחודש ינואר 
 

-בסך כולל של כ 2015אישרה רונסון חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת  2016בחודש אוגוסט 
מיליון זלוטי(. הדיבידנד האמור התקבל בחברה  8.68-מיליון זלוטי )חלק החברה כ 21.8

  .2016בספטמבר 
 

 בסך דיבידנד חלוקת אושרה, 2017 במרס 1 ביום שהתקיימה רונסון של כללית באסיפה
 של חלקה. 2017 במרס 23 ביום לתשלום( למניה זלוטי 0.09) זלוטי מיליון 14.8 של

מיליון זלוטי. יצוין כי תשלום הדיבידנד האמור  9.8-כעומד על סך של  זה בדיבידנד החברה
 .2016תשלום דיבידנד חלקי בגין תוצאות רונסון בשנת מהווה 

 
 בין החליפין שערי להלן. הפולני הזלוטי הינו רונסון של הכספיים בדוחות ההצגה מטבע (ו

  :הדוח לתקופות ח"הש לבין הזלוטי
 

 בדצמבר 31 ליום  

  2016  2015 

     
 0.997  0.914  תקופה לסוף ח"שע

 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2016  2015  2014 

       
 1.1347  1.0312  0.974  תקופה ממוצע ח"שע

 
 .להלן 21 באור ראה ברונסון החברה של השקעתה על הזלוטי שער השפעת בדבר לפרטים

 
 של העצמי ההון קטן, 2015 בשנת הפולני הזלוטי של החליפין בשער ירידה בעקבות
 התאמות בסעיף הכולל הרווח על בדוח נזקפו אשר, ח"ש מיליון 21-כ של בסך החברה

 . חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות
 

 של העצמי ההון קטן, 2016 בשנת הפולני הזלוטי של החליפין בשער ירידה בעקבות
הכירה החברה לראשונה,  רונסון דוחות איחוד. עם ח"ש מיליון 16-כ של בסך החברה

אשר בוטלה ונזקפה לרווח והפסד קרן הון מהפרשי תרגום מטבע סכום האמור במסגרת ב
 מיליון ש"ח(.  54 -בסך של כ -)בצירוף יתרת הפתיחה שלה  איחודעם ה
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  :קבוע רכוש -  12 באור
 

 :6201 שנת

  ציוד  
 כלי
  רכב

 ציוד
 וריהוט
  משרדי

 מקרקעין
 )*( ומבנים

 שיפורים
 כ"סה  במושכר

 ח"ש אלפי 
            עלות

            
 126,684  10,840 -  14,506  810  100,528   2016 בינואר 1 ליום יתרה

 13,821  75 8,970  3,380  1,396  -  השנה במשך תוספות
 (99,054)  - (80)  (667)  (435)  (97,872)  השנה במהלך גריעות

            
 41,451  10,915 8,890  17,219  1,771  2,656  2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

            
            שנצבר פחת

            
 92,658  9,125 -  13,519  524  69,490   2016 בינואר 1 ליום יתרה

 23,144  642 1,499  2,076  878  18,049  השנה במשך תוספות

 (86,362)  - (5)  (67)  (380)  (85,910)  השנה במהלך גריעות
            

 29,440  9,767 1,494  15,528  1,022  1,629  2016 בדצמבר 31 ליום יתרה
            

 31 ליום מופחתת עלות
 12,011  1,148 7,396  1,691  749  1,027   2016 בדצמבר

 )*( מוצג לראשונה עם איחוד רונסון.
 

 :5201 שנת

  ציוד  
 כלי
  רכב

 ציוד
 וריהוט
  משרדי

 שיפורים
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח  

           עלות
           

 125,799  10,702  13,913  810  100,374   2015בינואר  1יתרה ליום 
 885  138  593  -  154  תוספות במשך השנה

           
 126,684  10,840  14,506  810  100,528  2015 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
           שנצברפחת 

           
 83,200  8,483  12,583  435  61,699   2015בינואר  1יתרה ליום 

 9,458  642  936  89  7,791  תוספות במשך השנה

           
 92,658  9,125  13,519  524  69,490  2015 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
 34,026  1,715  987  286  31,038   2015דצמבר ב 31 עלות מופחתת ליום

 
 

 :ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין -  13 באור
 

 וירידת ערך מוניטין מוניטין א.
 

 18 -כלחברה יתרת מוניטין המיוחס להשקעתה ברום גבס בסך של  2015 -ו 2016בדצמבר  31נכון ליום 
  מיליון ש"ח.

 
 מניבה יחידה מהווה אשר גבס רום של ההשבה בר הסכום את בניה דורי בחנה 2016בדצמבר  31 ליום 

 בהערכת כמפורט גבס רום של המזומנים תזרימי תחזית על בהתבסס המוניטין מיוחס אליה מזומנים
 גבס רום של ההשבה בר הסכום. תלוי בלתי חיצוני מעריך, מ"בע הוגן שווי חברת ידי-לבוצעה עש השווי
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 )המשך( :מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים -  13באור 
 

 בין, נקבע אשר גבס מרום הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי בסיס על וזאת שימוש שווי בסיס על חושב
 מס לאחר הניכיון שיעור. גבס רום נהלתהתקבלו מה אשר 2017תחזיות רום גבס לשנת ל בהתאם, היתר
 חמש לש לתקופה המזומנים תזרימי תחזיות(. 16% - 2015) 15% -כ הינו המזומנים תזרימי הוונו לפיו

 את שמהווה( זהה - 2015) 1.5% -כ של קבוע צמיחה בשיעור שימוש תוך נאמדוולטווח הארוך  שנים
 הגולמי המקומי התוצר צמיחת קצב אומדני על בהתבסס, ארוך לטווח הממוצע הצמיחה שיעור

 היתרה על עולה השבה בר סכוםש מאחר. בענף הרווחת בתחרות ובהתחשב הארוך בטווח היוהאוכלוסי
 יתרת בגין ערך ירידת קיימת לא 2016בדצמבר  31 ליום מזומנים המניבה היחידה של הכספיים בדוחות

 .האמור למועד נכון גבס לרום המיוחס המוניטין
 

חישוב שווי השימוש לרום גבס נתון לשינויים בהנחות  - בחישוב שווי השימוש והנחות המפתח ששימש
 רווח גולמי; שיעור ניכיון; שיעור צמיחת ההכנסות: המרכזיות הבאות:

 
שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות חושב על בסיס ממוצע שיעורו בעבר והערכות ההנהלה.  - גולמי רווח

 .4.5% - 6.4% -בכ גבסלאורך שנות התחזית נאמד שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות של רום 
 

שיעור הניכיון משקף את הסיכון התפעולי בפעילות רום גבס ושימש להיוון תוצאותיה  - הניכיוןשיעור 
 החזויות של רום גבס על פני אופק ההיוון.

 
, מידע ענפי פומבי, 2017 רום גבס לשנת תחזיותשיעורי הצמיחה מבוססים על  - שיעור צמיחת ההכנסות

 באשר להעמקת נתח השוק שלה בעתיד.  שיעורי צמיחה היסטוריים של רום גבס והערכות הנהלתה
 

בהתייחס להנחות ששימשו לקביעת שווי השימוש של רום גבס, עולה כי  - ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
בהיעדר שינויים מהותיים בהנחות יסוד אלו, לא תחול ירידה משמעותית בסכום בר ההשבה אשר עלולה 

 לות באופן משמעותי על פניה.לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של רום גבס לע
 

 מערכות מידע - נכס בלתי מוחשי ב.
 

הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי  נכסי
עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת,  המותקנותמחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות 

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי  שיונותיר
 מוחשיים.

 
 

 :חוב אגרות בגין שוטפות חלויות ,אחריםו בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי -  14 באור
 

  ההרכב: א.
 

  
 שנתית ריבית שיעור

   משוקלל

 בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2016  2016  2015 

 אלפי ש"ח  %   

       :ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים .1
 -  1,426  6.51  הלוואה לרונסון מצד קשור  
 161,879  137,214  2.6-4.4   לזמן קצר ללא הצמדה משיכת יתר והלוואות 
 396  396  4.1  מבנקים  לזמן ארוך חלויות שוטפות של הלוואות 

     139,036  162,275 

       (:1) אגרות חוב חלויות שוטפות של .2
 -  5.56  78,301  (C)רונסון סדרה  חוב אגרות בגין 
 44,715  44,489  7.21   בגין אגרות חוב )סדרה ו'( 
 10,727  10,735  3.60  בגין אגרות חוב )סדרה ז'( 

     133,525  55,442 

        

 -  24,034  3.45  (2הלוואות מבעל שליטה ) .3

        
 .להלן .ג.17 באור ראה , לרבעון עדכון ריבית,לפרטים בדבר אגרות החוב (1)
 להלן. (6.א.)8לפרטים ראה באור  (2)
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 )המשך( :אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, חלויות שוטפות בגין אגרות חוב -  14באור 
 

  בבנקים החברה והלוואות אשראי מסגרות סטטוס ב.
 

הפיננסיות של החברה מבנקים מממנים הועמדו לה מעת לעת לזמן קצר והובאו לחידוש  האשראי מסגרות 
הסתיימו על פי  ,2015שהועמדו לה בשנת  ,ואישור מדי תקופה. בהתאם, מסגרות אשראי של החברה

 )וללא קשר לחילופי השליטה בחברה(.  2016תנאיהן המקוריים בתחילת שנת 
 

תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים למועד הדוח,  
החברה פועלת אל מול בנקים מממנים שלה לשם חידוש ו/או עדכון  הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות.

תקופות פירעון של הלוואותיה מהם, אשר יכלול, בין היתר, פירעונות של חלק מסכומי ההלוואות לפי 
ניין. למועד זה, תקופותיהן של הלוואותיה הקיימות של החברה מבנקים מוארכות בפועל על ידי הבנקים הע

  .הרלוונטיים לתקופות קצובות קצרות
 
 .א.19 באורבאשר לביטחונות ולאמות מידה פיננסיות החלות ביחס לאשראי מתאגידים בנקאיים, ראה  ג.

 להלן.
 
 להלן. .ג.17יות החלות ביחס לאגרות החוב של החברה ראה באור באשר לאמות מידה פיננסיות והתחייבו .ד
 
 

 :שירותים ולנותני לספקים התחייבויות -  15 באור
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

 133,125  106,002   חשבונות פתוחים
 64,912  46,061  רעוןיהמחאות לפ

 110,050  100,244  הוצאות לשלם בגין עבודות בביצוע

  252,307  308,087 

 
 

 :זכות ויתרות זכאים -  16 באור
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

 17,898  9,853  מוסדות ועובדים בגין שכר
 2,405  -  מוסדות ממשלתיים

 5,225  22,321   לשלםהוצאות 
 1,466  -  התחייבות לבעלי קרקע

 8,968  8,011  מקדמות ממזמיני עבודה
 661  1,446  זכאים ויתרות זכות אחרות

  41,631  36,623 
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 :שוטפות לא התחייבויות -  17 באור
 

  :הרכבה א.
 

  6201 בדצמבר 31

   
שיעור 

  ריבית נקוב
שיעור ריבית 

  יתרה  אפקטיבית
יתרה בניכוי 

 חלויות שוטפות

 ח"אלפי ש  %   
         בנקאיים:הלוואות מתאגידים  .1
 18,995  19,391  2.6 – 4.7  2.6 – 4.7  לא צמודות מדד 

          
 98,294  98,294  14.4  2.45  *הלוואה מגזית ישראל  .2

          
         :רונסוןאגרות חוב  .3
 -  5.56  3.74  78,301  (C סדרהחוב )אגרות  
 5.31  3.3  4,617  4,617  (F)סדרה  חוב אגרות 
 6.06  6.06  20,357  20,357  (G)סדרה  חוב אגרות 
 6.06  2.64  11,078  11,078  (H)סדרה  חוב אגרות 
 5.81  5.28  13,815  13,815  (I)סדרה  חוב אגרות 
 5.41  5.32  13,700  13,700  (J)סדרה  חוב אגרות 
 5.41  5.33  9,119  9,119  (K)סדרה  חוב אגרות 
 5.31  4.6  9,213  9,213  (L)סדרה  חוב אגרות 
 5.46  5.36  8,966  8,976  (M)סדרה  חוב גרותא 
 5.41  4.91  9,085  9,085  (N)סדרה  חוב אגרות 
 5.31  5.22  4,063  4,063  (O)סדרה  חוב אגרות 
 5.25  5.35  13,666  13,666  (P)סדרה  חוב אגרות 
 5.31  5.12  8,937  8,937  (Q)סדרה  חוב אגרות 
          
         ** :החברהאגרות חוב  .4
 85,878  133,466  7.21  7.55  (2אגרות חוב )סדרה ו'( )ג. 
 88,977  96,613  3.60  3.65  (3אגרות חוב )סדרה ז'( )ג. 

       434,997  301,472 
          

       552,682  418,761 

 
 5201בדצמבר  31

   

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור ריבית 
  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
 חלויות שוטפות

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %  %   
         הלוואות מתאגידים בנקאיים: .1
 10,441  10,837  3 - 4.3  3 - 4.25  לא צמודות מדד 

          
 14,702  14,702  2.45  2.45  *הלוואה מגזית ישראל  .2

          
         :החברה אגרות חוב .3
 134,144  178,860  6.25  6.8  (2אגרות חוב )סדרה ו'( )ג. 
 96,539  107,265  3.05  2.9  (3אגרות חוב )סדרה ז'( )ג. 

       286,125  230,683 

          

       311,664  255,826 

 
לפרטים בדבר התקשרות  ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(. , היתה גזית2015בדצמבר  31ליום   *

 .א. לדוחות הכספיים.33החברה בהסכם עם גזית ישראל לרבות בהתייחס להלוואה האמורה, ראה באור 
, לאחר תאריך המאזן, 2017ידי החברה בחודש ינואר -לפרטים בדבר אגרות חוב )סדרה ח'( שהונפקו על **

 .ב. להלן. 33ראה באור 
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 )המשך( :התחייבויות לא שוטפות -  17באור 
 

  :2016 בדצמבר 31 ליום המאזן תאריך לאחר רעוןיהפ מועדי ב.
 

  
 שנה

  ראשונה
 שנה
  שנייה

 שנה
  שלישית

 שנה
  רביעית

שנה 
 חמישית

 
 כ"סה

 )אלפי ש"ח(  

             
 לאמתאגידים בנקאיים  הלוואות

  -  2,274  16,721  396  מדד צמודות
-  

19,391 
             

 98,294  -  -  98,294  -  -  * ישראל מגזית הלוואה
             
             רות חוב רונסון:גא

 78,301  -  -  -  -  78,301  (C)סדרה  חוב אגרות

 20,357  -  -  -  20,357  -  (G)סדרה  חוב אגרות

 11,078  -  -  -  11,078  -  (H)רונסון סדרה  חוב אגרות

 4,617  -  -  -  4,617  -  (F)רונסון סדרה  חוב אגרות

 9,213  -  -  -  9,213  -  (L)רונסון סדרה  חוב אגרות

 13,815  -  -  13,815  -  -  (I)רונסון סדרה  חוב אגרות

 4,063  -  -  4,063  -  -  (O)רונסון סדרה  חוב אגרות

 13,700  -  -  13,700  -  -  (J)רונסון סדרה  חוב אגרות

 9,119  -  -  9,119  -  -  (K)רונסון סדרה  חוב אגרות

 9,085  -  -  9,085  -  -  (N)רונסון סדרה  חוב אגרות

 8,966  -  8,966  -  -  -  (M)רונסון סדרה  חוב אגרות

 8,937  -  8,937  -  -  -  (Q)רונסון סדרה  חוב אגרות

 13,666  -  13,666  -  -  -  (P)רונסון סדרה  חוב אגרות 

             
             ** :אגרות חוב החברה

  32,204  10,735  10,735  10,735  אגרות חוב סדרה ז' 
 

32,204 
 

96,613 
 133,467  -  -  44,489  44,489  44,489  אגרות חוב סדרה ו' 

             
 552,682  32,204  63,773  205,574  117,210  133,921  הכל סך

             
לפרטים בדבר  , היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(.2015בדצמבר  31ליום   *

.א. 33התקשרות החברה בהסכם עם גזית ישראל לרבות בהתייחס להלוואה האמורה, ראה באור 
 לדוחות הכספיים.

, לאחר תאריך 2017ידי החברה בחודש ינואר -)סדרה ח'( שהונפקו עללפרטים בדבר אגרות חוב  **
 .ב. להלן.33המאזן, ראה באור 

 
 :אודות אגרות החוב נוסף מידע ג.

 
 ו'( )סדרה חוב אגרות (1
 

 ש"ח מיליון 70 של נקוב בערך ו'( )סדרה חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 2010שנת ב
 מיליון 68.4-כ של לסך הסתכמה הנפקה, הוצאות בניכוי נטו, התמורה הנקוב. לערכן בתמורה

 -כסך כולל נוסף של שהסתכמו ל סדרה האמורהבוצעו הרחבות ל 2010-2013בשנים  ש"ח.
 .ע.נ. מיליון 232.3

 
 הינה שבמחזור '(ו סדרה) החוב אגרות. נ.הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

 שווים שנתיים חצי תשלומים עשר בשישה לפירעון עומדת החוב אגרות קרן "ח.ש 124,238,338
 נשאו החוב אגרות 2016בדצמבר  31ליום . 2019 בדצמבר 1 ליום ועד 2012 ביוני 1 מיום החל

נוכח הוראות שטר הנאמנות . לצרכן המחירים למדד צמודות ,7.55% של בשיעור שנתית ריבית
, החוב אגרות בדירוג ירידה ותחול במידה, שיידרשו ככל, להתאמות כפוף הריבית שיעורלפיהן 

 עלה שיעור הריבית , נוכח ירידה בדירוג אגרות החוב האמורות2016בינואר  14החל מיום 
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 )המשך( :התחייבויות לא שוטפות -  17באור 
 
 תשלומים בשניהחוב משולמת  אגרות בגין הריבית .כאמור 7.55%ל מד עועו 6.8% -השנתית מ 

 .2019 בדצמבר 1 וכולל עד 2012 ביוני 1 מיום החל שנתיים חצי
 

  )סדרה ז'( חוב אגרות (2
  

פי דוח -'( עלזש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  77,913,000 החברההנפיקה  2013שנת ב
 -התמורה נטו, בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לסך של כ. 2013 באוקטובר 23הצעת מדף מיום 

בוצעה הרחבה לסדרה  2014בשנת  .3.08% -כ ההאפקטיבית הימיליון ש"ח ושיעור הריבית  77
 מיליון ש"ח. 30-האמורה, בהנפקה פרטית, תמורת סך כולל של כ

 
 הינה שבמחזור'( ז סדרה) החוב אגרות. נ.הע יתרת הכספיים הדוחות אישור למועד נכון

)קרן(  לפירעון עומדותוהן ש"ח ערך נקוב כל אחת  1בנות הינן אגרות חוב  .ח"ש 97,121,700
מקרן אגרות  10%תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  4: )א( כדלקמן

-)כולל(; ו 2019עד  2016בספטמבר של כל אחת מהשנים  30החוב )סדרה ז'(, אשר ישולמו ביום 
ר מקרן אגרות החוב, אש 30%תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של  2)ב( 

 )כולל(.  2021עד  2020בספטמבר של כל אחת מהשנים  30ישולמו ביום 
 

 קרן, צמודה 3.65% שלריבית שנתית קבועה בשיעור  נשאוהחוב  אגרות 2016 בדצמבר 31 ליום
. 2013 ספטמבר חודש בגין 2013 באוקטובר 15 ביום שפורסם לצרכן המחירים למדד, וריבית

 ותחול במידה, שיידרשו ככל, להתאמות כפוף הריבית שיעורנוכח הוראות שטר הנאמנות לפיהן 
 באפריל 1 ליום ועד 2016 בינואר 14 מיום החל(, להלן 3)ראה ס"ק  החוב אגרות בדירוג ירידה
 שיעור עמד, האמורות החוב אגרות בדירוג ירידה נוכח, (הבאה הריבית תקופת תחילת) 2017

, 2017 אפרילב 1 מיום החל. 3.65% על, 2016 באפריל 1 מיום החל המעודכן השנתית הריבית
 השנתית הריבית ריופחת שיעו( להלן. ג.33 באור ראה) האמורות החוב אגרות בדירוג העלאה נוכח

 מדי תשולם'( ז)סדרה  החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי היתרה לע הריבית .3.4% על ויעמוד
 2014 מהשנים אחת כל של בספטמבר 30 וביום במרס 31 ביום שנתיים חצי תשלומים 2 -ב שנה

 )כולל(.  2021 עד
 

החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ז'( אשר עיקריהן 
 מפורטות להלן:

 
 "ק ד(החברה התחייבה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט בס -הון עצמי מתואם מינימלי א(

פי הדוחות הכספיים -להלן, הונה העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו להלן, על
 200-מ המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת

 מיליון ש"ח.
 

החברה התחייבה כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט  -נטו CAP -יחס חוב פיננסי נטו ל ב(
-נטו, כהגדרתם להלן, על CAP-להלן, היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה ל "ק ד(בס

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי 
, ובלבד שההון העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו להלן, לא 75%העניין, לא יעלה על 

 מיליון ש"ח.  200יפחת מסך של 
 
ברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ז'( במחזור, אגרות החוב תהיינה הח ג(

ידי חברה מדרגת, וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות תהיינה בשליטתה -מדורגות על
 של, תגרום לעליה A2ירידה בדירוג אגרות החוב )סדרה ז'( של החברה מדירוג החברה. 

 בשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב )סדרה ז'( כלהלן: )כולל( 1% עד
 ;ללא שינוי בריבית –ירידה בדרגה אחת 

 ;השנתית הריבית לשיעור 0.25%תוספת של  –דרגות  2ירידת 
 ;לשיעור הריבית השנתית 0.5%תוספת של  –דרגות  3ירידת 
 ;לשיעור הריבית השנתית 0.75%תוספת של  –דרגות  4ירידת 
 .לשיעור הריבית השנתית 1%תוספת של  –רגות ד 5ירידת 

 .האמורות דירוג אגרות החובשינויים בשיעור הריבית נוכח שינויים בראה לעיל לעניין 
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 -הגדרות ד(
פי הדוחות הכספיים -)א( שלושה רבעונים עוקבים רצופים, על - "הבדיקה תקופת"

-הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים; או )ב( שני רבעונים עוקבים רצופים, על
פי הדוחות הכספיים הרלבנטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים, אם ירד הדירוג של 

או דירוג  S & Pל חברת מעלות ש BBBאגרות החוב )סדרה ז'( מתחת לדירוג ישראלי 
ידי חברת דירוג אחרת, ככל -של מידרוג )או דירוג מקביל כפי שייקבע על Baa2ישראלי 

שתבוא במקום חברת הדירוג שצוינה בדוח הצעת המדף(. ככל שאגרות החוב )סדרה ז'( 
יהא ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג שייחשב לעניין זה -תהיינה מדורגות בו זמנית על

 הדירוג הגבוה מבין החברות המדרגות. 
הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, ולרבות זכויות מיעוט, שטר  - "מתואם עצמי הון"

 הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 
ך, בתוספת חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארו - "פיננסי חוב"

חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית, כפי שסעיפים אלה מופיעים 
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, והכל כלפי תאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים 

 אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן.
רת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי חוב פיננסי )כהגדרתו לעיל( בניכוי ית - "נטו פיננסי חוב"

 יתרת השקעות לזמן קצר.
"CAP בהתאם, מקובלים חשבונאיים כללים לפי עצמי הון בתוספת נטו פיננסי חוב - "נטו 

 .החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות
 

 .לעיל הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה, הכספיים הדוחות אישור ולמועד הדוח למועד נכון
 

נוספות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ז'( כמפורט  בהתחייבויות לעמוד, התחייבה החברה בנוסף
החברה: שלא ליצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה לטובת  בשטר הנאמנות. בין היתר, התחייבה

כל עוד תהיינה אגרות  (שלילי)שעבוד צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי 
ה ז'( קיימות במחזור. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שיעבוד שוטף החוב )סדר

בכל אחד מהמקרים המפורטים בשטר הנאמנות; שלא לבצע הרחבה של  נכסיה כללעל  כללי
לפיו אין בהנפקת אגרות  מראשסדרת אגרות החוב אלא אם התקבל אישור של חברת הדירוג 

גרות החוב )סדרה ז'( הקיימות במחזור לפני הרחבת הסדרה, החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג א
-ושהיקף הסדרה לאחר ההרחבה לא יעלה על היקף ההרחבה שאושר על ,כפי שהוא באותה עת

למרות האמור לעיל החברה תהא רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב . ידי חברת הדירוג כאמור
אגרות החוב )סדרה ז'( הקיימות במחזור לפני )סדרה ז'( גם אם יהא בהרחבה כדי לפגוע בדירוג 

( מכלל הקולות 2/3הרחבת הסדרה, כפי שהוא באותה עת, כפוף להחלטה ברוב של שני שלישים )
 נוסףתנאי  של המשתתפים והנמנים בהצבעה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'(, למעט הנמנעים.

עמידת החברה באיזו מבין להרחבת סדרת אגרות החוב הוא שעצם ההרחבה לא יביא לאי 
ההתניות הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות; שלא לבצע חלוקת רווחים שלאחריה יפחת ההון 

מיליון ש"ח;  240לפי הדוחות המאוחדים של החברה, מסך של  ,לעיל כהגדרתוהעצמי המתואם, 
נו, מההכנסות( מהיקף פעילותן )דהיי 70%כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ז'( במחזור, לפחות 

של החברה )סולו( ושל חברות בת בבעלות מלאה של החברה יהא באחד או יותר מתחומי 
  הפעילות הבאים: נדל"ן ו/או תשתיות ו/או אנרגיה.

 
 '(ח)סדרה  חוב אגרות (3
 

ידי -מיליון ש"ח שהונפקו על 105 -לפרטים בדבר אגרות חוב )סדרה ח'(, בערך נקוב כולל של כ 
, לאחר תאריך המאזן, במסגרת הנפקה לציבור לפי תשקיף, ראה 2017החברה בחודש ינואר 

  להלן. .ב.33באור 
 
 פדיון מוקדם מלאו דורי בניה של )סדרה א'(פדיון מלא של אגרות חוב  (4

  
פי דוח -ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'(, על 90,000,000הנפיקה דורי בניה  2013שנת ב

 . 2013ביולי  8ביום והרחבת סדרה  ,2013באפריל  25הצעת מדף מיום 
 

)ביוזמתה(, בפדיון מוקדם, את מלוא יתרת אגרות החוב דורי בניה פדתה  2015באפריל  20ביום 
ש"ח ע.נ. בתוספת ריבית צבורה והפרשי הצמדה( בתמורה  67,500,000שהיו במחזור אותה עת )

לשם מימון ביצוע הפדיון  החברהקיבלה הלוואה מ דורי בניהש"ח. מיליון  70.2 לסך כולל של
 בבאורכאמור  בניה דורי עסקתהמוקדם כאמור. ההלוואה האמורה הומרה להון במסגרת 

המוקדם של אגרות  הפדיון בגין פסדבה הכספיים. דורי בניה הכירה בדוחותיה עילל (י(2.ב.11
  מיליון ש"ח. 1.6-החוב בסך של כ
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  אגרות חוב של רונסון: (5
 

 2016 בדצמבר 31 ליום נכון במחזור ומצויות רונסון שהנפיקה החוב אגרות אודות פרטים להלן
 (:ש"ח)באלפי 

 
מועד  שיעור ריבית סדרת אגרות חוב

 פירעון
יתרת קרן בתוספת 

 הריבית הצבורה

 )באלפי ש"ח(

 C  * Wibor 6M+3.75% 2017 76,912סדרה 

 F Wibor 6M+3. 5% 2018 20,464סדרה 

 G Wibor 6M+4.25% 2018 11,149סדרה 

 H Wibor 6M+4.25% 2018 4,645סדרה 

 I Wibor 6M+4% 2019 9,217סדרה 

 J Wibor 6M+3.6% 2019 14,167סדרה 

 K Wibor 6M+3.6% 2019 4,113סדרה 

 L Wibor 6M+3.5% 2018 13,848סדרה 

 M Wibor 6M+3.65% 2020 9,140סדרה 

 N Wibor 6M+3.6% 2019 9,232סדרה 

 O Wibor 6M+3.5% 2019 9,140סדרה 

 P 5.25% 2020 9,141סדרה 

 Q Wibor 6M+3.5% 2020 13,752סדרה 

 204,920 סה"כ

 
 14. לפרטים ראה באור יתרת האג"ח לפירעון מוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות בלבד  *

 לעיל. 
 

 P-ו C  ,F ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,Qמסדרות  במחזוריש אגרות חוב  לרונסון הדוח למועד נכון
אשר אינן רשומות   Gאגרות חוב מסדרה וכן ,המירותהרשומות למסחר בבורסה בוורשה ואינן 

 למסחר ואינן המירות. 
 

( אגרות החוב )סדרה 1כל סדרות אגרות החוב האמורות אינו מובטחות בשעבוד כלשהו, למעט )
C ,)בסכום כולל של  יזמיותמספר נכסי נדל"ן בבעלות מספר חברות  שלמובטחות בשעבוד  אשר

יחס בין שווי הנכסים המשועבדים לבין הערך ה לפיה להתחייבות בהתאםכמאה מיליון זלוטי,  עד
 אשר(, F( אגרות החוב )סדרה 2)-; ו90%-( לא יפחת מCהנקוב של אגרות החוב )סדרה 

 מיליון זלוטי.  42-כ עד של בסך יזמית חברה בבעלות"ן נדל נכס של בשעבוד מובטחות
 

פיננסיות  מידה אמות על לשמורמחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות  כלפירונסון התחייבה 
כמפורט להלן )ההגדרות של יחס החוב נטו להון, מלאי, ומועד/תקופת הבדיקה הינן לפי תנאי 

 60%לא יעלה על  להון נטו חוב היחס: C מסדרההאג"ח הרלוונטי( כלפי מחזיקי אגרות החוב 
קופת חילקה דיבידנד או ביצעה רכישה עצמית של הונה בת רונסוןהבדיקה, כאשר אם  מועדב

, F ,G ,H ,I ,J ותמחזיקי אגרות החוב מהסדר כלפי; 50%הבדיקה, אזי היחס אמור לא יעלה על 
K L ,M ,N ,O ,Q ו-P :הבדיקה; וכן ביחס לאגרות  מועדב 80%לא יעלה על  להון נטו חוב היחס

 אגרות, כן כמו. הבדיקה במועד 50% על יעלה שלא למלאי נטו חוב יחס גם נקבע(, Gחוב )סדרה 
 מגבלות( החוב מאגרות לחלק)ביחס  כגון, נוספים ומגבלות תנאים כוללות רונסון שהנפיקה החוב

 עם עסקאות על מגבלות(, unregulated) רשויות היתרי קיבלו שטרם בקרקעות השקעה על
 טרם שלה החוב אגרות עוד כל כי רונסון התחייבה כן. החוב מאגרות לחלק ביחס קשורים צדדים
 ולמועד 2016בדצמבר  31. נכון ליום למסחר רשומות תהיינה רונסון של מניותיה, במלואן נפרעו
 עומדת בכל ההתחייבויות האמורות.  רונסון, הדוח
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  של החברה החוב אגרות רוגיד ד.
 

ז' של החברה, מדירוג -סדרות אגרות החוב ה', ו' והודיעה מדרוג על הורדת דירוג  2015באפריל  26ביום 
2A  3לדירוגA (credit review  בהודעה .)הודיעה  2015 ביולי 27 מיום נוספתעם השלכות שליליות

  .האמורות הסדרותעם השלכות שליליות( של  Credit Review) A3 הדירוג בחינת המשךמדרוג על 
 
 3Aז' של החברה מדרוג -ג סדרות אגרות החוב ו' ווהורדת דירהודיעה מדרוג על , 2016ינואר ב 14יום ב

לסדרות אגרות החוב של  3Baaדרוג על הארכת דירוג יהודיעה מ 2016באפריל  26ביום . 3Baaלדירוג 
 . וודאי לא כיוון עם, החברה

 
, 2017אר פברו, בחודש מדרוגידי -ז'( של החברה על-לפרטים בדבר עדכון דירוג אגרות החוב )סדרות ו' ו 

, ראה יציב באופק Baa2לאחר תאריך המאזן, במסגרתו הועלה דירוג אגרות החוב האמורות לדירוג של 
  להלן. .ג.33באור 

 
 .להלן 21 באור ראה ארוך, לזמן התחייבויות של הצמדה לתנאי באשר .ה
 
, המדף של החברהבדבר ביטול תשקיף  2014באשר להודעת רשות ניירות ערך לחברה מחודש אוקטובר  ו.

  להלן. .ב.20ראה באור 
 
  עיקרי ההתנהלות אל מול הנאמנים והנציגות של מחזיקי אגרות החוב של החברה ז.

 
 -ז' של החברה )להלן-מחזיקי אגרות החוב של סדרות ו' ו, כונסו מספר אסיפות של 2016במהלך שנת 

אפשרויות לנקיטת הליכים משפטיים  ולרבות לשםהשליטה בחברה, חילופי נוכח מחזיקי אגרות החוב(, 
מניות השליטה מכירת ורכישת  עסקאותהן באשר להגנה על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב, ל

באסיפות  .החוב הן באשר ליכולת החברה לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרותובחברה, 
וב והנאמנים. בעקבות זאת נערכו חילופי האמורות מונתה נציגות משותפת ועורכי דין למחזיקי אגרות הח

  ,נתונים שוניםתכתובות בין ב"כ החברה וב"כ הנאמנים למחזיקי אגרות החוב, לרבות בשל דרישות לקבלת 
שזימנה החברה אותה  אסיפה כלליתאודות אודות עסקאות שונות של החברה )לרבות עסקת רום גבס(, 

פעילות החברה וחברות מוחזקות שלה. כן אודות ושל החברה, אשראי המסגרות אודות סטטוס , עת
התחייבויותיה למגבלות על בעניין ה ממטע, פרסמה החברה כתב התחייבות 2016פברואר חודש ב

, בהתאם 2016שהוגדרה )"סטנדסטיל"(, אשר תוקפו הסתיים בחודש מרס בתקופת ביניים ה פעילות
אישור נקיטת הליכים משפטיים נגד החלטה לם להוראותיו, נוכח זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב לש

 .  התקבלהלא אשר החברה בעניין עסקת רום גבס, 
 

על  2016בהתאם למכתבים של הנאמנים למחזיקי אגרות החוב, מתוך הכספים ששילמה החברה בשנת 
י חשבון קרן וריבית אגרות החוב האמורות, הופקדו בחשבונות מיוחדים על שם הנאמנים תשלומים לכיסו

לעמדת החברה, התשלומים שהופקדו הכלכליים והמשפטיים.  הם, לרבות יועציניםהוצאות הנאמ
 חולקת החברה. חוב אגרות למחזיקי םמיכתשלו ועניין דבר לכלבחשבונות המיוחדים האמורים נחשבים 

 שהובהרה)עמדה  ניםהנאמ יםשדורש סביר מידה קנה מכל החורגים הגבוהים ההוצאות סכומי על
 םזכאי יויה ניםהנאמ לפיהן הנאמנות ישטר להוראות בהתאם פועלת היא כי מדגישהו(, מכבר זה ניםלנאמ

 בלבד. סבירות הוצאות בגין החזר לקבלת
 

 
 :לעובדים הטבות בשל התחייבויותו נכסים -  18 באור

 
 מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד א.

 
 פיצויי בתשלום הקבוצה חברות חייבות/החברה חייבת, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 שיקבל ההטבות סכומי. מסוימות בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פנסיה או/ו פרישה

 ומשכורתו שלו הוותק שנות מספר על מתבססים, כאמור פרישה בעת לפיצויים זכאי שיהיה עובד
 .האחרונה

 
 לפנסיה( משולב נוסח) הרחבה צו לרבות, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם, בנוסף
 חברות מחויבות/החברה מחויבת(, ההרחבה צו - להלן) 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה

 לשם(, הקופות - להלן) באלה כיוצא אחרות קרנות או פנסיה קרנות, גמל לקופות הפקדות בביצוע הקבוצה
 . ן/לעובדיה פיטורים לפיצויי ן/ממחויבותה חלק כיסוי ולשם ן/עובדיה של פנסיוני ביטוח כיסוי
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 פיטורים פיצויי בגין כאמור הקבוצה חברות/החברה הפקדות, ההרחבה בצו האמורים לתנאים בכפוף
 חברות בחרו/החברה בחרה שלגביהן הקבוצה חברות/החברה הפקדות וכן, ההרחבה צו מכוח המחויבות

 באות, ההרחבה בצו המפורט באופן כך על הודיעו/והודיעה" פיטורים פיצויי במקום" שיבואו הקבוצה
 התקופות, הרכיבים, השכר בגין, פיטורים פיצויי לחוק 14 לסעיף בהתאם פיטורים פיצויי תשלום במקום

 (. 14 סעיף לפי הפקדות - להלן) בלבד ההפקדה נעשתה בגינם והשיעורים
 

 סעיף לפי הפקדות באמצעות מכוסה שאינה פיטורים לפיצויי הקבוצה חברות/החברה מחויבות יתרת בגין
 המחויבות יתרת - להלן) ההרחבה צו של לתוקף כניסתו למועד שקדמו העסקה תקופות בגין לרבות, 14

 על לפיצויים אישיות גמל לקופות כספים שוטף באופן הקבוצה חברות מפקידות/החברה מפקידה(, לפיצויים
 במקום באים ואינם לפיצויים המחויבות יתרת חשבון על הינם כאמור שהופקדו סכומים. העובדים שם

 לרמת מחויבות אינן/מחויבת אינה הקבוצה חברות/החברה לפיצויים המחויבות יתרת בגין. פיטורים פיצויי
 .כלשהי מינימלית הפקדה

 
 וכן עובדיה של פנסיוני ביטוח לכיסוי הפקדות לביצוע בישראל הקבוצה חברות/החברה התחייבות
 להפקדה תכניות מהוות, 14 סעיף לפי הפקדות לביצוע בישראל הקבוצה חברות/החברה התחייבות

 כאמור מוגדרת הפקדה תכניות במסגרת שהופקדו סכומים. השוטפות ההפקדות ידי על המכוסות מוגדרת
 אין הקבוצה לחברות/לחברה אלה מוגדרת להפקדה תוכניות בגין. הכספי המצב על בדוחות כלולים אינם

 בקופות שנצברו בנכסים די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע משתמעת או משפטית מחויבות כל
 ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירות המתייחסות העובד הטבות כל את לשלם כדי בקרנות או

 . הקודמות
 

 לסיכון הקבוצה חברות/החברה את חושפת אשר מוגדרת להטבה תכנית מהווה לפיצויים המחויבות יתרת
 הנכסים על שהתשואות) השקעה ולסיכון( מהחזוי גבוהות תהינה השכר שעליות בעיקר) אקטוארי

 הגמל בקופות המבוצעות ההשקעות(. מהחזוי נמוכות תהינה לפיצויים האישיות הגמל בקופות שהושקעו
 אגף של ולפיקוח שונות לתקנות וכפופות הקופות של המנהלות החברות ידי על מנוהלות לפיצויים האישיות

 (.ההשקעה דרכי לגבי לרבות) האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק
 
 תכניות להטבה מוגדרת .ב
 

פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות כאמור לעיל, לחברה/לחברות הקבוצה בישראל התחייבות לתשלומי 
הטבה מוגדרת. בגין התחייבות זו קיימים יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברה 

 31והחברות הבנות כספים. סכומי ההתחייבויות לפיצויים, נטו, הכלולים בדוחות על המצב הכספי לימים 
ות לפיצויי פרישה לבין נכסי תכניות הפיצויים, משקפים את הפער שבין ההתחייב 2015-ו 2016בדצמבר 
 ד' להלן.-כמפורט ב

 
 הכספי המצב על בדוח המוצגים הנכסיםג.       

 
 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015  

 "חש אלפי 

הנובעות מתכניות הממומנות )במלואן  מחויבויותהערך הנוכחי של ה

 40,544 27,551 (או בחלקן

 33,979 22,877 התוכניתהשווי ההוגן של נכסי 

   

 6,565 4,674 התחייבות נטו בדוח על המצב הכספי
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 :נטו בהתחייבות התנועה .ד

 
 

ערך נוכחי של 

 המחויבות

שווי הוגן של 

 נכסי התוכנית

)נכס(  התחייבות

 נטו

 "חש אלפי 

    

 6,565 33,979 40,544 2016בינואר  1ליום  יתרה

    

 3,921 - 3,921 עלות שירות שוטף

 41 - 41 עלות שירות עבר

 302 936 1,238 הוצאות )הכנסות( ריבית

    

 5,200 936 4,264 

    מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו:

התשואה על נכסי התכנית, למעט סכומים 

 )הכנסות( הריביתשנכללו בהוצאות 

- (1,780) 1,780 

הפסדים )רווחים( אקטואריים הנובעים משינויים 

 בהנחות פיננסיות 

(353) - (353) 

הפסדים )רווחים( אקטואריים הנובעים מתיאומים 

 בהתאם לניסיון

(1,562) - (1,562) 

    

 (1,915) (1,780) (135) 

    כספיים דוחות מתרגום הפרשים

    לתוכנית:הפקדות 

 (4,266) 4,266 - הפקדות המעביד

    :תשלומים מהתוכנית

 (1,754) (14,524) (16,278) התשלומי הטב

    

 (16,278) (10,258) (6,020) 

 4,674 22,877 27,551  2016בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

82 

 :)המשך( לעובדים הטבות בשלהתחייבויות ו נכסים -  18באור 
 

 

ערך נוכחי של 

 המחויבות

שווי הוגן של 

 נכסי התוכנית

)נכס(  התחייבות

 נטו

 "חש אלפי 

    

 5,791 33,101 38,892  2015בינואר  1ליום  יתרה

    

 6,516 - 6,516 עלות שירות שוטף

 274 1,054 1,328 הוצאות ריבית

 7,844 1,054 6,790 

    מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו:

התשואה על נכסי התכנית, למעט סכומים שנכללו 

 בהוצאות )הכנסות( הריבית

- (906) 906 

אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות  רווחים

 פיננסיות

(641) - (641) 

רווחים אקטואריים הנובעים מתיאומים בהתאם 

 לניסיון

(204) - (204) 

    

 (845) (906) 61 

    

    הפקדות לתוכנית:

 (5,773) 5,773 - הפקדות המעביד      

    :תשלומים מהתוכנית

 (304) (5,043) (5,347) התשלומי הטב     

 (5,347) 730 (6,077) 

 6,565 33,979 40,544  2015בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 

 

ערך נוכחי של 

 המחויבות

שווי הוגן של 

 נכסי התוכנית

התחייבות )נכס( 

 נטו

 "ח ש אלפי 

    

 5,832 29,853 35,685 2014בינואר  1ליום  יתרה

    

 7,231 - 7,231 עלות שירות שוטף

 (467) 1,743 1,276 הוצאות )הכנסות( ריבית

 8,507 1,743 6,764 

    מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו:

התשואה על נכסי התכנית, למעט סכומים שנכללו 

 בהוצאות )הכנסות( הריבית

- (577) 577 

הפסדים )רווחים( אקטואריים הנובעים משינויים 

 בהנחות פיננסיות

(871) - (871) 

הפסדים )רווחים( אקטואריים הנובעים מתיאומים 

 בהתאם לניסיון

(282) - (282) 

    

 (1,153) (577) (576) 

    

    הפקדות לתוכנית:

 (5,698) 5,698 - הפקדות המעביד      

    :מהתוכניתתשלומים 

 (531) (3,616) (4,147) התשלומי הטב      

 (4,147) 2,082 (6,229) 

 5,791 33,101 38,892  2014בדצמבר  31ליום  יתרה
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 הנחות אקטואריות ו.
 

 להטבה המחויבות של הנוכחי הערך את לקבוע כדי ששימשו המשמעותיות האקטואריות ההנחות להלן
 :מוגדרת

 
  2016  2015  2014 

  % 

       
 3.8  4.9  3.7  * שיעור ההיוון

       
 3.8  4.5  3.7  שיעור עליית שכר צפויה

 
 מבוסס 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים מוגדרת להטבה המחויבות בקביעת ששימש ההיוון שיעור * 

 בקביעת ששימש ההיוון ששיעור בעוד, גבוהה באיכות קונצרניות ח"אג של התשואה שיעור על
 ח"אג של תשואה על מבוסס היה 2014 שנת של השלישי הרבעון לתום עד מוגדרת להטבה המחויבות

 .ממשלתיות
 
 

 :תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19 באור
 

  ואמות מידה פיננסיות שעבודים א.
 

 הינן: במאזן הכלולות בשעבודים המובטחות ההתחייבויות יתרות (1
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     שוטפות התחייבויות
)כולל  אחריםומתאגידים בנקאיים  לזמן קצר אשראי

 19,557  126,233  ת מתאגידים בנקאיים(חלויות שוטפות של הלוואו

     
     לא שוטפותהתחייבויות 

 10,841  39,856  ואחרים התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 
 
פיננסיות מות מידה וא טחונותבידי חברות הקבוצה -על ניתנו רבויותעו התחייבויות להבטחת (2

  :כמתואר להלן
 

 זכויות על בסכום הגבלה וללא ראשונה בדרגה שעבוד דרך על והמחאה קבועים שעבודים א(
 במקרקעין.

 
 .שטחים משוכרי כספים לקבלת זכות והמחאות ותמשכונ ב(
 
 עבודה. מזמיני עם חוזים של זכויות והמחאת ותמשכונ ג(
 

על כל הרכוש, הנכסים, הזכויות וזכויות הביטוח הנובעות מהם,  וצפיםשעבודים קבועים  ד(
ימצאו בבנקים מסוימים ומניות בחברות ישנמצאים או ש כספיים, ניירות ערך פרוייקטים

כמו כן, קיימים שעבודים צפים על תקבולים מרוכשי דירות ופרוייקטים מוחזקות מסוימות. 
 בליווי בניה.

 
כלפי בנקים מסוימים שלא ליצור לטובת אחרים, ללא קבלת  והתחייב קבוצההחברות  (ה

 .ןהסכמתם מראש, כל שעבוד שוטף על נכסיה
 
 
 
 
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

84 

 :)המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19באור 
 
יקטים שונים אשר במסגרתם ם בחוזים לקבלת ליווי בנקאי לפרוהחברה קשורה עם בנקי (ו

נדרשת  ה לשירותי ליווי בנקאי לפרויקט,חוז במסגרתמקבלת החברה מסגרות אשראי. 
קט, להמציא לבנק את החוזים עם קבלני בנק את כל זכויותיה בגין הפרויהחברה לשעבד ל

ואת חוזי המשנה והספקים, לשעבד לטובת הבנק את חשבונות הבנק המתייחסים לפרויקט 
בדצמבר  31 ליוםקדונות יהפ סךאישור הבנק למשיכות מחשבונות אלו. ולקבל את המכר 
"ח ש אלפי 83,380 בנקאי עמד על סך שלהליווי חוזי הבמסגרת ו המשועבדים 2016

 .(ש"ח אלפי 87,893 - 2015)
 
 פיננסיות מידה אמות ז(

 
 מבנקים ערבויותל אשראי מסגרותו תוכספי אשראי מסגרות קבלת לצורך - החברה (1)

 המאוחד המאזן מסך החברה של עצמי הון ביחס לעמוד החברה נדרשת ,שונים
, לבקשת החברה, 2014 אוגוסטבחודש אמת המידה(.  -)להלן  15%-מ יפחת שלא

אישרו בנקים אשר בהם קיימות לחברה כל מסגרות האשראי הנוכחיות, כי 
הכספיים  מהדוחות החללעמידה באמת המידה כאמור תחול רק  החברההתחייבות 

 ההתחייבותאחד,  לבנק ביחס) 2014בדצמבר  31של החברה שיפורסמו לאחר יום 
 כן(. 2015 לשנת הראשון הרבעון שלמהדוחות הכספיים  החל רק תחול האמורה

, כי האמור לעיל חל לרבות בקשר עם דוחות כספיים של החברה לתקופות ובהרה
, האמורים הבנקים אישרו 2015 מרס בחודש. מחדש גההצ נעשתהקודמות 
 של האמורה התחייבותהש כך תוארך האמורה הסכמתם כי, החברה לבקשת

 ביוני 30 יוםלרק החל מהדוחות הכספיים של החברה  תחולהחברה כלפיהם 
2015. 

 
, כי הגדרת "הון עצמי מאוחד" 2014בחודש אוגוסט  עם הבנקים האמורים הוסכם כן 

מול  החברההכלולה באמת המידה האמורה )לפי נוסחה בהסכמים השונים של 
 הועמדוש בעלים הלוואות גם יכלול כאמור עצמיהבנקים האמורים( תתוקן כך שהון 

 כלפי יחתמו/או ו נחתמו לגביהן אשר, שלה בת לחברות/או ו לחברה יועמדו/או ו
 (. subordination) נחיתות כתבי הרלוונטי הבנק

 
 עומדתהחברה  2016בדצמבר  31וליום  2015בדצמבר  31נכון ליום  כי יצוין

  .ההאמור המידה באמת
 

מתאגידים בנקאיים  ו/או ערבויותמסגרת אשראי כספי לצורך קבלת  - דורי בניה (2)
, שונים ו/או חברות ביטוח נדרשת דורי בניה לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות

  שהינן כמפורט להלן:
 

 18% עד 13% -מ יפחת שלא)בתוספת הלוואות בעלים( עמידה ביחס הון  (א)
-מ יפחת שלא)בתוספת הלוואות בעלים(  הון ובסך דורי בניה של המאזן מסך
 "ח. ש מיליון 100

 
 שלא( ובתוספת הלוואות בעלים עמידה ביחס הון )בניכוי נכסים לא מוחשיים (ב)

 . בניה דורי של המאזן מסך 15% -מ יפחת
 

 ח. "נזילות""מיליון ש 40-שלא תפחת מ דורי בניהשמירה על נזילות של  (ג)
מזומנים ושווי מזומנים בתוספת השקעות לזמן קצר  -לעניין זה משמעה 

 מסגרות אשראי כספי לא מנוצלות.ובתוספת 
 

שלא יעלה ואחרים לבנקים  דורי בניהשמירה על היקף חובותיה הכספיים של  (ד)
 .המאזןמסך  30%על שעור של 

 
 בניה דורי שלמסך ההון  70%ביחס חוב פיננסי שלא יעלה על  עמידה (ה)

  ם(.ינכסים לא מוחשי בתוספת הלוואות בעלים ובניכוי)
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ביחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות אשר הועמדו  עמידה (ו)
כלפי צדדים  בניה דוריי נותני אשראי שונים להבטחת התחייבויות של יד-לע

 בתוספת הלוואות בעלים ובניכוימסך ההון ) 3שלישיים שלא יעלה על פי 
 גוףאישר ה, דורי בניה לבקשתכי,  יצוין .בניה דורינכסים לא מוחשיים( של 

 בניה דורי התחייבותכי  2016מעת לעת במהלך שנת  הרלוונטי פיננסיה
 ביניים לתקופות הכספיים דוחותל בקשר תקוים לא זה בסעיף כאמור כלפיו
 הפיננסי הגוף אישר, המאזן תאריך לאחר, 2017 מרס חודשב .2016 לשנת

כאמור לא תקוים ביחס לדוחות  כלפיו בניה דורי התחייבות כי האמור
ותקוים רק החל מהדוחות הכספיים של  2016בדצמבר  31הכספיים ליום 

ני ובי 30אשר יומצאו לו לא יאוחר מיום  2017במרס  31דורי בניה ליום 
2017. 

 
 בניה דורי של הפיננסי החוב בסכום הבנק של חלקו עוריש כי התחייבות (ז)

 להבטחת שונים אשראי נותניי יד-לע הועמדו אשר ערבויות בתוספת
 . 30%לא יעלה על  שלישיים צדדים כלפי בניה דורי של התחייבויות

 
לטובת צד ג' כלשהו, למעט  בניה דורינכסי  על התחייבות שלא ליצור שעבוד (ח)

ים קבועים על נכסים ספציפיים שיבטיחו אך ורק אשראים שיינתנו שעבוד
 לצורך רכישתם של אותם נכסים. לדורי בניה

 
התחייבות שלא להמחות ו/או לא למכור ו/או לא להחכיר ו/או לא להשכיר ו/או  (ט)

, כולם או דורי בניהלא למסור ו/או לא להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של 
מקצתם, ללא הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש, למעט פעולות כאמור 

  .דורי בניהבמהלך העסקים הרגיל והשוטף של 
 

 עומדת בניה דורי, הכספיים הדוחות אישור ולמועד 2016 בדצמבר 31 ליום נכון
 .האמורות הפיננסיות המידה באמות

 
לצורך קבלת מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות מתאגידים בנקאיים  - רום גבס (3)

שונים ו/או חברות ביטוח נדרשת רום גבס לעמוד באמות מידה פיננסיות, שהינן 
 כמפורט להלן: 

 
מסך המאזן של רום גבס ובסך הון )יחד  20%עד  15%של עמידה ביחס הון  (א)

 ליון ש"ח.מי 36עד  15עם הלוואות בעלים, ככל שישנן( מזערי של 
 

 מיליון ש"ח. 30-שמירה על נזילות של רום גבס שלא תפחת מ (ב)
 

על היקף חובותיה הכספיים של רום גבס שלא יעלה על שעור של  שמירה (ג)
 מסך המאזן.  30%

 
התחייבה כלפי תאגיד בנקאי לא לדרוש פירעון הלוואות בעלים  בניה דורי (ד)

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 גבס לו מרו
בתנאים כאמור, התחייבה דורי בניה כי לא תמשוך מרום גבס כספים כלשהם 
בין כפירעון הלוואות בעלים, בין כתשלום דמי ניהול ובין כתשלום דיבידנדים 

 ו/או חלוקה.
 

כולם או מקצתם, לצד שוטף או קבוע על נכסיה, התחייבות שלא ליצור שעבוד  (ה)
שלישי ללא הסכמת התאגיד הבנקאי מראש ובכתב ולא לתת בטוחות מכל 
סוג שהוא לצדדים שלישיים מבלי לתת לתאגיד הבנקאי את האפשרות לקבל 

 את אותן בטוחות קודם.
 

התחייבות להלוות כספים לבעלי המניות ולפרוע לבעלי מניותיה הלוואות  (ו)
בתנאי כי אין בהלוואה ו/או בפירעון ההלוואה קיימות ו/או עתידיות, אך ורק 

 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  (ז)
 ת התאגיד הבנקאי.התחייבויות רום גבס ללא הסכמ

 
התחייבות לא לשנות את הרכב המניות וזהות בעלי המניות ברום גבס והיחס  (ח)

 .ביניהם ללא הודעה מראש ובכתב לתאגיד הבנקאי
 

התחייבות כי לא יהיה שינוי בבעלות ובשליטה ישירה ברום גבס, אלא  (ט)
 .בהסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש

 
התחייבות לאי ביצוע מיזוג ו/או שינוי מבני, מבלי לקבל את הסכמת התאגיד  (י)

הבנקאי לכך בכתב ומראש. לעניין זה "מיזוג", לרבות כל פעולה שתוצאתה 
רכישת עיקר נכסיה של רום גבס או שכתוצאה ממנה נרכשות מניות של רום 

 וכשתרגבס המקנות לרוכש שליטה ברום גבס או כל פעולה שכתוצאה ממנה, 
 של מניות או אחר תאגיד של נכסיו עיקר, בעקיפין או במישרין, גבס רום

 .תאגיד באותו שליטה לה המקנות, אחר תאגיד
  

 .)רווח תפעולי בתוספת פחת( חיובי בכל שנת פעילות  EBIDTAהצגת (יא)
 

ו/או לא להחכיר ו/או לא להשכיר ו/או  ו/או לא למכור להמחותשלא  התחייבות (יב)
לא למסור ו/או לא להעביר בכל אופן שהוא את נכסיה של רום גבס, כולם או 
מקצתם, בלי הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש, למעט פעולות כאמור 

 .במהלך העסקים הרגיל והשוטף של רום גבס
 

ברום גבס כלפי תאגידים  המניות בעלי התחייבובהמשך להתחייבויות כאמור, 
בנקאיים, בין היתר, לא למשכן, לא לשעבד, לא למכור ולא להעביר את מניותיהן 
ברום גבס ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים מראש ובכתב, כל עוד האשראי 

 המנוצל לא נפרע. 
 

בכל מקרה בו תפר או לא תקיים רום גבס איזו מהתחייבויותיה האמורות כלפי 
יים יהיו התאגידים הבנקאיים רשאים להעמיד לפירעון מיידי את התאגידים הבנקא

 הסכומים אשר ניתנו במסגרת השירותים הבנקאיים או כל חלק מהם. 
 

 בכל עומדת גבס רום, הכספיים הדוחות אישור ולמועד 2016 בדצמבר 31 ליום
  .האמורות הפיננסיות המידה אמות

 
 (יא(2.ב.11יוסף כי, שיעבוד מניות רום גבס ומימוש אופציית המכר כאמור בבאור 

לא לעיל, נעשו בתיאום עם הגורמים המממנים של דורי בניה ושל רום גבס והם 
בהתחייבויותיה של דורי בניה או של רום גבס כלפי הגורמים המממנים  פגעו

 האמורים.
 
 בנקאי מתאגיד אנרגיה דוריידי -על בנקאיות ערבויותקבלת  כנגד - דורי אנרגיה (4)

 החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן: נדרשת
 

פי דוחותיה הכספיים -הונה העצמי המתואם של החברה, כהדרתו להלן, על (א)
 מיליון ש"ח. 200-המאוחדים, לא יפחת מ

 
נטו של  CAP-היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה, כהגדרתו להלן, ל (ב)

פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, לא יעלה על -החברה, כהגדרתו להלן, על
75% . 

 
  -לעניין זה 

 
הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, ולרבות זכויות  -" הון עצמי מתואם"

מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של 
 החברה. 
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חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,  -" חוב פיננסי"

בתוספת חוב לזמן ארוך, בתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית, כפי שסעיפים 
תאגידים אלה מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, והכל כלפי 

 בנקאיים, מוסדות פיננסיים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן.
חוב פיננסי )כהגדרתו לעיל( בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים  -" חוב פיננסי נטו"

 ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר.
"CAP מקובלים חשבונאיים כללים לפי עצמי הון בתוספת נטו פיננסי חוב -" נטו ,

 .החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות םבהתא
 

אישור מהמוסד פיננסי האמור כי התחייבות  התקבל 2014אוגוסט  בחודש
הכספיים של  מהדוחות החלתחול רק  האמורותת המידה והחברה לעמידה באמ

. כן הוסכם, כי הגדרת "הון עצמי 2014בדצמבר  31החברה שיפורסמו לאחר יום 
כלול גם הלוואות בעלים תתתוקן כך ש ותהמידה האמורת ו" הכלולה באמתואםמ

ידי החברה ו/או חברות -הפיננסי על מוסדאשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי ה
ידי מי שהעמיד את הלוואת הבעלים, כתבי נחיתות -בנות שבבעלותה ועל

(subordination ;)הגדרת וכי "CAP  נטו" הכלולה באמות המידה האמורות
א תתייחס להון עצמי מתואם )בנוסחו המתוקן לעיל( ולא להון עצמי תתוקן כך שהי

 לפי כללים חשבונאיים מקובלים.
 

ידי דורי אנרגיה -בהתייחס לערבויות הבנקאיות האמורות, ניתנה גם התחייבות על
נטו שלה אינו עולה על   CAP-טו של דורי אנרגיה לנהיחס בין החוב הפיננסי לפיה 
בים כך נה כהגדרתם לעיל, בשינויים המחויהאמורים היהגדרת המונחים . 65%

  שיתייחסו לדורי אנרגיה ולדוחותיה הכספיים. 
  
בכל אמות המידה  והחברה אנרגיה דורי תועומד, 2016בדצמבר  31ליום  

 הפיננסיות האמורות.
 

ממקורותיה העצמיים ערבות  דוראדהעמידה  2015יצוין כי במהלך חודש אפריל 
מיליון ש"ח )כפיקדון מוגבל(,  70בסך  לישראלבנקאית לטובת חברת החשמל 

. בהתאם הוקטן שנתנובערבויות  בדוראדובמקביל הוקטן חלקם של בעלי המניות 
 17 -כש"ח לסך של  מיליון 31 -כחלקה של דורי אנרגיה בערבות האמורה מסך של 

הערבות הגדילו בעלי המניות בדוראד את  2016ני יובמהלך חודש ש"ח.  מיליון
מיליון ש"ח. חלקה של דורי אנרגיה בערבות עלה  52 -לחברת חשמל בסך של כ

ש"ח, וכנגד הגדלת חלקה של דורי מיליון  27 -מיליון ש"ח לסך של כ 17 -מסך של כ
 מיליון ש"ח. 5אנרגיה בערבות האמורה העמידה החברה פיקדון משועבד בסך של 

 
לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות  החברה התחייבותבדבר  לפרטים (5)

 .לעיל (3).ג.17 באורראה שלה החוב )סדרה ז'( 
 
לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות  החברה התחייבותבדבר  לפרטים (6)

וכן  לאחר תאריך המאזן,, 2017, שהונפקו בחודש ינואר שלה'( חהחוב )סדרה 
לעניין אפשרות לשעבוד החזקותיה של החברה בדורי אנרגיה )לרבות זכויותיה 

 .ב.33 ראה באור, ותבקשר עם דורי אנרגיה( לטובת מחזיקי אגרות החוב האמור
 להלן. 

 
לעניין שיעבודים  .דוראדשל  המונפק ןהוה כל שועבד ,דוראד של המימון הסכם במסגרת (ח

 לעיל.( 9(ה()2.א.11נוספים בעניין דוראד ראה באור 
 

לפרטים בדבר התחייבויות רונסון לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב  ט(
 .לעיל (5.ג.17( שלה ראה באור C,F-Q)סדרות 

 
 בהסכמי קומבינציה התקשרויות ב.

 
החברה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל בעסקאות קומבינציה לרכישת מקרקעין המיועדים לבניית 
פרויקטים בתמורה למתן שירותי בניה או בתמורה למתן תמורות מסוימות מהתקבולים העתידיים 

 מהפרויקטים שיוקמו על המקרקעין.
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 אשר ח"ש יליוןמ 51 -כ של בסך קומבינציה עסקאות בגין התחייבות יתרת לחברה, הדוח למועד נכון
 גם כוללת ההתחייבות. תקווה בגני MY UNIK בפרויקט הקרקע בעלי עם מהתקשרות בעיקרה נובעת

 .לעיל יא.2 רבאולפרטים אודות הטיפול החשבונאי בעסקאות מסוג זה ראה  .בניה שירותי למתן התחייבות
 

  ערבויות ג.
 

 :להלןדכ הינן 2016 בדצמבר 31 ליום הערבויות
 

 ש"ח אלפי  

   
 225,702  ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות

 505,810  טיב עבודות קבלניותביצוע וערבויות בנקאיות להבטחת 
 6,401  אחרות

   
 737,913  סה"כ 

 
 תביעות ובוררויות ד.

 
 הליכים בעניין כתבי שיפוי לוועדות מקומיות

 
נה צד 'הדרוש לבירור התביעה' לשני הליכי ערר שהגישו דיירי פרויקט החברה בנס יההחברה  (1

החלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה נס  ציונה, שבנייתו ושיווקו הושלמו לפני שנים אחדות, על
לחוק התכנון והבניה, לפיהן נדחו תביעות הדיירים באותו פרוייקט  197ציונה, בתביעות לפי סעיף 

(. סכום תביעות הדיירים הינו 423תוואי "עוקף נס ציונה" )כביש  -בגין הקמתו של כביש  לפיצויים
. הועדה 2013מיליון ש"ח בערר שהוגש בשנת  2.7 -ו 2007מיליון ש"ח בערר שהוגש בשנת  8-כ

המקומית קיבלה את אישור ועדת הערר לצרף את החברה להליך הערר, וזאת לאור כתבי שיפוי 
הנמצאים  ,רור הערריםיועדה המקומית ולאור הצורך בנתונים עובדתיים לבלהחברה שנתנה 

בפרויקט תוך  בידיעתה של החברה. בתגובתה של החברה נטען בין היתר, כי הדיירים רכשו דירות
ידיעה על הכוונה להקים את הכביש, ולאחר שניתנו על כך מצגים בהסכם הרכישה שנחתם עמם. 

נדחה. נגד פסק דין זה של ועדת הערר הגישו העוררים עתירה מנהלית  2007הערר שהוגש בשנת 
 לבית משפט לעניינים מנהליים. 

 
פי חוות דעתם של יועציה המשפטיים של החברה, הליך זה כשלעצמו אינו יוצר חשיפה ישירה -על

  לחברה ולא צפויות הוצאות מהותיות בגינו.
 
לחוק התכנון  197לפי סעיף לפיצויים  תביעות שתי הוגשו 2016 ומאי 2015 נובמבר בחודשים (2

הועדה המקומית(, בגין טענה  -כנגד הועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק" )להלן והבניה
לירידת ערך שנגרמה לכאורה לבעלי מקרקעין שונים עקב אישור תכנית בגני תקווה, אשר הינם 

 מהועדה הנתבע הערך ירידת עבור התביעות סכוםבעלי מקרקעין הגובלים בתחום התכנית. 
החברה , וזאת לאור כתב שיפוי שנתנה ח"ש מיליון 12.4-כ הינו תובעיםה כלל ידי על המקומית

לפיו החברה תשפה את הועדה המקומית בגין תביעות שתוגשנה נגדה  ועדה המקומיתטובת הל
נמסרה לחברה על מנת לאפשר לה להתגונן בתביעות כמשיבה,  ות האמורותבעניין זה. התביע

כנת חוות דעת שמאית מטעמה בנוגע לכך. למיטב לרבות הגשת התייחסות לטענות התביעה וה
ידיעת החברה, לא נחתמו כתבי שיפוי נוספים בקשר עם התכנית ולפיכך במקרה של קבלת 

בצירוף חוות דעת של  התגובההתביעה במלואה עשויה החברה לחוב במלוא סכום התביעה. 
. 2016 באוגוסט 16ביום  הוגשהחוות דעת לעניין ירידת ערך  ליתןהשמאי שנשכר על ידי החברה 

במשרדי  דיוןהוגשה חוות דעת מטעם הוועדה לתכנון ובניה, הממליצה לדחות את התביעה.  כן
 לשאלת להתייחס מבלי .וטרם הוכרעו התביעות 2016 נובמבר חודשהתקיים ב המקומית הועדה
 לאישור כתנאי יזמים ידי-על שנחתמו ולבניה לתכנון מקומיות ועדות לטובת שיפוי כתבי של תוקפם
 הערכת, האמורות הדעת חוות ונוכח, העליון המשפט בבית נוסף בדיון ועומדת תלויה אשר, תכנית
 (.50%-מ פחות) נמוכים להתקבל התביעות סיכויי כי הינה החברה של המשפטיים יועציה
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 בעניין החברה ו/או דורי בניה וכנגזרות כייצוגיות תובענות לאישור בקשות
  

 :כייצוגיות ותנתובע לאישור בקשות (3
 

במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי הוגשו  2014 בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות, שעניינן נזק שנגרם לכאורה לציבור המשקיעים שבע אביב -בתל

בדורי בניה ו/או בחברה, לפי העניין, כתוצאה מפרסום מידע מטעה לכאורה בדיווחי דורי בניה, 
לרבות בדוחות הכספיים שלה, ואי דיווח במועד על מידע שלילי מהותי אודות תוצאותיה הכספיות 

ל דורי בניה, ובאופן נגרר אודות תוצאותיה הכספיות של החברה, המאחדת ומצבה הכספי ש
, האמורות בבקשות. העניין לפי -הכל בדוחותיה הכספיים את דוחותיה הכספיים של דורי בניה, 

 חובת של הפרה, ערך ניירות דיני מכוח גילוי חובת להפרת טענות ביניהן, שונות טענות הועלו
 . חקוקה חובה והפרת קיפוח, רשלנות, הלב תום חובת שלו הזהירות

 
בבקשות התקבלה החלטת בית המשפט בבקשת חלק מהמשיבים  2014בנובמבר  9ביום 

יום ממועד  30המשפט הורה כי תוך  בית לפיה ,לקביעת סדרי הדין פרטניות לתובענות ייצוגיותה
ההחלטה האמורה תוגש לבית המשפט בקשה אחת מאוחדת ומתוקנת לאישור תובענה כייצוגית 

ידי קבוצת המבקשים בחמש הבקשות הראשונות לתובענות ייצוגיות שהוגשו, זאת למעט -על
ואשר לפי התנועה לאיכות השלטון אשר הגישה את הבקשה הראשונה לאישור תובענה ייצוגית 

החלטת בית המשפט לא תיכלל בקבוצת המבקשים האמורה. בנוסף, קבע בית המשפט כי שתי 
 הבקשות האחרונות לתובענות ייצוגיות שהוגשו, תימחקנה. 

 
דורי  כנגד כייצוגית תובענה לאישורמאוחדת  בקשההוגשה לבית המשפט  2014בדצמבר  28ביום 

בניה, דירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית, מנכ"ל דורי בניה לשעבר וסמנכ"ל הכספים שלה 
 החשבון רואהבתקופה הרלוונטית, כנגד החברה ודירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית, כנגד 

וגזית גלוב, מבעלות השליטה בחברה  ישראל גזית כנגד וכן, דורי בניה ושל החברה של המבקר
דורי ב מניות בעלי הינם, כנטען אשר מבקשים ידי-על וזאת, המשיבים( -יחד להלן )בפיסקה זו,

 נטען )הנתמכת בחוות דעת מומחה( בקשהב(. המבקשים -בפיסקה זו יחד להלן) בניה ו/או בחברה
ממחדלי המשיבים שהובילו לפרסום דיווחים ודוחות כספיים הכוללים  כתוצאה שנגרם כספי לנזק

 לטענת. למצבה של דורי בניה, ו"באופן נגרר" ביחס למצבה של החברה פרטים מטעים בנוגע
וכן מהווה , מכוחו והתקנות ערך ניירות בחוק שונים סעיפים של הפרה מהווה האמור, המבקשים

, הזהירות חובת הפרת בשל הרשלנות עוולת מכוח בנזיקין אחריות, קיפוחבסיס לטענות בדבר 
 רואה שלאחריות והפרת חובת תום הלב, העברת נטל ההוכחה למשיבים , חקוקה חובה הפרת

 המבקשים טוענים כי כימות הנזק המדויק ייקבע במסגרת הדיון בתובענה לגופה .המבקר החשבון
 מיליון ש"ח.  75-מוערך מינימאלי של למעלה מ כספי נזקומציינים 

 
בי תגובה מטעם המשיבים כת 2015יולי  חודש במהלך הוגשו המשפט בית להחלטת בהתאם

, המבקשים טענות את וכל מכל דחו, החברה ביניהם, המשיבים, התגובה כתבי במסגרתהשונים. 
 ביחס מעמדם/או ו תפקידם, הרלוונטיים למשיבים ובהתאם העניין לפי, שונות טענות בשל וזאת
 בין, לרבות, שונים מומחים של דעת בחוות נתמכו חלקם אשר, הבקשה נשוא ולאירועים בניה לדורי
עילה בשל התנהלות החברה ובעלת השליטה בה בהזרמת סכומי  העדר :כדלקמן טענות, היתר

עתק של מאות מיליוני ש"ח לשיפור מצבן הפיננסי וחיזוק מבנה ההון של דורי בניה ושל החברה; 
ם ביצוע כל הפעולות האפשריות, במסגרת הדין, על מנת לוודא את תיקון הסטייה באומדני

שהתגלתה ומניעת הישנותה; כי בדוחותיה הכספיים של דורי בניה לא נכללו פרטים מטעים, בשים 
הנתונים הכספיים המופיעים בדוחותיה מבוססים  וככזולב לכך שדורי בניה היא חברה קבלנית, 

ברובם המכריע על אומדנים והערכות אשר כרוכים באי ודאות משמעותית שמהווים "מידע צופה 
פני עתיד", ודורי בניה דיווחה על כך; העדר עילה כלפי בעלות השליטה בדורי בניה בשים לב לכך 

חברה ציבורית עצמאית ונפרדת שמקיימת  -שבסיס העילה הוא בסטייה באומדנים של דורי בניה 
לדוחות הכספיים  שהשתרשרה -תהליכי ומנגנוני בקרה, פיקוח וביקורת עצמאיים ונפרדים 

לא נועדו להטיל  1968-המאוחדים של החברות המחזיקות בה; הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח
ם להתערב בהן; המשיבים על בעלי שליטה אחריות בגין פעולות שהם אינם מוסמכים ואינם רשאי

הרלוונטיים טענו כי הם היו רשאים ואף חייבים להסתמך באופן מלא על המידע שנמסר להם 
מהגורמים השונים, וכי בזמן אמת לא התקיימו סימני אזהרה שהצדיקו פעולה אחרת; חוסר תיאור 

טות כנגד של עילות התביעה הנטענות, והעלאת טענות כלליות ובלתי מפור יופירוט מינימאל
 בשל היתר בין ייצוגית כתובענה להתברר ראויה אינה התביעההמשיבים הרלוונטיים, בניגוד לדין; 

 אחר להתחקות היכולת והיעדר גודלה, התובעים ידי על הקבוצה להגדרת הנוגעים מהותיים כשלים
 . ועוד הקבוצה חברי
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ידי המשיבים, הדוחה -הוגשה תגובת המבקשים לכתבי התגובה שהוגשו על 2015בחודש דצמבר 
ו/או מתנגדת לטענות השונות של המשיבים, לרבות מתנגדת לחוות הדעת שהוגשו במסגרת חלק 

 מכתבי התשובה. כן הגישו המבקשים בקשה לגילוי מסמכים.
 

הציע בית המשפט לצדדים להפנות את הסכסוך בו  2015ר דיון שהתקיים בחודש דצמבלאחר 
הצדדים על הפניית הסכסוך לגישור ועל הקפאת התיק למשך תקופת הגישור.  , הסכימולגישור

הוגשה לבית המשפט מטעם  2016בחודש אוגוסט בשנת הדוח הצדדים ניהלו הליך גישור ו
להמשך בירור הבקשה לאישור  המבקשים בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות הודעה ובקשה

כתובענה ייצוגית, במסגרתה הודיעו לבית המשפט כי הליך הגישור לא צלח, ולפיכך מתבקש בית 
המשפט ליתן הוראות להמשך בירורה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית וכן להסיר את 

לבקשה  ולהורות למשיבים להגיש תגובתם 2015ההקפאה בבקשה לגילוי מסמכים מחודש דצמבר 
 2016באוגוסט  31בהחלטתו מיום ולאחר קבלת תשובתם לחייב אותם ליתן גילוי ועיון במסמכים.  -

קבע בית המשפט כי המשיבים ישיבות לבקשת גילוי המסמכים, ובתגובתם רשאים גם להתייחס 
 לשאלת המשך בירור התובענה. 

 
הגישו המשיבים )ביניהם החברה( תגובה לבקשת גילוי המסמכים,  2016בחודש ספטמבר 

נטען כי המבקשים אינם זכאים לגילוי ועיון, וכי, בין היתר, בקשת גילוי המסמכים אינם במסגרתה 
עומדת בכללים הבסיסיים ביחס לכך וכי לא הועמדה תשתית ראייתית ראשונית לקיומם של 

וק לעניין זה. יחד עם זאת, ולצורך יעילות הדיון, כללה התגובה כאמור התנאים הקבועים בח
בנוגע לשאלת המשך בירור התובענה, מסמכים מסוימים שנדרשו במסגרת גילוי המסמכים. 

 וולהשתית עליבתגובה התבקש בית המשפט להורות לאחד מהמבקשים להגיש בקשת הסתלקות 
בהחלטת בית המשפט מחודש  .ההסתלקות מההליךהוצאות ושכ"ט בגין בקשת המחיקה והן בגין 

נקבע כי הצדדים יפעלו לאור ההסכמות הקיימות ביניהם והעולות לאור הבקשה  2016נובמבר 
, לאחר תאריך המאזן, התקיים דיון קדם משפט, במסגרתו 2017והתגובות לה. בחודש פברואר 

ם בבקשה לאישור. עוד נקבע מחק מרשימת המבקשיינקבע כי על אחד המבקשים )כנזכר לעיל( לה
מה עם העניינים הטעונים הכרעה במחלוקת ביחס להודיע לבית המשפט כי על ב"כ המבקשים 
קבע בית המשפט גילוי מסמכים של  2017בהחלטה נוספת מחודש מרס  להליך גילוי המסמכים.

  דורי בניה, בהתאם להחלטתו.
 

 מקדמי בשלב, החברה של החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת
   .האמור ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא, זה
 

ידי תובע -הוגשה נגד החברה תביעה נוספת על 2014לשם שלמות התמונה יצוין כי בחודש דצמבר 
בין  ות דומות לטענות הנזכרות לעיל, לרבותטענהכוללת אשר הינו כנטען בעל מניות בחברה, 

החברה הפרה את עיקרון הגילוי לפי חוק ניירות ערך שכן התובע הסתמך על כי טענה היתר 
. התובע טוען בין היתר דוחותיה הכספיים של החברה עת בחר לרכוש את ניירות הערך שלה

להפרה יסודית של התחייבויותיה של החברה כלפי ציבור המשקיעים ובנסיבות אלה לביטול החוזה 
)או  אלפי ש"ח 690-כ תביעתו של התובע הינה בסכום שלבמסגרתו רכש את מניות החברה. 

מיליון ש"ח בגין ביטול החוזה לרכישת המניות והשבת סכום רכישת  1-לחלופין בסכום של כ
, במסגרתו החברה דוחה מכל וכל את הגישה החברה כתב הגנה 2015בחודש מאי  המניות(.

הגיש התובע בקשה לאיחוד דיון חלקי, במסגרתה התבקש בית  2015. בחודש יוני טענות התובע
 הנזכרת לעילהמשפט לאחד בין ההליך דנן לבין הליך הבקשה המאוחדת לאישור תביעה כייצוגית 

לשני ההליכים. בהמשך לתגובת  המשותפותההליך הייצוגי(, באופן חלקי ומוגבל בשאלות  -)להלן
ולדיון שהתקיים אותו חודש בבית המשפט, בהמלצת בית המשפט, משך החברה לבקשה האמורה 

התובע את בקשתו לאיחוד דיון חלקי. כמו כן בהתאם להחלטת בית המשפט בדיון האמור, הגישה 
, בקשה לעיכוב הליכים במסגרתה התבקש בית המשפט לעכב את הדיון 2015החברה בחודש יולי 

קבע בית המשפט כי על  2015וגי. בחודש אוגוסט בהליך דנן עד לאחר ההכרעה בהליך הייצ
התובע להודיע האם הוא מבקש לפרוש מהקבוצה בכל מקרה, ושתביעתו תידון באופן פרטני, תהא 

תהא. כמו כן, נקבע, כי הבקשה לעיכוב הליכים תידון במסגרת דיון  אשרההכרעה בהליך הייצוגי 
מטעמו, לפיה הוא מבקש לפרוש מן הגיש התובע הודעה  2015קדם המשפט. בחודש ספטמבר 

, אישר בית המשפט את בקשת 2015במסגרת דיון שהתקיים בחודש דצמבר  .המיוצגתהקבוצה 
, הגיש התובע 2016החברה לעיכוב הליכים בתביעה זו עד להכרעה בהליך הייצוג. בחודש ינואר 

ההליכים  בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לעיכוב
 שהגיש הערעור רשות בקשת. לבקשה האמורה)התנגדותה( , והחברה הגישה את תגובתה כאמור
 עד האמורה בתביעה הליכים לעיכוב המחוזי המשפט בית החלטת על העליון המשפט לבית התובע

 ההליכים, הדוח אישור למועד נכון, לפיכך. 2016 במאי 4 ביום נדחתה, הייצוגי בהליך להכרעה
על בסיס הערכת יועציה המשפטים של . הייצוגי בהליך להכרעה עד מעוכבים האמורה בתביעה

 הליכים האמורים.לא ניתן להעריך את סיכויי ההחברה, בשלב מקדמי זה, 
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 :כנגזרות תובענות לאישור בקשות (4
 

)יחד עם כתב נגזרות  ביעותלאישור ת הוגשו שתי בקשות, 2014 וספטמבר אוגוסט יםחודשב
דורי בניה, אביב נגד -בבית המשפט המחוזי בתל הכלכליתבמחלקה  ,(בתביעה נגזרתתביעה 

ידי מבקשים אשר כנטען הינם בעלי מניות -נושאי משרה של דורי בניה וכן נגד החברה, וזאת על
-2012ידי דורי בניה בשנים -טען כי חלוקות דיבידנדים אשר בוצעו עלבבקשה האחת נ. בדורי בניה

מיליון ש"ח, לרבות הפרשי הצמדה וריבית( הינן  19.7-מיליון ש"ח )כ 19-בסך כולל של כ 2013
ידי דורי בניה -בגדר חלוקות אסורות. בבקשה השניה נטען, כי חלוקות דיבידנדים אשר בוצעו על

ועד לדוחות הכספיים ביניים שלה לרבעון  2010ם שלה לשנת בתקופה שבין הדוחות הכספיי
מיליון ש"ח, מהוות כל אחת בנפרד וכולן יחד חלוקות  36-בסך כולל של כ 2014הראשון לשנת 

 אסורות. 
 

בהתאם, לטענת המבקשים בבקשות השונות יש לחייב את החברה להשיב לדורי בניה את 
 נושאיורים, לרבות ריבית והצמדה, ולחייב את הסכומים שהיא קיבלה מתוך הדיבידנדים האמ

. כן נטען בבקשות של דורי בניה לפצות את דורי בניה בגין הכספים שחולקו הרלוונטייםהמשרה 
בבקשה השניה אף נטען הפרת חובות הזהירות, המיומנות והאמונים. האמורות לרשלנות ול

קובלים והפרת דיני החברות להפרת חובה חקוקה בגין הפרת תקני חשבונאות בינלאומיים מ
וניירות ערך בקשר לכללים לעריכת דוחות כספיים. החברה דוחה מכל וכל את טענות המבקשים 

 כלפיה לפי הבקשות האמורות.
 

-, בעקבות בקשות ותגובות שהוגשו על2015ידי בית המשפט בחודש ינואר -בהחלטה שניתנה על
נקבע כי המבקשים יגישו בקשה מאוחדת , נגזרותה תביעותה לאישורידי הצדדים לבקשות 

אחת משתי הבקשות. בהחלטה  השתכלול את האמור בשתי הבקשות המקוריות או יבחרו בבקש
, התיר בית המשפט למבקשים בבקשות לאישור תובענות נגזרות 2015פברואר  מחודש נוספת

)עילות  ספיםנו יםבומשי סעדים, לכלול בבקשה האישור המתוקנת מטעמם טענות, עילות תביעה
 תביעה המופנות כנגד רואי החשבון המבקרים של דורי בניה ועילה של השבת דמי ניהול(. 

 
התקבלה במשרדי החברה בקשה מאוחדת ומתוקנת לאישור תביעה נגזרת  2015באפריל  2 ביום

כאמור )יחד עם כתב תביעה נגזרת( נגד דורי בניה, המנכ"ל של דורי בניה לשעבר וחברי 
המשיבים(. בבקשה המתוקנת  -דירקטוריון מסוימים שלה בהווה ובעבר, וכן נגד החברה )להלן יחד

 36-כ בסך כולל של 2013עד  2010ידי דורי בניה בשנים -בידנדים שבוצעו עלנטען, כי חלוקות הדי
עמדו במבחן יכולת הפירעון ובמבחן הרווח ומהוות לפיכך "חלוקות אסורות",  לאמיליון ש"ח, 

מיליון  26-ובהתאם כי על החברה להשיב לדורי בניה את הסכום שהיא קיבלה כדיבידנד בסך של כ
משרה האמורים של דורי בניה הפרו חובות המוטלות עליהם לפי דין ולכן ש"ח. כן נטען שנושאי ה

נושאים באחריות להשבת כספי החלוקות האמורות, ובהתאם כי יש לחייבם לפצות את דורי בניה 
 בגין הכספים שחולקו כאמור. 

 
יון מיל 14.5-עוד נטען, כי יש לחייב את החברה להשיב לדורי בניה דמי ניהול בסכום כולל של כ

בניגוד להוראות הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה  2013עד  2010ש"ח, ששולמו לה בשנים 
לבין דורי בניה. כן נטען כי יש להוסיף לכל הסכומים כאמור את עלות האשראי הבנקאי של דורי 

 בניה או הפרשי הצמדה וריבית כחוק, לפי הגבוה. 
  

ושולמו  שחולקודיבידנדים ה סכומי את בניה לדורי החברה השיבה 2014 ספטמבר בחודש כי יצוין
)בצירוף עלות מקורות המימון הבנקאיים של  2013-ו 2012ידי דורי בניה בגין השנים -לחברה על

השיבה החברה לדורי בניה  2014מיליון ש"ח; ובחודש נובמבר  12-דורי בניה(, בסך כולל של כ
ידי דורי בניה לפי הסכם ניהול -שר שולמו לחברה על"ח בגין דמי ניהול אש מיליון 1.8 -סכום של כ

)יצוין כי המבקש לא הפחית סכומים אלה מבקשתו  2013שהיה קיים ביניהן עד לחודש פברואר 
 המתוקנת(.

 
כתבי תגובה מטעם המשיבים השונים לבקשה האמורה.  הוגשו 2015 אוגוסטבמהלך חודש 

בקש, וזאת בשל טענות שונות, לפי העניין במסגרת כתבי התגובה, המשיבים דחו את טענות המ
ו/או לחברה וביחס  בניה דוריובהתאם למשיבים הרלוונטיים, תפקידם ו/או מעמדם ביחס ל

לאירועים נשוא הבקשה, לרבות, בין היתר, טענות כדלקמן: החלת כלל "אי ההתערבות" ודוקטרינת 
לוקת דיבידנדים בגין התקופות "שיקול הדעת העסקי" ביחס להחלטות דירקטוריון דורי בניה לח

שתוקנו בגינן הדוחות הכספיים של דורי בניה ואף לתקופה קודמת יותר; התובענה איננה לטובת 
דורי בניה והיא צפויה להפסיד מניהולה נוכח עלויותיה הגבוהות וסיכוייה קלושים; העדר עילה בשל 

בניה לשיפור מצבה הפיננסי  ילדורבהזרמת סכומי עתק של מאות מיליוני ש"ח  החברההתנהלות 
 ; העדר עילה בשל כך שתהליכי הבדיקה ואימות הנתונים עליהם מבוססים הוחיזוק מבנה ההון של
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האומדנים וייחוס הסטיות לתקופות מוקדמות יותר נערכו באופן רציני, מקצועי, מעמיק וקפדני 
ביותר ובלווי בעלי מקצוע בלתי תלויים; העדר עילה עקב אי העמדת תשתית ראייתית כבר בשלב 
הבקשה לאישור תובענה כנגזרת וללא תימוכין מקצועי בחוות דעת מומחה; העדר עילה עקב 

ידי דורי בניה )כמתואר לעיל(; -החברה של דיבידנדים ודמי ניהול ששולמו לה על ידי-השבה על
העדר עילה עקב הסתמכות הדירקטורים בתום לב על רואי החשבון של דורי בניה ועל הנהלת דורי 
בניה; התובע אינו עומד בדרישת תנאי הסף להגשת תביעה נגזרת, בין היתר מאחר ואינו תם לב 

בשים לב לכך  החברההעדר עילה כלפי קדמת לדורי בניה כנדרש על פי דין; ולא ביצע פניה מו
 בעלתחברה ציבורית עצמאית ונפרדת,  - בניה דורישבסיס העילה הוא בסטייה באומדנים של 

 שנועדומקיימת תהליכי ומנגנוני בקרה, פיקוח וביקורת עצמאיים ונפרדים וה עצמאיים אורגנים
 הגיש 2015 נובמבר חודש בתחילת. מצבה את נכונה ומשקפים נאותים דיווחיה כי להבטיח

 של השונות הטענות את דחה במסגרתומבקש כתב תשובה לכתבי התגובה האמורים, ה
  .המשיבים

 
 .2017 ינואר לחודש נקבעו בתיק הוכחות מועדי. המסמכים גילוי הליך הסתיים 2016 מאי בחודש

 
הוגשה בקשה מטעם החברה ומשיבות נוספות לסילוק על הסף של הבקשה  2016בחודש דצמבר   

המאוחדת המתוקנת לאישור תביעה נגזרת מחמת שהמבקש אינו בעל מניות ועל כן נעדר מעמד 
להגיש ולנהל אותה, נוכח הפיכתה של דורי בניה לחברה פרטית כל מניותיה, לרבות מניותיו של 

 בעלות מלאה בידי החברה. המבקש, מוחזקות ב
 

, לאחר תאריך המאזן, הוגשה בקשה בהסכמת הצדדים לדחיית מועדי הדיונים 2017בחודש ינואר   
והתגובה לבקשה לסילוק על הסף בעקבות מגעים להסדר פשרה המתנהלים בין הצדדים. בסוף 

להסדר פשרה, ועל  הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הדיונים ביניהם לא הובילו 2017חודש ינואר 
כן קבע בית המשפט מועדים להגשת תגובה לבקשה לסילוק על הסף ולתשובה לתגובה. התגובה 

ידי משיבים לתגובת -בתשובה שהוגשה על. 2017ש פברואר דלבקשה לסילוק על הסף הוגשה בחו
המבקש לבקשה לסילוק נטען כי משהושלמה עסקת מיזוג דורי בניה, המבקש נעדר כל מעמד 

ות להגיש ולנהל את הבקשה לאישור ולכן לשיטתם על בית המשפט לסלק על הסף את הבקשה וזכ
 .2017לאישור או לחלופין לדחות אותה. מועד לדיון קבוע לחודש אפריל 

 
 מקדמי בשלב, החברה של החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת  

 .האמור ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא, זה
 

 :דוראדהליכים משפטיים מול קבלן ההקמה הראשי ומול קבלני משנה בפרויקט  (5
 

התובעות(, תביעה  - להלןזה  בסעיף, הגישה החברה יחד עם דורי בניה )2013אוגוסט  חודשב
, דוראדאביב, כנגד קבלן ההקמה הראשי בפרויקט -בסדר דין מקוצר בבית המשפט המחוזי בתל

GTS Power Solutions, Inc.  קבלן ההקמה(, בקשר לדרישת חוב של התובעות בסך של  -)להלן
החברה לבין  ביןמיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם להסכם הראשי  13.7-כ

 -ההסכם הראשי( אשר תמורתן לא שולמה )להלן -)להלן  2011בפברואר  24קבלן ההקמה מיום 
 התובעות של טענותיהן את למצות כדי האמורה בתביעה אין כי צוין כןר(. התביעה בסדר דין מקוצ

והוגשה בה בקשה  הראשי להסכם בהתאם שביצעו לעבודות בקשר ואחרים נוספים לסכומים
בית המשפט קיבל את הבקשה להטלת העיקולים במעמד צד להטלת עיקולים במעמד צד אחד. 

 אחד והורה על עיקול בסכום התובענה האמורה. 
 

הודיע קבלן ההקמה על ביטול ההסכם הראשי ועל כוונתו לחלט את ( 2013באותו היום )באוגוסט 
זאת בעקבות טענותיו להפרת ההסכם  ,ההסכם הראשי לפי החברהערבות הביצוע שהעמידה 

 יו, העבודות נשוא ההסכם הראשי ההאמורה ל ידי התובעות. למועד הודעת הביטולהראשי ע
התובעות דחו  להשלים את ביצוען בעצמו.כי בכוונתו קבלן ההקמה הודעתו מסר לקראת סיום וב

 צוהוצא , בהתאםאת טענות קבלן ההקמה במלואן ולעמדתן הוראת הביטול ניתנה שלא כדין. 
 .העומד בתוקפו גם במועד הדוח הביצוע ערבות לחילוט ארעי מניעה

 
בקשתו של קבלן ההקמה לפתיחת הליך בוררות נגד  לדורי בניה, נמסרה 2013ספטמבר חודש ב

 (ICC), מוסד לבוררות The International Chamber of commerce -ב ודורי בניה החברה 
מיליון דולר ארה"ב וכן דרישה  12.3בסך של נגדן בלונדון, לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה 

 .הראשי לתשלום הפסדים, נזקים והוצאות )כולל ריבית(, זאת בעקבות טענותיו להפרת ההסכם
 את טענותיו של קבלן ההקמה במלואן. התובעות דוחות

 
 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

93 

 :)המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19באור 
 
אביב יפו תביעה כספית נוספת -בבית המשפט המחוזי בתל התובעות, הגישו 2014אפריל חודש ב

 צד)במעמד  יםעיקול להטלתבקשה  בצירוףמיליון דולר ארה"ב,  42 -כנגד קבלן ההקמה בסך של כ
, כאמור זאת בגין תמורה שלא שולמה להן עבור עבודות שביצעו במסגרת פרויקט דוראד(, אחד

בהיקף העבודות ביחס לאלה שהוצגו בעת כריתת  בגין סכומים הנובעים מהתאמת המחירים לגידול
 ההסכם וכן בגין השבת כספי העכבון המוחזקים אצל קבלן ההקמה ואשר טרם הושבו לידי החברות

 עיקול צו ניתן לפיה המשפט בית החלטת תובעותנמסרה ל אותו חודשב .התביעה הנוספת( -)להלן
חודש ב. בנקים לרבות, שלישיים לצדדים הומצא האמור העיקול צו .התביעה סכום לגובה עד זמני

לאחר הגשת עמדות הצדדים ודיון בעניין בקשה שהגיש קבלן ההקמה לביטול צו , 2014אוגוסט 
החלטה במסגרתה הותיר על כנו את צו העיקול תוך צמצום הסכום  המשפט ביתהעיקול, נתן 

לאחר ערעור של קבלן ההקמה על ההחלטה מיליון ש"ח.  55המעוקל במסגרת תביעה זו לסך של 
ולאחר שהוגשו תגובות הצדדים , האמורה לעיון מחדש בהחלטההאמורה ובקשות של התובעות 

 להליכים האמורים, הותר צו העיקול האמור על כנו ולא חל שינוי בסכומו.
 

 תחת יקמחזשל קבלן ההקמה  חשבון מנוהלאשר בו  בנק, החברהידיעת  למיטבנכון לאותו מועד, 
צו  במסגרתאת הסכום שעוקל  הכוללים) דולר מיליון 27-כלטובת התובעות האמורים עיקול הצווי 

בקשה לאישור העיקול יוסף, כי בין היתר התובעות הגישו בסדר דין מקוצר(.  בתביעהעיקול שניתן 
גם כלפיהם  ואשרההקמה  לקבלן המגיעים רבים בכספים מחזיקה זו כי בטענה, דוראד אצל גם

כתב הגנה מטעמה, המכחיש את  דוראד הגישה 2014יוני  בחודש. האמורצריך לחול צו העיקול 
 .אצלה עיקולים להטיל תובעותזכותן של ה

 
, הודיע קבלן ההקמה כי מלוא סכום העיקולים מוחזק בידי הבנק האמור, וביקש 2015בחודש ינואר   

להורות ליתר המחזיקים השונים שלא להחזיק בידם כספי עיקול. לאחר קבלת עמדת התובעות 
על הסרת העיקולים שהוטלו  2015ולנוכח הסכמתן, הורה בית המשפט בהחלטתו מחודש פברואר 

יקים השונים )לרבות דוראד( שאינם הבנק האמור. נכון למועד אישור הדוחות על ידי המחז
הכספיים, למיטב ידיעת החברה, הבנק האמור מחזיק תחת צווי עיקול לטובת התובעות סך של 

מיליון דולר המוחזק במסגרת צו עיקול שניתן בתביעה  13.7-מיליון דולר )הכולל סך של כ 29.5
, ולנוכח הסרת העיקול אצל 2015האמורה מחודש פברואר  החלטהה לאורבסדר דין מקוצר(. 

)ולאחר הפקדת מלוא סכום העיקולים אצל הבנק האמור(, התייתר הצורך בהמשך ההליך  דוראד
ומשכך מסרו התובעות לבית המשפט כי ניתן להורות על מחיקת ההליך האמור. בפסק  דוראדמול 

 ל מחיקת ההליך האמור.הורה בית המשפט ע 2015במאי  10דינו מיום 
 

קיבל בית המשפט החלטה לעכב את  2014יוני בחודש , בסדר דין מקוצרבהתייחס לתביעה 
בישראל עקב קיומה של תניית בוררות בהסכם ההתקשרות עם קבלן המתנהלים ההליכים 

, ICC-ההקמה, לפיה לדעת בית המשפט יש לברר את המחלוקת בין הצדדים במסגרת בוררות ב
, ובעקבות הסכמת הצדדים, 2015בחודש פברואר  יו כבר מתנהלים הליכים בין הצדדים.אשר בפנ

 החליט בית המשפט על עיכוב ההליכים גם בתביעה הנוספת עקב תניית הבוררות כאמור.
 

לפתיחת הליך בוררות נגד  2013אשר הוגשה בחודש ספטמבר בקשת קבלן ההקמה בהמשך ל
עדכן קבלן ההקמה את סכום תביעתו נגד התובעות  2014כאמור, בחודש יולי  ICC-החברות ב

להפרת ההסכם שבינו דולר, בגין טענותיו האמורות  מיליון 35-כ שלבמוסד לבוררות האמור לסך 
 .וכן דרישה לתשלום הפסדים, נזקים והוצאות )כולל ריבית(התובעות לבין 

 
נגד קבלן  ICC-פתיחת הליך במוסד הבוררות הבקשה לתובעות הגישו ה 2014אוגוסט בחודש 

ההקמה, בקשר עם ביצוע עבודות בפרויקט דוראד ולאור הסכם ההתקשרות בין הצדדים משנת 
מיליון דולר, וכן  55.8 -לתבוע פיצוי כספי בסך של כתובעות . במסגרת ההליך מבקשות ה2011

האמור בידי קבלן ההקמה התבקשו מספר סעדים הצהרתיים בקשר עם ביטול הסכם ההתקשרות 
ודרישתו לחלט את הערבות הבנקאית שהעמידה החברה. במסגרת הבקשה האמורה התבקש גם 

 וקבלן ההקמה כמפורט לעיל. תובעות איחוד הדיון בתביעת ה
 
החליט לאחד את שתי   ICC-ה של הבוררות מוסד כיתובעות ל נמסר, 2014 נובמברחודש ב

בדבר הקמת הטריבונל שידון האמור התקבלה הודעה ממוסד הבוררות כן  הבוררויות כאמור.
 בתביעות המאוחדות וכן בדבר העברת ניהול ההליכים לידי הטריבונל. 

 
 .האמור הבוררות הליך במסגרת ההקמה קבלן מטעםתביעה התצהירי  הוגשו 2015יוני  בחודש
הגיש קבלן ההקמה למוסד לבוררות בקשה למתן סעדים זמניים  2015ספטמבר  בחודש

, 2015במסגרתה התבקש להורות לתובעות להעמיד ערבות להבטחת תביעתו. בחודש אוקטובר 
 נדחתה הבקשה האמורה. 
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 על להורות אביב בתל המחוזי המשפט לבית בקשה ההקמה קבלן הגיש, 2015 נובמבר בחודש
, 2016בחודש ינואר "ח. ש מיליון 55-כ של סך על הנוספת בתביעה הזמני העיקול לביטול צו מתן

 לאחר תאריך המאזן, דחה בית המשפט את הבקשה האמורה.
 

ות תצהירים הגישו התובעות את כתב ההגנה והתביעה שכנגד מטעמן, לרב 2015בחודש דצמבר 
 תומכים, והצדדים החלו בהליכי גילוי מסמכים. 

 
שש לקיומו של הטריבונל על התפטרותו מתפקידו זה, נוכח ח רהודיע יו" ,2016בחודש פברואר 

ולאור עמדות הצדדים בעניין זה. התפטרות זו כפופה לאישור  ניגוד עניינים אצל יו"ר הטריבונל
את ההתפטרות   ICC-אישר ה 2016בחודש מרס שטרם דן בנושא.  ICC -מוסד הבוררות של ה

ידונו הצדדים  האמורה והחל בנקיטת צעדים לשם מינוי מחליף. לאחר מינוי הבורר החלופי
 בהתאמות הנדרשות ללוחות הזמנים הקיימים בשל העיכוב שנוצר. 

 
 2016בחודש ספטמבר . הקודם הטריבונל ר"יו חלף, טריבונל ר"יו מונה 2016 באפריל 15 ביום

הגיש קבלן ההקמה את כתב ההגנה לתביעה שכנגד וכן כתב תשובה לכתב ההגנה של החברה 
, לאחר תאריך המאזן, הוגשו כתבי 2017בחודש ינואר ודורי בניה, בליווי מספר תצהירים. 

 האחרון התשובה כתב להגשת המועד. תצהירים לרבות, בניה ודורי החברה מטעם התשובה
  .2017 יולי לחודש קבועים הראיות שמיעת ומועדי, 2017 מרס לחודש קבוע ההקמה לןקב מטעם

 
 מעריכים בסבירות גבוהה כי החברה של החיצוניים המשפטיים יועציהבהתאם ללוח זמנים זה, 

 .2017 שנת במהלך יינתן ICC-ה בהליכי הבוררות פסק
 

ש"ח מיליון  72 -של כ סךלקבל נכון למועד הדוח כוללת החברה בדוחותיה בסעיף לקוחות והכנסות 
שמה באופן רישומה האמור יי החברה. דוראדידי דורי בניה בפרויקט -בגין עבודות שבוצעו על )נטו(

  בדבר חוזי הקמה. 11את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
 

בהסתמך על יועציה המשפטים החיצוניים, ביחס לסכומים הנתבעים להערכת הנהלת דורי בניה, 
סיכויים כי בסופו של ההליך המשפטי ייפסק לטובת התובעות הסכום הרי שהעל ידי התובעות, 

עולים על הסיכויים כי סכום זה  מיליון דולר( 13.7-שבגינו הוגשה התביעה בסדר דין מסודר )כ
במסגרת התביעה הנוספת, הסכומים אותם הכירה החברה . ביחס לסכומים הנתבעים יידחה

 (more likely than notבדוחותיה הכספיים משקפים הערכה סבירה של סכום אשר צפוי )
 להיפסק לטובת התובעות בגדרי ההליכים כאמור.

 
, החיצוניים להערכת החברה, בהתבסס על יועציה המשפטייםביחס לסיכויי תביעת קבלן ההקמה, 

טענות טובות אשר יהא בכוחן להדוף את  תובעותהרי שיש ל, הנתבעים מהסעדיםד באשר לאח
שבטרם שיוגשו חוות דעת והנזקים הנטענים, הרי  הסעדיםטענות קבלן ההקמה; ביחס ליתר 

, לא ניתן לאמוד בשלב זה את מטעם המומחים של הצדדים ובטרם התקיים דיון בטענות הצדדים
שהוא מבקש לתבוע ולא ניתן לאמוד את הסיכויים  הסעדיםאיזה מן הסיכוי כי קבלן ההקמה יזכה ל

 להשפעת סעדים אלה על יתר ההליכים המשפטיים בין הצדדים.
 

כי מטעמי שמרנות נכללו בסכום כאמור רק הכנסות שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה יובהר, 
, המועד בו עברה המחלוקת בין הצדדים לפסים משפטיים, וכי נכון למועד 2013עד לתום חודש יוני 

הדוח לחברה יחד עם דורי בניה תביעות כספיות כנגד קבלן ההקמה בסכומים הגבוהים משמעותית 
וכרו בדוחות הכספיים של החברה כאמור לעיל )לרבות סך ההכנסות לקבל כאמור מהסכומים שה

 לעיל(. 
 

 15 -כתב תביעה על סך של כ בדורי בניההתקבל  2013אוקטובר חודש ב לעיל,בהמשך לאמור 
על ידי חברה  ודורי בניהיפו, כנגד החברה -מיליון ש"ח, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב

על פי הנטען בכתב התביעה,  .דוראדבפרויקט  דורי בניהפרטית, שהינה אחד מקבלני המשנה של 
ח ותובעת בגין עבודות שביצעה בפרויקט מכלהתביעה הינה לתשלום סכומים המגיעים לכאורה 

בניה  הגישה דורי 2014יצוין כי בחודש מרס  והתובעת. דורי בניההסכם קבלנות משנה שנחתם בין 
מיליון ש"ח. במסגרת החלטתו של  3-הודעת צד ג' לקבלן ההקמה וכן תביעה שכנגד בסכום של כ

, ICC-על עיכוב הליכי ההודעה לצד ג' לטובות הליכי בוררות ב 2014בית המשפט מחודש יוני 
הורה בית המשפט, בין היתר, לקבל את עמדת הצדדים בשאלה האם יש לעכב גם את הדיון גם 

 2015מאי חודש בהאמורה עד לסיום ההליך המשפטי בין התובעות לבין קבלן ההקמה. בתביעה 
נתקבל בחברה פסק דין של בית המשפט לפיו התביעה האמורה תימחק על הסף, וזאת מבלי 
לגרוע מזכותה של התובעת בתביעה האמורה להגישה מחדש עם תום הליכי הבוררות המתנהלים 

 ככל שהליכי הבוררות לא יביאו גם למיצוי תביעותיה של התובעת,  בין התובעות לבין קבלן ההקמה,
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וכן מבלי לגרוע מכל טענה שיש לתובעת ובהתחשב בכך שהיא אינה צד להליכי הבוררות האמורים. 
הצדדים  .עליוןפסק דין זה לבית המשפט ה , הגישה התובעת האמורה ערעור על2015בחודש יוני 

, לאחר תאריך המאזן, התקיים 2017, ובחודש ינואר סיכומים בכתב לבית המשפט העליון הגישו
דיון בערעור במסגרתו, בהסכמת הצדדים, קבע בית המשפט העליון כי התביעה האמורה לא 

אזרחי ותחודש בתום לתקנות סדר הדין ה 154תמחק על הסף אלא תותלה ותופסק לפי תקנה 
הליכי הבוררות. כמו כן נקבע כי התובעת תהיה רשאית ליטול חלק בהליכי הבוררות כמשקיפה וכי 

דין רלוונטיים לבוררות, כאשר -החברה ודורי בניה יעבירו לתובעת במידה ותבקש מסמכים וכתבי בי
המשפט העליון  לנוכח החלטת ביתהשימוש בהם יהיה אך ורק לצורך ההליכים בין הצדדים. 

כאמור, הדיון בתיק זה צפוי להתחדש )אם בכלל( רק לאחר תום הליכי הבוררות המתנהלים בין 
 לדעת, האמור הבוררות בהליך ההכרעהכאמור. בשלב זה ובטרם   ICC-החברות וקבלן ההקמה ב

 .האמור ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא, החברה של החיצונים המשפטיים יועציה
 

 ,בפרויקט דוראדה תביעות כספיות נוספות על ידי קבלני משנה של דורי בניההוגשו נגד  ,בנוסף
הנהלת מיליון ש"ח, כאשר  8.4 -בסכום כולל של כ, הינם הכספיים אשר נכון למועד אישור הדוחות

טענות טובות אשר  הדורי בני כי בידי בדעה, החיצוניים יועציה המשפטיים על בהסתמך, בניה דורי
ועל כן לדעת הנהלת דורי בניה בהסתמך על יועצים המשפטיים  לתן להדוף את התביעותביכו

 .החיצוניים סביר יותר כי התביעות כפי שהוגשו תדחנה מאשר שתתקבלנה
 

 /אדלקוםבעניין דוראד ו/או אדלטקנוספים הליכים משפטיים 
 
ידי דורי -על 2015יולי חודש בלעניין בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של דוראד שהוגשה  (6

, בקשר להתקשרות עם קבלן ההקמה בפרויקט דוראדאנרגיה ונציגה של דורי אנרגיה בדירקטוריון 
 לעיל.( 4ה()(2.א.11דוראד, ראה באור 

 
ידי אדלקום -על 2016לעניין בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של דוראד שהוגשה בחודש יולי  (7

 ( 5ה()(2.א.11ה במסגרת הקמת פרויקט דוראד, ראה באור בקשר לדמי הייזמות ששולמו לחבר
 לעיל.

 
ידי אדלקום בעניין הסכם -על 2016לעניין תובענה לסעדי עשה והצהרתיים שהוגשה בחודש יולי  (8

 לעיל.( 6ה()(2.א.11בעלי המניות בדוראד, ראה באור 
 
אלדטק נגד דורי בניה הטוענת ידי -על 2016לעניין תביעה בסדר דין מקוצר שהוגשה בחודש יולי  (9

, לתשלום דמי ייזום מדורי בניה בקשר לתשלומים שקיבלה בגין עבודות שביצעה בפרויקט דוראד
 .להלן( 15.ד.19ראה באור 

 
נגד אדלטק בעניין מינוי  2016 אוגוסטלעניין הליך המרצת פתיחה שהגישה החברה בחודש  (10

 להלן. (ד(2ד..30 דירקטור חיצוני נוסף לחברה, ראה באור
 

במחלקה הכלכלית של בית המשפט אדלקום ידי -עלהמרצת פתיחה הוגשה  2016בחודש דצמבר  (11
להצהיר כי במסגרתה התבקש בית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד החברה, דורי אנרגיה ודוראד, 

במסגרת הליך גיוס חוב בו נקטה החברה עצם יצירת שיעבוד על מניות דורי אנרגיה שבבעלות 
, מקים לאדלקום זכות סירוב ראשון מכוח הסכם בעלי המניות להלן( (11.ד.19 החברה )ראה באור

ידי אלדקום לחברה בעניין -המרצת הפתיחה האמורה הוגשה בהמשך למכתב שנשלח על בדוראד.
ידי זורלו -על. מכתב הכולל טענות דומות נשלח לחברה גם 2016זה בתחילת חודש דצמבר 

 ., לאחר תאריך המאזן2017בחודש ינואר  )שהינה בעלת מניות נוספת של דוראד(
 
הגישה אדלקום בקשה לתיקון המרצת הפתיחה בצירוף , לאחר תאריך המאזן, 2017חודש ינואר ב

לאדלקום מחודש דצמבר במסגרת מכתבה החברה המרצת פתיחה מתוקנת, הנסמכת על עמדת 
נת אדלקום כי יש לבחון את הקצאת מניות דורי אנרגיה לאלומיי שבוצעה עוד טועבמסגרתה , 2016

בדורי אנרגיה במסגרת הליך גיוס החוב,  החברה, יחד עם יצירת השעבוד על מניות 2010בשנת 
'דיספוזיציה' ו'העברה מלאה'  החברהשכן בכך לגישת אדלקום, במסגרת הליך גיוס החוב משלימה 

בדורי אנרגיה לצדדים שלישיים, ולפיכך קמה, כביכול, לאדלקום זכות כביכול של כלל מניותיה 
 בקשת התיקון(. -הסכם בעלי המניות בדוראד )להלןלפי סירוב ראשון 
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את התשובה מטעמה להמרצת הפתיחה ובד בבד בקשה  הגישה החברה 2017בחודש ינואר 
הגישה אדלקום בקשה להפסקת . במהלך אותו חודש בהולה לקביעת דיון דחוף בהמרצת הפתיחה

גיוס החוב  תיקון לתשקיף 2017בינואר  19 פרסמה ביוםהחברה התובענה, שכן לגישתה, לאחר ש
טוחות או שעבודים כלשהם, ההליך לא יובטחו בבהמוצעות במסגרתו , לפיו אגרות החוב האמור

 הפך לתיאורטי גרידא. 
 

תגובה )התנגדות( לבקשה לתיקון, ובגדרה טענה בסמוך לאחר מכן אותו חודש, הגישה החברה 
בין היתר, כי לאור העובדה שאדלקום הסתירה במכוון בגדרי המרצת הפתיחה המקורית את 

זאת שבקשת התיקון אינה עומדת בכללים הסעיף הרלוונטי בהסכם בעלי המניות בדוראד, ולאור 
הנוגעים לתיקון כתבי טענות, וממילא אינה כוללת עובדה, סעד, ממצא, טעות או השמטה חדשים, 

 אין להתיר את התיקון המבוקש.
 

תגובה לבקשה להפסקת התובענה וביקשה מבית המשפט  החברההגישה  2017בינואר  24 ביום
בדורי אנרגיה  החברהלהורות אחד משניים: או שניתן יהא ליצור ולרשום את השעבודים על מניות 

, או שהבקשה תידחה ויקודם דיון בתיק של מחזירי אגרות החוב נשוא גיוס החוב לטובת הנאמן
 לגופו בהקדם האפשרי. 

 
לבקשה להפסקת התובענה וציינה בין  החברהיבה אדלקום לתגובת ש, ה2017חודש פברואר ב

מאשרת כי עד  החברהבלתי אפשרית לטענתה, שכן מחד גיסא  החברההיתר, כי עמדתה של 
בדורי אנרגיה, ומאידך גיסא,  החברהההכרעה בהמרצת הפתיחה לא ייווצר שעבוד על מניות 

אותו ב צת הפתיחה לא הפכה לתיאורטית.טוענת כי עדיין קיימת התחייבות לשעבוד, ולכן המר
, ובגדרה והודעה מטעמחודש הגיש הנאמן לאגרות החוב שהוצעו במסגרת התשקיף האמור 

הודיעה כי נוכח העובדה כי אגרות החוב המונפקות אינן עתידות להיות מובטחות בבטוחות כלשהן 
  עמדה בהמרצת הפתיחה נשוא ההליך. ובמועד הנפקתן, אין ל

 
המרצת  2017במסגרתו הוחלט כי החברה תגיש בחודש מרס התקיים דיון  2017רס בחודש מ

המרצת הפתיחה  במסגרתפתיחה מטעמה, במסגרתה תעתור לכך שיידחו הסעדים המבוקשים 
תשובות. בהתאם, הגישה החברה את המרצת נקבעו מועדים להגשת ההמתוקנת האמורה, ו

 .2017נקבע לחודש מאי ק בתידיון  הפתיחה מטעמה במועד שנקבע כאמור.
 

ההערכה כי בשלב זה  ,החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת
וכי יקבע בין היתר כי עצם , עולים על הסיכויים שיקבלו הליךהסיכויים שבית המשפט ידחה את ה

 ראשון.יצירת שיעבוד על החזקות החברה בדורי אנרגיה לא מקים לאדלקום זכות סירוב 
 

 פרויקטים של דורי בניה ו/או רום גבס ןהליכים בעניי
 

המזמין(, אשר עימו  -במסגרת הליך בוררות המתנהל בין דורי בניה לבין צד בלתי קשור )להלן  (12
 -יחידות דיור במרכז הארץ )להלן 65בחוזה קבלנות לבניית  2011התקשרה דורי בניה בשנת 

הפרויקט( ובהתאם להסדר הדיוני שנקבע במסגרת הליך הבוררות האמור בדבר סדר הגשת 
מיליון  42-הגיש המזמין את תביעתו כנגד דורי בניה בסך של כ 2015דש מרס טענות הצדדים, בחו

ש"ח בגין נזקים שונים אשר לטענת המזמין נגרמו לו בשל איחורים לכאורה במועד השלמת 
העבודות בפרויקט )זאת לצד הגשת בקשה לפיצול סעדים, נוכח טענותיו של המזמין לנזקים 

 בניה דורי, הגישה 2015מאי חודש בלו בתביעה האמורה(. נוספים שטרם התגבשו, ואשר לא נכל
מיליון ש"ח, בגין  32-תביעה כספית כנגד המזמין במסגרת הליכי הבוררות האמורים, בסך של כ

ידי המזמין עבור עבודות שביצעה בהתאם להסכם הבניה, עבור ביצוע -תמורה שלא שולמה לה על
אם לדרישת המזמין וכן בגין נזקים שנגרמו לה עקב עבודות נוספות וחריגות שביצעה בפרויקט בהת

התמשכות ביצוע הפרויקט בשל נסיבות התלויות במזמין. כמו כן כוללת התביעה האמורה בקשה 
ה, בהתאם להסכם הבניה, הושלמו בני דורילמתן צו הצהרתי המאשר כי העבודות, התלויות ב

 דורי בניה ה למזמין.בני דוריידי ובקשה למתן צו עשה להשבת ערבויות שהועמדו על  ןבמלוא
ידה כנגד המזמין במסגרת הליכי הבוררות כאמור והגדילה -תיקנה את סכום התביעה שהוגשה על

  מיליון ש"ח. 35 -אותו לסכום של כ
 

הגיש המזמין בקשה לחילוט ערבויות בנקאיות אשר הועמדו לטובתו על ידי  2016ינואר  בחודש
 מיליון ש"ח.  10-במסגרת הפרויקט, בסכום כולל של כ דורי בניה
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צו מניעה  ליתןביהמ"ש(  -להלןאביב יפו )-החליט בית המשפט המחוזי בתל 2016באפריל  11 ביום

 או סופי, בוררות פסק למתן עד האמורות הערבויות את לחלט מהמזמין המונע( המניעהצו  -להלן)
 שמונה של לתקופה, לעת מעת, תחודשנה הערבויות( א: )הבאים לתנאים בכפוף וזאת חלקי

 הפקדת( ב; )הערבויות של מיידי חילוט יאפשר לעיל זה ק"בס האמור בתנאי עמידה אי. חודשים
 למזמין שייגרם נזק להבטחתדורי בניה ל מהותי שאינו בסכום המזמין לטובת נוספת ערבות

. יפקע המניעה צו, נוספת ערבות בהיעדר(. הנוספת הערבות -להלן) האמור המניעה מצו כתוצאה
. ש"ביהמ להוראות בהתאם הופקדה הנוספת והערבות בתוקף הינן הערבויות, הדוח למועד נכון

  .זו החלטה כנגד המשפט לבית ערעור רשות בקשת הגיש המזמין
 

ת ביהמ"ש החלט כנגד ערעורה רשות בקשתדחה בית המשפט העליון את  2016 ביוני 21ביום 
, ולמעשה נקבע בפסד דין חלוט כי המזמין לא חילוט ערבויות הביצועבמסגרתה ביקש המזמין את 

 יוכל לחלט את הערבות עד לסיום הליך הבוררות.
 

ידי המזמין נגד -על התקבלה במשרדי דורי בניה תביעה נוספת שהוגשה 2016בספטמבר  26ביום 
מיליון ש"ח, במסגרתה נכללו  43-דורי בניה במסגרת הליכי הבוררות האמורים, בסך כולל של כ

תביעות ודרישות הנדסיות שונות בגין, בין היתר, ליקויים ונזקים שונים בדירות הפרויקט וברכוש 
טענות המזמין  את המשותף, ירידת ערך וטענות לפיצויים שונים. דורי בניה דוחה מכל וכל

 בשל השלב המקדמי של ההליך טרם ניתן להעריך את סיכויי הדרישה.. בתביעתו האמורה
 

 נכללו אשר הסכומים, החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, בניה דורי הנהלת להערכת
  .סבירים הינם האמור לפרויקט בקשר הכספיים בדוחותיה

 
 65-אביב בסך של כ-בתל המחוזי המשפט בבית תביעה בניה דורי הגישה 2015 אפרילבחודש  (13

מיליון ש"ח )כולל הפרשי הצמדה, ריבית ומע"מ( כנגד קבוצת רכישה )שדורי בניה נמנית על 
קבוצת  -חבריה(, שהינה מזמין העבודה בפרויקט שהוקם על ידי דורי בניה במרכז הארץ )להלן

רי הנציגות של אותה קבוצת רכישה, וזאת בגין הרכישה או מזמין העבודה, בהתאמה( וכן כנגד חב
 להסכם בהתאם שביצעהידי מזמין העבודה עבור עבודות -שלא שולמה לדורי בניה על תמורה
 שביצעה נוספות עבודות ועבור הבניה להסכם בהתאם שביצעה נוספות עבודות ועבור הבניה

 התביעה כוללת כן. העבודה מזמין ידי על לבצע שנדרשה משמעותיות בניה תוספות נוכח בפרויקט
 של בעטיו שנגרמו משמעותיים עיכובים נוכח האמור הפרויקט ביצוע התמשכות בגין לפיצוי דרישה
 גם התביעה כוללת, בנוסףידו. -על שנערכו מהותיים תכנון שינויי לאור, היתר בין, העבודה מזמין

ההתקשרות לתנאי בהתאם, בניה דורי באחריות שהיו העבודות ביצוע כי הצהרתי צו למתן בקשה
דורי בניה, בהסתמך על יועציה המשפטיים החיצוניים בדעה כי  .במלואו הושלם, העבודה מזמין עם

  יש לה טענות טובות ולפיכך הסיכוי שהתביעה תתקבל עולה על הסיכוי שהתביעה תדחה.
  
מיליון  100נגד בסך של , התקבלו בדורי בניה כתב הגנה וכתב תביעה שכ2015ספטמבר  בחודש 

ידי מזמין העבודה. עניינה של התביעה -(, שהוגשו עלשכנגד התביעה -ש"ח )לצורכי אגרה( )להלן
שכנגד, טענות לפיצוי מוסכם ונזקים שונים אשר נגרמו לקבוצת הרכישה, בשל איחורים נטענים 

רכישה שומרת על במועד השלמת העבודות בפרויקט. עוד צוין בכתב התביעה שכנגד כי קבוצת ה
דורי בניה,  דורי בניה דוחה מכל וכל את הנטען כנגדה.זכותה לתבוע נזקים נוספים בעתיד. 

בהסתמך על יועציה המשפטיים החיצוניים בדעה כי יש לה טענות טובות ולפיכך הסיכוי שהתביעה 
ך האמור נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ההלי שכנגד תדחה עולה על הסיכוי שהיא תתקבל.

 הועבר לגישור.
  
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, דורי בניה כללה בדוחותיה בסעיף לקוחות והכנסות לקבל  

סכום מהותי בגין פרויקט זה. דורי בניה יישמה באופן רישומה האמור את הוראות תקן חשבונאות 
, בהסתמך על יועציה המשפטיים בניה דורילהערכת הנהלת  בדבר חוזה הקמה. 11בינלאומי מס' 

ה ואת כתב התביעה שכנגד, הסכומים אשר נכללו בני דוריהחיצוניים, שבחנו את כתב התביעה של 
 בדוחותיה הכספיים בקשר לפרויקט האמור הינם סבירים.

 
ידי רשות ניירות ערך צו להמצאת מסמכים במסגרת -נמסר לדורי בניה על 2015 באפריל 20 ביום (14

 ( לחוק ניירות ערך.  1מג)א()52בירור מנהלי לפי סעיף 
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 :)המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19באור 

 
הומצא לדורי בניה כתב תביעה בסדר דין מקוצר, אשר הוגש נגדה לבית  2016ביולי  28 ביום (15

, כי היא זכאית, כביכול, אדלטק, במסגרתו טוענת אדלטקידי -המשפט המחוזי במחוז מרכז על
מכל תשלום שהתקבל ויתקבל בידי דורי בניה בגין עבודות קבלניות  5%לדמי ייזום בסך של 

. דוראד הכחבמסגרת הקמת תחנת  קבלן ההקמה בפרויקט דוראד עבורשביצעה כקבלן משנה 
ש"ח וכן, ביקשה כי יתאפשר לה מיליון  15.25 העמידה את סכום התביעה על סך של אדלטק

בגין  קבלן ההקמה לתבוע סכומים נוספים, ככל שיתקבלו בידי דורי בניה תשלומים נוספים מאת
הגישה  2016בחודש ספטמבר . דוראד הכחתחנת עבודתה כקבלן משנה במסגרת פרויקט הקמת 

אדלטק לבית המשפט בקשה להטלת עיקולים על מלוא סכום התביעה כנגד דורי בניה. דורי בניה 
הגישה  2016, ובחודש נובמבר 2016הגישה את תגובתה לבקשה האמורה בחודש אוקטובר 

רי בניה דו. 2017 מרס לחודש קבועאדלטק את תשובתה לתגובה. דיון בנושא הבקשה לעיקולים 
, ובהתאם להחלטת בית , לאחר תאריך המאזן2017בחודש ינואר בקשת רשות להתגונן הגישה 

ם יכמו כן בית המשפט קצב מועד .המשפט נקבע כי הבקשה האמור תשמש ככתב ההגנה בתיק
  לקיום הליכי גילוי מסמכים ושאלונים.

 
 דורי של שירותיה בעניין בניה דורי לבין החברה שבין המשנה קבלנות הסכם לפי כי זה בעניין יוסף 

 של תועקיפ עלויות תהיינה בניה שלדורי ככל כי הוסכם, האמור פרויקטב משנה כקבלן בניה
 טרם הנטענת שעילתן תביעות לו יש ואשר בפרויקט משנה קבלן איננו אשר, שלישי לצד תשלומים
 ישתפו החברות אזי, הפרויקט עם בקשר סכומים לקבלת המשנה קבלנות הסכם על החתימה

 בו במקרה אולם, האמורות העקיפות העלויות את לייתר בניסיון כאמור לדרישה להתנגד כדי פעולה
 של לסך עד אלה עלויות לתשלום אחראית תהיה החברה אזי כאמור בתשלום בניה דורי תחויב
  .מ"מע בתוספת, ב"ארה דולר אלפי 3,100

 
, לאחר תאריך המאזן, הגיעו הצדדים להסכמות לאור 2017שהתקיים בחודש מרס במסגרת דיון  

הוראת השיפוי האמורה, במסגרתן נמחקה הבקשה לצו עיקול זמני, וכן התחייבה אדלטק שלא 
 להגיש בקשה נוספת לצו עיקול עד למתן פסק דין חלוט.

 
 ניתן טרם ההליך של המקדמי שלבב החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, בניה דורי לעמדת 

  .האמור ההליך סיכויי את להעריך
 

 חברות, הגישה דורי בניה כנגד 2016אוגוסט חודש בלעיל, ( 3(טו(2.ב.11בהמשך לאמור בבאור  (16
מיליון ש"ח וכן, לסעדי  7-תביעה לסעד כספי בסך של כ (המזמין -להלן) החזקות גינדי מקבוצת

אכיפה וסעדים הצהרתיים, בין היתר, בטענה להפרות בוטות של ההסכם בקשר לשני הפרויקטים. 
שלח המזמין לבנק הרלוונטי דרישה לחילוט ערבויות בנקאיות אשר הועמדו  2016באוגוסט  3ביום 

מיליון ש"ח.  15-יקטים האמורים, בסכום כולל של כשני הפרו במסגרתידי דורי בניה -לטובתו על
, בעקבות בקשה, שהגישה דורי בניה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לצו 2016באוגוסט  4ביום 

מניעה האוסר על חילוט/מימוש הערבויות האמורות, נתקבלה החלטת בית המשפט, לפיה ניתן צו 
אלפי ש"ח, אשר  235-מים בסך כולל של כהפקדת בטחונות מתאיארעי עד לדיון בבקשה, בכפוף ל

 הופקדו במלואם במסגרת הזמנים שנקבעו.
 

התקבלה החלטת בית המשפט המחוזי מהמועד האמור לפיה בטל הצו  2016בספטמבר  7ביום  
 7.7-מיליון ש"ח, וביחס ליתרת הערבויות בסך של כ 7.5הארעי ביחס לערבויות בהיקף כולל של 

חודשים  9יעה זמני האוסר על מימוש/חילוט יתרת הערבויות לתקופה של מיליון ש"ח, ניתן צו מנ
ממועד ההחלטה. עוד צוין בהחלטה כי אין משמעה הצדקה פוזיטיבית לחילוט הערבויות, אלא היא 

ידי דורי -מתייחסת לכללים הנוגעים למניעת חילוט הערבויות. על ההחלטה האמורה הוגשה על
רשות הערעור יחד עם בקשה לסעד זמני בערעור למניעת בקשת  2016בניה בחודש ספטמבר 

התקבלו החלטות בית המשפט העליון בבקשות  2016בספטמבר  12חילוט הערבויות, וביום 
( ניתן צו ארעי למניעת מימוש או חילוט כלל הערבויות שהעמידה דורי בניה 1האמורות, ולפיהן: )

( הוחלט שהבקשה לרשות 2להחלטה אחרת; ) מיליון ש"ח, וזאת עד 15.2-לטובת המזמין, קרי, כ
 ערעור והבקשה לעיכוב ביצוע מצריכות תשובות, והמשיבות הגישו תשובתן. 

 
המזמין הגיש גם מצידו בקשת רשות ערעור נגד החלטת בית המשפט האמורה ודורי בניה הגישה  

 . 2016בנובמבר  15תגובתה ביום 
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 :)המשך( תלויות תערבויות והתחייבויושעבודים, התקשרויות,  -  19באור 

 
ה החלטת ביהמ"ש העליון לפיה בקשות רשות דורי בני התקבלה אצל, 2017בינואר  19ביום  

 2016והמזמין בחודש אוקטובר  2016הערעור ההדדיות שהגישו דורי בניה בחודש ספטמבר 
בעניין החלטת בית המשפט המחוזי מהמועד האמור בעניין חילוט הערבויות נדחו, ובהתאם בטל צו 

האוסר על מימושן או חילוטן, מיליון ש"ח  7.5המניעה הארעי ביחס לערבויות בהיקף כולל של 
זמני האוסר על המיליון ש"ח נותר על כנו צו המניעה  7.7-וביחס ליתרת הערבויות בסך של כ

 חודשים ממועד ההחלטה.  9מימושן או חילוטן לתקופה של 
 

, קיבלה דורי בניה כתב הגנה מטעם המזמין שהוגש במסגרת ההליכים 2017בינואר  1ביום  
במסגרת כתב התביעה שכנגד, טוען המזמין המשפטיים הנ"ל, בצירוף כתב תביעה שכנגד. 

מיליון ש"ח  30 -לסעדים הצהרתיים, כספיים ולאכיפה, וסכום התביעה שכנגד הועמד על סך של כ
ינה של התביעה שכנגד הינה טענות שונות של המזמין כנגד דורי בניה )לצורכי אגרה(. עני

לחמישה פרויקטים )הכוללים את שני  שרויות דורי בניה עם המזמין ביחסבהתייחס להתק
הפרויקטים אשר בגינם מתנהלים ההליכים המשפטיים הנזכרים לעיל(, שעניינן טענות להפרות 

ויקטים האמורים, לרבות טענות להפרת התחייבויות שונות של ההסכמים שבין הצדדים ביחס לפר
  שונות של דורי בניה כלפי המזמין.

 
 להעריך ניתן לא, זה מקדמי בשלב, החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמךלעמדת דורי בניה,  

 .האמור ההליך סיכויי את
 

מיליון ש"ח  14, התקבל ברום גבס כתב תביעה בסדר דין מקוצר על סך של 2014בחודש אפריל  (17
ידי חברה פרטית, שהינה צד שלישי -יפו נגד רום גבס, על-אביב-שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל

התובעת(. על פי הנטען בכתב התביעה, התביעה הינה לתשלום  -שאינו קשור לחברה )בפסקה זו 
גיעים לכאורה לתובעת בגין טענה לאיחור במועד ההשלמה החוזי של הפרויקט מכוח סכומים המ

הסכם בניה שנחתם בין רום גבס לתובעת. נכון למועד הדוח, הפרויקט נושא התביעה הושלם 
 בדעה זה בשלב, החיצוניים המשפטיים יועציהלהערכת דורי בניה, בהסתמך על ונמסר לתובעת. 

  .להתקבל סיכוייה על עולים להידחות התביעה סיכויי כי
 

, רום גבס הגישה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה כספית כנגד 2014בחודש ספטמבר 
מיליון ש"ח, זאת בגין תמורה שלא שולמה לה עבור עבודות בניה  22.8 -התובעת, על סך של כ

כות עבודות הבניה, בעטיה שבוצעו על ידה וכן בגין עלויות נוספות בהן נשאה רום גבס עקב התמש
של התובעת. להערכת הנהלת דורי בניה, בהסתמך על יועציה המשפטיים, הסכומים אשר נכללו 

 בדוחותיה הכספיים בהתאם לאמור הינם סבירים.
 

הצדדים ניהלו הליך גישור שלא צלח,  2016הדיון בשתי התביעות האמורות אוחד. במהלך שנת 
 ת המשפט כדי להתניע מחדש את ההליך המשפטי.לאור זאת על הצדדים לפנות לבי

 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד דורי בניה , לאחר תאריך המאזן, הוגשה 2017בחודש ינואר  (18

דיירים שהינם חלק מחברי אחת מקבוצות  63ידי -עלמיליון ש"ח  9.8-תביעה כספית בסך של כ
. ידי דורי בניה במרכז הארץ-שהוקם עלרכישה המהוות את מזמין העבודה בפרויקט למגורים 

עניינה של התביעה האמורה הינו דרישה לפיצויים מכוח הסכם הבניה בגין איחור נטען בהשלמת 
הפרויקט האמור. עם הגשת התביעה, הוגשה גם בקשה להטלת עיקולים על סך התביעה במעמד 

דחה בית המשפט את  2017צד אחד. דורי בניה הגישה בקשה לביטול העיקולים ובחודש פברואר 
 בקשת דורי בניה לביטול העיקולים והעיקולים שהוטלו עומדים על כנם. 

 
להערכת דורי בניה, בהסתמך על יועציה המשפטיים החיצוניים, בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך  

 את סיכויי ההליך האמור.
 

 (גבס רום כולל) בניהתביעות של חברות קבוצת דורי  בגין הפרשות -טבלה מסכמת 
 

קבוצת דורי  תחברו -)להלן שלה מוחזקות וחברות בניה ידור כנגד הוגשו השוטף העסקים במהלך (19
העוסקת בתחום  כחברה. שונים משפטיים הליכים ןנגד ועומדים תלויים או משפטיות ביעותבניה( ת

ליקויי  במסירה, איחורלתביעות בגין  בעיקרחשופה  דורי בניהבישראל על ענפיו השונים,  הבניה
 ,המתבססת דורי בניה הנהלת לדעת .משנה ותביעות של עובדים בניה, תביעות של ספקים וקבלני

 הכספיים בדוחות נכללו ,המשפטיות התביעות לסיכוי באשר משפטיות דעת חוות על ,היתר בין
 המשפטיות מהתביעות כתוצאה החשיפה לכיסוי ,הפרשות נדרשו בו במקום נאותות הפרשות

 .כאמור
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 :)המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19באור 

 
בדצמבר  31 ליום נכון שבתוקף ת דורי בניהקבוצחברות  של התלויות ההתחייבויות סיווג להלן 

)הטבלה אינה כוללת את החוב הנטען לרשות  דומים מאפיינים בעלות לקבוצות בהתאם 2016
  :לעיל(( 2(טו(2.ב.11המים כאמור בבאור 

 
"כ סה תביעות מהות תביעות קבוצת

 תביעות
 סכום ההפרשה

 החשיפה
שדורי 

בניה לא 
צופה 

תשלום 
 בגינה

 סכום
החשיפה 

בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

  "חש במיליוני 

 מזמיני של תביעות
 עבודה

מזמיני עבודה בגין  תביעות
בעיקר  מורשנג לכאורה נזקים

  של במסירה איחורבעקבות 
 פרויקטים

  208 -כ
 

אינו כולל את הסכום האמור   
התביעה של קבלן ההקמה 

 בבאור כאמורבפרויקט דוראד 
 .עילל (5.ד.19

תביעות  ת דורי בניהלקבוצ
 -כנגד מזמיני עבודה בסך של כ

מיליון ש"ח )לא כולל  134
 קבלן ההקמההתביעה נגד 
 .בפרויקט דוראד(

 קבלני של תביעות
 וספקים משנה

וספקים  קבלנים של תביעות
אי תשלום  בגין בעיקר

  לכאורה חשבונות

כולל תביעות של הסכום האמור     39 -כ
 דוראדקבלני משנה בפרויקט 

 (5.ד.19 בבאור)כמתואר 
 (.לעיל

של דיירים בעיקר  תביעות של דיירים  תביעות
 בגין ליקויי בניה 

     )*( 12 -כ

חברות של עובדי  תביעות של עובדים  תביעות
ו/או עובדי קבוצת דורי בניה 

אדם בגין זכויות  כח
 סוציאליות

בגין חלק מהסכומים הנתבעים     6 -כ
דורי בניה זכאית לשיפוי מצד 

 חברות כח האדם.

 בעלי של תביעות
 מניות

לאישור תובענה  בקשה
 כייצוגית 

ראה באור לפרטים נוספים     )*( 75 -כ
 לעיל.( 3.ד.19

 ( לעיל.15.ד.19לרבות באור     26 -כ  תביעות של צדדי ג'

  182 -כ 164 -כ 19-כ )*( 365-כ  "כסה

 כולל תביעות המשותפות לקבוצת דורי בניה ולחברה. )*(
  

 מפני אותן ביטחו אשר ביטוח חברות ידי-על המטופלות בתביעות נתבעות בניה דורי תקבוצ חברות כי יצוין
, למעט רכיב של השתתפות עצמית. סכום ההשתתפות העצמית הכולל בגין התביעות נשוא הסיכונים

 .הת דורי בניקבוצחברות אינו מהותי להתביעות הנ"ל 
 

 -, לאחר תאריך המאזן, הוגשו הליכים משפטיים נוספים נגד קבוצת דורי בניה בסך כולל של כ2017בשנת 
 .( לעיל18-( ו16.ד.19כמתואר בבאורים  , וכןמיליון ש"ח 8.7-כ
 

 החברה ושל רונסוןתביעות של  בגין הפרשות -טבלה מסכמת 
 

 2016בדצמבר  31 רונסון, שבתוקף נכון ליוםלהלן סיווג ההתחייבויות התלויות של החברה ושל  (20
 בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים דומים: 

 
סה"כ סכום  מהות תביעות קבוצת תביעות

 תביעות 
 

סכום  ההפרשה
החשיפה 
שהחברה 
לא צופה 
תשלום 
 בגינה

סכום 
החשיפה 

בגין 
תביעות 

שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

 במיליוני ש"ח

 החברהתביעות נגד 

תביעות המוגשות 
במהלך העסקים 

תביעות בגין לרבות 
ליקויי בניה ו/או 

 )*( 12 -כ
 

 

 

חלק מהתביעות מוגשות ו/או   
רלבנטיות גם לדורי בניה כקבלן 
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סה"כ סכום  מהות תביעות קבוצת תביעות
 תביעות 

 

סכום  ההפרשה
החשיפה 
שהחברה 
לא צופה 
תשלום 
 בגינה

סכום 
החשיפה 

בגין 
תביעות 

שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

 במיליוני ש"ח

 המבצע בפרויקטים של החברה. איחורי מסירה  הרגיל של החברה

הליך משפטי 
 GTS  מול  

)קבלן ההקמה 
הראשי בפרויקט 

 דוראד(

משפטי עם סכסוך 
קבלן ההקמה 

 בפרויקט דוראד

דורי בניה הינה נתבעת יחד עם     )*( 134 -כ
, אולם החברה לעניין הליך זה

הליך זה אינו נכלל במסגרת 
הטבלה המובאת לעיל בהתייחס 

לפרטים  .לקבוצת דורי בניה
 .לעיל (5.ד.19נוספים ראה באור 

הליך משפטי מול 
קבלן משנה 

 בפרויקט דוראד

לתשלום תביעה 
סכומים בגין 
עבודות שבוצעו 

 בפרויקט

דורי בניה הינה נתבעת יחד עם     )*( 15 -כ
לפרטים החברה לעניין הליך זה. 

 .לעיל (5.ד.19נוספים ראה באור 
הסכום אינו כולל תביעות כספיות 
נוספות שהוגשו נגד דורי בניה על 
ידי קבלני משנה שלה בפרויקט 

 8.4-דוראד בסכום כולל של כ
 מיליון ש"ח. 

 בעלי של תביעות
 מניות

לאישור  בקשה
תובענה כייצוגית 

 )בעניין דורי בניה(

הבקשה הוגשה גם כנגד     )*( 75-כ
דירקטורים של החברה וכן כנגד 
דורי בניה, דירקטורים שלה, 
נושאי משרה שלה, רואי החשבון 
וכן כנגד בעלת השליטה הקודמת 

לפרטים נוספים ראה  של החברה.
 לעיל.  (3.ד.19 באור

תביעה נוספת 
שהוגשה על ידי 
תובע שהינו כנטען 

 בעל מניות בחברה

 לפרטים נוספים ראה באור    1-עד כ
 לעיל. (3.ד.19

בקשה מיוחדת 
ומתוקנת לאישור 

 תביעה נגזרת

טענות בעניין 
השבת דיבידנדים 
שחולקו על ידי דורי 
בניה וכן בעניין 
השבת דמי ניהול 

 לדורי בניה

הבקשה הוגשה גם כנגד דורי     51-כ
בניה, המנכ"ל לשעבר של דורי 
בניה וחברי דירקטוריון מסוימים 

 לפרטים נוספים ראה באור שלה.
 לעיל. (4.ד.19

של תביעות 
 אחרים

כתב שיפוי לטובת 
הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה 

 מצפה אפק 

 לפרטים נוספים ראה באור    12.4 -כ
 לעיל. (2.ד.19

ועדה וכתבי שיפוי ל
המקומית לתכנון 

 ובניה נס ציונה  

לפרטים נוספים ראה באור     11 -כ
 .עיל. ל(1.ד.19
 

בקשה לאישור 
תובענה כנגזרת 
שהוגשה על ידי 

 אדלקום 

טענות בקשר עם  
דמי ייזום ששולמו 
על ידי דוראד 
לחברה מכח הסכם 
היזמות שבין 
 דוראד לבין החברה

הבקשה הוגשה בשמה של דוראד     49.4-כ
. ואלומיי דורי אנרגיה נגד החברה,

לפרטים נוספים ראה באור 
 לעיל. (5(ה()2.א.11

 
 

תביעה לסעדי 
עשה והצהרתיים 
שהוגשה על ידי 

 אדלקום 

טענות ביחס 
לטעויות בסעיף 
מסוים בהסכם 
בעלי המניות של 

 דוראד

התביעה הוגשה כנגד החברה,     -
דורי אנרגיה, אלומיי, דוראד ושתי 
. בעלות מניות נוספות בדוראד
 לפרטים נוספים ראה באור

 לעיל. (6(ה()2.א.11

 60 -כ 1-כ 361-כ  סה"כ )*(
 

  300 -כ
 

 

 תביעות נגד רונסון

תביעות המוגשות 
במהלך העסקים 

 הרגיל 

אל מול לקוחות ו/או 
ספקים ו/או נותני 
 שירותים של רונסון

בגין רובן המכריע של התביעות    1.1-כ 28.8-כ
קיים לרונסון שיפוי מקבלני 

 .הביצוע

 ולחברה.כולל תביעות המשותפות לקבוצת דורי בניה  )*( 
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 :)המשך( תלויות תשעבודים, התקשרויות, ערבויות והתחייבויו -  19באור 

 
טענות , לאחר תאריך המאזן, הוגשו הליכים משפטיים נוספים נגד החברה, שעניינם 2017בשנת 

  מיליון ש"ח. 8 -של כ, בסך כולל לליקויים בפרויקטים שונים
 

ידי חברות ביטוח אשר ביטחו אותן מפני -המטופלות עלהחברה הינה נתבעת בתביעות  יצוין כי
הסיכונים נשוא התביעות, למעט רכיב של השתתפות עצמית. סכום ההשתתפות העצמית הכולל 

 בגין התביעות הנ"ל אינו מהותי לחברה.
 

-לעיתים במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה, מתגלעות בין הקבוצה לבין מזמיני עבודות אי (21
הסכמות אלה, ככל שקיימות, בדרך כלל -הסכמות לגבי חשבונות ביניים וחשבונות סופיים. אי

מיושבות במסגרת משא ומתן ו/או באמצעות מנגנונים הקבועים בהסכמים עם מזמיני העבודה. כמו 
ידי החברה ו/או נגד החברה תביעות שונות בגין -קים הרגיל ומעת לעת, מוגשים עלכן, במהלך העס

 היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים אל מול הגופים הרלוונטיים. 
 
 

 :הון -  20 באור
 

  הון המניות הרכב א.
 

  2015בדצמבר  31   2016בדצמבר  31  

  רשום  
 מונפק
  רשום  ונפרע

 מונפק
 ונפרע

 מספר המניות  מספר המניות  

         
 234,499,786  450,000,000  234,499,786  450,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

 
  2013 משנת החברה של המדף תשקיף ביטול .ב

 
 הורתה במסגרתה( הרשות - להלן) ערך ניירות מרשות הודעה החברה קיבלה 2014 אוקטובר חודשב

 כפי) 2013 נובמבר מחודש החברה של המדף תשקיף לפי ערך ניירות עוד להציע שלא לחברה הרשות
, היתר בין, צוין הרשות של האמורה בהודעתה. המדף תשקיף של ביטולו ובדבר (2014 מאי בחודש שתוקן

 פורסם 2013 לשנת התקופתי הדוח כאשר, 2014 בשנת מהותיים דוחות תיקוני שלושה ביצעה החברה כי
 על מדובר וכי, החברה של העצמי ההון ועל הרווח על מאוד מהותי באופן השפיעו אשר, פעמיים מחדש
 את לחברה להעניק מקום אין אלו בנסיבות, הרשות בהודעת כמתואר, בהתאם. מהותיים דיווח כשלי

 .החברה של השוטפים דיווחיה על ובהתבסס מדף תשקיף באמצעות מהציבור הון לגייס האפשרות
 
, לאחר תאריך המאזן, לגזית ישראל 2017לפרטים בדבר הקצאת מניות נוספת שבוצעה בחודש ינואר  .ג

 להלן. .א.33במסגרת התקשרות של החברה עם גזית ישראל, ראה באור 
 

 שליטה מקנות שאינן זכויות .ד
 

 במאזן: שליטה מקנות שאינן זכויות הרכב
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     
  138,999  18,137 
     

 18,137  138,999  *החלק בשווי המאזני 

  
. החברה מניות לבעלי בניה בדורי שליטה מקנות שאינן הזכויות בעלי של הגרעון את הקצתה החברה   *

 .לעיל. ג.2 באור ראה נוספים לפרטים
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 :פיננסיים מכשירים -  21 באור

 
  הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג א.
 

-ל בהתאם הפיננסיים המכשירים לקבוצות במאזן הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן
IAS 39: 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  פיננסיים נכסים

     
     הפסד: או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 115,137  155,629  מזומנים ושווי מזומנים
 95  95  לראשונה ההכרה בעת שיועדו פיננסיים נכסים
 280,490  244,735  וחייבים לקוחות

     
     פיננסיות התחייבויות

     
 363,544  292,762  ואחריות לתיקונים הפרשה, זכאים ספקים

 473,543  715,356  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות

     
 
  יםפיננסי סיכון גורמי .ב

 
 סיכון לצרכן, מחירים מדד סיכון) שוק ניסיכו כגון ,שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות

 של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית .נזילות סיכוןו אשראי סיכון (,חוץ מטבע וסיכון מחיר סיכון ,ריבית
 של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה
 .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה .הקבוצה

 
 נזילות סיכון (1

 
 הקיימת הגמישות לבין מתמשך מימון קבלת בין הקיים היחס את לשמר היא הקבוצה מטרת

 מטרת, כן כמו .שניתנו וערבויות חוב אגרות, מבנקים הלוואות יתר, במשיכות שימוש באמצעות
 בתקופה שמתבצע כפי בבנקים החברה של קיימות ההלוואות של חידושן את לשמר היא הקבוצה

 יפכ, שונים זמן לפרקי האמורות מההלוואות חלק ופריסת מבוקר לפירעון בפעולות נקיטה תוך, זו
 .השונים הבנקים עם שיסוכם

 
 לצרכן מחירים מדד סיכון (2

 
 המחירים במדד לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב ואגרות בנקאיים מתאגידים הלוואות לקבוצה

 קיימת ושבגינו לצרכן המחירים למדד צמודה הפיננסיים המכשירים של הסכום .בישראל לצרכן
 2016 בדצמבר 31 ליום "חש מיליון 230 -כ הינו לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה לקבוצה

 .2015 בדצמבר 31 ליום "חש מיליון 286 -וכ
 

 אשראי סיכון (3
 

אשראי לקוחות, מצב בו ביצוע העבודה מקדים את התקבול החוזי  סיכוןל חשוף מבצע קבלן מגזר
 בגינה. הקבוצה פועלת לשיפור תנאי התשלום וצמצום ימי האשראי במגזר זה. 

 
 מקרה ובכל ,פרוייקט הקמת לאורך מרוכשים הכנסותיה רוב את מקבלת הקבוצה יזמותה במגזר

 ביצוע בגין לקוחות חובות .התמורה מלוא את קיבלה בטרם הנמכרים השטחים את מוסרת לא
 .העבודה לביצוע במקביל שוטף באופן משולמים עבודות

 
 ליום) "חש אלפי 155,629 -כ של לסך המזומנים ושווי המזומנים הסתכמו 2016 בדצמבר 31 ליום
 של לסך הסתכמה לקבל והכנסות הלקוחות ויתרות אלפי ש"ח( 115,136 - 2015בדצמבר  31

 ."ח(ש אלפי 271,082  - 2015בדצמבר  31 ליום) "חש אלפי  214,770
 .גבוה אשראי בדירוג פיננסיים במוסדות מופקדים החברה של המזומנים ושווי המזומנים
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 )המשך( :מכשירים פיננסיים -  21באור 

 
 ריבית סיכון (4

 
 שהתקבלו קצר זמןו ארוך לזמן מהלוואות הנובע השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה הקבוצה
 31 ליום משתנה בריבית נלקחו אשרהקבוצה  של אותוההלו יתרת .משתנה ריבית ונושאות
  .אלפי ש"ח(  186,912  - 2015בדצמבר  31 ליום) "חש אלפי  226,805  הינה 2016 בדצמבר

 
  חוץ מטבע סיכון (5

 
 למטבעות מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה

 הנקובים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו נכסיםמ נובע חליפין שער סיכון .הפולני לזלוטי בעיקר ,שונים
כמו כן לחברה חשיפה לשער  .חוץ בפעילויות נטו מהשקעות וכן הפעילות מטבע שאינו חוץ במטבע

)לפרטים אודות  הדולר בקשר עם הסכם ביצוע עבודות הנדסיות כקבלן משנה בפרויקט דוראד
  .לעיל( (5.ד.19ההליך המשפטי המתנהל בעניין זה ראה באור 

 
 לעיל. (ו(3.ב.11לפרטים בדבר השפעת השינוי בשער הזלוטי הפולני בתקופה ראה באור 

 
 סיכון מדד תשומות הבנייה (6

 
הסכמי התקשרות במאידך וקבלני משנה עם מזמיני עבודות מחד וספקים  הקבוצההתקשרות 

המדד(, חושפת את סעיפי הכנסות לקבל  -)להלן  מחירי תשומה בבנייה למגוריםהצמודים למדד 
צמדה למדד ממזמיני עבודות והוצאות לשלם לספקים לשינויים במדד. כיוון שהחברה חותמת על ה

במקביל, תקבולים בגין דירות הנמכרות  עם מזמין העבודה החשיפה לשינויים במדד אינה מהותית.
 לרוכשי דירות צמודים למדד.
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים -  21באור 
 

 :נזילות סיכון ריכוז .ג
 

 :)כולל תשלומי ריבית( מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של רעוןיהפ זמני את מציגה שלהלן הטבלה
 

 :2016 בדצמבר 31

  שנהעד   
שנה ועד מ

  שנתיים

משנתיים 
 3ועד 

  שנים
שנים  3-מ

  שנים 4עד 
 שנים 4-מ

  שנים 5עד 
 5מעל 

 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  

               
 252,307  -  -  -  -  -  252,307   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 65,665  -  -  -  -  -  65,665   זכאים
 139,730  -  -  -  2,345  16,830  120,555  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 126,033  -  -  -  120,153  2,940  2,940  ישראל מגזיתהלוואה 
 205,137  -  -  32,531  46,350  49,734  76,522  אגרות חוב רונסון

 258,378  -  33,260  34,442  59,831  63,559  67,286  אגרות חוב

               
  585,275  133,063  228,679  66,973  33,260  -  1,047,250 

 
 :2015בדצמבר  31

  עד שנה  
משנה ועד 

  שנתיים

משנתיים 
 3ועד 

  שנים
שנים  3-מ

  שנים 4עד 
שנים  4-מ

  שנים 5עד 
 5מעל 

 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  

               
 308,087  -  -  -  -  -  308,087   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 55,379  -  -  -  -  -  55,379   זכאים
 190,192  -  -  2,368  505  7,978  179,341  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 21,225  -  -  -  20,245  490  490  הלוואה מגזית ישראל
 329,348  33,260  34,442  59,970  63,708  67,446  70,522  אגרות חוב

               
  613,819  75,914  84,458  62,338  34,442  33,260  904,231 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים -  21באור 
 

  :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  

  2016  2015  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

         התחייבויות פיננסיות
         

 * 296,713  423,484  287,878  231,793  (1אגרות חוב )

       
 
 אלפי ש"ח. 540,053 -כ ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השווי ההוגן של אגרות החוב הינ *
 
 המאזן. לתאריך (1)רמה  פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס ההוגן השווי (1)
 

 חובה, ויתרות חייבים לקוחות, קצר, לזמן השקעות מזומנים, ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 מתאגידים אשראי ארוך, לזמן שהתקבלו הלוואות כלולות, לחברות הלוואות סחירות, בבטוחות השקעה
והתחייבות בגין רכישת  זכות ויתרות זכאים, שירותים ולנותני לספקים התחייבויות ואחרים, בנקאיים
 שלהם. ההוגן לשווי הקרוב או מתתוא מקרקעין

 
 :שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני .ה

 

  
 לשינויים רגישות מבחן

 ריבית בשיעורי

 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 ריבית עליית
  3% של

 ריבית ירידת
 1% של

 ש"ח אלפי  

     
2016  (6,847)  2,268 

     
2015  (5,607)  1,869 

 

  
 בשערי לשינויים רגישות מבחן

 חליפין של הזלוטיה

 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 שערים עליית
  10% של

  ירידת
 של שערים

10% 

 ש"ח אלפי  

     
2016  21,399  (21,399) 

     
2015  18,166  (18,166) 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים -  21באור 
 

  
 לשינויים רגישות מבחן

 לצרכן המחירים במדד

 מהשינוי )הפסד( רווח  

  
 מדד עליית

  1.5% של
 מדד ירידת

 1.5% של

 ש"ח אלפי  

     
2016  (3,451)  3,451 

     
2015  (4,292)  4,292 

 

  
 מבחן רגישות לשינויים

 הדולרבשער החליפין של 

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
של ה עליי

10%  
 שלה יריד

10% 

 אלפי ש"ח  

     
2016  7,248  (7,248) 

     
2015  7,157  (7,157) 

 
 העיקריות העבודה והנחות רגישות מבחני

 
 אפשריים שינויים לגבי ההנהלה להערכות בהתאם נקבעו יםיהרלוונט הסיכון במשתני שנבחרו השינויים
 אלה. סיכון במשתני סבירים

 
 או הפעולות תוצאות על להשפיע כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה

 עבור מס(, )לפני בהון השינוי ו/או ההפסד או הרווח את מציגים הרגישות מבחני המדווחים. הכספי המצב
  דיווח. מועד לכל נכון עבורו שנבחר הרלוונטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר כל
 

  בחברה ההון ניהול .ו
 

 הינן: שלה ההון בניהול החברה מטרות
 
 המניות, לבעלי תשואה ליצור ובכך העסק המשכיות את להבטיח הקבוצה יכולת את לשמר (1

 .אחרים עניין ובעלי משקיעים
 

 המותאמת והשירותים המוצרים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג (2
 הקבוצה. של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת

 
 מרבי ערך וייצרו העסקית בפעילות תמיכה שיבטיחו טובים הון ויחסי גבוה אשראי דירוג על לשמור (3

  המניות. לבעלי
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 :הכנסות -  22 באור
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
       ממכירת בניינים וקרקעות ומביצוע עבודות:הכנסות 

       
 227,261  236,835  437,506  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות

 1,127,780  922,409  683,428  מביצוע עבודות  הכנסות 

       
  1,120,934  1,159,244  1,355,041 

 
 

 :שבוצעו והעבודות ההשכרה המכירות, עלות -  23 באור
 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

   2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח   

       :לפי מקורות ההכנסה א.
        
 245,783  254,230  410,439  עלות מכירת בניינים וקרקעות 
 1,407,800  1,003,318  657,749  עלות ביצוע עבודות 

   1,068,188  1,257,548  1,653,583 

        
       :הוצאה מרכיבילפי  ב.
        
 97,992  76,842  164,659  קרקע 
 309,268  236,511  192,547  חומרים 
 1,011,432  749,761  525,158  קבלני משנה 
 119,460  125,372  102,110  שכר ונלוות 
 3,427  4,037  1,198  שהוון מימון 
 6,959  7,039  1,142  פחת 
 105,045  57,986  81,375  אחרות  

   1,068,188  1,257,548  1,653,583 

 
 

 :ושיווק מכירה הוצאות -  24 באור
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 2,020  2,607  3,284  שכר ונלוות

 2,913  2,693  1,619  פרסום
 460  743  572  אחרות

  5,475  6,043  5,393 
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 :וכלליות הנהלה הוצאות -  25 באור
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 27,059  31,171  20,633   שכר ונלוות

 4,208  1,111  1,029  (1ושכר דירקטורים ) לבעלת שליטה דמי ניהול
 12,980  14,543  10,102  שכירות ואחזקת משרדים

 2,141  2,421  2,266  והפחתות פחת
 548  1,168  1,510  מסים וביטוח

 13,232  8,081  8,092  רותים מקצועייםיש
 1,196  3,701  1,870  אחרות

  45,502  62,196  61,364 

 
 .2014 נובמבר בחודש הסתיימו גזית ישראל עם הניהול הסכמי (1)

 
 

 :נטו מימון, הוצאותו הכנסות -  26 באור
 

   
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

   2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח   

       :הכנסות מימון א.
        
 648  60  102  ריבית על פקדונות לזמן קצר 
 986  732  20  ריבית בגין יתרות חובה 
 143  -  -  בגין מכשירים נגזריםרווח  
 8,600  8,334  7,513  אחרות, נטו 
   7,635  9,126  10,377 

       :הוצאות מימון ב.
        
 3,662  4,589  5,411  לזמן קצר אשראיהוצאות מימון בגין  
 28,532  17,916  14,706  אגרות חובהוצאות מימון בגין  
 121  152  299  הלוואות לזמן ארוךהוצאות מימון בגין  
 10,890  4,941  10,442  מגזית ישראלהוצאות מימון בגין הלוואה  
 -  -  350  הוצאות מימון בגין הלוואה מבעל שליטה 
 2,436  1,731  1,144  עמלות והוצאות בנק 
 9  31  718  , נטו אחרות 
 (2,317)  (1,138)  (821)  נכסים כשיריםהוצאות שנזקפו לעלות  -בניכוי  

   32,249  28,222  43,333 

 
 

 :נטו אחרות, )הוצאות( הכנסות -  27 באור
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 284  424  (15,325)  קבוע ממימוש רכוש רווח )הפסד( 

 284  424  (16,648)  )*( הפסד נטו מעלייה לשליטה ברונסון
 -  -  (7,541)  הוצאות בקשר לעסקת רונסון )*( 

 (4,971)  (3,173)  (3,979)   אחרות

  (43,493)  (2,749)  (4,687) 
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 )המשך( :הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו -  27באור 

 

קרן הון מהפרשי תרגום  ביטול בגין פעמי חד להפסד מיוחס"ח ש מיליון 70 של סך, זה סכום מתוך)*( 
 במסגרת שונהמטבע שיוחס להשקעה ברונסון מיום תחילת ההשקעה בה, והוצג עד לאיחוד המלא לרא

 נטו ההפסדמיליון ש"ח.  54 -מעלייה לשליטה בסך של כחד פעמי וכן רווח  החברה של העצמי ההון
(א( 3.ב.11ים ראה באור לפרטים נוספש"ח.   ןמילו 16 -כ של לסך הסתכם האחרות ההוצאות במסגרת

 לעיל.
 
 

 :כנסהה על מסים -  28 באור
 

 סוי החברות בישראל:ימ א.
 

 מדידת התוצאות לצורכי מס
 

 לצורכי, בישראל שלההמאוחדות  והחברות החברה של תוצאותיהן נמדדות ואילך, 2008 המס משנת החל
 והחברות החברה של מס לצורכי התוצאות נמדדו 2007 המס שנת לתום עד. נומינליים בערכים, מס

 חוק - להלן) 1985-ה"התשמ(, אינפלציה בשל תיאומים) הכנסה מס לחוק בהתאם, המאוחדות
 מועברים הפסדים כי נקבע התיאומים חוק של התחולה תום לגבי המעבר להוראות בהתאם(. התיאומים

 שנת תום עד למדד יתואמו ערך נייר או פחת בר נכס ממכירת ריאלי והפסד פחת בשל ניכוי, מס לצורכי
 .ואילך זה ממועד תפסק והצמדתם 2007 המס

 
  הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי .ב
 

 במס חייבות(, הכנסות מחברות בנות במזרח אירופה למעט) בישראל הבנות והחברות החברה הכנסות
 . רגיל בשיעור חברות

 
(, 2014-ו 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) לאומיים עדיפות סדרי לשינוי לחוק בהתאם
 2014 משנת שיחול החברות מס כי נקבע, 2013 באוגוסט 5 ביום ברשומות פורסם אשר, 2013-ג"התשע
 . 26.5% של שיעור על יעמוד ואילך

 
 קבע אשר, 2016-ו"התשע(, 216' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק פורסם, 2016 ינואר בחודש

 . 25% של לשיעור 26.5% של משיעור, ואילך 2016 המס משנת החל, החברות מס של הפחתה
 
   לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם, 2016 דצמבר בחודש 

 25% של משיעור החברות מס של נוספת הפחתה קבע אשר, 2016-ז"התשע(, 2018-ו 2017 התקציב
 החברות מס שיעור לפיה שעה הוראת האמור החוק במסגרת נקבעה, זאת עם יחד. 23% של לשיעור
 מס ושיעור 24% יהיה 2017 בשנת שיחול החברות מס שיעור, יוצא כפועל. 24% יהיה 2017 בשנת

 . 23% יהיה ואילך 2018 משנת שיחול החברות
 

 בנות מחוץ לישראלהחברות סוי הימ ג. 
 

 חברות למעט, מושבן בארצות המס חוקי לפי נישומות, לישראל מחוץ הינו איגודן שמקום הבנות החברות
 החברות על החלים העיקריים המס שיעורי. הכנסה מס פקודת פי על" זרה נשלטת חברה"כ המוגדרות

 : הינם לישראל מחוץ המאוגדות העיקריות הבנות
 .19%שיעור מס של  –חברה המאוגדת בפולין 

 .25% -ל 20%בין  -בהולנד המאוגדות חברות
 

 תקנות פי על ודיווח להוראות כפופות לישראל מחוץ הבנות לחברות החברה בין בינחברתיות עסקות, ככלל
 .2006-ז"התשס(, שוק תנאי קביעת) הכנסה מס

 
 הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים .ה

 
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות מוכרים במידה שמימוש הטבת המס 

 המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. 
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 לשנים המועברים 2016בדצמבר  31ליום  והפסדי הון לצרכי מס מס לצורכי עסקיים הפסדיםלחברה 
 מיליון 62 -וכ מיליון ש"ח בדורי בניה(  838 -ש"ח )מתוכם סך של כ מיליון 1,097 לכדי מגיעים הבאות

 לכדי מגיעות נדחים מסים נזקפו לא שבגינן להעברה ההפסדים יתרותש"ח בהתאמה )בחברה בלבד(. 
 בטווח צפוי אינו שניצולם מאחר אלה הפסדים יתרות בגין נדחים מסים זקפה לא החברה. ליון ש"חימ 937

 . לעין הנראה
 

  נדחים מסים .ה
 

 הרכב ותנועת המסים הנדחים: 
 

 

בגין 
הפסדים 
להעברה 
 לצורכי מס

השקעה 
בחברות 
 מוחזקות

 נטו

 בגין
 הלוואה

 מהחברה
 האם

 בגין
 רכוש
 קבוע

ונדל"ן 
 להשקעה

בגין 
ת בירי

 /לקבל
לשלם 
 פולין

בגין 
מיזם 

משותף 
 בפולין

הפרשי 
בגין  עיתוי

מלאי 
 סה"כ אחרים בפולין

 (באלפי ש"ח) 

           
 34,267  2,326 - - - (8,226) (9,040) (21,415) 70,622 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - -  עסקאותזקיפה לקרן הון בגין 

 (1,405)  - - - - - (1,405) - - עם בעל שליטה

 (13,797)  (154) - - - - - (13,643) - כולל אחרזקיפה להפסד 

 10,226  1,035 - - - 754 8,598 35,058 (35,219) זקיפה לרווח או הפסד

           

 29,291  3,207 - - - (7,472) (1,847) - 35,403 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 (8,501)  2,174 (11,540) (2,793)  (1,100)   4,758 כניסה לאיחוד

 - - - - - - - - - -  עסקאותזקיפה לקרן הון בגין 

 - - - - - - - (6,373) - - עם בעל שליטה

 (33)  (33) - - - -  - - זקיפה להפסד כולל אחר

 7,004  (792) - - - 4,798 7,947  (4,949) זקיפה לרווח או הפסד

           
 21,388  4,556 (11,540) (2,793) - (3,774) (273)  35,212 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 המסים. 19% -ו 23% ,24% של מס שיעורי לפי מחושבים 2016 בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים

 .26.5% של מס שיעורי לפי מחושבים 2015 בדצמבר 31 ליום הנדחים
 

 :הפסד וא ברווח הכלולים )הטבת מס( ההכנסה על מסים .ו
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 8,580  7,212  5,770  מסים שוטפים

       
 4,431  10,226  (7,004)  מסים נדחים

       

 (123)  (75)  217  מסים בגין שנים קודמות

  (1,017)  17,363  12,888 
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 תיאורטי מס .ז

 
 וא ברווח וההפסדים הרווחים וההוצאות, ההכנסות כל אילו חל שהיה המס, סכום בין התאמה תמובא להלן

ברווח או  שנזקף ההכנסה על מסים סכום לבין ,הסטטוטורי המס שיעור לפי במס יםמתחייב היו הפסד
 :הפסד

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 (411,280)  (177,305)  (60,626)  לפני מסים על הכנסה הפסד

       
 26.5%  26.5%  25%  הסטטוטורישיעור המס 

       
 (108,989)  (46,986)  (15,157)  המס הסטטוטורימס מחושב לפי שיעור 

       
       במס בגין: עלייה )ירידה(

       
 170  444  357  , נטושאינן מותרות בניכוי לצרכי מס הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי )רווחי( חברות המטופלות 
 2,104  (3,016)  (1,428)  לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  3,639  עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעור המס
חברות מאוחדות בחו"ל החייבות בשיעור מס 

 79  247  27  מופחת
 -  -  121  מיסים בגין דיבידנד מחברה זרה

ביטול )יצירת( הפרשה למס בגין חברות המטופלות 
 (18,643)  13,643  -  בהתאם לשיטת השווי המאזני

 (123)  (130)  217  מסים בגין שנים קודמות
 115,504  60,191  17,795  הפסדים בגינם לא נוצרו מסים נדחים 

 3,606  (7,104)  (6,542)  נדחה בגין פעולות עם בעל שליטהתנועה במס 
 537  74  (46)  אחרים

       
 12,888  17,363  (1,017)  מסים על ההכנסה 

       
 -  -  -  שיעור מס אפקטיבי ממוצע

 
  סופיות מס שומות .ז
 

 וכולל עד שונות לשנים כסופיות הנחשבות שומות או סופיות שומות מסוימות מאוחדות ולחברות לחברה
 היווסדן. מאז סופיות שומות הוצאו טרם אחרות מאוחדות לחברות 2012 המס שנת
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 למניה)הפסד(  נקי הרווח בחישוב ששימשו והרווח המניות כמות פרוט
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014  

  

כמות 
מניות 

  משוקללת

 הפסד
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
  החברה 

כמות 
מניות 

  משוקללת

הפסד 
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
  החברה 

כמות 
מניות 

  משוקללת

הפסד 
המיוחס 
לבעלי 

מניות של 
 החברה

 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  

             
כמות המניות וההפסד לצורך חישוב 

 (276,430)  160,988  (136,803)  234,499  (77,184)  234,499  הפסד בסיסי

             
 (276,430)  160,988  (136,803)  234,499  (77,184)  234,499  כמות המניות לצורך חישוב הפסד מדולל

 
 

 :בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -  30באור 
 

בהתאם, היתרות  היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(. 2015 -ו 2014בדצמבר  31ליום  
הינן בהתייחס לגזית ישראל. ביחס לתקופות האמורות והעסקאות הכלולות בבאור זה המתייחסות לחברה האם 

, ובהתאם במועד את השליטה בחברה, רכש מר עמוס לוזון )באמצעות חברה בבעלותו( 2016בינואר  14ביום 
בהתאם, היתרות והעסקאות הכלולות האמור חדלה גזית ישראל מלהיות בעלת עניין ו/או בעלת שליטה בחברה. 

 למועד הדוח הינן בהתייחס לעמוס לוזון. ועד 2016בעל השליטה בשנת בבאור זה המתייחסות ל
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות  .א
 

 :ההרכב
 

 :2016בדצמבר  31

 עמוס לוזון  

חברות כלולות  
)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין וצדדים 
 קשורים אחרים

 אלפי ש"ח  
 -  -    לקבל והכנסות לקוחות
   93,925    חובה ויתרות חייבים
 171      ספקים

   -  1,177  מקדמות ממזמיני עבודה
    -  - 

     24,034  הלוואה
 -  -    והכנסות לקבל הגבוהה במשך השנה לקוחות יתרת
   123,061    השנה במשך הגבוהה חובה ויתרות חייבים יתרת

 
 :2015בדצמבר  31

 גזית ישראל  

חברות כלולות  
)עסקאות 
  משותפות(

 בעל עניין וצדדים
 קשורים אחרים

 אלפי ש"ח  
 -  -  3,560  לקבל והכנסות לקוחות
 48  120,561  -  חובה ויתרות חייבים
 216  -  -  ספקים

 -  -  14,702  *הלוואה מגזית ישראל )החברה האם( 
 -  -  3,560  והכנסות לקבל הגבוהה במשך השנה לקוחות יתרת
 48  137,881  -  השנה במשך הגבוהה חובה ויתרות חייבים יתרת

 
 , היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(.2015בדצמבר  31ליום  *  
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 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין  .ב
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 1,217  666  740  שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה

 -  -  -  שכר דירקטורים המועסקים בחברה 

 1,996  -  -  *חברה אם( עת היתה דמי ניהול לגזית ישראל )

       
       מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות

 6  4  5  *דירקטורים שאינם מועסקים בחברה *
 -  -  1  *** דירקטורים המועסקים בחברה

       
בשנת , היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(. 2015 -ו 2014בדצמבר  31ליום   *

 2014בנובמבר  2ביום אלפי ש"ח.  1,135 -כולל שירותי מנכ"ל בסך של כהסכום האמור  2014
 להלן.ו(  – (ה(1.ד.30 יםבאורלפרטים ראה הסתיימו שירותי הניהול האמורים. 

 . להלן (ב(2.ד.30 באור ראהלפרטים נוספים   **
 להלן.(ז( 3.ד.30לפרטים נוספים ראה באור  ***

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ג
 

 :2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

 בעל שליטה
 )החברה

 האם(

חברות כלולות  
)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים קשורים 

 אחרים

 אלפי ש"ח  סעיף  

         
     25,640  .1ד.  הכנסות

     24,206  .1ד.  עלות ההכנסות
 (740)      .2., ד.1ד.  הוצאות הנהלה וכלליות

   7,341      הכנסות מימון
     (350)  .1ד.  הוצאות מימון

 
 :2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

 בעל שליטה
 )החברה

 האם(

חברות כלולות  
)עסקאות 
  משותפות(

בעל עניין 
וצדדים קשורים 

 אחרים

 אלפי ש"ח  סעיף  

         
 -  -  17,600  .1ד.  הכנסות

 -  -  15,598  .1.ד  עלות ההכנסות
 (666)  -  (353)  .2., ד.1.ד  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  8,224  -    הכנסות מימון
 -  -  (4,941)  .1.ד  הוצאות מימון
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 :2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

  
 בדבר תנאים

  ראה 

 בעל שליטה
 )החברה

 האם(

חברות כלולות  
)עסקאות 
  משותפות(

עניין בעל 
וצדדים קשורים 

 אחרים

 אלפי ש"ח  סעיף  

         
 -  -  3,300  .1ד.  הכנסות

 -  -  (2,970)  .1ד.  עלות ההכנסות
 (1,217)  -  (2,909)  .2., ד.1ד.  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  8,600  -    הכנסות מימון
 -  -  (10,890)  .1ד.  הוצאות מימון

 
 :קשורים צדדים עם עסקאות  .ד

 
 בה השליטה יובעל גלוב גזית קבוצתעסקאות עם   (1

 
, היתה גזית ישראל בעלת שליטה בחברה )חברה אם(. בחודש 2015 -ו 2014בדצמבר  31ליום 

לפרטים בדבר התנהלות , מכרה גזית את החזקותיה בחברה ואינה בעלת שליטה בה. 2016ינואר 
ידי הנאמנים האמורים אל -ולרבות טענות שהועלו עלאל מול הנאמנים לאגרות החוב של החברה, 

 לעיל. .ז. 17 , ראה באורבעקבות העברת השליטה בחברה מול קבוצת גזית גלוב ונציגיה
 

ידי החברה -בשטרי הון צמיתים אשר הונפקו לה עלישראל להחזיק גזית  הדוח המשיכהנכון למועד 
מיליון ש"ח, אשר המירים בחלקם למניות של החברה )כמתואר להלן(, וכן  495בסך כולל של 
 מיליון ש"ח 120בסך של ידי גזית ישראל -שהועמדה לחברה עלהלוואה קיימת למועד האמור 

לוזון )באמצעות חברה  , עמוסהחברה ולפרטים בדבר עסקה בה התקשר)כמתואר להלן(. 
, לאחר תאריך המאזן, בהתייחס להלוואה ולשטרי ההון 2017גזית ישראל בחודש ינואר בבעלותו( ו

 להלן. .א. 33האמורים, ראה באור 
 

 2014משנת  גזית עסקת (א
  

 סעיף לפי מיוחד ברוב החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2014 בספטמבר 28 ביום
 2014 באוגוסט 20 מיום החברה דירקטוריון לאישור בהמשך, החברות לחוק 275

התקשרותה של החברה  את(, שלה)לאחר אישור ועדת הביקורת  החברה דירקטוריון
לתקנות ניירות  בהתאםבעסקה עם גזית ישראל )בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה( 

)הצעה  ערך רותניי ולתקנות 2001-ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א
, אשר עסקת גזית( -)להלן 2000-"סהתש(, רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית

 במסגרתה במועד האמור:
 

 ,ש"ח ערך נקוב של החברה 1מניות רגילות בנות  99,009,901 לגזית ישראל הוקצו (1)
 של מחיר לפי - היינו) ש"ח שהועבר לחברה מיליון 130 שלבסך  מזומןבתמורה ל

 ביולי 24 ביום בבורסה החברה מנית של הנעילה מחיר הינו אשר, למניה ח"ש 1.3130
, שהיה יום המסחר האחרון לפני מועד פרסום הדיווח המיידי של דורי בניה מיום 2014

מההון המונפק  84.91%-כישראל גזית לאחר ההקצאה החזיקה ש כך, (2014ביולי  27
 (;האמורותדרתה בתקנות בדרך של הצעה פרטית חריגה )כהגוזאת  ,של החברה

 
הלוואות קווי אשראי ובגין  ישראלמלוא הזכויות וההתחייבויות של גזית  לחברה הומחו (2)

מיליון ש"ח, ראה באור  250בסך כולל של אשר הסתכמו לדורי בניה )בעלים שהעמידה 
שהנפיקה החברה  בדרך של המחאת חוב, בתמורה לשטר הון צמית לעיל( (ט(2.ב.11

צמית וייפרע אך  והינשטר ההון סכום קרן כדלקמן: היו לגזית ישראל, אשר עיקרי תנאיו 
; קרן שטר ההון תישא ריבית שנתית בשיעור של ריבית הפריים ורק בעת פירוק החברה

פירעון קרן שטר ההון; ותשולם במועד גזית ישראל תיצבר לזכות  , אשר2%בתוספת 
חלוקת כתנאי מקדמי להחברה תחליט על חלוקת דיבידנד, אזי על אף האמור, אם 

 , תשלם החברה לגזית ישראל את הריבית שתיצבר עד אותו מועד; הקרןדיבידנדה
כלשהו; עד מחצית  הצמדה לא תהיינה צמודות לבסיס ההון שטר שיישאוהריבית 

ליון ש"ח( מי 125, סכום של היינו)ללא הריבית הנצברת בגינו,  ההון מסכום קרן שטר
 , ההון שטר הנפקת ממועד חודשים 6 מחלוף החלמעת לעת  לשיעורין להמרה ניתן יהא
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גזית ישראל, למניות החברה, כפי שתהיינה קיימות במועד  של דעתה שיקול לפי
 יהא לאשטר ההון אף האמור לעיל,  ש"ח למניה. על 1.3130ההמרה, לפי מחיר של 

, אם ההמרה למניות החברה תגרום לכך לעיל כאמור החברה למניות להמרה ניתן
לאחר ובהתחשב ( לפיו ובהנחיות הבורסה בתקנוןששיעור החזקות הציבור )כהגדרתו 

 או משיעור מזערי אחר כפי שיהיה באותו מועד.  15%-מ בביצוע ההמרה יפחת
 

לדורי בניה כי מחצית מסכום  להציע התחייבה עסקה החברהבמסגרת ה כמו כן,
, הלוואות הבעלים אשר הועמדו לטובת דורי בניה )במסגרת אחד מקווי האשראי(

למניות של דורי בניה, אשר יומחו אליה כאמור, יומרו מיליון ש"ח,  125בסכום של 
בניה בבורסה  ש"ח למניה, שהינו שער הנעילה של מניית דורי 2.500מחיר למניה של ב

, היתר בין, יהא כפוף וזאת בדרך של הצעה פרטית, אשר ביצועה, 2014ביולי  24ביום 
 דורי של הכללית האסיפה אישור לרבות, בניה דורי של המוסמכים האורגנים לאישורי

, כי קבלת האישורים ובהרה. החברות לחוק 275 בסעיף הקבוע מיוחד ברוב, בניה
ההצעה הפרטית לחברה כאמור לעיל אינו מהווה ידי דורי בניה לביצוע -הנדרשים על

 תנאי לביצוע העסקה.
 

, "חש מיליון 70 של לסךעד  ישראל מגזית אשראי קו קבלתלחברה הועמדה זכות ל (3)
 החברה זכאית לקבל הלוואות, מעת לעת, בתנאים המפורטים להלן:היתה במסגרתו 

, אשר תשולם בכל 1.5%ההלוואות תישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת קרן 
לבסיס הצמדה צמודות  תהיינה סוף רבעון קלנדרי; הקרן והריבית של ההלוואות לא

, בחלקים, לעת מעת, האשראי מקו הלוואות למשוך רשאיתהיתה  כלשהו; החברה
 בינואר 14 ביום אחד בתשלום ייפרע האשראי קו חשבון על שיימשך סכום כל כאשר
 פירעוןמועד )כפוף לזכותה של החברה ל לאותו עד שנצברה הריבית בתוספת 2016
ות כלשהן(; קו האשראי לא יגובה בביטחונות ולא יכלול עמלקנס וללא  ללא מוקדם

באמות מידה פיננסיות ו/או בהתחייבויות אחרות ו/או לשאת בתשלום התחייבות לעמוד 
רשאית לקבל היתה  והחברהלא יהא מתחדש, האמור ראי האש קו .עמלות כלשהן

בכל עת עד לתום התקופה האמורה בסכום שלא יעלה קו האשראי במסגרת הלוואות 
ות מתוך מסגרת האשראי הלווא משיכת. עד אותו מועד סכום קו האשראי שלא נוצלעל 
 של החוב לאגרותאם וככל שהחברה תשלים הצעת רכש  רק תבוצע החברה ידי-על

באופן כלשהו )גזית ישראל תהיה רשאית לוותר על תנאי זה למשיכת סכומים  בניה דורי
 מתוך קו האשראי לפי שיקול דעתה הבלעדי(. 

 
 חלק יחד כולם ווהי הבעלים הלוואות והמחאת האשראי קו קבלת, המניות הקצאת

  .אחת כמקשה ובוצעו מהעסקה
 

העסקה  במסגרת בחברה שיתקבלו הכספיםבמסגרת העסקה התחייבה החברה כי 
, בניה דורי של המזומנים ותזרים הנזילות, ההון מבנה חיזוקל המכריע ברובם ישמשו

 באופן בניה דורישל  השוטפים לצרכיה בהתאם נזילים אמצעים העמדת ובכללם
 . החברה ידי-על שיקבעו ובמועדים

 
 אשר המניות של למסחר לרישום הבורסה אישור התקבל 2014 בספטמבר 30 ביום

 אשר הכללית האסיפה במסגרת, כן כמו .כאמור העסקה במסגרת ישראל לגזית הונפקו
 ח"ש 200,000,000-מ החברה של הרשום המניות הון הגדלת אושרה כאמור התקיימה

 מניות 450,000,000-מ מורכב אשר, נקוב ערך ח"ש 450,000,000-ל נקוב ערך
 .החברה של אחת כל נקוב ערך ח"ש 1 בנות רגילות

 
 בניה דורי של מיידי בדיווח לאמור בהמשך ההי האמורה העסקה של ביצועה כי יצוין
 להעמיד החליט גלוב גזית שדירקטוריון לחברה נמסר במסגרתו, 2014 ביולי 27 מיום

 ישראל גזית את תשמש אשר, ח"ש מיליון 200 עד של בהיקף ישראל לגזית הלוואה
 ביולי 28 ביום, לחברה האמורה להודעה בהמשך. החברה של ההון מבנה לחיזוק
 של ההון מבנה חיזוק שתכליתה תכנית לגבש בכוונתה כי החברה הודיעה 2014

 החברה זו במסגרת. בניה דורי של המזומנים ותזרים ההון מבנה וחיזוק החברה
 של למניות החליפין רכש הצעת חידוש ובהן שונות אפשרויות בוחנת היא כי הודיעה

 הדוחות פרסום לאחר שיקבעו ובתנאים במחיר, באופן - החברות בין מיזוג או בניה דורי
 בניה דורי של החוב לאגרות רכש הצעת וכן, 2014 שנת של השני לרבעון הכספיים

 דורי ושל החברה של לעמידתן לב בשים והכל, שלהן הפארי מערך יפחת שלא במחיר
 .ובהתחייבויותיהן שלהן הפיננסיות המידה באמות בניה
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 אשר, 2014בשנת  אשראי על ידי גזית ישראל לדורי בניה ויבדבר מתן קו לפרטים
הומחו  2014ואשר בחודש ספטמבר  ש"ח מיליון 250 שלסתכם בסך ה הכולל סכומם

 .לעיל א((1.ד.30, ראה באור לחברה כמתואר בעסקת גזית לעיל
 

 2015עד יוני  2014נובמבר  – ישראל מגזיתנוספות  אשראי תומסגר ב(
 

 לחברה ישראל גזיתידי -על הועמדו 2015 ביוני 22 ליום ועד 2014 נובמבר מחודשהחל 
: )א( כדלקמן"ח, ש מיליון 210 של כולל בסכום, נספות בעלים והלוואות אשראי מסגרות
 עסקה" בתנאי לחברה שהועמדה"ח, ש מיליון 140 של בסך( שעודכנה)כפי  אשראי מסגרת

הפירעון )ותום תקופת הניצול( של מסגרת  מועד .ההקלות בתקנות כמשמעותה" מזכה
, 2017האשראי האמורה וההלוואות לפיה, טרם המרתה כמתואר להלן, היו בחודש דצמבר 

 הסיטונאית הריבית מעל 2.25%וההלוואות לפיה נשאו ריבית שנתית בשיעור של 
(. לפי תנאי מסגרת האשראי, לחברה עמדה הזכות להמיר את ההלוואות בתנאי כהגדרתה)

ההלוואות לפי מסגרת האשראי האמורה לשטר הון צמית בתנאים זהים לתנאי שטר ההון 
 של בסך הלוואה)ב(  וכן; ת גזיתעסקידי החברה במסגרת -אשר הונפק לגזית ישראל על

 30 ביום היה פירעונה מועד אשר, גזית עסקת במסגרת לחברה שהועמדה"ח ש מיליון 70
 ההלוואה מטרת. 1.5% בתוספת פריים של בשיעור שנתית ריבית נשאה והיא, 2017 ביוני

 כל בדרך, בניה דורי של החוב אגרות יתרת סילוק לשם היתה, שעודכנה כפי, האמורה
 .שהיא

 
 פיננסיים לגורמים הבהירה גזית ישראל כי כפי שאישרהבמסגרות האשראי האמורות 

 מימון, אשראי למסגרות ביחס נחות יהיה מסגרות האשראי מעמד, החברה של מממנים
 שלה מממנים פיננסיים מוסדות כלפי הקיימים החברה של שונים מסוגים והתחייבויות

 מול האשראי במסמכי יוסכמוו/או  שהוסכמו כפי נחיתות בתנאי(, חוב אגרות בעלי למעט)
  .מממנים גורמים אותם

 
במועד ההכרה לראשונה, מדדה החברה, תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את 

, 2015ביוני  30שווין ההוגן של ההלוואות שנוצלו מכוח מסגרת האשראי האמורה עד ליום 
ין השווי ההוגן מיליון ש"ח וזקפה את הפער בין התמורה שהתקבלה לב 210בסך כולל של 

מיליון ש"ח בניכוי השפעת המס( )נכון  37.6 -מיליון ש"ח )כ 51.1 -של ההלוואות בסך של כ
מיליון ש"ח, נטו ממס( לסעיף קרן מעסקאות עם בעלי  5.2-כ – 2014בדצמבר  31ליום 

 -שליטה. הריבית האפקטיבית המשוכללת הגלומה במסגרת האמורה הינה בשיעור של כ
16.61%.  

 
ג( להלן( במסגרתה (1.ד.30הושלמה עסקת ההמרות להון )ראה באור  2015ביוני  22ום בי

נמשכו מלוא יתרות מסגרות האשראי האמורות שטרם נוצלו עד לאותו מועד, בסך כולל של 
מיליון ש"ח, ומלוא הלוואות הבעלים האמורות הומרו לשטרי הון צמיתים, בהתאם  40-כ

את הריבית  ישראל לגזיתלשטרי הון, שילמה החברה  לתנאי העסקה האמורה. עם המרתן
 שנצברה בגין ההלוואה האמורות.

 
 2015יוני  –עסקת ההמרות להון  ג(

 
 2015באפריל  26להצעה למתווה לחיזוק ההון של החברה, אשר נמסרה ביום  בהמשך

אישרה האסיפה הכללית של החברה את  2015ביוני  15ידי גזית ישראל, ביום -לחברה על
התקשרותה של החברה בעסקה עם גזית ישראל )לאחר אישור דירקטוריון וועדת הביקורת 

 של החברה(, הכוללת: 
 

-מיליון ש"ח, אשר הועמדה לחברה על 140למסגרת אשראי בסכום כולל של  בהתייחס (1)
 140 של האשראי מסגרת -להלןלעיל ) ב((1.ד.30 בבאורידי גזית ישראל, כמתואר 

המירה לפי שיקול דעת החברה לשטר הון )ובלבד שהריבית  היתה ואשר(, ח"ש מיליון
ביצוע ההמרה וכתנאי לה(,  שתיצבר בגינה עד לאותו מועד תשולם לגזית ישראל טרם

 חמיליון ש" 140אזי תנאי שטר ההון אשר הונפק כנגד המרת מסגרת האשראי של 
 בתנאי הכלולה החברה למניות ההמרה זכות על ויתרה ישראל גזית( 1: )כדלקמן תוקנו
 שלישיים לצדדים, בחלקים או במלואו, להעברה ניתן יהא ההון שטר( 2; )ההון שטר

לפירעון הריבית על השטר, הוראות שטר  בהתייחס( 3ללא צורך בהסכמת החברה; וכן )
 כתנאי שאז דיבידנד חלוקת על תחליט החברה אםההון אשר קבעו, בין היתר, כי 

 הריבית את ישראל לגזית החברה תשלם כאמור הדיבידנד חלוקת לביצוע מקדמי
  החברה שבו מקרה בכל תחול האמורה שההוראה כך תוקנו, מועד לאותו עד שתיצבר
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( 1999-ט"התשנ, החברות בחוק 1 בסעיף זה מונח כהגדרת" )חלוקה" ביצוע על תחליט
 (; המתוקן ההון שטר -להלן) שהוא אופן בכל

ידי גזית ישראל, לפי -מיליון ש"ח שהועמדה לחברה על 70להלוואה בסך של  בהתייחס (2)
 70 של ההלוואה אוההלוואה  -לעיל )להלן ב((1.ד.30 בבאורתנאים שעודכנו, כמתואר 

 של דעתה שיקול לפי, לה להודיע זכות לחברה הקנתה ישראל גזית -( ח"ש מיליון
 שהריבית ובלבד, ההלוואה סכום בגובה צמית הון לשטר ההלוואה המרת על, החברה

 ההמרה ביצוע טרם ישראל לגזית תשולם מועד לאותו עד ההלוואה בגין תיצבר אשר
 ההון שטר, כאמור הון לשטר להמרה החברה של זכותה מימוש של במקרה. לה וכתנאי

 לעיל;  (1) "קבסתנאים זהים לתנאי שטר ההון המתוקן כאמור  יישא
הסכום הנוסף(,  -מיליון ש"ח )להלן 35ישראל העמידה לחברה סכום נוסף של  גזית (3)

ידי החברה לגזית ישראל בתנאים זהים לתנאי שטר ההון -כנגד הנפקת שטר הון על
ידי החברה לדורי -לעיל, וכן נקבע כי הסכום הנוסף יוזרם על( 1) "קבסהמתוקן כאמור 

 בניה;
ידי החברה ביום -ח, שהונפק לגזית ישראל עלמיליון ש" 250שטר ההון בסך של  תנאי (4)

במסגרת עסקת גזית, תוקנו, בין היתר, כך ששטר ההון האמור  2014בספטמבר  28
לפירעון  בהתייחסיהא ניתן להעברה לצדדים שלישיים ללא צורך בהסכמת החברה, וכן 

 על תחליט החברה אםשטר ההון שקבעו, בין היתר, כי  הוראותהריבית על השטר, 
 החברה תשלם כאמור הדיבידנד חלוקת לביצוע מקדמי כתנאי שאז דיבידנד וקתחל

 תחול האמורה שההוראה כך תוקנו, מועד לאותו עד שתיצבר הריבית את ישראל לגזית
 . "חלוקה" ביצוע על תחליט החברה שבו מקרה בכל

 
 יתרת את תמשוך החברה, לאישורה כפוף כי האמורה העסקה תנאי במסגרת נקבע כן

 מכוחה שהועמדו ההלוואות את הון לשטרי ותמיר ח"ש מיליון 140 של האשראי מסגרת
. בסמוך לפני המרת ההלוואות האמורות לשטרי הון ח"ש מיליון 70 של ההלוואה ואת

שילמה החברה לגזית ישראל את הריבית שנצברה בגין ההלוואות האמורות עד למועד 
 המרתן.  

 
מו )כל הפעולות האמורות בסעיף זה לעיל, ביחד עם כל בתנאים שהוסכ -האמור לעיל  כל

הפעולות הנלוות לביצוע פעולות אלו וחתימה על כל מסמך וביצוע כל פעולה שיידרשו 
להון  ההמרותלהון(. בהתאם לתנאיה, עסקת  ההמרותעסקת  -בקשר לכך, להלן ביחד

 לחוק החברות. 275הובאה לאישור האסיפה הכללית כמקשה אחת ברוב מיוחד לפי סעיף 
 

ידי האורגנים המוסמכים של דורי בניה -להון היה אישור על ההמרותלהשלמת עסקת  תנאי
של עסקה לחיזוק מבנה ההון של דורי בניה, לפיה מלוא מסגרות האשראי והלוואות 

 בניה לדורי יוזרם אשר הנוסף הסכום כולל, בניה לדורי החברהידי -על שהועמדו הבעלים
 החברה בין שיוסכמו כפי בתנאים, הון לשטרי או/ו אופציה לכתבי או/ו למניות יומרו, כאמור

 באור ראה, בניה דורי עם החברה של העסקה של אישורה בדבר)לפרטים  בניה דורי לבין
 (.עילל (י(2.ב.11
 

נמשכו מלוא יתרות להון כאמור,  ההמרותלאישור האסיפה הכללית לעסקת  בהמשך
מיליון ש"ח,  40-מסגרות האשראי האמורות שטרם נוצלו עד לאותו מועד, בסך כולל של כ

 להון בהתאם לתנאיה האמורים. ההמרותהושלמה עסקת  2015ביוני  22ביום 
 

 מקנות שאינן זכויות לרבותההון העצמי של החברה,  גדל, האמורה מהעסקה כתוצאה
"ח ש מיליון 495 -כ שלבסך  צמיתיםהון  שטרייליון ש"ח )כולל מ 243 -, בסכום של כשליטה

   .נ.(.ע
 

לפרטים בדבר עסקה בה התקשרו החברה, עמוס לוזון )באמצעות חברה בבעלותו( וגזית 
, לאחר תאריך המאזן, לרבות בהתייחס לשטרי ההון האמורים, 2017ישראל בחודש ינואר 

 להלן..א. 33ראה באור 
 

  2015נובמבר  – מגזית ישראל מסגרת אשראי ד(
 
( שלה הביקורת ועדת אישור לאחר) החברה דירקטוריון אישר 2015 בנובמבר 29 יוםב

חודשים החל  30 של ולתקופה, ח"ש מיליון 120 של בסך ישראל מגזית אשראי קו קבלת
, הניצול תקופת תום -קו האשראי ו תקרת – להלןממועד המשיכה הראשון מקו האשראי )

 המפורטים התנאים עיקרי לפי הלוואות לקבל זכאית החברה תהא במסגרתו(, בהתאמה
 : ההקלות בתקנות כמשמעותה" מזכה עסקה" בתנאי וזאת, להלן
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קו האשראי לחברה תתבצע למטרות ובשלבים כדלקמן: )א( משיכת הלוואות  העמדת (1)

מיליון ש"ח יבוצעו במקביל )בסכומים ובמועדים(  60מקו האשראי עד סך כולל של 
למשיכת הלוואות שתבצע, ככל שתבצע, דורי בניה ממסגרת אשראי שתעמיד החברה 

נוספת מקו האשראי  הלוואהלדורי בניה, בהתאם לתנאים שיוסכמו ביניהן; )ב( משיכת 
מיליון ש"ח תוכל להתבצע לצורך השלמת רכישת מניות רום גבס,  46בסכום של עד 

(, PUTככל שדורי בניה והחברה תתקשרנה בעסקה כאמור )עם מימוש אופציית 
מיליון  14)ג( יתרת קו האשראי בסכום של עד  וכן; ביניהן שיוסכמו לתנאים ובהתאם

 ותהחברה כמסגרת אשראי שוטפת, לרבות לצורך ביצוע רכישש"ח תועמד לרשות 
 .חוב רותת של אגועצמי

גלוב בע"מ, בעלת -ישראל אישרה לחברה כי לצורך העמדת קו האשראי, גזית גזית (2)
השליטה בגזית ישראל, התחייבה כלפי גזית ישראל להעמיד לה קו אשראי, אשר יהיה 

התאם לתנאים המסחריים הקיימים ניתן לניצול על ידי גזית ישראל, מעת לעת, ב
קו האשראי -הבנק ו -גלוב בע"מ בבנק בישראל )להלן-במסגרת האשראי של גזית

על פי  לחברה שתועמדנה ההלוואותמהבנק, בהתאמה(. בנוסף, אישרה גזית ישראל כי 
 ההלוואות של המסחריים לתנאים" Back to Back" מסחריים בתנאים יהיו האשראי קו

 Back" מסחריים בתנאים יהיו"מ )אשר בעגלוב -גזית ידי על ישראל תלגזי שתועמדנה
to Back "מהבנק האשראי קו תנאי פי על ההלוואות של המסחריים לתנאים.) 

תהא רשאית למשוך מקו האשראי סכומים מעת לעת ועד לסכום כולל של  החברה (3)
, האשראי מקו שניצלה הלוואות תפרעהחברה  בו במקרהתקרת קו האשראי. מובהר כי 

 .אלה סכומים שובלא תהא רשאית לנצל  החברה
 הריבית מעל 2.25% יהא ששיעורה שנתית בריבית, צמודות לא תהיינה ההלוואות (4)

 קו תקרת על יעלה לא זמן נקודת בכל הכולל שסכומן(, להלן כהגדרתה) הסיטונאית
 עלות לפי הבנק ידי-על הנקבעת הריבית הינה" סיטונאית ריבית, "זה לעניין. האשראי
 הבנק שמעמיד להלוואות הריבית שיעורי לקביעת בסיס והמשמשת, לבנק המקורות

 . דומות ולתקופות סוג מאותו, ללקוחותיו
 קו במסגרת שתועמדנה ההלוואות של מסולקות הבלתי היתרות כל את תיפרע החברה (5)

בתום כל  רבעוני בתשלום יהא הריבית פירעון. הניצול תקופת מתום יאוחר לא האשראי
 . הבנק מול ההלוואה לתנאי ובהתאם קלנדארירבעון 

 בהעמדת צורך ללא החברה לרשות יועמדו לפיו שתועמדנה וההלוואות האשראי קו (6)
 אחרות בהתחייבויות או/ו פיננסיות מידה באמות לעמוד תידרש לא והחברה, בטחונות

 על יחולו לאכן,  כמו. במועדן ההלוואות ופירעון הריבית תשלום למעט, העמדתם לצורך
 והוראות מיידי לפירעון עילות זה ובכלל, מהבנק האשראי קו של נוספים תנאים החברה
 עמלות לרבות, עמלות בתשלוםלא תחוב  והחברה, פיגורים ריבית לתשלום בקשר

 .האשראי קו להקצאת
 שונים מסוגים והתחייבויות מימון, אשראי למסגרות ביחס נחות יהיה האשראי קו מעמד (7)

(, חוב אגרות בעלי)למעט  שלה מממנים פיננסיים מוסדות כלפי הקיימים החברה של
 .מממנים גורמים אותם מול האשראי במסמכי יוסכמו/או ו שהוסכמו כפי נחיתות בתנאי

 שוטפים ודיווחים פיננסי מידע לעת מעת מהחברה לבקש זכות תהא ישראל לגזית (8)
 .הכספיים ונתוניה החברה של מצבה אודות

 
מיליון ש"ח,  120נמשכה מלוא מסגרת האשראי האמורה בסך של  2016חודש מרס נכון ל

אופציית המכר  תמורת מימוש לדורי בניה מיליון ש"ח שימש לתשלום 106ומתוכה סך של 
 לעיל. (א(י2.ב.11ראה באור  . לפרטים נוספיםשניתנה בעניין רום גבס

 
 מסגרת פירעון מועד כי, החברה לבין ישראל גזית בין הוסכם 2016 באוגוסט 16 ביום

 2018 בספטמבר 1 ליום נדחה, כאמור 2018 ביוני 30 ביום היה אשר האמורה האשראי
 המסגרת פירעון מועד כי, החברה לבין ישראל גזית בין הוסכם, 2016 בנובמבר 27 וביום

 .2019 בינואר 19 ליום נדחה האמורה האשראי
 

לפרטים בדבר עסקה בה התקשרו החברה, עמוס לוזון )באמצעות חברה בבעלותו( וגזית 
, לאחר תאריך המאזן, לרבות בהתייחס להלוואה האמורה, ראה 2017ישראל בחודש ינואר 

 להלן..א. 33באור 
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 2014עם גזית ישראל שהסתיים בנובמבר ניהול שירותי הסכם  (ה
 

)לאחר  החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2012 ספטמברחודש ב 
שירותי  למתן בהסכם החברה התקשרות את( החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור
. לפי 2011בנובמבר  16לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל מיום  ישראל גזית עםניהול 

גזית ישראל לחברה שירותים הכוללים יעוץ כלכלי ויעוץ אסטרטגי,  עניקההההסכם האמור, 
מחשוב ומערכות מידע )למעט אספקת חומרה, תוכנה ותחזוקתם(, יעוץ הנדסי, פיתוח 

ש"ח, צמוד למדד )כאשר מיליון  1עסקי ושירותים אחרים, וזאת בתמורה שנתית בסך של 
רשאי לסיים את  היה( בתוספת מע"מ. כל צד 2011מדד הבסיס הינו מדד חודש ספטמבר 

 הסכם השירותים בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים.
 

 860-כשילמה החברה לגזית ישראל בגין השירותים האמורים סך של  2014שנת בגין  
 .אלפי ש"ח

 
, עם חלוף האמורהסתיימה תקופתו של הסכם שירותי הניהול  2014בנובמבר  15ביום  

 .ובהתאם להוראותיו שלוש שנים ממועד תחילת ההתקשרות
 
 (2014בנובמבר  2)עד ליום  תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ"ל החברה  (ו

 
בנובמבר  2ועד ליום  2011באפריל  18הן כמנכ"ל החברה החל מיום ימר רונן אשכנזי כ 

חברה ציוד,  אכדידי -. שירותיו של מר אשכנזי כמנכ"ל החברה הועמדו לחברה על2014
 . בשליטת גזית ישראל

 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  2012בספטמבר  12ביום  

רותי אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם למתן שי
ניהול עם גזית ישראל ועם מר רונן אשכנזי, בקשר עם תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי 

 כמנכ"ל החברה.
 

 פקיהן כמנכ"ל החברה וסיהמנכ"ל( כ -בהתאם להסכם האמור, מר רונן אשכנזי )להלן  
שלה )ובכלל זה לדורי  המוחזקות לחברות או בשליטתה ולחברות לחברה ניהול שירותי

, לתקופה של 80%מקביל להיקף משרה של השירותי הניהול( בהיקף שעות  -בניה( )להלן 
מועד התחילה(. החברה ו/או המנכ"ל  -)להלן  2011בנובמבר  16שלוש שנים החל מיום 

 90רשאים להביא את ההסכם האמור לידי סיום בהודעה מוקדמת של היו ו/או גזית ישראל 
 ב ומראש.ימים בכת

 
החברה לגזית ישראל מדי חודש תמורה חודשית בסך של שילמה בתמורה לשירותי הניהול  

ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד לעליה במדד )כאשר מדד הבסיס הינו מדד אוגוסט  100,000
מעביד בין -דמי הניהול הקבועים(. כן הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד -( )להלן 2012

וכי גזית ישראל תשלם בפועל למנכ"ל את התמורה בגין שירותיו הן  החברה לבין המנכ"ל,
לגזית ישראל שילמה כמנכ"ל גזית ישראל וחברות בשליטתה והן כמנכ"ל החברה. החברה 

מדי חודש את סכום דמי הניהול כאמור לעיל בגין חלקה בתמורה האמורה, כנגד הצגת 
ותה בהחזר הוצאות בעין עד לסך לגזית ישראל כספים בגין השתתפשילמה חשבונית, וכן 

בעלות החזקה ושימוש השתתפה ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ. בנוסף, החברה  5,000של 
)לא נקבעה תקרה להוצאות האמורות(.  80%בטלפון נייח ונייד של המנכ"ל בשיעור של 

 
וריון לגזית ישראל מדי רבעון בגין כהונתו של המנכ"ל כיו"ר דירקטשילמה כמו כן, החברה   

חושב כסכום של הגמול השנתי ושל גמול ההשתתפות לדירקטור אשר דורי בניה סכום 
חיצוני בהתאם לסכום המרבי, כהגדרתם בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות 

, כפי שיהיו מעת 2000-תש"סה)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, החברות 
בניה. הוסכם כי במקרה בו המנכ"ל יחדל מכל סיבה לעת, ובהתאם לדרגת ההון של דורי 

סיים  2014בנובמבר  2ביום  שהיא לכהן כיו"ר דירקטוריון דורי בניה, לא ישולם תשלום זה.
רונן אשכנזי את כהונתו כיו"ר דירקטוריון דורי בניה )כהונתו של מר אשכנזי כדירקטור בדורי 

 (.2015דש פברואר בניה הסתיימה בחו
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החברה לשלם לגזית ישראל דמי ניהול משתנים, במקרה שהרווח השנתי התחייבה בנוסף,  
לפני מס של החברה לפי דוחות כספיים מאוחדים של החברה )לא כולל רווחים שנבעו 

הרווח( יהא  -משערוך נכסים חשבונאי שלא אגב עסקה של מימוש נכס משוערך( )להלן 
דמי הניהול  דמי הניהול המשתנים(. -)להלן ( מיליון ש"ח 10שווה או גבוה מסך של עשרה )
מהסכום השווה לרווח כהגדרתו לעיל בניכוי סך של  3.5%המשתנים חושבו כשיעור של 

הרווח המופחת(. הרווח המופחת יהא צמוד לעליה במדד  -( מיליון ש"ח )להלן 10עשרה )
 (. 2012)כאשר מדד הבסיס הינו מדד אוגוסט 

 
הניהול המשתנים, ככל שישולמו, לא יעלה על העלות עוד נקבע כי בכל מקרה, סכום דמי  

השנתית של דמי הניהול הקבועים, לא כולל התשלום בגין כהונתו של המנכ"ל כיו"ר 
אלפי ש"ח לשנה, בתוספת הפרשי  1,200דירקטוריון דורי בניה )היינו, עד לסך של 

ספיים הצמדה(. דמי הניהול המשתנים משולמים אחת לשנה לאחר אישור הדוחות הכ
 השנתיים )בגין השנה הקלנדרית שתקדם למועד התשלום(.

 
לביטוח אחריות נושאי משרה, כמקובל לדירקטורים  זכאיהיה לפי ההסכם האמור, המנכ"ל  

ולנושאי משרה אחרים בחברה, וכן לשיפוי ולפטור בנוסח הנהוג ליתר הדירקטורים ונושאי 
-ולאי סודיות של המנכ"ל לשמירתמשרה בחברה. כן כולל הסכם הניהול התחייבויות 

 תחרות. 
 

לפי ההסכם, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או החברות המוחזקות שלה לבין  
 המנכ"ל, והמנכ"ל ייחשב כעובד של גזית ישראל בלבד.

 
הסכם מתן שירותי הניהול האמור ל בהתאםגזית ישראל להחברה  שילמה 2014שנת בגין  

  .אלפי ש"ח 1,135 -כסך של 
 
, 2013החברה לשנת  שלבדוחות הכספיים  2014בחודש מאי בשל הטעות שהתגלתה  

 ששולםאלפי ש"ח  1,215ש"ח מתוך מענק בסך של  אלפי 271-החזר של כ קיבלה החברה
בעקבות התיאום הנוסף של . 2013 שנת בגין אשכנזי רונןלגזית ישראל בגין כהונתו של מר 

בדרך של הצגה מחדש, כפי שפורסמו בחודש  2013הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
בגובה יתרת המענקים ששולמו מגזית ישראל החזר נוסף קיבלה החברה , 2014ספטמבר 

אלפי  2,144, היינו בסך של 2012-2013לגזית ישראל בגין כהונתו של מר אשכנזי בשנים 
  ש"ח.

 
ן כי, לאחר בחינה שנערכה, נמצא כי אין לתיקון של הדוחות הכספיים של החברה יצוי

 לתקופות קודמות השלכות ביחס למענקים לנושאי משרה נוספים.
 

 צמרת בתל אביב והסכם חלוקת הוצאות  Gהסכם שכירות משרדים במתחם (ז
 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר  2012ספטמבר חודש ב
אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה יחד עם גזית ישראל 

 -מרכזים מסחריים בע"מ )להלן ישראל בהסכם שכירות ובהסכם חלוקת הוצאות עם ג'י 
חברה בשליטת גזית ישראל,  (, שהינה למיטב ידיעת החברה,או ג'י ישראל המשכירה

אביב, אשר החברה -צמרת" בתל Gבקשר למשרדים, מחסנים ושטחי חניה במתחם "
של החברה וכן אשר משמשים גם את גזית ישראל.  הבכירה ההנהלהשוכרת עבור מטה 

מ"ר )נטו(. החלק המושכר על ידי  971-מ"ר )ברוטו( ו 1,165שטח המשרדים הכולל הינו 
הנכס המושכר(. מחיר השכירות למ"ר  –משטח המשרדים )להלן  25%-החברה מוערך בכ

שנים החל  5תקופת הסכם השכירות היתה  ש"ח. 110)ברוטו( לפי הסכם השכירות הינו 
 . )כפוף לאפשרות להארכה, בתנאים שנקבעו( 2012בספטמבר  12מיום 

 
עניקה לחברה שירותי ניהול בגין הנכס המושכר, המחושבים בשיטת הבנוסף, המשכירה 

cost+15%למשכירה מדי חודש על חשבון דמי הניהול האמורים סך של  הלמי. החברה ש
ש"ח למ"ר, בתוספת הפרשי הצמדה לעליה במדד )כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש  20

עבודות הגמר של הנכס כן שילמה החברה למשכירה בגין  ( ובתוספת מע"מ.2012מאי 
 60-אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, ב 700-ידי המשכירה, סך של כ-המושכר, אשר בוצעו על

ריבית שנתית בשיעור של  ונשאאשר , החל ממועד תחילת השכירות חודשיים תשלומים
7% . 
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, כמפורט לעיל ת מעבר לתקופת ההסכםוהשכירות לתקופות נוספככל שלא יוארך הסכם 
אלפי ש"ח מתוך הסכום ששילמה  350שיב המשכירה לחברה סכום של נדרשה החברה לה

החברה למשכירה בגין עבודות הגמר כאמור לעיל, ככל ששולם, כשהוא צמוד למדד מיום 
מת שהסכם השכירות נקבע כי הסכם חלוקת ההוצאות יהא בתוקף כל איתשלומם בפועל. 

 יהא בתוקף.
 

הן את החברה והן את גזית ישראל. בהתאם לכך,  שימשוכאמור לעיל, המשרדים האמורים 
לפי הסכם חלוקת ההוצאות האמור, חולקו בין החברה לבין גזית ישראל הוצאות משותפות 

חזקת דמי השכירות; דמי הניהול; הוצאות בגין א, כולל בגין השימוש בנכס המושכרשונות 
מספר  שבין בהוצאות המשותפות בהתאם ליחס הכל שוכרת נשאוכו.  שטחי המשרדים

 המועסקים העובדים כלל לבין המשרדים בשטחי אותה שוכרת ידי על המועסקים העובדים
 אשר התפעול צוות את בחשבון להביא מבלי, המשרדים בשטחי שתי השוכרות יחד ידי על

 שתי השוכרות בשטחי המשרדים.  את משרת
 

 נחשב לא המחסנים עבור וכן החניה שטחי עבור לפי הסכם חלוקת ההוצאות, התשלום
 והמחסנים החניה שטחי בגין בתשלום הנשא שוכרת וכל המשותפות, מההוצאות כחלק

 לפי, הניהול ודמי דמי השכירות, החניה דמי תשלומי העברת באמצעות וזאת, לההוקצו ש
 למשכירה., העניין

 
שילמה החברה למשכירה בגין הסכם השכירות והסכם חלוקת ההוצאות  2014שנת בגין 

 . אלפי ש"ח 913-סך כולל של כ
 

 השכירות תקופת לקיצור ישראלג'י -ומבהמשך לבקשתה של החברה מגזית ישראל 
 5 ביום כי הצדדים בין הוסכם, האמורים בהסכמים שנקבעה התקופה תום טרם במתחם

, החברה מצד נוסף תשלום כל ללא, לסיומה האמורה ההתקשרות תבוא 2015 ביולי
 עד האמורים ההסכמים לפי המושכר בגין השוטפים בתשלומים תישא החברההוסכם כי ו

 עברו האמורים במשרדים החברה עובדי, כאמור ההתקשרות סיום עם. בלבד האמור למועד
 .עובדיה יתרת שימוש עושים בהם, ברעננה הממוקמים החברה למשרדי

 
, חברה בת של גזית התקשרה דוראד בהסכם עם ג'י ישראל 2012בנובמבר  4ביום  (ח

, דוראדתחנת הכוח של  שלשנים ממועד ההפעלה  15למכירת חשמל לתקופה של ישראל, 
ידי -וזאת בתעריף מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע על

בהסכם נקבעה כמות מקסימלית של חשמל שדוראד . ציבוריים חשמלהרשות לשירותים 
 אדרדו הכנסות סך. מדוראד לרכושג'י ישראל התחייבה -התחייבה לספק לג'י ישראל ו

  "ח.ש אלפי 25,576 של בסך הינן 2015 בשנת רכאמו מהעסקה
 
אישר דירקטוריון דורי בניה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת  2014במרס  20ביום  (ט

 מסחריים מרכזים ישראל'י ג עם וכן שלישי צדגבס בהסכם עם  רוםשלה( את התקשרות 
 ומערכות גמר, בינוי עבודות לביצוע, גזית ישראל של בבעלותה פרטית חברה"מ, בע

בגין  .חודשים 15-כ ההינהחוזי  ההסכם לפי סקהיהעתקופת . בחיפה" חורב"קניון  בפרויקט
מיליון  6.5 -בסך של כ 2014ביצוע העבודות האמורות רשמה דורי בניה הכנסות בשנת 

 מיליון ש"ח. 18-בסך של כ 2015ובשנת  ש"ח
 
)לאחר שהתקבל אישורה של ועדת  בניה דורי, אישר דירקטוריון 2015ביולי  27 ביום י(

הביקורת שלה( את התקשרות רום גבס בהסכם עם ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ, 
"קניון  בפרויקט וגמר שלד, הריסה עבודות לביצוע, ישראל גזיתחברה פרטית בבעלותה של 

 מדידת בשיטת"ח, ש מיליון 7.6 -כ ההי ההסכם לפי העסקה היקףאביב. -בתל" ברוך תל
 לא הכירהדורי בניה  ולפיכך 2016ו במהלך שנת החלזה פרויקט העבודות ב. כמויות

 .2015פרויקט זה בשנת הכנסות בגין ב
 

לפרטים בדבר עסקה בה התקשרו החברה, עמוס לוזון )באמצעות חברה בבעלותו( וגזית  יא(
 120 , לאחר תאריך המאזן, לרבות בהתייחס להלוואה בסך של2017ישראל בחודש ינואר 

-ידי גזית ישראל ולשטרי ההון שהונפקו לגזית ישראל על-מיליון ש"ח שהועמדה לחברה על
 להלן. .א.33ידי החברה כאמור, ראה באור 
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  - עסקאות עם בעלי עניין (2
 

 ביטוח אחריות נושאי משרה א(
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת  2009ביוני  7ביום 
 ולתקופה לעת מעת, החברה תיוהתקשרו אתעסקת מסגרת,  בגדרודירקטוריון החברה(, 

ברכישת פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה. כן אושר  ,2010 שנתמ שנים 8 של
נושאי המשרה של  אחריותבמסגרת פוליסת ביטוח ש הביטוח אחריות גבולותלהרחיב את 

ליון ימ 20ליון דולר ארה"ב לסך של עד ימ 10קיימת אותה עת, מסך של  שהיתההחברה 
כי הביטוח יהיה ניתן לחידוש  נקבע כןדולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר, לתקופת ביטוח. 

י התקשרות יד-ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח האמורה ובין על-מעת לעת )בין על
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את חידוש פוליסת ובפוליסה אחרת(, ובלבד ש

 . המסגרת עסקת בתנאי עומדת היאוקבעו כי  החדשההביטוח 
 

 של התגמול ועדת של אישורה)לאחר  החברה דירקטוריון אישר 2015 במרס 30 ביום
 ביטוח בפוליסת החברה של התקשרותה את( הביקורת כוועדת ביושבה לרבות החברה
 שתחילתה לתקופה, החברה"ל מנכ לרבות, החברה של משרה ונושאי דירקטורים אחריות

 לתקנה בהתאם, 2016 במרס 31 ביוםהיה אמור להיות  וסיומה 2015 באפריל 1 ביום
  .החברה של התגמול ולמדיניות ההקלות לתקנות 1.ב.1
 

, נדרשה החברה לרכישת פוליסות ביטוח 2016נוכח חילופי השליטה בחברה בחודש ינואר 
ופוליסת ביטוח  run offאחריות נושאי משרה חדשות )לרבות פוליסת ביטוח מסוג 

שוטפת(. לפרטים בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר 
רכישת פוליסות הביטוח  ר, אושרהבמסגרתה, בין הית 2016במרס  29יום התקיימה ב

 להלן.  (ד(3.ד.30 האמורות ראה באור
 

 דירקטורים גמול  ב(
 

בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, החברה משלמת גמול 
למעט ה"ה  - 2015-ו 2014ובשנים )לדירקטורים שלה, לרבות הדירקטורים החיצוניים 

בתקופות האמורות; ובשנת  אשר כיהנו כדירקטורים בחברה סגל יאריה מינטקביץ ודור
, בהתאם לסכומים הקצובים המירביים (למעט ה"ה עמוס לוזון וליה לוזון – 2016

-האפשריים לפי תקנות החברות )כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
בדבר , ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה לפי אותן תקנות מעת לעת. לפרטים 2000

 ל.לעי ב..30 באורראה  2016 שנת ידי החברה בגין-תשלום גמול דירקטורים שבוצע על
 

  משרה ונושאי לדירקטורים ופטור שיפוי ג(
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת  2011ביוני  16ביום 
ודירקטוריון החברה( תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה לרבות בהתייחס לשיפוי, 
פטור וביטוח נושאי משרה, ואישרה תיקון לכתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו 

ה או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת לדירקטורים בחברה, אשר אינם בעלי שליט
בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה. לפי כתבי השיפוי המתוקנים, התחייבה החברה לשפות 
מראש את הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה לגבי פעולותיהם בחברה ו/או 

והוצאה בתאגיד מוחזק שלה בה הינם ממלאים תפקיד מטעם החברה, וזאת בגין כל חבות 
שהינה בת שיפוי לפי דין, כמפורט בכתב השיפוי, שיוטלו עליהם ו/או שיוציאו עקב פעולות 

 שעשו בתוקף תפקידם כאמור, הקשורים לאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי. 
 

לפי כתבי השיפוי המתוקנים הסכום המירבי שתשלם החברה בגין חבות כספית שתוטל על 
ור לטובת אדם אחר לפי פסק דין, במצטבר, לא תעלה על סכום כל הזכאים לשיפוי כאמ

דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים  לפימהון העצמי של החברה  25%-השווה ל
)בתוספת כל סכום שיתקבל בידי נושאי האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי 

תקרת סכום -הלן ל) המשרה מכוח פוליסת ביטוח או בדרך אחרת בגין אותו אירוע(
דיינות סבירות וכן בגין תשיפוי בגין הוצאות ה המתוקניםהשיפוי  יכתב ים. כן כוללהשיפוי(

תשלום לנפגע הפרה בקשה עם הליך מנהלי בהתאם לחוק לייעול הליכי אכיפה ברשות 
. כתבי השיפוי המתוקנים האמורים אינם 2011-ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

 ידי החברה, ככל שניתנו. -גורעים מהאמור בכתבי שיפוי קודמים שהוצאו לנושאי המשרה על
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 בהתאם, בה עניין בעליו משרה נושאיל נוספים שיפוי כתבי החברה הוציאה בעבר כי יוסף
 גם כאמור שיפוי כתבי הוצא 2012 נובמבר בחודשיצוין כי  כן. לעת מעת החברה להחלטות

 השליטה מבעלי ההי 2016ועד ינואר  2013 פברואר מחודש החל אשר, סגל דורי למר
בחברה נכון למועד הדוח, הוצאו כתבי שיפוי נוספים  המכהניםמשרה  נושאיל .בחברה

)לאחר אישור  2006כאמור מכוח החלטת האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר 
הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה(. כתב השיפוי האמור כולל התחייבות לשיפוי 

בדיעבד בהתאם להוראותיו וכפוף לדין, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב מראש ו
שיפוי שתוטל עקב פעולות או נגזרות שלהן בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או 

 כאמור לשיפוי וההתחייבותמטעם החברה, בתאגיד מוחזק שלה בה הינם ממלאים תפקיד 
 .לעיל כמתואר השיפוי סכום בתקרת הוגבלה

 
)לאחר אישור ועדת הביקורת  2011יוני  מחודשכן אישרה האסיפה הכללית האמורה 

ודירקטוריון החברה( מתן כתבי פטור לדירקטורים בחברה, אשר אינם בעלי שליטה או 
הפטור  קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בתאגיד מוחזק שלה. כתבי

חריות את נושאי המשרה של החברה ו/או האמורים מתירים לחברה לפטור מראש מא
בחברה מוחזקת שלה, בגין כל נזק שנגרם ו/או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות של 
נושאי המשרה כלפי החברה, בפעולותיהם בתום לב בתוקף היותם נושאי משרה בחברה 

 או בתאגיד מוחזק שלה מטעם החברה, כפוף להוראות הדין. כתבי הפטור האמורים אינם/ו
 ידי החברה, ככל שניתנו.-גורעים מהאמור בכתבי פטור קודמים שניתנו לנושאי המשרה על

 
 29לפרטים בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר זומנה ליום 

לשם אישור, בין היתר, של הענקת כתבי שיפוי ופטור בתנאים האמורים גם  2016במרס 
נושאי משרה , וכן ל(כמנכ"ל החברהאשר כיהן אותה עת ) לבעל השליטה, מר עמוס לוזון

המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בה מעת לעת, ואשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה 
בחברה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקת 

 להלן.  (ד(3.ד.30 ראה באור כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור להם,
 

  2016מינוי דירקטור חיצוני לחברה בשנת  ד(
 

, לאחר 2016עם סיום כהונתו של מר מתי דב כדירקטור חיצוני של החברה בחודש מאי 
לא אושר חידוש כהונתו כדירקטור  2016שבמסגרת אסיפה כללית שהתקיימה בחודש מאי 

אסיפה כללית מיוחדת נה החברה זימ 2016 יוניחודש בחיצוני לתקופת כהונה נוספת, 
ולי חודש יב, והוצעו שלושה מועמדים. מינוי דירקטור חיצוני לחברהשעל סדר יומה נוספת 
התקיימה האסיפה האמורה ובמסגרתה לא הושג הרוב הדרוש למינויו של איזה  2016

 כל, אדלטק התנגדה למינוי האמורהבמסגרת האסיפה , שכן משלושת המועמדים שהוצעו
מושג הרוב הדרוש למינויים של כל  היה, ולולא התנגדותה המועמדים תשלוש מבין אחד

  אחד מהם.
 

החברה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי  הגישה 2016אוגוסט חודש לפיכך, ב
 בין שנתגלע סכסוך של בעטיו כי, נטען, במסגרתה אדלטקבתל אביב המרצת פתיחה נגד 

 אדלטק נקטה, בשליטתה חברות או/ו החברה לבין, אדלטק נמנית עליה חברות קבוצת
 תום חובת של הפרה מהוות ואשר, שלילי אישי עניין מתוך המונעות פעולות של בשורה

 כמפורט בחברה חיצוני דירקטור של מינויו טרפוד אלה ובכלל, עליה המוטלת וההגינות הלב
כבעלת עניין אישי שלילי ו/או כמי שהפרה  אדלטקלהכריז על התבקש בית המשפט  .לעיל

פי דין כלפי החברה ובעלי מניותיה, ובהתאם לקבוע -את חובת ההגינות המוטלת עליה על
שהצבעתה לא תיחשב במניין הקולות הדרושים לשם מינוי דירקטור חיצוני בחברה באסיפה 

ך לקבוע כי או בכל אסיפה אחרת שתתכנס בעניין זה בעתיד, וכפועל יוצא מכ מורההא
התקבל הרוב כאמור  2016ביולי  20 באסיפת בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום

כדירקטור חיצוני  קליינפלדמר רון אלעזר המועמד הראשון שהוצע, הדרוש למינויו של 
מקרה, כי התבקש בית המשפט להצהיר לנוכח הנסיבות המיוחדות של ה, בנוסף בחברה.

גם בכל אסיפה אחרת של החברה שתתקיים בעניינים אחרים  עניין אישי שלילי אדלטקל
 בעתיד כל עוד מתקיים הסכסוך בדוראד. 

 
 יומה סדר על אשר החברה של מניות בעלי אסיפת לזמן אדלטק דרישת בעקבותבמקביל, 

פרסמה  2016אוגוסט חודש ב, בחברה חיצוני כדירקטור לכהןמועמד אחר  של מינויו יועמד
לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה אשר על סדר יומה מינוי דירקטור החברה זימון 

ידי החברה וכן -על, לפי רשימה שכללה ארבעה מועמדים שהוצעו חיצוני נוסף לחברה
  .כאמורידי אדלטק -נוסף אשר הוצע על ומועמד



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

125 

 :)המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -  30באור 
 

שלחה אדלטק לחברה הודעת עמדה ביחס לאסיפה האמורה,  2016בחודש ספטמבר 
במסגרתה, בין היתר, הציעה אדלטק לבעלי מניות המיעוט להצביע בעד מינויו של המועמד 

ידי בעל השליטה בחברה. דירקטוריון -על פני המועמדים שהוצעו על היד-שהוצע על
תר, הודעת העמדה פיה, בין הילהודעת העמדה האמורה את תגובתו לפרסם החברה 

מציגה תמונה חלקית ומגמתית היות והיא אינה כוללת כל אזכור לסכסוך הקיים ו/או 
להליכים המשפטיים הרבים בהם נוקטת קבוצת אדלסבורג )עליה נמנית אדלטק( כלפי 
החברה ו/או חברות בשליטתה, לרבות המרצת הפתיחה, וכן ציין הדירקטוריון בתגובתו כי 

ידי החברה לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה הינם -אשר הוצעו עלכל אחד המועמדים 
  מועמדים ראויים ובעלי ניסיון מתאים.  

 
לא הושג הרוב הדרוש התקיימה האסיפה האמורה במסגרתה  2016בספטמבר  22ביום 

 המועמדים מבין אחד כלאדלטק התנגדה למינוי למינויו של איזה מהמועמדים שהוצעו, שכן 
ידי -די החברה ובעלת השליטה התנגדה למינויו של המועמד שהוצע עלי-שהוצעו על

 אדלטק. 
 

במסגרת הדיון ידי החברה נגד אדלטק, יעודכן כי -בעניין המרצת פתיחה שהוגשה על
צדדים להסכמה לפיה עוה"ד של הגיעו ה 2016באוקטובר  6 שהתקיים בבית המשפט ביום

לושה מהגופים המוסדיים בעלי שיעור החברה בתחום שוק ההון ייפגש עם שניים עד ש
, 2016ההחזקה הגבוה ביותר בחברה, וזאת עד לסוף השבוע הראשון של חודש נובמבר 

הסכמה בדבר זהות מועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, ואשר מינויו יובא  לשם גיבוש
, יצוין כי בהתאם להחלטת בית המשפט האמורה. 2016לאישור עד לסוף חודש נובמבר 

 אדלטק התחייבה להצביע בעד מינוי מועמד כאמור כדירקטור חיצוני בחברה.
 

דן דירקטוריון החברה בנושא מינויו של המועמד  2016בנובמבר  7בהתאם, בישיבתו מיום 
)אשר הוצע כמועמד  אשר ביחס אליו גובשה ההסכמה כאמור, מר רון אלעזר קליינפלד

, והחליט על מטעם החברה בזימונים לאסיפה הקודמות בעניין זה כמתואר בבאור האמור(
  מינויו.לשם זימון אסיפה כללית מיוחדת נוספת 

 
התקיימה האסיפה הכללית האמורה במסגרתה בין היתר אושר  2016בנובמבר  27ביום 

 .מינויו של מר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה
 

אישור מדיניות תגמול  בענייןאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה כינוס  ה(
 מעודכנת ואישור תנאי כהונה למר ארז תיק כמנכ"ל החברה 

 
אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עו"ד ארז תיק למנכ"ל  2016בנובמבר  29ביום 

לאישור  ותנאי התגמול של, בכפוף להבאת 2017בפברואר  1החברה, בתוקף מיום 
כן הוחלט האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות האסיפה הכללית, ולאישורם בהתאם. 

במועד האמור, וכפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה, יסיים מר כי 
לכניסתו עמוס לוזון את כהונתו כמנכ"ל החברה. בנוסף, אישר דירקטוריון החברה כי כפוף 

לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה כאמור, במועד האמור תסתיים כהונתו של 
מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון החברה והוא ימשיך לכהן בחברה כסגן יו"ר דירקטוריון 

 .ומר עמוס לוזון ימונה כיו"ר דירקטוריון החברה
 

לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי  פרסמה החברה דוח זימון 2016בהתאם, בחודש דצמבר 
 המניות שלה, אשר על סדר יומה הנושאים כדלקמן:

 
לעניין תנאי כהונה אישור מדיניות תגמול מעודכנת, אשר נוסחה צורף לדוח הזימון,  (1)

א)א( לחוק החברות 267והעסקה של נושאי משרה בחברה, כמשמעות המונח בסעיף 
, מדיניות התגמול המעודכנת( -)להלן א)ב( לחוק החברות267ובהתאם להוראות סעיף 

לתקופה קודמת שהיתה לחברה, אשר היה תוקפה של מדיניות התגמול ה בתוםוזאת 
השינויים המהותיים העיקריים אשר . 2017בפברואר  4של שלוש שנים, היינו עד יום 

קודמת של בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת לעומת מדיניות התגמול ההוצעו לביצוע 
ונה הוספת תנאי כהכון תנאי הכהונה למנכ"ל של החברה; עדכללו, בין היתר,  החברה

עדכון ההוראות בעניין מתן מענקים לנושאי משרה עבור יו"ר דירקטוריון החברה; 
ביטול אפשרות למתן מענק פרישה לנושאי ; וכן בחברה )שאינם מנכ"ל או דירקטורים(

 .משרה
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המנכ"ל(, בתוקף  -להלןעיקרי תנאי הכהונה לעו"ד ארז תיק כמנכ"ל החברה )אישור  (2)
 : 2017בפברואר  1ממועד תחילת כהונת המנכ"ל, היינו מיום 

בתמורה לשירותיו כמנכ"ל החברה, תשלם החברה  –דמי ניהול )תגמול קבוע(  .א
אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ(, כנגד חשבונית  200למנכ"ל תשלום חודשי בסך של 

דמי ניהול  -להלןמס כחוק, החל ממועד תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה )
חודשיים(. דמי הניהול החודשיים כוללים את מלוא העלויות החודשיות בגין כהונתו 

ימי חופשה בשנה,  24לרבות השתתפות באחזקת רכב וטלפון נייד, של המנכ"ל, 
 ימי מחלה בהתאם לדין וכיוצ"ב. 

המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי  –מענק שנתי )תגמול משתנה תלוי רווחים(  .ב
מהרווח השנתי לפני מס )כהגדרתו להלן(. תנאי סף למתן מענק  5%בשיעור של 

 20ח שנתי לפני מס שלא יפחת מסך של שנתי למנכ"ל כאמור הינו קיומו של רוו
מיליון ש"ח בכל שנה קלנדרית רלוונטית. בהתקיים תנאי הסף האמור, יחושב 
המענק השנתי למנכ"ל על בסיס מלוא הרווח השנתי לפני מס של החברה, אולם 

סך של שש תשלומי דמי ניהול  על ל"המנכ של השנתי המענק יעלה לא מקרה בכל
ק השנתי לא יעלה על עלות שנתית מקסימלית לחברה של חודשיים )היינו, המענ

עד  4.3.1.4אלפי ש"ח(. על תשלום המענק השנתי יחולו הוראות סעיפים  1,200
 .של החברהלנוסח מדיניות התגמול המעודכנת  4.3.1.7

פי -הרווח השנתי )לפני מס( של החברה על -עניין זה "הרווח השנתי לפני מס" ל
ים המבוקרים המאוחדים שלה לשנה הרלוונטית, לא הדוחות הכספיים השנתי

כולל רווחים שינבעו משיערוך נכסים חשבונאי שלא אגב עסקה של מימוש נכס 
משוערך ובניטרול מענקים ששולמו ו/או ישולמו בגין אותה שנה לנושאי משרה 

 בחברה. 
תשלום מענק שנתי כאמור יבוצע בסמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים 

 הרלוונטית, כנגד חשבונית.השנתיים המבוקרים של השנה  חדיםהמאו
תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד  -תקופת ההתקשרות והודעה מוקדמת  .ג

תחילת כהונתו של המנכ"ל ועד לסיומה בהודעה מוקדמת של מי מהצדדים בת 
בתנאי וותק גבוה משנתיים בתפקיד ובת ארבעה חודשים בתנאי  חודשיםששה 

ות משנתיים בתפקיד. החברה תהיה רשאית להודיע למנכ"ל כי הינה וותק של פח
מוותרת על שירותיו בתקופת ההודעה המוקדמת ובלבד שתשלם את התמורה 
למנכ"ל בגין תקופה זו. החברה תהיה רשאית לסיים את כהונתו של המנכ"ל ללא 

פטר מעביד ניתן היה ל-הודעה מוקדמת בכל מקרה בו לו היו מתקיימים יחסי עובד
פי דין באופן מלא או חלקי וכן במקרה -את המנכ"ל תוך שלילת פיצויי פיטורים על

של הפרת חובת אמונים כלפי החברה או בעלי מניותיה. החלטת החברה בנושא 
 תתקבל על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

למנכ"ל יוקצו ללא  –אופציות לרכישת מניות של החברה )תגמול משתנה הוני(  .ד
מניות רגילות בנות  11,724,991אופציות לרכישה של עד  11,724,991תמורה 

מהון המניות  5%ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, כמות המהווה  1.00
בדילול מלא(, וזאת בהתאם  3.5% -המונפק והנפרע של החברה במועד הדוח )כ

ידי ועדת -ה, שתאושר עללפקודת מס הכנס 102לתכנית אופציות לפי סעיף 
התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות נוסחמדיניות התגמול המעודכנת 

כאמור למניה אחת של החברה יהיה  כל אופציה של המימוש של החברה. מחיר
 בתום בבורסה החברה מניית של סגירהה שעראגורות )קרי, מחיר ממוצע של  85
 -עד אישור הדירקטוריון, בתוספת כמועד הסמוך למול מושקד המסחר ימי 30

(. האופציות האמורות יהיו ניתנות למימוש בחמש מנות שוות, אשר 37%
תבשלנה לשיעורין עד לתום חמש שנים ממועד ההענקה של האופציות, היינו כל 
מנה תהיה ניתנת למימוש החל מתום כל שנה ממועד הענקת האופציות ועד לתום 

 יות כאמור. שנים ממועד הקצאת האופצשבע 
( שיוקצה למנכ"ל, 12/16השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה )סדרה 

אגורות,  20.5-הינו כ, בלק אנד שולץ הקבוע בתקנון הבורסהמחושב לפי מודל 
 2,405-( שיוקצו למנכ"ל הינו כ12/16והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה )סדרה 

 אלפי ש"ח. 
במקרה של סיום מתן  –ום מתן השירותים תשלום בגין תקופת הסתגלות בסי .ה

שהיא, יהיה זכאי המנכ"ל לתשלום השווה לסך של דמי  השירותים, מכל סיבה
הניהול החודשיים לתקופה של ארבעה חודשים, אם מועד סיום ההתקשרות יהיה 

, ולתקופה של 2018החל מתום שנה ממועד תחילת כהונת המנכ"ל ועד תום שנת 
 המנכ"ל  .2018סיום ההתקשרות יהיה לאחר תום שנת  חמישה חודשים אם מועד
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לא יהיה זכאי לתשלום בגין תקופת הסתגלות אם מועד סיום ההתקשרות יהיה 
 לפני תום שנה ממועד תחילת ההתקשרות.

-לא יתקיימו יחסי עובד בין המנכ"ל לבין החברה –מעביד -העדר יחסי עובד .ו
אמור לעיל, המנכ"ל מתחייב לשפות את החברה על כל מה גרועמעביד. מבלי ל

תשלום ו/או הוצאה שהחברה תחויב ו/או תישא בה בגין תביעה ו/או דרישה ו/או 
מעביד ו/או כי החברה -מנכ"ל שוררים יחסי עובדבין הטענה כי בין החברה ל

סיומם, כולל ממעביד או -נובעת מיחסי עובדחייבת בחבות כלשהי כלפי המנכ"ל ה
, ולרבות בגין הנ"ל כל סכום שהחברה תחויב לשלם בפסק דין או בהסכם פשרה

 הוצאות משפטיות.
לביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור, בהתאם למקובל המנכ"ל יהא זכאי  .ז

המנכ"ל בנוסף יהא זכאי בחברה ביחס לכל נושאי המשרה שלה, מעת לעת. 
 זר הוצאות בהתאם לנהוג בחברה.החל

הסכם ההתקשרות עם המנכ"ל יכלול, בין היתר, הוראות בדבר התחייבות  .ח
 לשמירת סודיות ואי תחרות, בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת.

 
, בטרם היה עו"ד תיק מועמד לתפקיד מנכ"ל 2016באוגוסט  17יוסף לעניין זה כי ביום 

בראש אשר עמד אותה עת החברה, התקשרה בעלת השליטה בהסכם עם עו"ד ארז תיק, 
משרד עורכי דין המלווה את מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, מזה שנים רבות, 

ש"ח למניה  0.4תיק, בתמורה לסך של  דעו"מניות של החברה ל 2,344,998למכירת 
, לאחר תאריך המאזן(. בנוסף, במסגרת 2017בפברואר  1)אשר שולמה במלואה ביום 

 1ההסכם כאמור, העניקה בעלת השליטה למר תיק אופציה, הניתנת למימוש עד ליום 
למחיר מימוש מניות נוספות של החברה, בתמורה  2,344,998, לרכישת 2017בספטמבר 

 ש"ח למניה.  0.4 של
 

תיק, עורכי דין משרד עו"ד תיק היה שותף מנהל וראש  2016ועד לתום שנת  2001משנת 
. יוסף כי משרד עורכי הדין האמור )בנוסף בתחום המקרקעיןושות', העוסק  גלעד, קינן

למשרדי עורכי דין נוספים( נותן שירותים משפטיים למר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, 
ולעסקיו הפרטיים מזה שנים רבות, וכן נותן שירותים משפטיים מסוימים לחברה מתחילת 

נתו של עו"ד תיק (. עם תחילת כהוהלןל (4(ז(2.ד.30)ראה לעניין זה באור  2016שנת 
כמנכ"ל בחברה, הסתיימה שותפותו במשרד עורכי הדין האמור, כאשר בין השותפים 
במשרד לבין עו"ד תיק תתקיים התחשבנות בגין סיום השותפות כאמור אשר תקנה לעו"ד 

 תיק תשלום הנגזר מרווחי המשרד על פני תקופה שהוסכמה.
 

בעניין  שהתקבלה מאת אדלטק פרסמה החברה הודעת עמדה 2017בינואר  22ביום 
פרסמה החברה את תגובת הדירקטוריון להודעת  2017בינואר  25ביום אסיפה זו, ו

העמדה ובה התייחסה באופן ענייני לטענות שהועלו במסגרת הודעת העמדה. עובר 
לפרסום תגובת הדירקטוריון, דן הדירקטוריון במדיניות התגמול ובתנאי כהונת המנכ"ל אל 

 1. ביום ת שהועלו ביחס אליהן במסגרת הודעת העמדה וגיבש את תגובתומול הטענו
, לאחר תאריך המאזן, התקיימה האסיפה האמורה במסגרתה לא אושרו 2017בפברואר 

ההחלטות בעניין אימוץ מדיניות התגמול המעודכנת ובדבר אישור תנאי הכהונה המוצעים 
 לעו"ד תיק כמנכ"ל החברה.

 
רסמו, ולאור ניסיונם והיכרותם עם החברה, צרכיה, סביבת בשים לב לנימוקים שפו

 6ביום וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו , פעילותה, והאתגרים הניצבים בפניה
בדעה כי ההחלטות בנוגע לאישור מדיניות , לאחר תאריך המאזן, כי הם 2017בפברואר 
, הינם בגדר צו השעה, כמנכ"ל ואישור תנאי כהונתו של עו"ד ארז תיקהמעודכנת התגמול 

ומחובתם של הדירקטוריון וועדת התגמול לפעול לאישורן בהתאם לסמכות שהוקנתה להם 
יעשו כן, יימצאו חוטאים לתפקידם, ולחובות המוטלות עליהם כדירקטורים על פי דין, ולולא 

וח מכאושרה מדיניות התגמול המעודכנת בחברה לפעול לטובת ותכלית החברה. בהתאם, 
אולם א)ג( לחוק החברות, על אף התנגדות האסיפה הכללית לאישורה, 267הוראות סעיף 

המקנים שנכללו במדיניות התגמול המעודכנת תוך דחיית הדיון בשלב זה, בסעיפים זאת, 
כוח הוראות אושרו תנאי כהונתו של עו"ד תיק ; וכן זכאות להענקת תגמול ליו"ר הדירקטוריון

ת ויתור הודע , וזאת בד בבד עם קבלת( לחוק החברות3)ג()272 -ג( ו()1()1)ג272 סעיפים
תיק לפיה הוא נאות להפחית את דמי הניהול החודשיים שהוצעו לו )חד צדדית( מצד עו"ד 

ש"ח, באופן שדמי הניהול החודשיים  20,000במסגרת תנאי הכהונה המוצעים, בסכום של 
, כאשר וויתור זה לא יחול ביחס ליתר )בתוספת מע"מ( 180,000יעמדו על סך כולל של 

רכיבי חבילת התגמול המוצעים לו )לרבות רכיבים המחושבים על בסיס דמי ניהול חודשיים, 
 . שיחושבו לפי דמי הניהול המקוריים שהוצעו לעו"ד ארז תיק(
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 משרה נושאי לכהונות ביחסהדוח חלו עדכונים  בתקופת, לעיל .ג.1 בבאור לאמור בהמשך ו(
  :להלן כמפורט, החברה של נוספים
 כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. כהונתו את שקד יוסף מר סיים 2016 סבמר 2 ביום (1
 וזאת, החברה של כספים"ל כסמנכ לכהן וישנוביצקי רועי מר החל 2016 במאי 1 ביום (2

 30 ביום החברה של הכספים"ל כסמנכ כהונתו את סיים אשר, שרון שניר מר חלף
 .2016 באפריל

 כהן לכהן כחשב החברה. יהונתן מר מונה 2016 במאי 5 ביום (3
החלה גב' ליה לוזון לכהן כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית  2016באפריל  13 ביום (4

 ובעל יוןיו"ר הדירקטורעמוס לוזון,  מר של בתו הינהלוזון  ליה' גבלמנכ"ל החברה )
, ראו ואישורם בחברה(. לפרטים אודות תנאי העסקתה של גב' ליה לוזון בה השליטה

 .הלןל (ז(3.ד.30 באור
 הראל לכהן כדירקטור בחברה. שמשון מר החל 2016 באפריל 13 ביום (5
 .בחברה כדירקטור כהונתו את זוזובסקי שרון מר סיים 2016 באפריל 13 ביום (6
"ל, יועצת משפטית סמנכ"ד הדר אודלר את כהונתה כעוסיימה  2015באפריל  30 ביום (7

 .החברהומזכירת 
 כדירקטור חיצוני בחברה.את כהונתו מר מתי דב סיים  2016במאי  16ביום  (8
 מונה מר שמשון הראל כחבר בועדת המאזן של החברה. 2016במאי  19ביום  (9

בנוסף  , וזאתבחברה כדירקטורית לכהן לוזון ליה' גבהחלה  2016במאי  31 ביום (10
 .לכהונתה כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה

 משפטית יועצת"ל, כסמנכ בחברה לכהן רוס חגית"ד עו החלה 2016 ביוני 5 ביום (11
 .בחברה כאמורסיימה עו"ד רוס את כהונתה  2016בחודש ספטמבר  .החברה ומזכירת

 כיו"ר דירקטוריון החברה.סיים מר גדעון אלטמן את כהונתו  2016באוגוסט  16ביום  (12
, בנוסף בחברה נוסף כדירקטור לכהן לוזון עמוס מרמונה  2016 באוגוסט 16 ביום (13

 .לכהונתו כמנכ"ל החברה
מונה מר אהוד )אודי( ארז כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וכן  2016בספטמבר  25ביום  (14

בועדה כחבר בועדת המאזן של החברה )חלף כהונתו של מר שמשון הראל כחברה 
האמורה אשר הסתיימה באותו מועד(, וכן מונה מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון 

 החברה.
בדבר מינוי מר רון אליעזר קליינפלד לדירקטור חיצוני לעיל (ד( 2.ד.30 ראה באור (15

 .2016 בחברה בחודש נובמבר
כהונתו של מר רועי וישנוביצקי כסמנכ"ל הכספים הסתיימה  2016בדצמבר  30ביום  (16

חל לכהן רו"ח אלון חבר כסמנכ"ל הכספים של ה 2017בינואר  1של החברה, וביום 
 .החברה

 1 מיום בתוקף בחברה ל"כמנכ תיק ארז ד"עו מינוי בדבר לעיל (ה(2.ד.30 באור ראה (17
 לוזון עמוס מר של כהונתו סיום בדבר וכן, המאזן תאריך לאחר, 2017 בפברואר

 כמו) מועד מאותו החל החברה דירקטוריון ר"כיו ומינויו האמור במועד החברה ל"כמנכ
 ר"יו לסגן וימונה דירקטוריון ר"כיו כהונתו את סיים הראל שמשון מר, האמור במועד כן

 (.החברה דירקטוריון
 מונה רו"ח עופר כדורי כדירקטור בחברה. 2017במרס  8ביום  (18

 
  נוהל זניחות ז(
 

קווים מנחים  אישרה ועדת הביקורת את נוהל החברה הקיים בעניין 2017בחודש מרס 
עסקת  -וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין )להלן 

או עניין ה עם בעל עסקלפי הנוהל האמור, עסקה זניחה(.  -בעלי עניין( כעסקה זניחה )להלן 
 כעסקה תחשב עסקת בעלי עניין( -)להלן עניין אישי באישורה עשוי להיותעניין שלבעל 

 :הבאים התנאים בה יתקיימו אם, זניחה
 

 (.החברות בחוק זה מונח)כמשמעות  חריגה עסקה איננה העסקה (1
 
שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעלי עניין  בהעדר (2

הרלוונטית המחושבת לעסקה )אחת או  תיחשב כעסקה זניחה אם אמת המידה
מהיחס מאמת ( 0.5%יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור של פחות מחצי אחוז )

 להלן.  כמפורט"ח, הנמוך מביניהם, שליון ימ 3סך של מ פחותאו המידה הרלוונטית 
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תחושב אחת או יותר מאמות  ,זניחה כעסקה סיווגה שיבחן עניין בעלי עסקת בכל
המידה הרלוונטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים 

היקף הנכסים נשוא עסקת בעלי  -השנתיים האחרונים של החברה: )א( יחס נכסים 
קת היקף ההתחייבויות נשוא עס -העניין חלקי סך הנכסים; )ב( סך התחייבויות 
נשוא עסקת  המכירותסך  - מכירותבעלי העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ג( יחס 

 השנתי.  מכירותבעלי העניין חלקי סך ה
 

 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
 נתפסת היא אם או, בציבור עליהן דיווח במסירת חשיבות שיש, הנאה טובות
 .ניהוליות החלטות לקבלת בסיס ומשמשת החברה הנהלתידי -על משמעותי כאירוע

 
 מאותה חלק הינן שבפועל כך, תלות ביניהן מתקיימת אשר, נפרדות עסקאות 

 על לדווח רשאית החברה, לעיל האמור אף על. אחת כעסקה יבחנו, התקשרות
 .לעיל לאמור בהתאם כן לעשות מחויבת שאינה במקרים אף עניין בעלי עסקאות

 
  :הבאות זניחותה עסקאותהקיימות  היוהדוח  בתקופת (4

 
עם משרד עורכי דין תיק, גלעד, קינן )אשר בו  2016משנת הסדר ריטיינר  -

שימש מנכ"ל החברה, עו"ד ארז תיק כשותף, ואשר עימו יש לו התחשבנות 
משנת תקפה(, לשם קבלת שירותים משפטיים שוטפים; וכן הסדר שכ"ט 

 עם המשרד האמור לשם קבלת שירותים בפרויקט יזמות. 2017
ידי משרד רואי חשבון -על 2016שירותי יעוץ מס שניתנו לדורי בניה בשנת  -

 עזרא כדורי ושות' )אשר רו"ח עופר כדורי, דירקטור בחברה, הינו שותף בו(.
 

  - 2016מחודש ינואר  לבעל השליטה בחברה הח ,עסקאות עם מר עמוס לוזון (3
 

למיטב ידיעת החברה,  ,, מר עמוס לוזון הינו בעל שליטה בחברה. להלן2016בינואר  14החל מיום 
ו/או עסקאות אשר  , קרוביו ו/או תאגיד בשליטתו,תיאור העסקאות בין הקבוצה לבין מר לוזון

 למועד אישור הדוחות הכספיים: לגורמים כאמור היה או עשוי היה להיות בהם עניין אישי, 
 

 פרויקט "איגוד המוסכים" בפתח תקווה א(
 

רכשה החברה זכויות בעלות ליחידות דיור לפי תכנית בתוקף  2013-ו 2010בשנים 
דונם המיועדים להקמת  3-במקרקעין הנמצאים בשכונת נווה גן בפתח תקווה, בשטח של כ

חברה נחתם הסכם שותפות בין החברה ובין  2013יחידות דיור. בשנת  108מגדל הכולל 
בו נקבע כי  ,(לוזון -להלןצד שלישי לא קשור ) אותה עת –מר עמוס לוזון בבעלותו של 

. האמור הצדדים יחלקו בצורה שווה ומלאה בכל הנוגע לזכויותיה של החברה בפרויקט
 יחידות דיור.  24-כ הבפרויקט הישל לוזון חלקם של החברה ו

 
הסכם בניה ושיתוף עם יתר בעלי הזכויות לוזון ב, התקשרו החברה ו2013בשנת 

לל בין היתר, הוראות בעניין מתן שירותי בניה, ליווי בנקאי ואפשרויות במקרקעין, הכו
רכישה ומכירה של זכויות במקרקעין. ההסכם האמור הותנה, בין היתר, בהתקשרות 

, 2015. בחודש אפריל שהוסכם הצדדים הרלוונטיים בהסכם ליווי בנקאי לפרויקט עד למועד
, במסגרתו מכרה החברה ת צד לא קשוראותה ע –לוזון עם מכר התקשרה החברה בהסכם 

את  לוזוןוכן מכרה והמחתה ל האמור את מלוא זכויותיה במקרקעין שהיו לה בפרויקט לוזוןל
מלוא הזכויות וההתחייבויות בגין הפרויקט, לרבות, הסכם הבניה והשיתוף עם בעלי 
 הקרקע, התקשרויות עם יועצים בפרויקט, תכניות הפרויקט, ובקשות של רוכשים

מיליון ש"ח בגין  7 -פוטנציאליים לרכישת דירות בפרויקט, וזאת תמורת סכום כולל של כ
החזר הוצאות ודמי ניהול לחברה בגין הפרויקט האמור עד למועד העסקה, וסיימה את יחסי 

כן הוסכם עם לוזון ובעלי הקרקע  המשותפת עם לוזון בפרויקט האמור.השותפות בעסקה 
 ידי דורי בניה.-כי הקמת הפרויקט תבוצע עלבמסגרת העיסקה האמורה 
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 מגורים מגדללהקמת לוזון  בהסכם עםהתקשרה דורי בניה  2015בחודש אפריל 
כולל סה"כ ה, קומות 3 בן קרקעי תת חניון מעל מגורים קומות 28 בן במקרקעין האמורים

מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(,  87.3 -כהעסקה לפי ההסכם הינו  היקףדיור.  חידותי 108
חודשים עד לאכלוס סופי  36.8משך הביצוע החוזי המוסכם הינו  ,להסכם בהתאם. פאושלי

צו התחלת העבודה ניתן . (2018 שנתלהשלים את העבודות  דורי בניהעל )בהתאם 
נמצא בבניה. בגין ביצוע העבודות האמורות  רויקטהפ, הדוח למועד נכון. 2015בחודש מאי 

, מיליון ש"ח 26-כו 13 -בסך של כ 2016ובשנת  2015הכנסות בשנת  דורי בניהרשמה 
 ,חברהב השליטה את רכש טרם לוזון מרההתקשרות בעסקה,  ובמועד הואיל. בהתאמה

 .עניין בעלי עם כעסקהלא סווגה  העסקה 2015בדצמבר  31ליום 
 

כמנכ"ל החברה.  2017בפברואר  6ועד יום  2016בינואר  21הן החל מיום יעמוס לוזון כמר  ב(
, לאחר תאריך המאזן, מכהן מר עמוס לוזון כיו"ר דירקטוריון 2017בפברואר  6החל מיום 

. מר לוזון מכהן בחברה כאמור ללא תגמול, מלבד ביטוח אחריות נושאי משרה החברה
 (.הלןל(ד( 3.ד.30וכתב שיפוי )לפרטים ראה באור 

 
כמשנה למנכ"ל דורי  2016חל מחודש ינואר כיהן המר יעקב לוזון, אחיו של מר עמוס לוזון,  ג(

)ללא  2017ינואר ב 12כמנכ"ל דורי בניה עד ליום  2016אפריל חודש , והחל מבניה
כאמור ללא תגמול, מלבד ביטוח אחריות נושאי משרה מר לוזון כיהן בדורי בניה . תגמול(

 וכתב שיפוי.
 

שיפוי, פטור, ביטוח, שינוי שם  -אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  ד(
 ותיחום פעילות

 
פרסמה החברה דוח זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות  2016בחודש פברואר 

(, בה שליטה בעל לבין חברה בין עסקה)שלה, הכולל דוח לפי תקנות ניירות ערך 
האסיפה(, אשר על סדר יומה  -)להלן 2016במרס  29, אשר זומנה ליום 2001-א"התשס

 הנושאים כדלקמן:
 

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה המכהן ו/או שיכהן בחברה  - שיפוי (1
הם  מעת לעת, ולנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, ואשר

 להיחשב עשויים החברב שליטה בעליבחברה ו/או ש שליטה בעליו/או קרוביהם הינם 
בגין פעולותיהם בתוקף , להם שיפויל התחייבות כתבי הענקת באישור אישי ןיעני כבעלי

פי בקשתה של החברה, -כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם, על
כנושאי משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות )במישרין או בעקיפין( 

בנוסח ובתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי הקיים  -או שלחברה עניין כלשהו בה, וזאת 
 תר נושאי המשרה בחברה.בחברה לי

 
למנכ"ל החברה המכהן ו/או שיכהן בחברה מעת  מאחריות מראש פטור אישור - פטור (2

שהינם נושאי  לעת מעתבחברה  שיכהנולעת, ולנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או 
משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין 

בנוסח ובתנאים זהים לכתב הפטור  -וזאת  ,פטור מאחריות להםאישי באישור הענקת 
 הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה.

 
אישור התקשרות החברה  - ביטוח אחריות נושאי משרה )שוטף( לדירקטורים (3

בפוליסה/ות לביטוח אחריות נושאי משרה שוטפת אשר תכלול, בין היתר, ביטוח 
מכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות אחריות לדירקטורים של החברה ה

מוחזקות, כפי שתהיינה מעת לעת באותן תקופות )שאינם דירקטורים מקרב בעל 
השליטה או שאינם דירקטורים שלבעל השליטה עניין אישי בביטוח אחריותם(, וזאת 

. ההתקשרות 2016בינואר  14בגין אירועים שמועד התרחשותם הינו החל מיום 
 פוליסה/ות קיימות, של לעת מעת הארכה של יסה כאמור יכול שתיעשה גם בדרךבפול
כאמור )ככל  שתוארכנה הפוליסות של בתנאיהן שינוי תוך לרבות חלקן, או כולן

 במסגרת המבטח אחריות גבולות של המרבי הכולל שהסך ובלבד שתוארכנה(,
ארה"ב  דולר מיליון 20כאמור לא יעלה על סך של  תתקשר החברה בהן הפוליסה/ות

למקרה ולתקופת הביטוח )עבור כלל נושאי המשרה והדירקטורים המבוטחים בפוליסה 
-וכן החברה ביחס לתביעות בנושא ניירות ערך(, סך דמי הביטוח השנתיים שישולמו על

ידי החברה בעד שנת ביטוח כלשהי, עבור ביטוח אחריות נושאי משרה במסגרת 
 ארה"ב )עבור כלל נושאי המשרה והדירקטוריםדולר  לפיא 75הפוליסה, לא יעלה על 
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המבוטחים בפוליסה(, ויתר תנאי הפוליסה, לרבות השתתפות עצמית, יהיו בהתאם 
 לתנאים שיהיו מקובלים במועד הרלוונטי בהתאם לייעוץ שתקבל החברה מיועץ ביטוח.

 
ידי האסיפה -למען שלמות התמונה יצוין, כי בהמשך לאישור ההחלטה האמורה על 

כמתואר להלן, אישר דירקטוריון החברה )בהמשך לאישור ועדת התגמול שלה( את 
התקשרותה בפוליסה השוטפת בתנאים זהים גם לגבי מנכ"ל החברה המכהן ו/או 

שלבעל השליטה יש עניין  שיכהן מעת לעת ולגבי דירקטורים מקרב בעל השליטה או
-ו 1א1אישי בביטוח אחריותם המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, וזאת בהתאם לסעיפים 

 .2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס5ב)1
 

אישור התקשרות החברה  – ( לדירקטוריםrun offביטוח אחריות נושאי משרה ) (4
" אשר תכלול, בין היתר, Run Offשאי משרה מסוג "בפוליסה/ות ביטוח אחריות נו

ביטוח אחריות לדירקטורים שכיהנו ו/או המכהנים בחברה, שאינם נושאי משרה מקרב 
בעל השליטה או שלבעל השליטה אין עניין אישי באישור ביטוח אחריותם, בגין אירועים 

שנים החל מיום , למשך תקופת ביטוח של שבע 2016בינואר  14שאירעו עד וכולל יום 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  מיליון 20 , בגבול אחריות של עד2016בינואר  14

הביטוח )עבור כלל נושאי המשרה והדירקטורים המבוטחים בפוליסה/ות( ובתמורה 
אלפי דולר ארה"ב )עבור כלל נושאי המשרה המבוטחים  247-לדמי הביטוח בסך של כ

  בנושא ניירות ערך(. בפוליסה/ות והחברה ביחס לתביעות
 

אישור  – ( לנושאי משרה מקרב בעלי שליטהrun offביטוח אחריות נושאי משרה ) (5
" אשר Run Offהתקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג "

תכלול, בין היתר, ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה עשוי 
ר ביטוח אחריותם, שכיהנו בחברה, בגין אירועים שאירעו עד להיות עניין אישי באישו

בינואר  14, למשך תקופת ביטוח של שבע שנים החל מיום 2016בינואר  14וכולל יום 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )עבור  מיליון 20 , בגבול אחריות של עד2016

ה לדמי הביטוח בסך כלל נושאי המשרה והדירקטורים המבוטחים בפוליסה/ות( ובתמור
אלפי דולר ארה"ב )עבור כלל נושאי המשרה המבוטחים בפוליסה/ות  247-של כ

 והחברה ביחס לתביעות בנושא ניירות ערך(.
 

בהמשך להודעתו של בעל השליטה מר עמוס לוזון לדירקטוריון  – שינוי שם החברה (6
ללית את שינוי החברה במסגרתה התבקש דירקטוריון החברה להביא בפני האסיפה הכ

שם החברה נוכח שינוי השליטה בחברה, מובא לאישור האסיפה שינוי שמה הנוכחי של 
החברה לשם "קבוצת לוזון בע"מ", או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם החברות אשר 
יכלול את השם "לוזון", ולתקן את תקנון החברה ותזכיר החברה באופן שישקפו את שם 

 החברה החדש.
 

לשם תיחום  - הסכם לתיחום פעילות בין בעל השליטה לבין החברהעקרונות  (7
"בעל השליטה" מר לוזון  –הפעילות בין בעל השליטה החדש מר עמוס לוזון )לעניין זה 

לאישור האסיפה עקרונות להסכם בין בעל  הובאובמישרין או בעקיפין( לבין החברה, 
 בחברה השליטה בעליטה הינו השליטה לבין החברה לפיו יתחייבו כי כל עוד בעל השל

 :להלן האמור יחול ,בה משרה נושא/או ו
 

החברה ו/או חברות בשליטתה יהיו רשאיות לעסוק בפעילות כקבלן מבצע בכל  א(
 תחום, ואילו בעל השליטה מתחייב שלא לעסוק בפעילות כקבלן מבצע בכל תחום.

 
 בנכסי שקיעא תול רכושתלא )בעצמה ו/או באמצעות חברות בשליטתה(  החברה ב(

 )לרבות קרקע להשקעה ונדל"ן מניב בהקמה למשרדים ולמסחר נדל"ן מניב
וזאת למעט  (,ומסחר למשרדיםנדל"ן מניב  נכסי -)ביחד (למשרדים ולמסחר

 זה למועד נכון הקיימים ( נכסי נדל"ן מניב למשרדים ומסחר1) -בהתייחס ל
 מהותי לא ובהיקף הטפלים ( נכסי נדל"ן מניב למשרדים ומסחר2כן )ו, בחברה

לעניין זה . להלן לאמור בהתאם החברה תעסוק שבהם למגורים בפרויקטים
" יבחן ביחס לפרויקט הנדון, אשר במסגרתו שטח נכסי הנדל"ן מהותי לא היקף"

מהשטחים שיבנו בפרויקט או שלא  20%המניב למשרדים ומסחר לא יעלה על 
 רויקט, לפי הגבוה מביניהם. יעלה על מסחר במלוא קומת הרחוב באותו פ
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בעל השליטה לא יעסוק בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ובתחום הנדל"ן המניב  ג(

טריטוריית  -)ביחד ובפוליןלמגורים בישראל, בסלובקיה, באוקראינה, בבולגריה 
 זה מונח כהגדרתמסוג "מחיר למשתכן",  לפרויקטים ביחס לרבות) הפעילות(

( כאמור בס"ק )ד( להלן ובכפוף לאמור למגורים ומניב יזמי"ן נדל -להלן( )ביחד
 בס"ק )ה( להלן.

 
נכס חדש או כי כל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעל השליטה מתחייב ד(

בטריטוריית  ה לבצע בתחום נדל"ן יזמי ומניב למגוריםאשר ירצחדשה עסקה 
הנכס החדש או  -להלןלחברה ) ותוצע על ידהפעילות כאמור בס"ק )ג( לעיל יוצע/

( ה(, כמפורט בס"ק )ההתחייבות לתיחום פעילות, בהתאמה-ו העסקה החדשה
 . להלן

 
למען הסר ספק הובהר והודגש כי ההתחייבות לתיחום פעילות תחול ממועד 

בעל השליטה הינו בעל השליטה אישור האסיפה ואילך, והיא תחול כל עוד 
 בחברה ו/או נושא משרה בה. 

 
לעניין זה הודגש כי התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות לא תחול על: )א( 
פרויקטים יזמיים למגורים על קרקעות הקיימות והמוחזקות נכון למועד זה על ידי 

ן יזמי ומניב בעל השליטה )במישרין או בעקיפין באמצעות חברות(; ו/או )ב( נדל"
למגורים אשר בעל השליטה )במישרין או בעקיפין( התקשר בגינו עם צד שלישי 
עובר לרכישת השליטה על ידו ומינויו כמנכ"ל החברה )לרבות מכרז בראש העין 
מסוג "מחיר למשתכן" אשר נמסר לחברה כי הצעה לגביו תוגש בימים הקרובים(; 

-ום בניה למגורים שנועדו לשימוש עצמיו/או )ג( רכישת קרקע ו/או מבנה ו/או יז
-לשימוש עצמייחידות דיור פרטי של בעל השליטה ו/או בני משפחתו ו/או רכישת 

בודדות  דיורפרטי של בעל השליטה ו/או בני משפחתו; ו/או )ד( רכישת יחידות 
של בעל השליטה ו/או בני משפחתו; ו/או )ה( נדל"ן יזמי למשרדים לצרכי השקעה 

; ו/או )ו( נכסי נדל"ן מניב למשרדים ומסחר. עוד יודגש כי ההתחייבות ו/או למסחר
לתיחום פעילות תחול על פעילות בטריטוריית הפעילות בלבד, וזאת כל עוד 
החברה פועלת ו/או מחזיקה בנכסים בטריטוריית הפעילות )לרבות באמצעות 

 חברות בשליטתה(.
 

, כפי שנקבעה בהחלטת מועצת תכנית "דיור בהישג יד" -"מחיר למשתכן" משמעו 
, וכפי שתעודכן 1442, מספר 2015באוקטובר  27מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 

ו/או תורחב מעת לעת, ככל שתעודכן )"ההחלטה"(, במסגרתה יבוצע שיווק 
במסלול מחיר למשתכן, בהתאם להחלטה, כאשר ככלל, מגרשים המיועדים 

ן, כאשר המציעים במכרז יתחרו על לבנייה רוויה ישווקו במסלול מחיר למשתכ
המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי וככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז 
מחיר למשתכן ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור ו/או למשפרי דיור, והכל 

 כמפורט בהחלטה. 
 

ו/או עסקה חדשה נכס חדש  לוכי בכל מקרה בו יוצע בעל השליטה יתחייב  ה(
לחברה  הפני הוא, , בטריטוריית הפעילותלעיל )ד(בס"ק מונחים אלה כהגדרת 

תרכוש את הנכס החדש ו/או  תיזום את הפרויקט החדש ו/או בהצעה כי היא
ההצעה(.  -להלן)ו/או תתקשר בעסקה החדשה, לפי העניין תשקיע בנכס החדש 

 ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון החברה, אשר יידרש לתת את החלטתו ביחס
החומר והמידע הנדרש ימי עסקים ממועד קבלת מלוא  7להצעה בתוך 

החלטה בדבר קבלת  .בקשר עם ההצעה הלדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלט
לא אישר הדירקטוריון את קבלת . בלבד ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה

, אשר בועדת הביקורתלאישור בדבר דחיית ההצעה ההצעה, תובא ההחלטה 
על דחיית ההצעה תהיה סופית. היה ולא אישרה ועדת הביקורת את  החלטתה

דחיית ההצעה על ידי החברה, לא יהיה רשאי בעל השליטה לקבל את ההצעה, 
וההצעה תועבר לדיון נוסף של הדירקטוריון, אשר יהיה רשאי לאשר את קבלת 
ההצעה. יובהר כי במקרה שדירקטוריון החברה לא אישר את ההצעה, לאחר 

עדת הביקורת לא אישרה את דחיית ההצעה על ידי החברה כאמור, יהיה בעל ושו
בכל מקרה של . לקבל את ההצעה יבין במישרין ובין בעקיפין( רשאהשליטה )

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר  7העדר הענות מצד החברה להצעה בתוך 
ם והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר ע

 )על ידי ועדת ההצעה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה 
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בין במישרין ובין יהיה בעל השליטה ), כאמור או העדר היענותהביקורת כאמור( 
לקבל את ההצעה. בנוסף, גם במקרה בו על אף הענות החברה  יבעקיפין( רשא

הסכם להשקעה )מסיבות שאינן תלויות בבעל השליטה( להצעה, לא ישתכלל 
ו/או הנכס החדש  הפרויקטלרכישת בעסקה החדשה ו/או החדש ו/או  בפרויקט
)בין במישרין ובין בעקיפין( לבצע בעל השליטה  רשאי ההייעל ידי החברה, החדש 

בכפוף למנגנון זכות הסירוב המתואר בסעיף זה לעיל  ההשקעה ו/או הרכישהאת 
למען הסר ספק, הובהר והודגש כי במקרה בו תנאי . אשר יבוצע פעם נוספת

ההצעה ישתנו לאחר דחיית ההצעה או העדר היענות להצעה כאמור, מתחייב 
בעל השליטה לפנות לחברה בהצעה חדשה אשר כוללת את התנאים החדשים 

למען (, כאשר על ההצעה החדשה יחול ס"ק )ה( זה לעיל. החדשה ההצעה -)להלן
 אישורי אורגנים של החברה בהתאםלעניין זה אם וככל שידרשו  ,הסר ספק

לחוק החברות אזי לא תחול מסגרת הזמן הנקובה לעיל אלא  275להוראות סעיף 
  המועדים הקבועים בדין.

 
הלן ביחד: "זכות הסירוב". החברה תפרסם )ה( לעיל יקרא ל-האמור בס"ק )ד( ו

דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר כל החלטה 
 בעניין תיחום הפעילות בהתאם להסכמות המתוארות לעיל. 

 
ינתנו יסירוב לחברה הלעיל ומתן זכות  ההסכמותבמסגרת לתיחום פעילות התחייבות ה

 .ללא תמורה
 

( לעיל כפוף לרוב רגיל של בעלי 6) -( ו4(, )3ת בנושאים שבס"ק )אישור ההחלטו
( 7)-( ו5(, )2(, )1המניות של החברה באסיפה; אישור ההחלטות בנושאים שבס"ק )

לעיל כפוף לרוב מיוחד של בעלי המניות של החברה באסיפה בהתאם להוראות סעיף 
 לחוק החברות.  275

 
אמורה במסגרתה אושרו כל הנושאים התקיימה האסיפה ה 2016במרס  29ביום 

שהובאו על סדר יומה, למעט מתן כתבי פטור לנושאי משרה מקרה בעלי שליטה )ס"ק 
( לעיל( ואישור עקרונות להסכם לתיחום פעילות בין החברה לבין בעל השליטה 2)

 ( לעיל(, אשר לא אושרו.7החדש )ס"ק )
 

 "מחיר למשתכן"החלטות בעניין השתתפות בעל השליטה במכרזי  ה(
  
נוכח אי אישור האסיפה הכללית את עקרונות הסכם תיחום הפעילות עם בעל השליטה,  

 ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2016 במאי 15 ביום, כמתואר בס"ק ד( לבאור זה לעיל
"מחיר  במכרזי החברה של ההתקשרות את דוחה שהחברה, הזהירות למען, החברה
 לגשת לוזון למר ותתיר, העין ובראש בגדרה"צ, בראשל פרויקטים פיתוח עבור" למשתכן

שנחתם עובר למועד רכישת השליטה  סיבוס דניה עם שלו שותפות הסכם במסגרת אליהם
יצוין כי על אף שמדובר בהזדמנות עסקית של מר לוזון מכח התקשרותו על ידי מר לוזון. 

סיבוס, למען הזהירות, בטרם עובר לרכישת השליטה בחברה בהסכם שותפות עם דניה 
הגיש מר לוזון יחד עם דניה סיבוס הצעות למכרזים האמורים, הן הובאו לפתחה של 

 החברה.
 

 אין, 2016 במאי 15 ליום נכון כי החברה של הביקורת ועדת במסגרת נימוקיה, קבעה 
 המכרזים בתנאי לעמוד, אחרים באמצעות ולא בעצמה לא, הפיננסית היכולת את לחברה
 אין, ההחלטה קבלת במועד החברה של במצבה, וכן הנדרש העצמי ההון את ולהביא
(, 14% עד 11%-)כ יחסית הנמוך רווחיותם שיעור לאור בפרויקטים בהשתתפות כדאיות

כי  יצויןעוד  .החברה של ולא לוזון מר של היא העסקית שההזדמנות לכך בנוסף וזאת
במועד ההחלטה עדכן מר לוזון את ועדת הביקורת כי הוא מעמיד את חלקו בהון העצמי 
הנדרש בעצמו. לאור האמור, החליטה וועדת הביקורת למען הזהירות לדחות את 

 החברה דירקטוריון החליטבמסגרת נימוקיו, האפשרות להשתתף במכרזים שנידונו בפניה. 
" למשתכן"מחיר  מסוג שפרויקטים לקבוע יש לפיה הביקורת וועדת המלצת את לאמץ

 אי לאור, ההחלטה קבלת למועד נכון זאת עם, החברה של הפעילות בתחום נמצאים
 של האשראי מסגרות את להגדיל החברה פעילות את המלווים הבנקים של נכונותם
 פרויקטים מימון לטובת"ח ש מיליון 50-כ לגייס נדרשת החברה כי העובדה ולאור, החברה

 לוזון עמוס של בנעליו להיכנס הכלכלית הכדאיות אי ולאור, עתידי פיתוח בצבר הנמצאים
 רווחיות של מטעמים לרבות, מימון יכולת והעדר, סיבוס דניה עם העסקה מתווה במסגרת

 פיתוח עבור" למשתכן"מחיר  במכרזי החברה של ההתקשרות את לדחות יש; נמוכה
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 שמדובר אף על כי שוב יצוין(. בעבר נדחה כבר העין)ראש  ובגדרה"צ בראשל פרויקטים  

 בהסכם בחברה השליטה לרכישת עובר התקשרותו מכח לוזון מר של עסקית בהזדמנות
 הצעות סיבוס דניה עם יחד לוזון מר הגיש בטרם, הזהירות למען, סיבוס דניה עם שותפות
 .החברה של לפתחה הובאו הן, האמורים למכרזים

 
 שינוי שם החברה ו(

  
, הנוכחי לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם אישור התקבל 2016 במאי 29 ביום 

 ".מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת"
 
 הובאו אסיפה כללית מיוחדת של החברה שעל סדר יומההתקיימה  2016במאי  19 ביום ז(

 הנושאים שלהלן: 
 

מינויו של מר מתי דב, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה  - מינוי דח"צ (1
 נוספת )שלישית ואחרונה(; 

 
 PwCמינויו של משרד רואי החשבון  - החלפת רואי החשבון המבקרים של החברה (2

ישראל )קסלמן וקסלמן( כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד 
 כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה;אשר כיהן קוסט פורר גבאי את קסירר, 

 
תנאי העסקתה בחברה של גב' ליה לוזון,  אישור - תנאי העסקתה של גב' ליה לוזון (3

, בתפקיד מנהלת פיתוח בתו של מר עמוס לוזון )מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה(
 לתנאים לוזון' הגב זכאית תהיה במסגרתםעסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה, 

אלפי ש"ח )הכולל תשלום גלובלי  25: )א( שכר חודשי קבוע )ברוטו( בסך של שלהלן
עבור שעות נוספות( )עלות מעביד חודשית, לרבות התנאים הנלווים שלהלן, 

אלפי ש"ח(. השכר לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.  30-מסתכמת לסך של כ
ה של דמי גמולים החברה תבצע הפרש -היקף משרה מלאה; )ב( הפרשות פנסיוניות 

 גב' לוזוןליצרן פנסיוני )או למספר יצרנים( או לסוכן הסדר פנסיוני, לפי בחירתה של 
ועל פי הוראות הדין החל בעניין זה. ההפרשות יבוצעו על פי שכר הבסיס הקבוע 
כאמור לעיל ולא יכללו רכיבי תגמול אחרים כלשהם. ביצוע הפרשות החברה לביטוח 

בהפרשות מתוך שכרה כאמור.  של גב' לוזון הוז מתאים של חלקפנסיוני יותנה בקיז
בביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מחברותה  גב' לוזוןכמו כן, החברה תבטח את 

בקרן פנסיה או כפוליסה נוספת. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו 
חלה ודמי ; )ג( חופשה שנתית, חופשת מלוזון' גבמשכרה הקבוע של  2.5%על 

כנסו י' לוזון בחברה יהגבתנאי העסקתה של  -לפי דין; )ד( סיום העסקה  -הבראה 
שנים מהמועד  3ידי האסיפה הכללית ועד לתום -לתוקפם החל במועד אישורם על

האמור. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת 
זון ו' לגב פוי בגין פעולותיה שליום; )ה( כתב התחייבות לשי 30הדדית בכתב בת 

פי בקשתה של -בתוקף כהונתה בחברה וכן בגין פעולותיה בתוקף כהונתה, על
החברה, כנושאת משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות )במישרין 

' לוזון כנושאת משרה גבאו בעקיפין( או שלחברה עניין כלשהו בה )וזאת ככל שתמונה 
בנוסח ובתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי הקיים  -, וזאת בחברה אחרת כאמור(

בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה, והכל בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 
(; )ו( ביטוח אחריות נושאי לעיל(ד( 3.ד.30 )לפרטים ראו באור 2016 מרסב 29

משרה החל ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, הקיים והעתידי כפי שיהיה בחברה 
 .לעיל (א(2.ד.30 עת לעת בהתאם לתנאים המפורטים בבאורמ

 
)קסלמן וקסלמן(,  PwCשל משרד רואי החשבון  ומינויאושר , במסגרת האסיפה האמורה

רואה  –כרואי החשבון המבקרים של החברה חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 
בתפקיד מנהלת  לוזוןתנאי העסקתה בחברה של גב' כן אושרו , ו( לעיל(2)ס"ק  חשבון

האמורה לא אישרה . האסיפה ( לעיל(3)ס"ק  פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה
כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר כיהן את מינויו של מר מתי דב, 

ידי החברה לשם מינוי -לפרטים בדבר אסיפות נוספות שזומנו על )שלישית ואחרונה(.
 להלן. (ד(2.ד.30י נוסף בחברה ראה באור דירקטור חיצונ
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 :)המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -  30באור 
 

דורי  עם אישור מינויו של רו"ח עופר כדורי לכהונה כדירקטור בחברה, ובחברות הבנות שלה ח(
החברה ועדת הביקורת ודירקטוריון אישרו  2017במרס  8, ביום בניה, רום גבס ורונסון

לרו"ח עופר כדורי, גמול דירקטורים תשלום  -בגין כהונתו כדירקטור בחברה ( 1) כדלקמן:
לפי "הסכום של החברה,  הדירקטוריוןהכולל גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות 

תקנות החברות )כללים התוספת השניה והתוספת השלישית, בהתאמה, להמירבי" לפי 
ובהתאם תקנות הגמול(  -להלן) 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

, ובאופן זהה לתמורה לה לסיווגה של החברה לפי תקנות אלה )כפי שתהיה מעת לעת(
 זכאים יתר הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר מקבלים גמול בגין כהונתם כדירקטורים.

תשלום גמול השתתפות )בלבד(  -תו כדירקטור בדורי בניה וברום גבס בגין כהונ( 2)
לעיל, ואולם לאור  (1"ק בישיבות הדירקטוריון של החברות האמורות בהתאם לאמור בס

היותן של דורי בניה ורום גבס חברות בנות בבעלות מלאה של החברה קבעה החברה כי 
ישיבות דירקטוריון בלבד, של  ארבעמר כדורי יהא זכאי לתשלום גמול השתתפות בגין עד 

 -בגין כהונתו כדירקטור ברונסון ( 3וכן )כל אחת מהחברות האמורות, בשנה קלנדרית. 
תשלום גמול המשולם לדירקטורים ברונסון )למעט בעל השליטה, אשר נכון למועד זה, לא 

יורו וגמול  8,900זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור ברונסון(, הכולל גמול שנתי בסך של 
 יורו. 750יורו ובגין ישיבה טלפונית בסך של  1,500השתתפות בישיבה פרונטלית בסך של 

 ידי כל חברה בה הוא מכהן כאמור.-תשלום הגמול כאמור ישולם ישירות לרו"ח כדורי על
 

ידי רונסון -מעבר לאמור יצוין כי, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו תשלום גמול על
אלון כדורי, אחיו של עופר כדורי אשר מכהן כדירקטור ברונסון, בגין כהונתו האמורה למר 

 לעיל.  (3 בהתאם לגמול המשולם לדירקטורים ברונסון, כמתואר בס"ק
 

 נותן אשר', ושות כדורי עזרא החשבון רואי במשרד שותף הינו כדורי עופר ח"רו כי יצוין
 יעוץ, וביקורת חשבון ראיית שירותי הכוללים, בעלת השליטהל רבות שנים מזה שירותים

 לוזון מר של שותפים הינם ואביו כדורי עופר ח"רו כן כמו. נלווים ושירותים מס יעוץ, עסקי
 של משפחה לקרובי גם שירותיו מעניק כדורי משרד כי יצוין עוד. מסוימים ן"נדל בפרוייקטי

 להתקיים ימשיכו כאמור כדירקטורים כדורי ה"ה של מינוים לאחר גם כי יצוין. לוזון מר
. לוזון מר לבין, כדורי משרד או/ו אביו או/ו כדורי מר בין, לעיל המתוארים העסקיים הקשרים

 אישי כמי שעשוי להיות לו עניין לוזון במר, הזהירות למען, רואה החברה, לפיכך
בהתאם לאמור  כהונה לה"ה כדורי כאמור. תנאי לאישור בנוגע, בהתקשרויות האמורות

ידי ועדת -לעיל, תשלום הגמול האמור לרו"ח עופר כדורי ולאחיו מר אלון כדורי, אושר על
 ההקלות. תקנות (  ל2.א.)1הביקורת ודירקטוריון החברה לפי תקנה 

 
ביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאישור האסיפה ליהיה זכאי יוסף כי רו"ח עופר כדורי 

ולאישור ועדת התגמול והדירקטוריון של  2016במרס  29הכללית של החברה מיום 
 קלות. החברה מהמועד האמור לפי תקנות ה

 
לפרטים בדבר עסקה בה התקשרו החברה, עמוס לוזון )באמצעות חברה בבעלותו( וגזית  ט(

 120, לאחר תאריך המאזן, לרבות בהתייחס להלוואה בסך של 2017ישראל בחודש ינואר 
-ידי גזית ישראל ולשטרי ההון שהונפקו לגזית ישראל על-חברה עלמיליון ש"ח שהועמדה ל

 .להלן .א.33ידי החברה כאמור, ראה באור 
 

 :פעילות מגזרי -  31 באור
 

 כללי א.
 

 (CODM) הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
 המאוחדים ביניים הכספיים ותדוחהמ החל ביצועים. והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת לצורכי

 ,לזאת בהתאם. וחפעילות בר דיו רזכמג רונסון עלמדווחת  החברה, 2014 ביוני 30 ליום החברה של
 העסקיות היחידות של והשירותים המוצרים על בהתבסס פעילות מגזרי לפי בנויה הקבוצה ,ניהול למטרות

 כדלקמן: פעילות מגזריארבעה  ולה
והשירותים של  המוצרים על בהתבסס פעילות מגזרי לפי בנויה הקבוצה, ניהול למטרות, לזאת בהתאם

 היחידות העסקיות ולה ארבעה מגזרי פעילות כדלקמן:
 .וקרקעות בניינים מכירת - יזמות פעילות תחום -
 .רונסוןפעילות  תחום -
 .בניה עבודות ביצוע - מבצע כקבלן פעילות תחום -
 .באמצעות חברות כלולה כוח תחנת הפעלת – דוראדפעילות  תחום -
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 )המשך( מגזרי פעילות: -  31באור 
 

 למגזר ישירות המיוחסים פריטים כוללות הראשי התפעוליות ההחלטות למקבל המדווחות המגזר תוצאות
 עלויות הקבוצה, של מטה נכסי בעיקר כוללים הוקצו, שלא פריטים סביר. באופן לייחסם ניתן אשר ופריטים
 מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות מימון, והכנסות מימון עלויות )כולל מימון וכלליות, הנהלה

 .ההכנסה על ומסים פיננסיים(
 קבוע, והשקעות בחברות מוחזקות. 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

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       הכנסות מחיצוניים: 
       

 227,261  236,835  422,277  יזמות
 -  -  15,229  רונסון

 1,233,487  998,397  761,292  קבלן מבצע
 -  -  -  אנרגיה

 -  -  -  אחר

       
  1,198,798  1,235,232  1,460,748 

       :בין מגזרים הכנסות
       

 (105,707)  (75,988)  (77,864)  ביצוע עבודות
       

 1,355,041  1,159,244  1,120,934  סך הכל בדוחות רווח והפסד

 
 :)הפסד( נקי לרווח והתאמה המגזר תוצאות (2

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 (33,328)  (29,805)  17,139  * יזמות
 (6,633)  7,224  637  )נטו; כולל תשלום בגין עסקת רונסון( רונסון

 (365,189)  (173,251)  (37,192)  קבלן מבצע
 4,868  7,263  1,064  אנרגיה

 -  -  -  אחר

       
  (18,352)  (188,569)  (400,282) 
       

 34,278  39,700  3,177  התאמות

       
  (15,175)  (148,869)  (366,004) 
       

 (666)  1,480  (14,314)  יוחסו, נטו שלאאחרות  הכנסות )הוצאות(
 (11,654)  (10,820)  (6,523)  הוצאות שלא הוקצו למגזרים

       
הפסד תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( 

 (378,324)  (158,209)  (36,012)  אחרות
        

 (32,956)  (19,096)  (24,614)  הוצאות מימון, נטו
 (12,888)  (17,363)  1,017  מסים על הכנסה

       
 (424,168)  (194,668)  (59,609)  הפסד 
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 )המשך( מגזרי פעילות: -  31באור 
 
 אשר המאזניהשווי  שיטת לפיחברות המטופלות  הפסדיכוללות  היזמותמגזר  תוצאות  *

כאמור  המאזניחברות המטופלות בשיטת השווי  הפסדי רואה בהן חלק ממגזר זה. החברה
אלפי ש"ח  3,165 -כש"ח  אלפי 3,104 -כ ,אלפי ש"ח 6,173 -של כ הפסדיםלהסתכמו 

 . בהתאמה, 2016-ו 2015 ,2014 בשנים
 
 :המגזר את המשמשים נכסים (3
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 ש"ח אלפי  

     
 627,048  380,296  יזמות
 185,358  689,511  רונסון

 561,935  458,083  קבלן מבצע
 149,973  122,450  אנרגיה

 7,000  7,000  אחר
     
  1,657,340  1,531,314 
     

 8,083  9,329  מגזרים ל הוקצונכסים שלא 
     

 1,539,397  1,666,669  סך הכל נכסים 

 
 :המגזר התחייבויות (4
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 480,995  321,644  יזמות
 -  359,599  רונסון

 424,471  296,559  קבלן מבצע
 -  -  אנרגיה

 3,462  3,066  אחר

     
  980,868  908,928 

 395,048  323,746  מגזריםהתחייבויות שלא הוקצו ל

     
 1,303,976  1,304,614  סך הכל התחייבויות 

 
 :השקעות הוניות (5
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 63  116  1,568  יזמות
 -  -  -  רונסון

 3,130  3,476  501  קבלן מבצע
 20,375  513  (32,869)  אנרגיה

 -  -  -  אחר

       
  (30,800)  4,105  23,568 
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 )המשך( מגזרי פעילות: -  31באור 
 
 :והפחתות פחת (6
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  
       

 422  1,463  2,390  יזמות
 -  -  17  רונסון
 -  -  -  אחר

 8,274  9,138  19,141  קבלן מבצע
       

  21,458  10,601  8,696 

 
 :גאוגרפי מידע ג.

 
  פי מיקום(:-לפי שווקים גיאוגרפיים )עלמחיצוניים  הכנסות (1

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 1,355,041  1,141,184  1,105,705  ישראל

 -  18,060  15,229  )כולל פולין( מזרח אירופה
       
  1,120,934  1,159,244  1,355,041 

 
 

  פי מיקום הנכסים(:-לפי אזורים גיאוגרפיים )על לא שוטפים ערכים בדוחות הכספיים של נכסים (2
 

 בדצמבר 31ליום   

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
 333,859  297,239  ישראל

 183,167  33,608  )כולל פולין( מזרח אירופה
     
  330,847  517,026 

 
 

 השפעת חוק הריכוזיות -  32באור 
 

בחברות במבנה פירמידלי( לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,  השליטהפרק ג' )הגבלת  הוראות
, לא תשלוט 2013בדצמבר  11חוק הריכוזיות( קובעות כי החל ממועד פרסום החוק,  -)להלן 2013-התשע"ד

"חברת שכבה" )כהגדרתה בחוק הריכוזיות( שניה בחברת שכבה אחרת, וכי במקרה של שליטה אסורה כאמור 
ט רשאי למנות נאמן מטעמו למכירת אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק. כן כולל יהיה בית המשפ

ביום פרסום החוק חברת שכבה שניה רשאית להמשיך ולשלוט  שהיתהחוק הריכוזיות הוראת מעבר לפיה חברה 
חברת שכבה  אם היא שלטה בה לפני יום הפרסום, ואילו -בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום 

אם היא שלטה בה לפני  -אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום ארבע שנים מיום הפרסום 
 יום הפרסום. 
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 )המשך( :השפעת חוק הריכוזיות -  32באור 

 
 גלוב גזית של)בעקיפין(  בשליטה חברה התהי אשר - החברה, 2016טרם חילופי השליטה בחברה בחודש ינואר 

 חברת בבחינת התהי(, הריכוזיות חוק הוראות לפי שכבה חברות בבחינת הינן. )אשר אינקהחזקות  נורסטארושל 
 חברת בבחינת התהי, החברה בשליטת חברהשהינה , )עת היתה חברה ציבורית( בניה דורי ואילו, שלישית שכבה
עוד קובע חוק הריכוזיות כי בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום פרסומו ועד תום תקופה של  .רביעית שכבה

)אשר עד למועד חילופי השליטה בחברה,  (, תחולנה על חברת שכבה אחרתהמעבר תקופת -ארבע שנים )להלן 
רישה לרוב , הוראות ממשל תאגידי מוגבר לעניין הרכב הדירקטוריון, לרבות דהיה רלוונטי לגבי החברה(

דירקטורים בלתי תלויים )דרישה המתקיימת בחברה במועד הדוח( ודרישות בעניין כהונה של דירקטורים חיצוניים 
בעקבות האמור לעיל בוצעו שינויים בהרכב הדירקטוריון של  בכמות הנגזרת ממספר הדירקטורים בדירקטוריון.

 .החברה אשר תאם את דרישות חוק הריכוזיות כאמור
 

בנוסף, במסגרת ההוראות הקבועות בחוק הריכוזיות בהתייחס להפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין 
גופים פיננסיים משמעותיים, חלות מגבלות על אדם המכהן כדירקטור בגוף פיננסי משמעותי מלכהן כנושא משרה 

שימת התאגידים הריאליים ברנכללה חלק מקבוצת גזית, מי שהיתה בתאגיד ריאלי משמעותי. החברה, כ
 . 2014 דצמברהמשמעותיים שהתפרסמה בחודש 

 
בהיותה חברה עם חילופי השליטה בחברה כאמור, החברה הינה בבחינת חברת שכבה ראשונה )ודורי בניה 

האמורות ה(, בהתאם להוראות חוק הריכוזיות, ולפיכך אין להוראות פרטית במועד הדוח, אינה מהווה חברת שכב
 . בעניינים אלה קבוצהעל ההשלכות 

 
 

 :מאזןאירועים לאחר תאריך ה -  33באור 
 

 עסקת גזית ישראל .א
 

ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, בעלת השליטה )וישראל , נחתם הסכם בין החברה, גזית 2017בינואר  12ביום 
מהותית, בסמוך  באמצעותה מחזיק מר עמוס לוזון במניות השליטה בחברה(, מכוחו תבוצע הקצאה פרטית, לא

לאחר החתימה על ההסכם ואילו יתר רכיבי ההסכם יושלמו, בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים והכל 
 כמפורט להלן:

 
: בסמוך לאחר מועד החתימה על ההסכם, כל ריבית שנצברה/תיצבר בגין הקצאה פרטית לא מהותית (1)

 -מיליון ש"ח )להלן 120ברה בסך של , שהעמידה גזית ישראל לח2015בנובמבר  29קו אשראי מיום 
אלפי ש"ח שקוזז בגין  300-ולא שולמה )לרבות בגין סך של כ 31.3.2017הלוואת גזית( עד ליום 

ריבית שנצברה ואשר יושב לחברה עובר להקצאה המיידית(, תשולם לגזית ישראל באמצעות הקצאה 
מחיר ההקצאה((,  -ניה )להלןש"ח למ 0.9מניות החברה )משקף מחיר של  3,579,053פרטית של 

לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים  15)בכפוף לחסימה מכח סעיף  כשהן נקיות וחופשיות
ויירשמו למסחר, באופן בו  ((15חסימת סעיף  -)להלן 2000-ג לחוק(, תש"ס15א עד 15לענין סעיפים 

מהונה המונפק והנפרע של החברה  1.5%-תחזיק מיד לאחר הקצאתן ורישומן למסחר, כישראל גזית 
ועד מועד  1.4.2017ההקצאה המיידית(. כל ריבית שתיצבר בגין הלוואת גזית החל מיום  -)להלן

, תשולם ימי עסקים לאחר שיתקיימו כל התנאים המתלים כמתואר להלן( 5)שנקבע לתום  ההשלמה
שכמותן תחושב החברה במועד ההשלמה, באמצעות הקצאה פרטית נוספת של מניות ישראל לגזית 

החברה את ביצוע , אישר דירקטוריון 2017בינואר  12לעניין זה יצוין כי, ביום  מחיר ההקצאה.לפי 
 פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בגין הקצאת המניות 2017בינואר  17יום ההקצאה האמורה וב

  .האמורות לגזית ישראל
 
, במועד ההשלמה, הלוואת גזית, כמתואר להלן המתליםכפוף להתקיימות התנאים : הלוואת גזית (2)

תומר לאג"ח סחיר חדש של החברה, ללא בטחונות, כאשר, קרן האג"ח האמור תחל להיפרע בשנת 
 -דוח )להלןה, לאחר תום תקופת אגרות החוב הנסחרות הקיימות של החברה, נכון למועד 2022

מיליון אגרות חוב חדשות של  156ל לפחות . סדרת אגרות החוב החדשות תכלואגרות החוב החדשות(
ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר תונפקנה ותרשמנה למסחר בבורסה,  1החברה, רשומות על שם, בנות 

מיליון  36בכפוף לאישורים הנדרשים לכך על פי דין, מכח תשקיף שתפרסם החברה. מתוכן, לפחות 
מיליון אגרות חוב חדשות  120-אגרות חוב חדשות תונפקנה לציבור במסגרת התשקיף האמור ו

תונפקנה לגזית, במועד ההשלמה ומיד לאחר תחילת המסחר באגרות החוב החדשות, במסגרת 
אשר תשולם  3.6%אגרות החוב החדשות ישאו ריבית שנתית בשיעור של  הקצאה פרטית בפארי.

תוקצינה בתשלומים חצי שנתיים החל ממועד הנפקת אגרות החוב החדשות. אגרות החוב החדשות ש
תקופת  -)להלן 2018ביוני  30לגזית, כנגד הלוואת גזית, תהיינה חסומות למכירה בבורסה עד ליום 

 . 15החסימה החוזית( וזאת, מבלי לפגוע בחסימת סעיף 
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך הדיווח -  33באור 
 

הוראות ההסכם או  תקופת החסימה החוזית לא תחול בקרות אחד מאלו: )א( הפרה של החברה את
( יום; )ב( אם החברה 14הפרה של הוראות אגרות החוב החדשות, שלא תוקנה בתוך ארבעה עשר )

תקבל החלטת פירוק מרצון או אם הוגשה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגדה; )ג( מונה 
או קבוע; )ד(  לחברה על ידי בית משפט בעל תפקיד, נאמן, מפרק, מנהל מיוחד או כונס נכסים, זמני

התקיימות אירוע המזכה את מחזיקי אגרות החוב החדשות להעמיד את הקרן לפירעון מיידי )וכל עוד 
 אירוע זה נמשך(.

 
 495במועד ההשלמה, יבוטל למפרע, רכיב הריבית שהיה קיים בכל שטרי ההון )סה"כ : שטרי ההון (3)

שטרי ההון(  -לעיל( )להלן(ג( 1.ד.30ידי החברה לגזית ישראל )ראה באור -אשר הונפקו עלמיליון ש"ח( 
תמיר חלק מהרכיב ההמיר ישראל במועד ההשלמה, גזית  ואשר תשלומו היווה תנאי לחלוקת דיבידנד.

תחזיק מיד ישראל ש"ח למניה, באופן בו גזית  1.3130של שטרי ההון, למניות החברה במחיר של 
לאחר הקצאתן ורישומן למסחר )בהתחשב במניות החברה שיוקצו לה בהקצאה המיידית, כאמור 

מהונה המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה לאחר כל ההקצאות  15%לעיל(,  (1)בסעיף 
ביחס ליתרת הרכיב ההמיר שלא יומר למניות החברה באופן מיידי, הוא לא יקנה לגזית  האמורות.

כל זכות למעט זכות ההמרה עצמה ולמעט זכות לקבלת יתרת שטר ההון בפירוק, לפני בעלי  ישראל
המניות בחברה )ככל ולא הומר קודם לכן(. בנוסף, זכות ההמרה תופחת כך שתהיה ביחס לסכום של 

 26%-מתוך קרן שטר ההון )אשר יהיה ניתן להמרה לכמיליון ש"ח(  125)חלף ש"ח  107,666,000
ש"ח(  17,334,000נפק והנפרע של החברה בדילול מלא( והסכום המופחת כאמור )סך של מהונה המו

 17%-יועבר לחלק שאינו המיר. לעניין זה יצוין כי גזית נטלה על עצמה מגבלה שלא להחזיק ביותר מ
לעניין זה יצוין כי הרכיב ההמיר, נכון למועד חתימת ההסכם, כולל . מהונה המונפק והנפרע של החברה

מהונה המונפק של החברה או  15%-נאי להמרה לפיו, החזקות הציבור בחברה לא תרדנה מתחת לת
 (. 15%-תנאי ה -משיעור מזערי אחר הקבוע בתקנון הבורסה )להלן

 
, כללי הבורסה הנוגעים למעבר לרשימת שימור עודכנו, ההתקשרות בהסכםלאור כך שנכון למועד 

. ביחס ליתרת במסגרת תיקון שטר ההון במועד ההשלמה 15%-נאי התהסכימה החברה לוותר על 
 387,334,000ש"ח כאמור לעיל )סה"כ  17,334,000מיליון ש"ח ובתוספת  370שטרי ההון, בסך של 

ש"ח ולא יקנו  1יתרת שטרי ההון(, הם ימכרו במועד ההשלמה, לבעלת השליטה, תמורת  -ש"ח ולהלן
תרת שטרי ההון בפירוק, וזאת בסיווג של בעל מניות למעט קבלת י זכויות כלשהן כלפי החברה הל

 בלבד ובנחיתות לשאר ציבור בעלי המניות של החברה. 
 

ישראל במועד ההשלמה, בעלת השליטה תעניק לגזית : ישראל אופציית מכר מבעלת השליטה לגזית (4)
אופציית המכר(, שאינה עבירה, לתקופה של שנה ממועד  -( )לעיל ולהלןPutזכות אופציית מכר )

תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את בעלת ישראל ההשלמה ואשר לפיה, גזית 
המניות הנמכרות( או לחלופין, שטר הון  -מניות החברה )להלן 10,000,000השליטה לרכוש ממנה עד 

 מיליון ש"ח. 4.5 - ש"ח למניה ובסך הכל 0.45המיר למניות הנמכרות, בתמורה למחיר של 
 
לעיל, מותנה בהתקיימותם  (1)ההסכם, למעט הקצאת המניות כאמור ברישא סעיף  :תנאים מתלים (5)

ושל החברה ישראל של תנאים מתלים )במצטבר(, הכוללים קבלת אישור הדירקטוריונים של גזית 
)רשות ני"ע, בורסה( לפרסום תשקיף של קבלת אישורים נדרשים  ;התקשרותן בהסכם וביצועול

. רולינג מרשות המיסים-וכן, קבלת פרה ;החברה מכוחו יוצעו אגרות החוב החדשות ורישומן למסחר
להתקבל תוך המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים )למעט אישור הדירקטוריונים שנדרש 

הצדדים פועלים לשם הארכת המועד ; יצוין כי )כפי שעודכן(ימים ממעד החתימה על ההסכם  75
הוגשו יוסף כי למועד אישור הדוחות הכספיים  הצדדים.( או מועד מאוחר יותר, כפי שיוסכם בין האמור

רולינג למע"מ ולמס הכנסה בגין העסקה, והתקבל אישור מע"מ לבקשה האמורה )טרם -בקשות לפרה
  התקבל אישור מס הכנסה(.

 
סופי, מוחלט ובלתי חוזר, בכפוף  ,במסגרת העסקה, יוענק ויתור באופן מלא :ויתור על טענות ותביעות (6)

למגבלות הדין ולאמור בסיפא סעיף זה להלן, על ידי החברה והחברות הבנות אשר בבעלותה המלאה 
החברות הבנות(, בין במישרין ובין בעקיפין )לרבות בדרך של תביעה נגזרת(,  -או בשליטתה )להלן

ומי מטעמה, מכל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא בכל נושא הקשור לחברה ישראל לטובת גזית 
ופעילות החברות הבנות, שעילתה )כולה או חלקה( נוצרה ו/או שמקורה בתקופה שעובר למועד 

והחברות הבנות על ידי  החברהחתימת ההסכם, למעט הגשת הודעת צד ג' במקרה של תביעה כנגד 
ככל שתוגש תביעה כלפי במסגרת הליכים תלויים ועומדים נכון למועד האמור(.  גורם כלשהו )לרבות

בגין אירועים שהתרחשו עד למועד החתימה על קבוצת גזית או החברות הבנות על ידי גורם מ החברה
)למעט אם התביעה הינה בלבד שבתביעה האמורה , יפקע הויתור באופן גורף ביחס לתובע ההסכם

 שאז יפקע הויתור ביחס להליך במסגרתו הוגשה ההודעה האמורה, בלבד(. במסגרת הודעת צד ג'
 החברהוגזית גלוב בע"מ לטובת ישראל כתב ויתור בנוסח זהה, בשינויים מחוייבים, יוענק מאת גזית 

 והחברות הבנות.
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך הדיווח -  33באור 

 
ההסכם מתחייבת החברה לא לבצע חלוקה, כהגדרתה בחוק במסגרת : התחייבות לאי ביצוע חלוקה (7)

בדצמבר  31, עד ליום (החברות )בכל דרך שהיא, לרבות בכסף או בעין או בדרך של הפחתת הון
2018 . 

 
)עת הייתה בעלת עניין בחברה( לחברה מכתב בעניין התקשרותה של  אדלטק, שלחה 2017ינואר  בחודש

, הדיווח בגינה והליכי החברה בעסקת גזית ישראל האמורה, במסגרתו העלתה טענות שונות נגד העסקה
מדובר מכל וכל, שכן לעמדת החברה  אדלטק. במענה למכתב האמור, החברה דחתה את טענותיה של אישורה

וחיה בעניין העסקה והליכי אישורה הינם בהתאם לדין, וכן הבהירה את חשיבותה של דיובטענות חסרו שחר ו
 העסקה לטובת החברה.

 
 הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות )סדרה ח'( לפי תשקיף להשלמה .ב

 
אגרות חוב )סדרה ח'( של  105,000,000, השלימה החברה הנפקה לציבור של 2017בינואר  31ביום 

בינואר  19, כפי שתוקן ביום 2016בנובמבר  30תשקיף להשלמה של החברה מיום החברה וזאת על פי 
  . 2017 בינואר 24 מיום החברה של משלימה והודעה, 2017

 
יוסף כי התשקיף האמור כלל אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של 

 החברה, אשר לא בוצעה.
 

אגרות חוב ש"ח ערך נקוב  105,000,000החברה נפיקה הלאחר תאריך המאזן, , 2017בינואר  31ביום 
, 2017בינואר  19, כפי שתוקן ביום 2016בנובמבר  30)סדרה ח'( על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 

התמורה נטו, בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה לסך של  .2017בינואר  24והודעה משלימה של החברה מיום 
 .6.2% -יליון ש"ח ושיעור הריבית האפקטיבית היה כמ 103 -כ

 
)המדד בגין חודש  צמודות למדד המחירים לצרכן ש"ח ערך נקוב כל אחת, והן 1הינן בנות החוב  אגרות

 שנתייםחצי  תשלומים 14–בלפירעון )קרן( עומדות ו ,(2017בינואר  15, אשר פורסם ביום 2016דצמבר 
 מהתשלומיםל אחד שכ( באופן כולל) 2025 עד 2019 מהשנים אחת כל של בדצמבר 1-ו ביוני 1 בימים שווים

אגרות  קרן. מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב( 7.18% –)התשלום האחרון  7.14% יהווההאמורים 
במקרה בו ייווצרו וירשמו  הריבית שיעור התאמת למנגנון)כפוף  6%של ריבית שנתית בשיעור  נושאהחוב 

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי ו/או במקרה של  החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת שעבודים
 .(, כמובא להלןתות מידה פיננסיועמידה באמ

 
 בדצמבר 1-ו ביוני 1 בימיםבשנה,  פעמיים תשולםהריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

, כל תשלום ריבית ישולם בעד הראשונה הריבית תקופתלמעט  (.כולל) 2025 עד 2017 מהשנים אחת כל של
 1תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ) תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום

 והמסתיימת החוב אגרות על המכרז יום שלאחר המסחר הראשון ביום המתחילה התקופה בגין 2017 ביוני
 (. 2017במאי  31 ביום

 
 החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב אשר עיקריהן כדלקמן:

 
מיליון ש"ח  140ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( לא יפחת מסך של  (א

 .)סכום זה לא יוצמד למדד(
 
 .12%של  יחס הון עצמי )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( למאזן לא יפחת משיעור (ב
 
 .75%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל (ג
 
לעיל ו/או פחת יחס ההון למאזן מיחס א(  "קבס פחת ההון העצמי של החברה מההון העצמי המפורט (ד

ג(  "קהמפורט בס CAP-מיחס החוב ל CAP-ו/או עלה יחס החוב לב( לעיל  "קההון למאזן המפורט בס
בכתב על כך לנאמן וכן תדווח בדיווח מיידי במגנ"א אודות נתון זה ואת משמעות החברה תדווח לעיל, 

הנתון בהתאם לסעיף זה, וזאת לא יאוחר מתום יום עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות הכספיים )רבעוני 
 ושנתי(.
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 )המשך(: אירועים לאחר תאריך הדיווח -  33באור 

 
אמות המידה הפיננסיות מקרה של אי עמידה ביותאם בשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב  (ה

 המפורטות להלן:
מיליון ש"ח  160ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( לא יפחת מסך של  .1

 )סכום זה לא יוצמד למדד(.
 .14%יחס הון עצמי )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( למאזן  לא יפחת משיעור של  .2
 .70%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-י נטו לחוב הפיננס .3

בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה  0.3%בשיעור של שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב יגדל 
 . 0.6%, מצטבר עד לסך של האמורות )פעם אחת בגין כל אחת מידה פיננסית( הפיננסיות

 
 הגדרות: (ו

המאוחדים של החברה )המבוקרים או הסקורים, לפי הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים  -" הון עצמי"
 ;העניין( בתוספת הלוואות בעלים ושטרי הון(

מאזן החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה )המבוקרים או הסקורים, לפי  -" מאזן"
 ;(יןיהענ

בתוספת חוב לזמן חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך,  –" חוב פיננסי נטו"
ארוך כפי שהסעיפים מופיעים בדוחות הכספיים של החברה והכל כלפי תאגידים בנקאיים, מוסדות 
פיננסים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן בניכוי יתרת מזומנים, שווי מזומנים ויתרת השקעות 

 ;לזמן קצר
" CAPמיעוט ושטרי הון. חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי כולל זכויות –" נטו 

 
פרסום דוחות כספיים על ידי החברה וכל עוד  יוםבהבדיקה בדבר עמידת החברה בהתניות הפיננסיות תתבצע 

 אגרות החוב אינן מדורגות. .אגרות חוב קיימות במחזור
 

סופי פסק דין  מתן)קרי, תנאי יצירת הבטוחות  התקיימותכפוף להתחייבה במסגרת שטר הנאמנות כי  החברה
על ידי ערכאה משפטית  המרצת הפתיחה(, -)להלן לעיל( 11.ד.19המתוארת בבאור בהמרצת הפתיחה  חלוטו

יעדר מניעה ליצירת השעבודים על הנכסים , על סעדיה וההמורה על דחייתה של המרצת הפתיחהמוסמכת 
ות החוב את לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרתפעל ליצירת ורישום החברה (, , כהגדרתם להלןהמשועבדים

רבות פירעונן המלא ובמועד של ל נאמנותהמלוא התחייבויות החברה לפי שטר  להבטחתהשעבודים כדלקמן, 
 שעבוד)א(  :הנכסים המשועבדים( -)יחד (פיגורים ריביתלרבות  ,וריבית הצמדה הפרשי, קרן)אגרות החוב 

לאותו  נכוןאשר תהיינה בבעלות החברה  אנרגיה דורי מניות מלוא על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון, קבוע
כל  ולרבותהמניות המשועבדות(,  -מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה( )להלן 50%)למועד הדוח, מועד 

 ,לרבות) מניות המשועבדות וכן הפירות הנובעים ממניות אלוו/או הגלומות בהזכויות הנובעות ו/או שינבעו 
. כל עוד לא הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או זכויות לדיבידנדים(, מכלליות האמור לעילגרוע מבלי ל
בטוחות )לרבות במקרה בו קמה עילה לפירעון מיידי, אך טרם הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או המומשו 
במזומן או יחולקו, ש, ככל שיחולקו הדיבידנדים כל את לידיה לקבל החברה זכאית תהיהבטוחות(, המומשו 

הנובעות )לרבות הזכות למינוי דירקטורים( לעשות שימוש בזכויות ההצבעה ו, המשועבדות המניות בגיןבעין, 
)ובלבד שלא יהיה באופן הצבעתה כדי לפגוע בזכויות המוקנות למחזיקי אגרות החוב  מהמניות המשועבדות

ב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות, וככל . החל מהמועד בו הועמדו אגרות החולפי שטר הנאמנות, ולפי דין(
בשטר הנאמנות, מלוא  10שיועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או ימומשו בטוחות בהתאם לאמור בסעיף 

יופקדו ישירות בחשבון  ,הדיבידנדים שיחולקו, ככל שיחולקו, בגין המניות המשועבדות, לרבות מניות הטבה
רעון הסכומים המובטחים. בנוסף התחייבה החברה כי החל מהמועד הקובע, , הנאמנות ויוחזקו בו וישמשו לפי

ככל שתוקצינה לה מניות נוספות בדורי אנרגיה היא תשעבד מניות אלו, והזכויות הנלוות להן, לטובת הנאמן 
ה זכויות החבר מלואעל  בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד)ב(  ;עבור מחזיקי אגרות החוב

 ומתוך מאת כלפי, לעת מעת)ככל שתהיינה(  בעתיד קיימות שתהיינה וכפי בהווה שקיימות כפי וסוג מין מכל
כל המופקד  ועל( )חשבון אשר יפתח הנאמן על שמו, בכפוף להתקיימות תנאי יצירת הבטוחות הנאמנותחשבון 

 ללא נוספים שעבודים יצירת בפני הגבלה ועם בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, שוטף ושעבודבו 
ו/או ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת  קדונותיהפהכספים ו/או  כלעל  הנאמן של ומראש בכתב אישור

 ללא, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד; וכן )ג( ורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהםלעת בחשבון הנאמנות וכל תמ
הלוואות הבעלים ) הקיימות לדורי אנרגיה הבעלים הלוואות עם בקשר החברה זכויות מלוא על, בסכום הגבלה

שהועמדו ו/או יועמדו לדורי אנרגיה על ידי החברה עד למועד בו המציאה החברה לנאמן תעודות שעבודים 
מקוריות מרשם החברות המעידות כי השעבודים על הנכסים המשועבדים נרשמו במרשם השעבודים של 

החברה התחייבה כי ככל והחברה כפי שתהיינה מעת לעת.  (,(המועד הקובע -להלןהחברה ברשם החברות )
תעמיד לדורי אנרגיה הלוואות בעלים נוספות, לאחר המועד הקובע, וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות 

שטר הנאמנות הן תשועבדנה בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה בהחוב ו/או עד לביצוע החלפת בטוחות כאמור 
אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או  עמדובמקרה בו יו הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סמוך להעמדתן.לטובת 

 הנאמנותלחשבון  ו, יועברכאמור המשועבדות הבעליםבגין פירעון הלוואות  הכספיםמומשו בטוחות, כל י
אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או  הועמדועוד לא  כלמובהר כי . המובטחים הסכומיםלפירעון  ובו וישמש וויוחזק
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 שיקול דעתה,  לפיהמשועבדות,  הבעליםהלוואות  תנאירשאית לבצע כל שינוי ב תהיה החברהמומשו בטוחות 
 )המשך(אירועים לאחר תאריך הדיווח:  -  33באור 

 
דות ו/או המשועב הבעליםהלוואות  עלאת מלוא פירעון הלוואות הבעלים המשועבדות, למחול  לקבלובכלל זה, 

)אשר תשועבדנה באותו אופן לטובת  אנרגיה בדוריהמשועבדות לזכויות אחרות  הבעליםלהמיר את הלוואות 
 . הנאמן(

 
דין ו/או הסכם ו/או התחייבות לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה, של דורי אנרגיה ושל דוראד, אין לפי כל 

מגבלות על יצירת השעבודים על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שיהיו 
( הגבלה על 2; )תהנאמנו( תנאי יצירת הבטוחות כאמור בשטר 1תקפים ברי מימוש ואכיפים, וזאת למעט: )

שעבוד או משכון מניות דורי אנרגיה והלוואות הבעלים המשועבדות מכח הסכם בעלי המניות ותקנון דורי 
אנרגיה לפיה נדרשת הסכמת אלומיי ליצירת השעבודים על המניות המשועבדות והלוואות הבעלים 

ל פרויקט דוראד עם ( הגבלה על שעבוד המניות המשועבדות מכח הסכמי המימון ש3המשועבדות; )
המלווים(, לפיה נדרשת הסכמת נציג המלווים ליצירת השעבוד על המניות  -קונסורציום מממנים )להלן

למועד אישור הדוחות הסכמת נציג המלווים(. נכון למועד שטר הנאמנות ו -המשועבדות לטובת הנאמן )להלן
ועד רישום השעבוד על המניות טרם התקבלה הסכמת אלומיי כאמור לעיל. בנוסף, עד למהכספיים 

המשועבדות ועל הלוואות הבעלים המשועבדות, יתוקן תקנון דורי אנרגיה כך שישקף את הסכמות אלומיי 
בהתאם להסכמת נציג המלווים, מימוש השעבוד יהיה כפוף לאישור המלווים לזהות בעל  והחברה כאמור.

כאמור ייכנס לנעלי החברה בכל הנוגע לזכויות מניות דורי אנרגיה, ובעל המניות  המניות אליו יועברו
וההתחייבויות כלפי המלווים מכח הסכמי המימון של דוראד, ועל כן יהיה מחויב לחתום על כל מסמך או אישור 

 .אשר יידרש להסדרת האמור
 

 תהריבי שיעור יופחת, בהתקיים תנאי יצירת הבטוחות כנזכר לעיל עם רישום השעבוד על הנכסים המשועבדים
, 1%של  בשיעורמועד( אותו ה בת)כפי שהי קת של אגרות החובלרת הקרן הבלתי מסושתישא ית השנתית

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  פירעון מלוארישום השעבוד ועד ל ממועדוזאת בגין התקופה שתחילתה 
  .אגרות החוב
 

רעון יקמה עילה להעמדה לפ לא עוד, החברה תהא רשאית בכל עת, כל המשועבדים הנכסים ששועבדו ככל
מימוש בטוחות, להחליף את המניות המשועבדות והלוואות הבעלים המשועבדות כמקשה אחת, ו/או ל מיידי

הפקדת פיקדון כספי או סכומים במזומן בחשבון הנאמנות, ו/או על ידי הפקדה בידי הנאמן של ערבות ב
או דירוג מקביל לו לפחות( אוטונומית  AAהמדורג  בנקאית מבנק ישראלי )ו/או ערבות מטעם מוסד פיננסי אחר

אגרות החוב כפי שיהיה במועד החלפת  יתרתובלתי חוזרת בידי הנאמן, בגובה מלוא הערך ההתחייבותי של 
תימסר ערבות כאמור לעיל, הערבות תהיה בתוקף לשנה ותחודש מעת לעת עד לפירעון שבמקרה . הבטוחות

של אגרות  ההתחייבותישמסיבה כלשהי יהיה גידול בערך  ככלד יצוין כי עוהמלא והסופי של אגרות החוב. 
 תהא מחויבת בהעמדת לאהחברה וככל שניתנו בטוחות, החוב )לרבות בשל הרחבת סדרת אגרות החוב(, 

 .נוספות בטוחות
 

אין כל וודאות  הדוחבשליטתה של החברה, ונכון למועד  והתקיימותו של תנאי יצירת הבטוחות, אינ כי מובהר
ויירשמו שעבודים על הנכסים המשועבדים  יווצרואם  בהתאמה, אין וודאותו, לאו אם יתקייםזה  תנאיאם 

תנאי יצירת הבטוחות כאמור, אין כל וודאות ביחס לפרק הזמן שיחול עד  ויתקיים ככללטובת הנאמן כאמור. 
הפרה של שטר אינו מהווה מכל סיבה שהיא,  כן יובהר כי אי התקיימות תנאי יצירת הבטוחות להתקיימותו.

 .נאמנות, ולא יחול שינוי בתנאי אגרות החוב כתוצאה מכךה
 

בנוסף, התחייבה החברה לעמוד בהתחייבויות נוספות בקשר עם אגרות החוב כמפורט בשטר הנאמנות. בין 
היתר, התחייבה החברה כי עד למועד רישום השעבוד על הנכסים המשועבדים היא תימנע מביצוע כל 

יקה לפסק דין או דיספוזיציה בנכסים המשועבדים )כולם או חלקם( )אלא במקרה בו הדבר יבוצע כנובע ו/או בז
החלטה בהליך המשפטי הנזכר לעיל, או במקרה של הפעלת מנגנון ההיפרדות הקיים על ידי אלומיי, המחזיקה 

מההון המונפק(, ולא תשעבד, תמשכן או תמחה לטובת צד שלישי כלשהו, או  50%בדורי אנרגיה את יתרת 
כבטוחה או כערובה אחרת להבטחת חוב תעמיד את המניות המשועבדות ו/או הלוואות הבעלים המשועבדות 

כל  –לעניין זה "דיספוזיציה" או התחייבות כלשהי, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת. 
העברה, מכירה, שעבוד, מתן זכות, התחייבות להעביר, למכור או לשעבד או לתת זכות, או מתן אופציה לכל 

יובהר כי ההתחייבות להימנע מביצוע כל פעולה כאמור בעתיד.  אחד מאלה, לרבות מתן התחייבות לעשות
 . דיספוזיציה בנכסים המשועבדים )כולם או חלקם(, תחול גם החל מהמועד הקובע

 
כמו כן החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או 

רות החוב בהחלטה רגילה. יובהר כי למעט יצירת שעבודים על התחייבות כלשהי, ללא הסכמת מחזיקי אג
הנכסים המשועבדים שאינם לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ואינם שעבוד נחות בדרגה )החברה 
התחייבה לאחר המועד הקובע לא ליצור ולא להתחייב ליצור ולא להרשות שיתקיים באיזה אופן שהוא, משכון 

ין סוג ו/או דרגה שהיא על איזה מהנכסים המשועבדים ולא להעניק בהם זכות מכל או שעבוד כלשהם מכל מ
מין וסוג שהוא לצד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא, למעט שעבוד מדרגה נחותה לשעבודים לטובת הנאמן 



 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע

 )המשך( באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 ם על המניות המשועבדות ו/או הלוואות הבעלים המשועבדות, )כולן או חלקן( ואשר יתקיימו לגביו כל התנאי
 )המשך(אירועים לאחר תאריך הדיווח:  -  33באור 

 
שטר הנאמנות( החברה תהא רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, לטובת מי שתמצא בהמפורטים 

לנכון, בשעבוד ספציפי וכן בשעבוד שוטף על נכס ספציפי, ללא הגבלה כלשהי, בכל דרך שהיא ובכל דרגה 
גרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי שהיא, לרבות להבטחת סדרות של א

 ממחזיקי אגרות החוב ו/או מהנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, לפי העניין
 

עד לגודל סדרה מקסימאלי של  וזאת החוב אגרות סדרת את להרחיב, לפעם מפעם, רשאית תהא החברה
הרחבת סדרת אגרות , כפוף לתנאים הקבועים בשטר הנאמנות לשם כך. במחזורמיליון ש"ח ערך נקוב  180

 כאמור. לטובת המחזיקים ועמדווי ככלהחוב, ככל שתבוצע, תתבצע מבלי לשנות את היקף הבטוחות 
 

לפרטים בדבר המרצת פתיחה וטענות שהועלו בהקשר להנפקה האמורה והאפשרות הכלולה בה לרישום 
( 11.ד.19מניות של דוראד, ראה באור  ת, כבעלקוםידי אדל-רי אנרגיה עלשיעבוד על החזקות החברה בדו

 לעיל. 
 

 -ו' ו אגרות החוב )סדרות החברה ועל העלאת דירוגהודיעה מדרוג על העלאת דירוג  2017בפברואר  2ביום  .ג
)סדרות ודיעה על הוצאת דירוג אגרות החוב ה. כמו כן, מידרוג Baa2.il -ל Baa3.il -מ החברהז'( שהנפיקה 

יצוין כי אגרות החוב )סדרה ח'( של החברה אינן  ציבה אופק יציב.הו' וז'( מרשימת הבחינה עם כיוון לא וודאי ו
 מדורגות.

 
העלאת הדירוג של החברה וייצוב האופק נובעים, בין היתר, ממספר מהלכים כמתואר בדוח שפרסמה מדרוג, 

שר הובילו לשיפור בפרופיל העסקי של החברה ועסקאות אותן ביצעה החברה במהלך השנה האחרונה א
 שחלו אירועים מספר לחיוב לציין מיום החלפת השליטה בחברה, ניתןצוין כי ביחס למועד הדירוג האחרון. 
ורי בניה תהיה, בין היתר, רשאית אף האמור דעל הוסף כי ) גבס רום עסקת בחברה הכוללים, את השלמת

 חודשים ממועד השלמת העסקה(, הקטנת 24מניות רום גבס במשך לדרוש מהחברה את רכישתן חזרה של 
 דניה עם והתקשרות בהסכם פרויקטים מסירת ידי על, היתר בין, לעבר ביחס בניה דורי של הפעילות נפח

, השלמת הפיכת דורי בניה לחברה פרטית, זה נחתם לשנה ותוקפו עומד להסתיים( הוסף כי הסכםסיבוס )
 , התקשרות בעסקת גזית, הנפקהברונסון היחידה השליטה בעלת החברהיות הו השלמת עסקת רונסון

ש"ח ועוד. אולם הוסף, בין היתר, כי  מיליון 105בסכום של לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה ח'( 
 ככל, בניה ביחס לפעילותה של דורי נוספות והוניות תזרימיות לחשיפות בנוגע וודאות חוסר עדיין קיים

 תביעה לרבות) אחרים ואירועים משפטיות מתביעות כתוצאה והן השוטפת הפעילות בגין הן, שתהיה
 ואת החברה של האיתנות יחסי את לשחוק אם וככל שיתממשו עשויים אשר( דוראד פרויקט בגין משפטית

  .שלה העצמי ההון היקף
 

 לעיל. (2.ג.17לעניין השפעת העלאת הדירוג על ריבית אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, ראה באור 
 

לפרטים בדבר אישור תנאי כהונת של מר ארז תיק, מנכ"ל החברה, ואישור מדיניות תגמול מעודכנת של  .ד
 (ה( לעיל.2.ד.30, ראה באור 2017החברה, בחודש פברואר 

 
חברות הקבוצה, ובדבר עדכונים ידי -ו/או עלנגד  2017לפרטים בדבר הליכים משפטיים שהוגשו בשנת  .ה

 .ד לעיל.19עד מועד אישור הדוחות הכספיים, ראה באור  2017בשנת  ורעילהליכים משפטיים שא
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 בע"מדוראד אנרגיה  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 
"החברה"(  -)להלן  בע"מביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של דוראד אנרגיה 

הדוחות על השינויים בהון או ההפסד, ואת הדוחות על הרווח  2015 -ו 2016בדצמבר  31לימים 

תזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הדוחות על ו

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 2016בדצמבר  31הסתיימה ביום 

 בהתבסס על ביקורתנו.של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו 1973 -רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון( התשל"ג

 לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו"חות הכספיים

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

המשמעותיים שנעשו על ידי דירקטוריון והנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

 בורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.הכספיים בכללותה. אנו ס

 
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב לדעתנו, 

לותיה, השינויים בהון וואת תוצאות פע 2015 -ו 2016בדצמבר  31הכספי של החברה לימים 

בדצמבר  31ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 

והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות   (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2016

 .2010 –כספיים שנתיים(, התש"ע 

 

 

 
 קדרון ושות'        סומך חייקין
 רואי חשבון     רואי חשבון
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי ליום 

 
   2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אוריב  

 
       נכסים  

       
 51,894  80,967 4  מזומנים ושווי מזומנים

 278,982  294,351   לקוחות 
 31,994  37,174 5  ויתרות חובהחייבים 

 29,485  - 6  פיקדונות משועבדים
 646  -   מכשירים פיננסיים נגזרים

 393,001  412,492   סה"כ נכסים שוטפים
       

 335,085  411,574 .ב1.א.12  פיקדונות מוגבלים
 46,918  45,938 5,2.א.12  הוצאות מראש

 4,386,971  4,170,151 7   קבוע רכוש
 8,391  8,551   רכוש בלתי מוחשי

       
 4,777,365  4,636,214   סה"כ  נכסים שאינם שוטפים

       
 5,170,366  5,048,706   סה"כ נכסים

       
 170,722  197,389 8  מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות 

 130,000  80,000 10  חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים
 247,129  293,613   ספקים

 16,906  9,152 9  זכאים ויתרות זכות
 564,757  580,154   סה"כ התחייבויות שוטפות

       
 3,316,740  3,367,832 8  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 396,259  151,638 10  הלוואות מצדדים קשורים
 35,170  35,700   הפרשה לפירוק ושיקום

 60,882  65,618 11  התחייבויות מיסים נדחים
 160  160   התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 3,809,211  3,620,948   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
       
     13  ון ה
       

 11  11   הון מניות
 642,199  642,199   פרמיה על מניות

 3,748  3,748   עם בעלי שליטה קרן הון בגין פעולות
 150,440  201,646   עודפים יתרת 

 796,398  847,604    סה"כ הון
       

 5,170,366  5,048,706   סה"כ התחייבויות והון
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 דוד ביטון
 מנהל הכספים

 

 אלי אסולין 
 מנכ"ל

 

 ארז כלפון 
 יו"ר הדירקטוריון

הדוחות תאריך אישור  
 הכספיים

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 31דוחות רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

 
 1,484,176  2,356,832  2,299,565  הכנסות 

         
         הפעלת תחנת הכח:עלות 

 343,647  613,689  550,401  עלויות אנרגיה
 690,827  1,000,947  1,104,826  רכישות חשמל ושירותי תשתית 

 124,339  209,953  209,057  פחת והפחתות
 92,618  149,808  141,132  עלויות הפעלה אחרות 

         
 1,251,431  1,974,397  2,005,416  סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח 

         
 232,745  382,435  294,149  רווח מהפעלת תחנת הכח

         
 14,022  25,681  19,178 14 הוצאות הנהלה וכלליות 

 5,771  - - 8.א.12 אחרות הוצאות
  19,178  25,681  19,793 
         

 212,952  356,754  274,971  תפעולי רווח
         

 46,964  476  7,025  הכנסות מימון
 156,990  216,808  226,054  הוצאות מימון

 (110,026) (216,332) (219,029) 15 מימון, נטוהוצאות 
         

 102,926  140,422  55,942  רווח לפני מיסים על הכנסה
         

 23,275  37,607  4,736 11 מיסים על הכנסה 
         

 79,651  102,815  51,206  לשנה  נקי  רווח
 

 
  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 דוחות על השינויים בהון 

 
 

   קרן הון   
   בגין פעולות   
  יתרת עם בעלי  פרמיה על   
 סה"כ עודפים/הפסד שליטה מניות הון מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
      2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      
 796,398 150,440 3,748  642,199  11  2016בינואר  1יתרה ליום 

      
 51,206 51,206 -  -  -  רווח נקי לשנה 

      
 847,604 201,646 3,748  642,199  11 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

      2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
      

 693,583  47,625  3,748  642,199  11  2015בינואר  1יתרה ליום 
      

 102,815  102,815  -  -  -  רווח נקי לשנה 
      

 796,398  150,440  3,748  642,199  11  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 
      2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      
 613,932  (32,026) 3,748  642,199  11  2014בינואר  1יתרה ליום 

      
 79,651  79,651  -  -  -  רווח נקי לשנה 

      
 693,583  47,625  3,748  642,199  11  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
  2016 2015 2014 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  

 
         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 79,651  102,815  51,206  רווח לשנה
         

         התאמות: 
 124,764  237,295  238,484  פחת, הפחתות וצריכת סולר

 23,275  37,607  4,736  מיסים על הכנסה 
 110,026  216,332  219,029   מימון, נטו הוצאות

  462,249  491,234  258,065 
           

 (328,438) 49,693  (14,761)  ¤ שינוי בלקוחות 
 (10,886) (20,876) (5,179)  שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 376,515  (129,385) 48,807  שינוי בספקים
 (3,909) (6,842) 677  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 49  55  -  שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 
  29,544 (107,355)  33,331 
           
           

 371,047  486,694  542,999  וטפת ש שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 27,679  9,609  (2,017)  נגזרים פיננסייםמכשירים בגין סילוק  (תשלוםתקבול )

 44,627  38,679  29,486  פירעון פיקדון משועבד
 (33,716) -  -   משועבדן השקעה בפיקדו

 (200,000) (135,000) (143,891)  השקעה בפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
 -  -  70,000  שחרור פיקדונות מוגבלים לזמן ארוך

 -  -  (1,056)  הוצאות מראש לזמן ארוך
 (267,824) (447,338) (25,415)  השקעה ברכוש קבוע

 (2,086) (1,767) (2,804)  בלתי מוחשיהשקעה ברכוש 
 275  115  624  התקבלה ריבית ש

         
 (431,045) (535,702) (75,073)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

         
         תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 60,491  23,208  16,689  קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
 174,764  318,100  242,772  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך

 -  -  (147,219)  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים פירעון
 (12,791) (105,121) (143,896)  מתאגידים בנקאיים ותפירעון הלווא

 (96,031) (206,032) (408,071)  ריבית ששולמה 
         

 126,433  30,155  (439,725)  מימון )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
         

 66,435  (18,853) 28,201  נטו במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )
         

 1,144  (1,031) 872  השפעת תנודות בשע"ח על יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
         

 4,199  71,778  51,894  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
         

 71,778  51,894  80,967   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
 

 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  25"החברה"( התאגדה ביום  -אנרגיה בע"מ )להלן  דוראד
 הנדרשת לפעילות זו.

 :בעלי המניות בחברה הינם

 37.5% - "א" (שתא" -אשקלון בע"מ ) להלן  -רותי תשתיות אילתיש  
 Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S  25% -"( זורלו" -)חברה זרה( )להלן 
  .18.75% - "(אנרגיה וריד" -דורי תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן א  

 ( להלןאדלקום בע"מ - )"18.75% - "אדלקום  

 רישיונות ומסגרת חוקתית ב.
 

-לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1פרויקט הקמת תחנת הכוח הוכרז כפרויקט "תשתית לאומית" כמשמעו בסעיף  .1
 לתכנון הארצית הוועדה של הרישוי רשות אישרה 2009 ביוליע"י ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים.  1965

 (.2-01-2008 מספר בנייה)רישיון  הכוח תחנת להקמת הבנייה היתר את לאומיות תשתיות של ולבנייה
 

רשות )להלן: "הרשות לשירותים ציבוריים חשמל קיבלה  2014באפריל  13ביום עם סיום הקמת התחנה, 
החלטה בנוגע להענקת רישיונות לפיה רישיון יצור קבוע ורישיון אספקה יינתנו לחברה בכפוף לאישור  "(החשמל

הונפקו לחברה  2014במאי  12של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )"שר האנרגיה"(. בהתאם, ביום 
. קה לתקופה של שנה אחתורישיון אספ עם אופציה להארכה לתקופה נוספת שנה 20רישיונות ייצור לתקופה של 

דוח רווח והפסד  החלה החברה בהפעלתה המסחרית של התחנה. 2014במאי  19ביום לאחר קבלת הרישיונות, 
 ועד לתום אותה שנה. 2014במאי  19כולל את פעילות החברה החל ממועד הפעלת התחנה ביום  2014לשנת 

שנה  19הגישה החברה לרשות החשמל בקשה להארכת רישיון האספקה לתקופה של  2014לאוגוסט  12ביום 
חשמל למתן צו ה, לאחר שהחברה עתרה לבג"ץ כנגד שר התשתיות הלאומיות ורשות 2015ביולי  13ביום נוספות. 

במאי  11על תנאי שיחייב את הארכת הרישיון לתקופה האמורה, התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום 
2034. 

חשמל וחברת חשמל לישראל הכנגד רשות עתירות  שתיהחברה לבג"ץ הגישה  2015ביוני  1 -ו 2014ביולי  9 מיםבי .2
לחייב את יצרני החשמל הפרטיים  לאור כוונתה של רשות החשמל לקבל החלטה )להלן: "חברת חשמל"( בע"מ,

מערכתיות". טענות החברה שהועלו במסגרת כונה על ידי הרשות "עלויות ש לשלם לחברת חשמל תעריף כללי
 1996-, בין היתר, כי החלטה צפויה זו מנוגדת להוראות המפורשות של חוק משק החשמל, התשנ"ווהי ותהעתיר

ביחס לאופן ודרך קביעת תעריפים על ידי רשות החשמל, יש בה כדי לשנות את כללי המשחק שנקבעו על ידי 
חמור ביותר בעיקרון ההסתמכות של החברה, הגופים המממנים ושל צדדים  רשות החשמל וכן, היא פוגעת באופן

פגיעה חמורה כמו כן, טענה החברה ל שלישיים נוספים אשר הסתמכו על המידע והפעולות של רשות החשמל.
בזכות הטיעון של החברה מאחר והרשות לא מסרה לחברה נתונים, מידע ותחשיבים שעמדו ו/או היו צריכים 

י הרשות בעת קביעת תעריף המערכתיות, ואשר בלעדיהם החברה אינה יכולה לבחון באופן מלא לעמוד בפנ
 וממצה את ההחלטה המוצעת ואת התעריפים המוצעים בה ואינה יכולה להעלות את כל טענותיה בקשר לכך.

נטען כי דין ן רשות החשמל במסגרתטעם מות לעתירות תגובה והוגש 2015ביוני  22 -ו 2014בדצמבר  7 מיםבי
 .החשמל להידחות מטעמים שונים המפורטים בתגובת רשות ותהעתיר

 
להימנע מקבלת ההחלטה.  החשמל החליט בית המשפט העליון כי אין עילה להורות לרשות 2015ביוני  25ביום 

הודיעה החברה כי היא עומדת על עתירתה וביקשה  2015ביולי  5בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, ביום 
דחה בית המשפט את העתירה  2015ביולי  9ביום בנושא העלויות המערכתיות. ות העתיראיחוד להורות על 

 13ביום  בטענות בעניין השימוע. החשמל מחמת היות ההליך מוקדם מידי ובטרם הכריעה רשותהנוספת 
ניתנה החלטת  2015באוקטובר  15 -הוגשה בקשה בהסכמה מטעם החברה למחיקת העתירה וב 2015באוקטובר 

 בית המשפט לפיה העתירה נמחקת.
 

החלטה מסכמת שעניינה "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל  החשמל רשותבין לבין, פרסמה 
ורטו, בין היתר, שירותי ניהול המערכת וכן, נקבע כי תבוצע )תעריפים מערכתיים(". במסגרת ההחלטה פ

אך מבחינת החברה רק מיום ההפעלה המסחרית  2013ביוני  1החל מיום )"התחשבנות עבר"( התחשבנות עבר 
העבר במסגרתה שילמה  התחשבנותהושלמה  2015בחודש דצמבר . מהתעריף המערכתי השנתי 90%בשיעור של 

 ח לחברת החשמל.ון ש"מילי 73 -החברה כ
 31 ליום ח"ש מיליון 123 -כ של לסך הסתכמו אשר הכספיים בדוחות הפרשותיה את החברה עדכנה 2015 בשנת

 לסעיף נזקף האמור העדכון. לעיל לאמור בהתאם ששולמו לסכומים, היתר בין, אותן והתאימה 2014 בדצמבר
  .הכח תחנת הפעלת עלות
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 )המשך(כללי  - 1ביאור 

 )המשך( רישיונות ומסגרת חוקתית ב.
 

בנושא "תעריפי החשמל לצרכני חברת חשמל בשנת מסכמת פרסמה רשות החשמל החלטה  2015 בינואר 21ביום  .3 
בהתאם להחלטה, תעריף רכיב הייצור אשר משמש בסיס  " הכוללת הפחתת תעריפים לצרכני החברה.2015

. 2015בפברואר  1החל מיום  9% -לחיוב לקוחות החברה ואשר אליו מוצמד מחיר הגז הופחת בשיעור של כ
ופחת ה, תעריף רכיב הייצור לפיה נוספתהחלטה מסכמת  החשמל , פרסמה רשות2015לספטמבר  7ביום בהמשך, 
יצוין כי מנגנון ההצמדה של מחיר הגז כולל מחיר רצפה  .2015בספטמבר  13יום החל מ 6.8%של נוסף בשיעור 

 .2016מחודש מרץ חל סופי אשר 
בנושא "תעריפי החשמל לצרכני חברת חשמל מסכמת פרסמה רשות החשמל החלטה  2016 בדצמבר 19ביום   

ולמשך  2017בינואר  1החל מיום  0.5% -יופחת בשיעור של כהממוצע בין היתר, רכיב הייצור  לפיה, "2016בשנת 
כמו כן נקבע במסגרת ההחלטה כי במהלך  ., להערכת החברה, השפעת העדכון צפויה להיות זניחה2017כל שנת 

 בכוונת רשות החשמל ליישם מתודולוגיה חדשה המותאמת למבנה השוק הנוכחי. 2017שנת 
 

 בסיס עריכת הדוחות כספיים - 2ביאור 
 

 יםבתקני דיווח כספי בינלאומיהצהרה על עמידה  א.
 

 "(. IFRS" -הדוחות הכספיים הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 .2010 -"עהתשכספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  דוחות

 .2017 במרץ 2ביום הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה 
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.
 

שקל  הינו המטבע שמייצג ההדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 
 את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 
 בסיס מדידה ג.
 

 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים:

  אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; נגזריםמכשירים פיננסיים 

 ;התחייבויות מיסים נדחים 

 ;הפרשות 
 

 .החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר, 3 אוריב ראה אלו והתחייבויות נכסים של המדידה אופן בדבר נוסף למידע
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ד

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות  ועל סכומים של החשבונאיתאשר משפיעים על יישום המדיניות 

 בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.  
 

החברה להניח  הנהלתנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכ
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת 

 החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
סיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו בדנים וההנחות שבהאומ

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 סיכון שקיים לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידע

 נכללהכספית הבאה,  השנה במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי
 :יםהבא יםבביאור

 
הסתיימה הקמת תחנת הכוח והיא זמינה לשימוש  2014במאי  19ביום - אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע וערך גרט

החל ממועד זה ולכן מאותו מועד התחילה הפחתה שיטתית של הנכס. בהתאם לכך ביצעה החברה בחינה של אורך 
להלן, תוך הבאה בחשבון של ערך  'ג3אור ימשמעותי מפריטי הרכוש הקבוע כמפורט בברכיב החיים השימושיים של כל 

ים השימושיים. אומדן ערכי הגרט, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים יבחנו על ידי החברה הגרט הצפוי בתום החי
 החל ממועד ההפחתה ובמידת הצורך תבצע החברה עדכון.
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות כספיים - 2ביאור 

 
 )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת .ד
 

בנסיבות  חתך ביחס לרכוש הקבוע אם אירעו אירועים או חלו שינוייםהחברה בוחנת בכל תאריך  - ירידת ערך נכסים
האם הסכום בו מוצג הרכוש  ירידת ערך. בהתקיים סימנים לירידת ערך, נערכת בחינה הםהמצביעים על כך שחלה ב

לויות מאותו הנכס או מהשווי ההוגן של הנכס בניכוי ע קבוע ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים
 ובמידת הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה. ,מכירה )"מחיר מכירה נטו"( של אותו נכס

 
החברה מפעילה שיקול דעת לצורך הקביעה האם נדרש להפריד נגזר משובץ מחוזה מארח.  - הפרדת נגזרים משובצים

נמדד רכיב זה בנפרד מהחוזה המארח כמכשיר פיננסי בשווי הוגן במידה ונמצא כי נדרש להפריד את הנגזר המשובץ, אזי 
נמדד המכשיר בכללותו, בהתאם להוראות המדידה החלות עליו. הפרדה של נגזרים משובצים  -דרך רווח והפסד, אחרת

 חברה.כאמור ומדידתם בשווי הוגן דרך רווח והפסד עשויה להשפיע באופן מהותי על המצב הכספי ותוצאות הפעילות של ה
 

החברה יוצרת הפרשות או מבטלת הפרשות בגין התחייבויות תלויות, בין היתר,  - הערכת סיכויי התחייבויות תלויות
 בהתבסס על ההנחה האם יותר סביר מאשר לא שיצאו משאבים כלכליים בגין ההתחייבויות האמורות.

 
 תפעולי מחזור תקופת .ה
 

אחת. כתוצאה מכך, רכוש שוטף והתחייבויות שוטפים כוללות פריטים  המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו שנה
 שמועד מימושם צפוי להתקיים במחזור התפעולי הרגיל של החברה.

 
 

 
  



 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2016בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

11 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 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 הפריטים הכספייםשבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין 
האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי  השנה, כשהוא מתואם לריבית

גן, מתורגמים שער  החליפין לסוף השנה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הו
למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

   והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
 
 מכשירים פיננסים  .ב
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   (1)
 

 בנכסים פיננסיםהכרה לראשונה 
במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים  ובפיקדונותבהלוואות וחייבים החברה מכירה לראשונה 

(, לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה regular way purchaseבדרך הרגילה )
( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו trade dateבמועד קשירת העסקה )

 התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים לקוחות, חייבים ויתרות חובה, פיקדונות משועבדים ופיקדונות מוגבלים.

 
 גריעת נכסים פיננסיים

ות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכוי
או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל 
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה 

 נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. או
 

(, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה )
 משמע, במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס. 

 .להלן( 2) סעיף ראה, פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים קיזוז לעניין
 

 הלוואות וחייבים 
וחייבים אחרים.  , פיקדונות מוגבליםושווי מזומנים, פיקדונות משועבדים מזומניםהלוואות וחייבים כוללים 

ביעה  שאינם קהלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים ל
ראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים ל

ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים 
 לירידת ערך.

ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים  מזומנים
חודשים( ברמת  3כוללים השקעות לזמן קצר )כאשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

שופות לסיכון בלתי משמעותי של נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר ח
  שינויים בשווי. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 
 )המשך(מכשירים פיננסים  .ב
 
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (2)

 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה
 ספקים, ומצדדים קשורים בנקאיים מתאגידים ואשראי הלוואות: כוללות נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות

 .אחרים וזכאים
החברה מכירה לראשונה במכשירי  חוב שהונפקו במועד היווצרותם.  יתר  ההתחייבויות  הפיננסיות מוכרות 

 ( בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateלראשונה במועד קשירת העסקה )
כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה  בניכויבשווי הוגן  לראשונה מוכרותהתחייבויות פיננסיות 

 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

 פיננסיות התחייבויות גריעת
 בוטלה.התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או 

 פיננסיים מכשירים קיזוז
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת 

( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס currentlyבאופן מיידי )
 זמנית.-הנכס ולסלק את ההתחייבות בווההתחייבות על בסיס נטו או לממש את 

 
 נגזרים פיננסיים מכשירים (3)

 של ההוגן בשווי השינויים .חוץ מטבע סיכוני כלכלי של גידור לצרכי נגזרים פיננסיים מכשירים מחזיקה החברה
 .מימון הוצאות או כהכנסות, והפסד לרווח נזקפים אלה נגזרים

 
 הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי והתחייבויות נכסים (4)
 

מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאם  צמודישל נכסים והתחייבויות פיננסיים  ערכם
 לשיעור עליית/ירידת המדד בפועל.

 
 מניותהון  (5)

 מניות רגילות
 רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות, מניות
 כהפחתה מההון.  תמוצגו
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 
 רכוש קבוע . ג

 הכרה ומדידה  (1)

 .ערך מירידת מצטברים והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי
וכן כל עלות נוספת  ,, שכר עבודה ישירבמישרין לייחוס הניתנות אותיצי כוללת עצמי באופן המוקמים נכסים עלות

 שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה,
בתקופת ההרצה וכן עלויות אשראי שהוונו.  האתר בו ממוקם הפריט אומדן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום

 החברה היוונה עלויות והכנסות המתהוות כתוצאה מבדיקות כשירות המיוחסות לתחנת הכח.
 

, IAS 16 -בהתאם ל חלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע
 כמלאי.אחרת הם מסווגים 

 
שונה, הם  חיים משמעותיות( יש אורך תקופתיות בדיקות של עלויות משמעותיים )לרבות קבוע רכוש לחלקי כאשר

 קבוע רכוש פריט מגריעת הפסד או רווח .הקבוע הרכוש משמעותיים( של נפרדים )רכיבים כפריטים מטופלים
הוצאות  או אחרות הכנסות נטו בסעיף בספרים, ומוכרים כולער הנכס מגריעת נטו התמורה השוואת לפי נקבעים

 .והפסד רווח אחרות , לפי העניין, בדוח
 

שינויים במחויבות לפירוק ופינוי פריטים ושיקום האתר  בו הם ממוקמים, למעט שינויים הנובעים מחלוף הזמן, 
ת הנכס לא יעלה על ערכו מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה הם מתרחשים. הסכום שמנוכה מעלו

 בספרים. היתרה, אם קיימת, מוכרת מיידית בדוח רווח והפסד.
 
 עלויות עוקבות (2)

 
 אם קבוע רכוש של בספרים מהערך עוקבות אחרות מוכרות כחלק ועלויות קבוע רכוש מפריט חלק החלפת עלות
 מהימן. הערך באופן למדידה ניתנת עלותו אםו החברה אל תזרום הןב הגלומה הכלכלית העתידית הטבהה כי צפוי

 התהוותן. עם והפסד לרווח נזקפות שוטפות תחזוקה נגרע. עלויות רכוש קבוע שהוחלף מפריטחלק  של בספרים
 

 פחת (3)
 

פחת הוא העלות -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.של הנכס, או סכום אחר 

הפחתה של פריט רכוש קבוע מתחילה כאשר הוא זמין לשימוש, כלומר כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים 
החברה החלה להפחית את הרכוש  (,1)'ב1אור יעל מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. כאמור בב

ח בהתאם לשיעורי הפחת המפורטים להלן. פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי הקבוע החל ממועד הפעלת תחנת הכ
שיטת הקו הישר )למעט אם מצוין אחרת( על פני אומדן אורך החיים השימושיים של כל חלק משמעותי מפריטי 

, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות הרכוש הקבוע
 בצורה הטובה ביותר.בנכס 

 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת הינו כדלקמן:
 

 שיעורי פחת )באחוזים(        

 4     מבנים וחיבורי קבע  
 או לפי שעות הפעלה 4     רכיבי טורבינות 
 4ברובו     מכונות, ציוד ומכשירים 
 10      תחנת ניטור 
 4      חלקי חילוף 
 לפי צריכה      סולר לגיבוי 

 

האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח 
  ומותאמים בעת הצורך. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 

 מוחשיים בלתי נכסים . ד
 
 ומדידה  הכרה (1)

 מוחשיים הבלתי הנכסים. פיזית מהות חסרי לזיהוי ניתנים כספיים לא נכסים הם מוחשיים בלתי נכסים
החברה הם עלויות של מערכות תוכנה אשר הותאמו לצרכי החברה. בין היתר, מדובר במערכת  שלהעיקריים 

 ידי על שנרכשו מוחשיים הבלתי הנכסים. ERPומערכת  , מערכות תפעוליות, מערכת חיזוי צריכת לקוחותבילינג
 . שנצברו ערך מירידת והפסדים הפחתות בניכוי עלות לפי נמדדים והם מוגדר חיים אורך בעלי הינם החברה

 
 עוקבות עלויות (2)

 הגלומה העתידית הכלכלית ההטבה את מגדילות הן כאשר ורק אך מוחשי בלתי כנכס מוכרות עוקבות עלויות
 נזקפות, עצמי באופן שפותחו למותגים או למוניטין הקשורות עלויות לרבות, העלויות יתר. הוצאו הן בגינו בנכס
 .התהוותן עם והפסד רווח לדוח

 
 הפחתה (3)

-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר
הישר, על פני פחת הוא העלות של הנכס, בניכוי ערך השייר שלו. הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו 

אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש, מאחר 
ושיטות אלו משקפות את תכנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בכל נכס בצורה 

 שנים. 5תוכנה הינו  אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית של מערכות הטובה ביותר

האומדנים בדבר שיטת הפחתה ואורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים 
 בעת הצורך.

 
 ערך ירידת .ה
 
  נגזרים שאינם פיננסים נכסים (1)

 
 לכך אובייקטיבית ראייה קיימת כאשר נבחנת והפסד רווח דרך הוגן בשווי מוצג שאינו פיננסי נכס של ערך ירידת

 אומדן על שלילי באופן השפיע זה הפסד ואירוע בנכס לראשונה ההכרה מועד לאחר התרחש הפסד שאירוע
  .מהימנה לאמידה הניתן הנכס של העתידיים המזומנים תזרימי

 
 טיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת

ערך של נכס פיננסי, הנמדד בעלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך  הפסד מירידת
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס. 

מופחתת.  הפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הנכס הפיננסי הנמדד בעלות
הכנסות ריבית בגין נכסים שערכם נפגם מוכרות באמצעות שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי 

 המזומנים העתידיים לצורך מדידת ההפסד מירידת ערך.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 
 )המשך( ערך ירידת .ה
 
 פיננסים שאינם נכסים (2)

 
 ערך ירידת בחינת עיתוי
ה, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים חברבספרים של הנכסים הלא פיננסיים של ה הערך

 המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 
 

 מזומנים מניבות יחידות קביעת
בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה  למטרת

אחרים ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים 
 אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"(. נכסים ובקבוצות 

 
 השבה בר סכום מדידת
בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי  הסכום
 שיעור לפי החזויים העתידיים המזומנים תזרימי את הקבוצה מהוונת, השימוש שווי בקביעת. מימוש עלויות

והסיכונים הספציפיים השוק לגבי ערך הזמן של הכסף משתתפי , המשקף את הערכות מסים לפני היוון
, בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע או ליחידה מניבת המזומנים המתייחסים לנכס

 .או מהיחידה מניבת המזומנים מהנכס
 

 הכרה בהפסד מירידת ערך
ם בר הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכו

 ההשבה ונזקפים לרווח והפסד. 
 

 ביטול הפסד מירידת ערך
באשר לנכסים אחרים, לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות, בכל מועד דיווח נבדק האם 
קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או שאינם קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי 

עת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, לאחר ביטול ההפסד באומדנים ששימשו לקבי
מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת 

 ערך.
 
 היוון עלויות אשראי .ו
 

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה 
עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים 

שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך 
שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ,  הפרשיהעלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי. 

 מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 
 הפרשות  . ז
 

מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת הפרשה 
לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. ההפרשות נקבעות על ידי 

השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף  היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות
ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן 

 .ומוכר כהוצאות מימון
 

החברה הכירה בהפרשה בגין עלויות שיקום פינוי ופירוק בהן מחויבת החברה מכח הסכם  – הפרשה לשיקום ופירוק
שינויים בערך של ההפרשה בספרים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית  הקרקע עליה ממוקמת תחנת הכח.חכירת 

 נזקפים כנגד הרכוש הקבוע.
 

 הכנסות  ח.

הכנסה  החברה מכירה בהכנסה כאשר צפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה וההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן.
נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת חשמל, 

 בניכוי הנחות וזיכויים. 
 

 הכנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל ללקוחות קצה ולחברת חשמל והעמדת זמינות למנהל מערכת. 
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 מיסים על הכנסה  ט.
 

 הוצאות מסים על הכנסה כוללות מסים נדחים. 

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי 
 בתום, צופה החברה בו מהאופן שינבעו המס השלכות את משקפת נדחים מסים של המדידהלבין ערכם לצרכי מסים. 

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס  .והתחייבויות נכסים של בספרים הערך את לסלק או להשיב, הדיווח תקופת
הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד 

מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים  הדיווח.
שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה 

 .ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים
וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה  החברה

 מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה.
 
 לעובדים הטבות .י
 

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 

חשב במספר שנות העבודה שלו. החברה לא ביצעה אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהת
 חישוב אקטוארי בשל חוסר מהותיות הסכומים.   

 
 חכורים נכסים .יא

 
ה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בעת ההכרה חברבהן נושאת ה חכירות

השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי לראשונה נמדדים הנכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום 
  החכירה המינימאליים העתידיים.

 

 ה. חברהחכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של ה יתר
 

 הכספי המצב על בדוח מוצגים תפעוליות כחכירות המסווגות קרקעות של חכירות בגין מראש ששולמו חכירה דמי
החכירה מביאה בחשבון אופציה  תקופת. החכירה תקופת לאורך והפסד רווח לדוח ייזקפוו, לזמן ארוך מראש כהוצאות

 להארכת תקופת החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה תמומש. 
 
 והוצאות מימון  הכנסות .בי
 

והוצאות מימון כוללות שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים הכנסות 
)הפסדים( ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית 

 נתקבלו, עמלות, ושינויים בערך הזמן בגין הפרשות.האפקטיבית. הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות ש
בדוחות על תזרימי מזומנים ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריבית ששולמה 

 מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
כהכנסות מימון או הוצאות מימון,  רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו

 כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסדים בנטו(.
 

 שליטה בעלי עם עסקאות .יג
 

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. בשל העובדה כי 
 זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.מדובר בעסקה במישור ההוני, 
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 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .יד
 
 IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי  (1)

כולל הוראות התקן מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.   IAS 39 -מחליף את ההוראות הקיימות היום בהתקן 
 expected credit’מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים )

loss’ model.עבור מרבית נכסי החוב הפיננסיים, וכן הוראות ודרישות חדשות בנושא חשבונאות גידור ) 
 

נה את בח החברה , עם אפשרות ליישום מוקדם.2018בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום התקן ייושם 
 ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.ה השלכות יישום התקן ולהערכת

 
 , הכנסה מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי    (2) 

הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם התקן מחליף את ההנחיות 
לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל כולל חמישה שלבים 

חדשות לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי 
  ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.

מחויבויות ביצוע מספר  כי ייתכן שישנן החברה החלה בהערכת ההשפעות האפשריות מיישום התקן וזיהתה
את ההשפעות במהלך  ולבחון. בכוונת החברה להמשיך נפרדות העלולות להשפיע על עיתוי ההכרה בהכנסה

 החודשים הקרובים.
 החברהבכוונת  ליישום מוקדם., עם אפשרות 2018בינואר   1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .2018בינואר  1לאמץ את התקן החל מיום 
 

 , חכירותIFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן (3)
 

הוראות התקן ואת הפרשנויות הקשורות לתקן.  (IAS 17) , חכירות17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג 

מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה  התקן החדש
 שות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חד .בדוחותיו הכספיים

, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה 2019בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
בוחנת את השלכות התקן על  החברה , הכנסה מחוזים עם לקוחות.IFRS 15מיישמת באימוץ מוקדם גם את 

 הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
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 מזומנים ושווי מזומנים - 4 ביאור
 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2016 2015 

 "חש אלפי ש"ח אלפי   

 
 8  6   יתרות בבנקים 

 51,886  80,961   פיקדונות לפי דרישה)*(
       

   80,967  51,894 

 
 .0.1%הפיקדונות לפי דרישה נושאים ריבית בשיעור  )*(

 
 חייבים ויתרות חובה  - 5ביאור 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 14,908  262   מוסדות ממשלתיים
 3,952  25,751   וביטוח חייבים בגין אחריות

 13,134  11,161   מקדמות לספקים והוצאות מראש
       
   37,174  31,994 

 
 משועבדים  פיקדונות - 6ביאור 

 
, בדרך של התחייבו בעלי המניות להעמיד לרשות החברה ,1א'12החתימה על הסכמי המימון כמפורט בביאור  במסגרת

והחל  אדלקום ,זורלו. הכחמעלות הקמת תחנת  20%הון עצמי בשיעור של  הזרמת הון או באמצעות ערבות בנקאית,
 בנקאיות ערבויות ההעמיד שתא"א ן למועד ההזרמה.התחייבות העבירו לחברה את יתרתאנרגיה דורי גם  2014מינואר 
שוחררו יתרת הסכומים  2016ם בגין ההקמה במהלך שנת תשלומיהשלמת הבעקבות  .יהתיולהתחייבו בהתאם

 מהפיקדונות המשועבדים ומהערבויות כאמור.
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רכוש קבוע - 7יאור ב  
 

 הרכב ותנועה ברכוש קבוע  א.
 

 סה"כ עלות שיפורים במושכר ריהוט וציוד תחנת כח 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     עלות

     
 4,710,714  728  2,280  4,707,706  2015 בינואר 1 ליום יתרה

     
 31,950  8  113  31,829  תוספות 

 4,742,664  736  2,393  4,739,535  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 16,985  - 103 16,882  תוספות
 (26,174) - - (26,174)  גריעות

     
 4,733,475 736 2,496 4,730,243  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
     פחת

     
 122,358  45  381  121,932  2015 בינואר 1 ליום יתרה

     
 233,335  73  639  232,623  תוספות 

 355,693  118  1,020  354,555  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 233,805  73 682 233,050  תוספות
 (26,174) - - (26,174)  גריעות

 563,324 191 1,702 561,431  2016 בדצמבר 31יתרה ליום 

     
     בספרים הערך
 4,588,356  683  1,899  4,585,774  2015 בינואר 1 ליום

 4,386,971  618  1,373  4,384,980  2015 בדצמבר 31 ליום

 4,170,151  545 794 4,168,812  2016 בדצמבר 31 ליום

 
 

 שעבודים .ב
 
 בדבר שעבוד נכסי החברה להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות. )ג(12אה ביאור ר
 
 באשראי קבוע רכוש רכישת .ג
 

החברה שילמה בגין רכישות רכוש  2016בשנת לא בוצעו ע"י החברה רכישות רכוש קבוע באשראי;  2016שנת  במהלך
 .₪(מליון  421 -כ 2015)בשנת ₪ מיליון  8 -קבוע שבוצעו באשראי בשנים קודמות סך של כ

 
 הפרשה לשיקום ופרוק . ד
 

 6,002את סכום ההפרשה לשיקום ופרוק כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית בסכום של החברה עדכנה  2015בשנת 
 ן.בהוצאות מימו יםם בערך הזמן של ההפרשה בספרים מוכריכנגד הרכוש הקבוע. שינוישנזקף אלפי ש"ח 
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 בנקאיים מתאגידים הלוואות - 8 ביאור
 

. מופחתת בעלות הנמדדים, החברה של מתאגידים בנקאיים הלוואות של החוזיים התנאים בדבר מידע מספק זה ביאור
 .פיננסיים מכשירים בדבר, 17 בביאור ניתן, ונזילות ריבית לסיכוני החברה של החשיפה בדבר נוסף מידע

 )*( פרטים בדבר ריבית והצמדה -ואשראי  הלוואות
 

 בדצמבר 31ליום ערך בספרים    

 2015 2016 ריבית אפקטיבית  מטבע ובסיס 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % הצמדה 

 

 3,487,462  3,565,221 5.77%-5.58% שקלי צמוד מדד  הלוואות מתאגידים בנקאיים
       חלויות שוטפות )כולל ריבית  -בניכוי 

 (170,722) (197,389)   בדצמבר( 31שנצברה ליום 

    3,367,832  3,316,740 

  
 בדבר תנאי האשראי ואמות מידה  פיננסיות. 1א'  12ראה גם ביאור  )*(

 
 
 

 זכאים ויתרות זכות - 9ביאור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 

 -  72   מוסדות ממשלתיים
 13,731  5,790   )*( הוצאות לשלם

 3,175  3,290   אחריםזכאים 

       
   9,152  16,906 

       
 12,405  4,140   המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין זכאים כולל )*(
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 מצדדים קשוריםהלוואות  - 10ביאור 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
       (:1בעלי מניות )

 186,952  85,680   אשקלון בע"מ-שירותי תשתיות אילת
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S (2)   59,344  133,817 

 102,153  42,663   (2) א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ
 103,337  43,951   (2) אדלקום בע"מ

       
   231,638  526,259 
       

 (130,000) (80,000)   (3בניכוי חלויות שוטפות )
       
   151,638  396,259 

 
בדצמבר  31ליום  .10%בשיעור של שנתית נושאות ריבית צמודות למדד וההלוואות , ע"פ הסכם הלוואות הבעלים (1)

ש"ח  אלפי 1,168,469של הסתכמו הזרמות הבעלים לחברה כולל ריבית והצמדה שנצברו לאותו מועד לסך  2015
הוחזר במהלך שנת מיליון ש"ח  350בסך , חלקן 2011-2013בשנים  להון ומרהמיליון ש"ח  642בסך  חלקןאשר 
ראה גם  .ידה פיננסיות כמפורט בהסכמי המימוןבכפוף לעמידה באמות מ בעתיד להיפרע צפויות ויתרתן 2016

 ()א(.1)א12ביאור 
 
ראה גם ביאור  ,משועבדים פיקדונות כנגד מראש הלוואות בעלים שניתנו כוללות 2015בדצמבר  31ליום  היתרות (2)

6. 
 
בהתאם להסכמי המימון, בתום שנתיים ממועד ההפעלה המסחרית, ובכפוף לעמידת החברה באמות מידה  (3)

החזירה  2016בשנת פיננסיות ובמחויבויות נוספות כמפורט בהסכם יתאפשר ביצוע החזר הלוואות הבעלים. 
לאחר  ההוחזרכאשר יתרת הסכום  אלפי ש"ח שאושר 350,000אלפי ש"ח מתוך סכום של  346,000 -החברה כ

 -מיליון ש"ח עבור החזר של ריבית והפרשי הצמדה והיתרה בסך כ 204 -)מתוך הסכום שאושר כ תאריך המאזן
החברה צופה כי היא תעמוד באמות מידה פיננסיות  מיליון ש"ח עבור החזר חלקי של קרן ההלוואה(. 146

בעלים הת והלוואאלפי ש"ח מ 80,000לפרוע סכום של והמחויבויות המפורטות בהסכמי המימון, וכי תוכל 
 31. בהתאם להערכות אלו סיווגה החברה סכום זה כחלות שוטפת בדוחות הכספיים ליום 2017במהלך שנת 

יצעה החברה החזר נוסף של הלוואות בעלים בסך של ב ,2017בינואר  31ביום לאחר מועד הדוח,  .2016בדצמבר 
 אלפי ש"ח. 50,000

 
 ההכנסהמסים על  - 11ביאור 

 
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה .א
 
 :2014-2016להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים  (1)

2014 – 26.5% 
2015 - 26.5% 
2016 - 25% 

 
, אשר 2016 -(, התשע"ו 216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  4ביום 

כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016בינואר  1הורדת שיעור מס חברות, החל מיום קבע, בין היתר, את 
25%. 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2016בדצמבר  22כמו כן, ביום 
יעור מס חברות , אשר קבע, בין היתר, את הורדת ש2016-( התשע"ז2018 -ו 2017התקציב לשנות התקציב 

והפעימה השנייה  2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%משיעור של 
 ואילך. 2018החל מינואר  23%לשיעור של 

הצפויים המס  י, יתרות המסים הנדחים חושבו בהתאם לשיעורכמתואר לעילהמס  יכתוצאה מהורדת שיעור
 לחול במועד ההיפוך.

ביתרת  נטו מתבטאת בקיטון 2016בדצמבר  31פעת השינויים המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום הש
 9,154בסך  2016שנת על ההכנסה בדוח על הרווח והפסד למסים  הוצאותבת המסים הנדחים וקיטון יוהתחייבו

 אלפי ש"ח.
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 מסים על ההכנסה - 11ביאור 
 

 )המשך( החברה פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת .א
 
 -)להלן  1961 -התשכ"א  -ת מס הכנסה )נוסח חדש( לפקוד 188 תיקון ברשומות פורסם 2012 בינואר 12 ביום (2)

 יחול לא 29חשבונאות מס'  תקןנקבע בהוראת שעה שש כך, לפקודה 87ן סעיף תוק במסגרתו, "הפקודה"(
"הוראת  -אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים )להלן  2011עד  2007 המס שנותלגבי  החייבת ההכנסה בקביעת
לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  202פורסם תיקון  2014ביולי  31ביום  .השעה"(

 .2013 -ו 2012
 
 זכאית לכך ובהתאם 1969 -"ט התשכהינה "חברה תעשייתית" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה )מסים(,  החברה (3)

 .מוגדלים בשיעורים פחת היא שבהן העיקרית אשר טבותלה
 

 מרכיבי הוצאות מיסים על ההכנסה .ב
 

 לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום   

  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 -  -  -  מיסים שוטפים

 23,275  37,607  4,736  נדחיםמיסים 
         
  4,736  37,607  23,275 

 
 
 והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו נכסי . ג
 

 והתחייבויות בנכסי התנועהההרכב ו .לעיל כמפורט ההיפוך במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המסים
 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים

  הפרשות  הפסדים  

  והפרשי עיתוי  להעברה רכוש 

 הכל סך אחרים מס לצרכי קבוע 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 (23,275) 39,117  37,110  (99,502) 2015 בינואר 1 ליום נדחה מס)התחייבות(  נכס יתרת

     
 (37,607) (25,666) 139,974  (151,915) אשר נזקפו לרווח והפסד שינויים

     
      נדחה מס( התחייבות) נכס יתרת

 (60,882) 13,451  177,084  (251,417) 2015 בדצמבר 31 ליום 
     

 (13,890) (3,096) 135,768 (146,564) והפסד לרווח נזקפו אשר שינויים
 9,154  (1,525) (34,250) 44,931  השפעת השינוי בשיעור המס

 (101,633) 101,518 (4,621) (4,736) 
      נדחה מס( התחייבות) נכס יתרת

 (65,618) 8,830  278,602  (353,050) 2016בדצמבר  31ליום  
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 11ביאור 
 

 .המסים הוצאות לבין הכנסה על מסים לפני הרווח על התיאורטי המס בין התאמה .ד
 

 שהסתיימהלשנה  לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום   

  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 102,926  140,422  55,942   הכנסה על מסים לפני רווח

 26.5% 26.5% 25%   החברה של הסטטוטורי המס שיעור
     

 27,275  37,212  13,985   החברה של הסטטוטורי המס שיעור לפי מחושב מס
     בגין הפסדים והטבות משנים נדחים מסים יצירת

 (4,782) -  -   קודמות שבגינם לא נרשמו מיסים נדחים בעבר 
 -  -  (9,154)  השפעת השינוי בשיעור המס
 782  395  (95)  הוצאות לא מוכרות ואחרות

         
 23,275  37,607  4,736  הכנסה על מסים הוצאות

 
 הבאות לשנים להעברה מס לצרכי הפסדים .ה
 

 31)ליום  חש"מיליוני  1,211 -כמסתכמת לסך של  2016בדצמבר  31להעברה של החברה ליום מעסק יתרת ההפסדים 
. החברה יצרה מסים נדחים בגין הפסדים אלה, מאחר והחברה צופה את ניצולם מיליוני ש"ח( 668 -כ 2015בדצמבר 

 חייבת לצרכי מס שתיווצר לחברה בעתיד הנראה לעין. כנגד הכנסה
 
 מס שומות .ו

 
, נחשבות 2012החברה טרם קיבלה שומות מס מיום היווסדה. יחד עם זאת, שומות מס של החברה עד וכולל שנת 

 כשומות סופיות )בכפוף למגבלות שנקבעו בחוק(.
 
 
 
 התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות  - 12ביאור 

 
 התקשרויות  א.
 
 מימון הסכמי (1)

 
"(, חתמה החברה על הסכם מימון ומספר הסכמים מועד הסגירה הפיננסית" - )להלן 2010בנובמבר  29ביום 

נלווים עם בנק הפועלים בע"מ כמארגן החוב, כלל אשראי ומימון בע"מ מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ 
"( להעמדת מימון גופי המימון" - בנקים וגופים מוסדיים )להלןכמארגן קונסורציום המוסדיים וקונסורציום של 

מעלויות הקמת תחנת הכח לייצור חשמל  80% -אך לא יותר מצמוד למדד ש"ח  3,850,000,000בסך של עד 
"(. כמו כן, יועמדו הסכמי המימון" - באשקלון, בכפוף לתנאי הוראות הסכם המימון וההסכמים הנלווים )להלן

ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם למסמכי הפרויקט. הסכם המימון כולל מצגים והתחייבויות ביחס 
לחברה ולפרויקט אשר הפרתם עשויה, בין היתר, לגרום להעמדת האשראים לפירעון מיידי ו/או להפרת 

לעיל, נדרשת החברה לעמוד ביחסי הכיסוי בהתאם לאמור התחייבויותיה של החברה ו/או לביטול הרישיון.  
 הבאים:

 
 של כיסוי ויחס, עוקבות חישוב תקופות שתי פני על 1.10:1 של חוב כיסוי יחס על לשמור החברה על .1

 .חישוב תקופת כל פני על 1.05:1
 . 1.10:1החברה לשמור על יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של  על . 2
 

 ל.בהתאם לתחזיות תזרימי המזומנים של החברה, החברה עומדת ביחסי הכיסוי לעי ,2016בדצמבר  31נכון ליום 
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 )המשך( מימון הסכמי (1)

 
מיליון  243 -כבסך של פרויקט משיכה אחרונה ממסגרות האשראי של ההחברה , ביצעה 2016חודש יולי במהלך 

לאחר . ש"ח וזאת לצורך מימון עלויות הקמה ומילוי קרנות רזרבה אשר נכללו במסגרות האשראי של הפרויקט
 ביצוע משיכה זו בוטלה יתרת מסגרת האשראי.

 
 הסכמי המימון, נחתמו בין היתר, ההסכמים הנלווים להסכם המימון, כמפורט להלן:חתימת במסגרת 

 
 והסכם הלוואה נחותההסכם הזרמת הון  א.
 

ברה וכלפי גופי המימון, להזרים, בנפרד וכל חההסכמים אלו כוללים את התחייבות בעלי המניות כלפי 
 20%-אחד על פי חלקו היחסי, מפעם לפעם ובמקביל לכל בקשת משיכה ממסגרות המימון, סך של עד כ

"השקעת הבעלים"(, וזאת בין כנגד הקצאת הון מניות ובין בדרך של הלוואות בעלים, אשר  - מזומן )להלן
בכל מקרה יהיו נחותים ומשועבדים להתחייבויות החברה כלפי גופי המימון, בהתאם לתנאי ההסכמים. 
בהתאם להסכם הזרמת ההון ולהבטחת התחייבויות בעלי המניות להעמיד את חלקם היחסי בהשקעת 

, העמידו בעלי המניות באותו מועד, מזומן וערבויות בנקאיות בגובה התחייבותם להזרים את הבעלים
השקעת הבעלים; זאת, בניכוי הון אשר הוזרם לחברה קודם למועד זה. הסכם הזרמת ההון כולל מצגים 
והתחייבויות ביחס לבעלי המניות ולפרויקט אשר הפרתם עשויה בין היתר לגרום להעמדת האשראים 

. בהתאם להסכם ההלוואה הנחותה, פירעון מיידי ו/או להפרת התחייבויות החברה ו/או לביטול הרישיוןל
החל ממועד הסגירה הפיננסית, כל סכום שיועמד כהלוואה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא 

י בכפוף וכן נקבע כי כל חלוקה לבעלים, לרבות החזר הלוואות, יהיה אפשר 10%ריבית שנתית בסך של 
ח לא הדו תקופת במהלך (.10אור י)ראה גם ב .לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בהסכמי המימון

 ל. במסגרת הסכם המימון, כל הון המניות המונפק שהמניותשינוי באחזקתם היחסית של בעלי  חל
 החברה שועבד לטובת פועלים שירותי נאמנות בע"מ, כנאמן  לגופי המימון.

 
 הסכם חשבונות  .ב

 
ההסכם קובע את פתיחתם של חשבונות הפרויקט ומסדיר את חלוקת תזרים המזומנים בין החשבונות. 
כמו כן, ההסכם מסדיר תנאים ונהלים לביצוע הפקדה ומשיכה מכל חשבון, קובע את סך היתרות 

נות ותנאים המינימאליות בכל אחת מקרנות הרזרבה, מסדיר את סדר העדיפות לתשלומים בין החשבו
קרנות הרזרבה העיקריות הינן  אחרים בקשר עם ניהול החשבונות, לרבות לעניין העברות בין חשבונות.

 קרן לשירות החוב, קרן לתחזוקה כבדה, קרן לערבויות לצדדי ג' וקרן לחלוקה. 
 43 סך של ,ש"ח מיליון 200הפקידה החברה בחשבון הקרן לשירות החוב סך של  2016בדצמבר  31ליום 

ש"ח לקרן קנסות רגולציה. מיליון  15 -ו ש"ח בקרן לחלוקה מיליון 153ש"ח בקרן לתחזוקה כבדה, מיליון 
 סכומים אלו מסווגים בדוח על המצב הכספי כפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך.

 
 בחכירה תפעולית רת קרקעחכיהתקשרות ל (2)
 

דונם לצורך הקמת תחנת הכח  74.5קרקע בשטח של לפיו תוחכר  נחתם הסכם בין החברה לשתא"א  2008 שנתב
באותה שנה ובמסגרת ההסכם שילמה החברה  חודשים ממועד ההפעלה המסחרית. 11-שנים ו 24לתקופה של 

אלפי ש"ח בעבור חלקה בדמי החכירה אשר שולמו על ידי שתא"א למנהל מקרקעי  3,047לשתא"א סך של 
 ארוך ומופחת על פני תקופת החכירה. סכום זה סווג להוצאות מראש לזמן  ישראל.

הקרקע עליה הוקמה תחנת הכוח  חכירת, תמורת לפיולהסכם חתמה החברה על תוספת  2010מהלך שנת ב
ממועד ההפעלה  שנה 25אלפי ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן למשך תקופה של  3,705ישולם תשלום שנתי של 

 .17ראה גם ביאור . המסחרית
 

 EPC-הסכם ה (3)
 

)להלן: קבלן ההקמה( לתכנון, רכש והקמה  .Wood Group Gas Turbines Services Ltdהסכם בין החברה לבין
 אלפי דולר.  877,150של תחנת הכח תמורת סך כולל של  

קיבלה החברה הודעה מקבלן ההקמה בקשר להערכת עלויות של מספר הוראות שינוי  2013בדצמבר,  6ביום 
ידו. לאור -נתו, כתוצאה מדרישת החברה לשינויים בתכנון הפרויקט ואשר בוצעו עלבפרויקט אשר נגרמו, לטע

טענות נגדיות שהועלו ע"י החברה ונדונו במסגרת מו"מ מול הקבלן נערכה התחשבנות כוללת ובמהלך חודש 
רה הגיעו הצדדים לפשרה לפיה הקבלן יקבל תוספת תשלום סופית לסילוק כל התחייבויות של החב 2014דצמבר 

 כלפי הקבלן )להלן: "תוספת התשלום"(.
 , שילמה החברה לקבלן ההקמה את כל המחויבות החוזית לרבות תוספת התשלום.2015במהלך שנת 
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 O&M -הסכם ה (4)
שתכא"א )"קבלן התחזוקה"( לתפעול ותחזוקת  -הסכם בין החברה לבין חברת שירותי תחנות כח אילת אשקלון 

חודשים מרגע קבלת רישיון ייצור על ידי  11 -שנים ו 24תחנת הכח בתשלום חודשי ידוע מראש לתקופה של 
קבלן התחזוקה יסב חלק מעבודות התחזוקה הגדולות לקבלן בהתאם להסכם, החברה כפי שמוגדר בהסכם. 

( תחת הסכם נפרד, אולם יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו O&Mמשנה )זורלו 
 תחת ההסכם.
התקשר קבלן התחזוקה בהסכם לקבלנות משנה עם חברת איזום בע"מ, חברה קשורה  2013במהלך שנת 

רות קשורות לפיו יוסבו אליה עבודות התפעול והאחזקה השוטפים בתחנת הכוח. קבלן המוחזקת על ידי חב
 התחזוקה יישאר אחראי כלפי החברה באופן מלא בנוגע לכל התחייבויותיו תחת ההסכם.

וזאת בהתאם  O&M -של מחירי חלק מהסעיפים הנכללים בהסכם הבוצע עדכון  2016במהלך חודש אוגוסט 
 .2016רטרואקטיבית לתחילת שנת חל למנגנון עדכון הקיים בהסכם. יצוין כי העדכון 

 

 גז הולכת הסכם (5)
החברה  חיברההסכם סטנדרטי המאושר על ידי רשות הגז לפיו , חתמה החברה 2010בנובמבר  25ביום 

דמי  החברה שילמה ההסכם, במסגרתהטבעי. הממשלתית נתג"ז את תחנת הכוח למערכת ההולכה של הגז 
 תקופת לאורך מופחתותו ארוך לזמן מראש כהוצאות הוכרו אשרמיליון ש"ח  47 -חיבור בסכום כולל של כ

 חודשי תשלוםסיום הקמת החיבור, החל ממועד  ,בהתאם להסכם מחויבת דוראד לשלם לנתג"ז, בנוסף. ההפעלה
 בצינור.תשלום משתנה בגין גז שיוזרם ובגין הקיבולת בצינור 

 ם אחסון סולרהסכ (6)
"קצא"א"( לאחסון  - התקשרה החברה בהסכם עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ )להלן 2013ביוני  17ביום 

סולר במתקניה. לפי ההסכם, החברה תאחסן סולר בכמויות הדרושות לה הן לצרכי גיבוי של דלק חליפי 
מטר מעוקב  14,000 -טפים בכמות כוללת המוערכת בככמתחייב מתוקף תקנות משק החשמל והן לצרכים שו

בהתאם לתנאים ולתקופות המפורטים בהסכם. חברת קצא"א הינה בעלת השליטה בחברת שירותי תשתיות 
 .17ראה ביאור  .וצד קשור אילת אשקלון בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה

 התקשרות לרכישת גז טבעי   (7)
 תרכוש"(, לפיו תמר" -להלן ) תמר בחזקת השותפים עם בהסכם החברה התקשרה 2012 באוקטובר 15 ביום

המנגנונים המפורטים  פי-, עלבאשקלון ידה-על המוקמת הכוח תחנת הפעלת לשם טבעי גז מתמר החברה
 בהסכם.

בין הצדדים הייתה קיימת מחלוקת לגבי התעריף שאליו מוצמד מחיר הגז וזאת לאור פיצול לוח תעריפי הייצור 
 2014בדצמבר  31ליום . בנוסף, נכון 2015ועד לחודש ינואר  2013לוחות נפרדים שעודכנו במהלך חודש מאי לשני 

החברה לרכישת גז החל ממועד זרימתו, כפי שמוגדר בהסכם ועד לתחילת צריכת הגז ההיקף הכספי של מחויבות 
. יחד עם זאת, בהתאם להסכם, לא הוכרה בספרי החברהמחויבות זאת  אלפי ש"ח. 100,800 -נאמד בכ בפועל

במידה והחברה לא צרכה בפועל את הכמות המינימלית אליה התחייבה, היא תיאלץ לצרוך כמות זו, בנוסף 
 השנים העוקבות.  3לכמות הגז המינימלית אליה מחויבת החברה מדי שנה, במהלך 

חברה לרכישת הגז בגין השל מחויבות ההחברה להסדר עם תמר לפיו תבוטל הגיעה  2015בחודש נובמבר 
, הסדירו הצדדים את המחלוקת לגבי התעריף לכך התקופה שקדמה למועד תחילת צריכת הגז בפועל. בנוסף

  שאליו מוצמד מחיר הגז ללא השלכות כספיות.
 

ביום  החלהבהסכם, פי שמוגדרת לפיה "תקופת הביניים" כתמר קיבלה החברה הודעה מ 2015באפריל  30ביום 
. בהתאם להסכם, במהלך תקופת הביניים אספקת הגז לחברה תהא בכפוף לכמויות הגז הטבעי 2015במאי  5 -ה

שתהיינה זמינות לתמר באותה עת לאחר אספקת גז טבעי ללקוחות אחרים של תמר עימם נחתמו הסכמים 
ל ככ ,לאספקת גז טבעי קודם לחתימה על ההסכם עם החברה. תקופת הביניים תסתיים לאחר שתמר תשלים

פרויקט להרחבת קיבולת האספקה של מערכת הטיפול וההולכה של גז טבעי ממאגר תמר, בהתקיים  ,שתשלים
להערכת החברה, ההשפעה של הודעת תמר על פעילותה של החברה, לא תנאים מתלים המפורטים בהסכם. 

  צפויה להיות משמעותית.
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 התקשרות למכירת חשמל (8)
 

מכושר הייצור של תחנת הכוח. הסכמי  95% -ועד הדוח לחברה התקשרויות למכירת חשמל בהיקף של כלמ
מופחת לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק כפי שהוא נקבע על  הינו, בתעריף שברובםאספקת החשמל הינם, 

 ידי הרשות.
 

)"הלקוחות"( התחייבה החברה  חברת מים בע"מ למכירת חשמל למשרד הביטחון ומקורותבמסגרת הסכמים 
וכן, התחייבה החברה לפצות את הלקוחות בגין איחור  2013להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השני לשנת 

י בגין הגיעה החברה לסיכום עם משרד הביטחון לפיו, בין היתר, הפיצו 2013שנת במהלך . בהפעלה המסחרית
 בצורה של הנחה מוגדלת במהלך שנת ההפעלה הראשונה. ניתןהאיחור 

בנוסף, הגיעה החברה לסיכום עם מקורות לפיו, בין היתר, בגין האיחור בהפעלה המסחרית הם ייהנו מהנחה 
מוגדלת במהלך ששת החודשים הראשונים להפעלה המסחרית. עם זאת, למקורות קיימת אפשרות לבקש פיצוי 

את סכום הפיצוי אשר נזקף כהוצאה אחרת בדוח רווח והפסד, וזאת עד החברה הפרישה . בהתאם לכך, במזומן
פיצתה החברה את מקורות בגובה מלוא סכום הפיצוי שנצבר  2014למועד הפעלת התחנה. במהלך חודש יוני 

 לטובתם )לרבות ריבית שנצברה לאותו מועד(. 
 

 שומות ארנונה בגין שטחי התחנה (9)
 

המתייחסת לשנים  )להלן: "העירייה"( קיבלה החברה שומת ארנונה מאת עיריית אשקלון 2014בחודש אפריל 
אלפי ש"ח. יצוין כי עיקר סכומי  2,487אלפי ש"ח הכולל ריבית והצמדה בסך של   17,633בסך של  2014 – 2012

לאחר מו"מ לפשרה בין  .4סים לתקופה שבה טרם התקבל טופס השומה והוצאות הריבית וההצמדה מתייח
להסכם פשרה לפיו בתמורה לתשלום שהוסכם בפשרה יסולקו כל חיובי העירייה  ו הצדדיםהגיעהחברה לעירייה 

סכום הפשרה כולל.  2025כן, נקבע סכום הארנונה השנתי לתקופה שעד שנת ו 2015לתקופות שעד לסוף שנת 
 .2015שולם במהלך הרבעון האחרון לשנת 

 
 ין קבלן ההקמה וקבלן משנהתביעה ב (10)

 
ביחד עם חברת א. דורי  ,הגישה קבוצת א. דורי בע"מ שהינה בעלת עניין בחברה בעקיפין 2013באוגוסט  1ביום 

בניה בע"מ )"התובעות"(, תביעה כנגד קבלן ההקמה הראשי בפרויקט דוראד באשקלון, בקשר לדרישת חוב של 
מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות שביצעו התובעות בהתאם להסכם בין הצדדים ואשר  13.8 -התובעות בסך של כ

התקבל אצל החברה צו עיקול זמני של כספים המוחזקים לטענת התובעות תמורתן לא שולמה. במסגרת התביעה 
בספטמבר  10הצפויים להיות משולמים לקבלן בהתאם להסכם ההקמה. ביום אשר היו בידי החברה כצד שלישי 

קיבלה החברה הודעה מבית המשפט לפיה קבלן ההקמה הפקיד את סכום התביעה בפיקדון מעוקל ולפיכך  2013
 רה מבוטל.צו העיקול שהתקבל אצל החב

מיליון ש"ח  146 -, התקבל אצל החברה צו עיקול זמני נוסף של כספים עד לגובה של כ2014באפריל  13ביום 
 18המוחזקים בידי החברה כצד שלישי והצפויים להיות משולמים לקבלן בהתאם להסכם ההקמה. ביום 

 146 -ום העיקול הזמני מסך של כהתקבל אצל החברה צו עיקול זמני מתוקן, אשר הפחית את סכ 2014באוגוסט 
התקבלה אצל  2015בפברואר  18מיליון ש"ח )להלן: "סכום התביעה הנוסף"(. ביום  55מיליון ש"ח לסך של 

  החברה החלטת בית משפט המורה על הסרת העיקול.
 

 , זורלו ואדלקוםדורי אנרגיה בין תותביע (11)
 

 יה ומר חמי רפאלבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה ע"י דורי אנרג .א
 

שהופנו  ("הנציגים"להלן: קיבלה החברה שני מכתבים מטעם נציגי חברת דורי אנרגיה ) 2015באפריל  12ביום 
החברה לנקוט בהליכים משפטיים לחשיפת ההתקשרות  הליו"ר הדירקטוריון של החברה. במסגרת הפניות נדרש

. )"זורלו"( לבין קבלן ההקמה Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.Sבין אחת מבעלות המניות בדוראד, חברת  
לאחר שלא נענו פניות הנציגים בחיוב,   (."EPC -)להלן: "קבלן ה – Wood Groupשל תחנת הכח דוראד חברת 

לבית המשפט בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של החברה כנגד זורלו   2015ביולי  16ביום הגישו הנציגים 
. במסגרת הבקשה אליה צורפה גם התביעה הנגזרת EPC -וקבלן הדירקטוריון החברה( )לרבות נציגי זורלו ב

 . EPC -דרשו הנציגים חשיפת ומסירת מסמכים ומידע הנוגעים להתקשרות בין זורלו לבין קבלן ה
הגישה החברה את תגובתה ובה חזרה על עמדתה לפיה יש לדחות את הבקשה לאישור  2015בנובמבר  15 -ביום ה

  עה הנגזרת.התבי
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 )המשך(התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות  - 12ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.
 

 )המשך(, זורלו ואדלקום דורי אנרגיה בין תותביע (11)
 

 )המשך( בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה ע"י דורי אנרגיה ומר חמי רפאל .א
 

 נגזרת )להלן: "הבקשה לתיקון"(.התביעה ההבקשה לאישור הגישו הנציגים בקשה לתיקון  2016בינואר  12ביום 
זורלו יחד עם אורי אדלסבורג )דירקטור בדוראד( וחברות  ןטענות חדשות לפיהבמסגרת הבקשה לתיקון מועלות 

על מנת לחלק  EPC -על ידי כך שהם "ניפחו" את עלות הסכם ההחברה בשליטתו קשרו לכאורה קשר להונות את 
במסגרת הבקשה לתיקון מבוקש לצרף כמשיב לבקשה כמו כן,  ים נשוא "הניפוח" האמורביניהם את הרווח

וחברות בשליטתו וכן, להסיר מהתביעה את ורג בלאישור תביעה נגזרת המתוקנת את מר אורי אדלס
כמו גם כתב התביעה הנגזרת המתוקן התביעה הנגזרת הבקשה לאישור הדירקטורים מטעם זורלו. יצוין כי 

נציגים בקשה לתיקון, אינם כוללים סעד כספי אך כן נתבקש בבקשה האמורה כי בית המשפט יאפשר לשצורף ל
לפצל את סעדיהם כך שהם יוכלו בעתיד לתבוע בשם דוראד את נזקיה הכספיים של דוראד במסגרת תביעה 

 כספית נפרדת, לאחר שיקבלו את כל המסמכים והמידע המבוקש על ידם.
התקיים דיון בבית המשפט שהתמקד בבקשה לתיקון התביעה הנגזרת שהוגשה ע"י  2016אפריל ב 20ביום 

בסיומו קיבל בית המשפט את הבקשה לתיקון התביעה הנגזרת כך שכעת עומדת על סדר היום הבקשה ם נציגיה
 הנגזרת. המתוקנת לאישור התביעה 

 המתוקנת לאישור תביעה נגזרת לבקשהאת תגובותיהם לבית המשפט  , הגישו המשיבים 2016סוף חודש יולי ב
 ביצעוכופרים לחלוטין בטענות נשוא הבקשה המתוקנת לאישור תביעה נגזרת ולשיטתם הם לא  המשיבים לפיהן 

 כל עוולה כלפי החברה וממילא לחברה אין כל עילת תביעה נגדם. 
במסגרתו סוכם על  נחתם הסכם בוררות בין הצדדים,, לאחר משא ומתן בין הצדדים, 2016בדצמבר  27 ביום

הנציגים אשר אושרה הוגשה הודעה ובקשה למחיקת ההליך מטעם  2017לינואר  3ביום ו העברת ההליך לבוררות
 .2017לינואר  8 יוםבבית המשפט העליון ע"י 

 
להערכת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך בצורה מושכלת 

 .הליך הבוררותתוצאות את 
 

 מכתב מזורלו  .ב
 

של החברה דירקטוריון הליו"ר המופנה מכתב מאת באי כוחה של זורלו  החברהקיבלה  2015 בדצמבר 27ביום 
)להלן: "פניית זורלו"(. עיקר פניית זורלו נסובה על ביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בפרויקט דוראד על ידי 

 .EPC -"מ )להלן וביחד: "דורי"( אשר שירותיהן נשכרו על ידי קבלן הא. דורי בניה בע-קבוצת א. דורי בע"מ ו
דורי לא קיימו את התחייבויותיהן בכל הנוגע לביצוע עבודות ההנדסה  ,של זורלו בהתאם לאמור במכתב

תמצה את  החברהזורלו מבקשת כי  ך נגרמו עיכובים בהקמת תחנת הכח.האזרחית בפרויקט דוראד ועקב כ
להגיש בקשה וונתה של זורלו כב, וככל שפניותיה לא ייענו בחיובוהנציגים  יות כנגד דוריזכויותיה המשפט

 .לאישור תביעה נגזרת
ר לפרק הזמן הקבוע לפניית זורלו ומסרה כי דרוש לה פרק זמן נוסף מעבהחברה השיבה  2016בפברואר  3 ביום

לקבלת פרק זמן נוסף החברה לבדוק את הדברים נשוא פניית זורלו. זורלו השיבה כי בקשת בחוק, על מנת 
 מוסכמת עליה.

 
 י אדלקוםבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה ע" .ג

 
כיום , קבוצת א. דורי בע"מבשם החברה כנגד  הגישה אדלקום בקשה לאישור תביעה נגזרת 2016ביולי  25ביום 

גיה נקיה בע"מ )להלן: אלומיי אנראנרגיה ו , דורי)להלן: "קבוצת דורי"( ,אנרגיה בע"מקבוצת עמוס לוזון יזמות ו
אשר לבין קבוצת דורי  החברהבין  2010בנובמבר  25 נסובה סביב הסכם יזמות שנכרת ביוםהתביעה . "אלומיי"(

 49.4תשלום בסך של מהחברה קבוצת דורי  קיבלהתמורת שירותי הניהול והייזום של פרויקט תחנת הכוח,  ,לפיו
מהון המניות  10% בלפחות, במישרין או בעקיפין, ובמקביל התחייבה קבוצת דורי להמשיך ולהחזיק ש"חמיליון 

)להלן לחברה חודשים ממועד המסירה של תחנת הכוח מקבלן ההקמה  12וזאת למשך תקופה של של החברה 
נעשה  בחברהלקום, אחזקתה של קבוצת דורי לשיטתה של אד "דמי הייזום"(. -ובהתאמה: "הסכם היזמות" ו

הסכם השקעה משולש שנערך בין דורי אנרגיה, התקשרה ב  2010בנובמבר  25אשר ביום  באמצעות דורי אנרגיה
 אלומיי וקבוצת דורי )להלן: "הסכם ההשקעה בדורי אנרגיה"(.

אלומיי זכויות ניהול שוות לשיטתה של אדלקום, עם כריתת הסכם ההשקעה בדורי אנרגיה, קיבלה כמו כן, 
בלבד  40% -בדורי אנרגיה לאלה של קבוצת דורי זאת בשעה שבאותה עת החזיקה אלומיי, באופן פורמאלי, ב

מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה ולפיכך היה מצופה כי זכויות הניהול שיוענקו לה יתאמו את שיעור 
לשיטתה של אדלקום קבוצת דורי ירדה בשיעור החזקתה אחזקותיה בדורי אנרגיה באותה עת. לאור האמור, 

ולפיכך, עליה להחזיר לחברה את דמי הייזום  ובכך הפרה את מחויבותה לפי הסכם היזמות 10% -מתחת ל
 .שקיבלה

לאור חתימה על הסכם   הוגשה לבית המשפט בקשה מטעם הצדדים למחיקת ההליך,  2017בינואר  4 ביום
 להעביר את התובענה להליך בוררות., הוסכם לפיו בוררות
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 )המשך(התחייבויות תלויות, התקשרויות וערבויות  - 12ביאור 
 

 )המשך(התקשרויות  א.
 

 )המשך(, זורלו ואדלקום דורי אנרגיה בין תותביע (11)
 

 י אדלקוםתביעה שהוגשה ע" .ד
 

, בגין ביצוע )"הנתבעות"( ואלומייהגישה אדלקום תביעה כנגד קבוצת דורי, דורי אנרגיה , 2016ביולי  27ביום 
 2010בנובמבר  25העברת מניות בחברה בניגוד להסכם בעלי המניות שנחתם בין החברה ובעלי מניותיה ביום 

הוראות הסכם בעלי שלא כדין ושלא בתום לב את פירשו לטענת אדלקום, הנתבעות  )"הסכם בעלי המניות"(.
בוצעה הקצאת מניות בניגוד למנגנון שנקבע בהסכם בעלי  כאשר התקשרו בהסכם השקעה במסגרתוהמניות 

  מפורטת לעיל.הלתביעה נגזרת  ת אדלקוםהמניות, אשר עומד בבסיס בקש
סעד אופרטיבי הכולל אכיפת הסנקציות הקבועות בהסכם בעלי וכן, עותרת לסעדים הצהרתיים שונים אדלקום 

ם המגיע לדורי אנרגיה מכוח מעמדה כבעלת מניות מתן צו המופנה לחברה ומורה לה לעכב כל תשלו ,המניות
בחברה, לרבות כדיבידנד או החזר הלוואת בעלים, וכן צו המופנה לחברה ומורה לה להשעות את מר מנחם רפאל 
מתפקידו כדירקטור בחברה מטעם דורי אנרגיה ולאסור על מר רפאל להיות נוכח או להצביע בישיבות 

 . דירקטוריון החברה
 .הוסכם כי גם תביעה זו תועבר להליך של בוררות בין הצדדים

 
 ערבויות בנקאיות ב. 
 

, כנדרש בהתאם להסכמי באמצעות בעלי מניותיה לפי חלקם היחסי בהחזקתם בחברה ,החברה העמידהלמועד הדוח 
חשמל לצורך עמידה בתנאי הרישיונות שהוענקו  -רשות לשירותים ציבוריים ה ערבויות בנקאיות לטובת נתג"ז, המימון,

לחברה וכן, לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל כמתחייב מתוקף ההסכם עם חברת החשמל ובהתאם לאמות 
ועד הדוח, . לאחר מש"חמיליוני  160 -כמפורט לעיל הינו כ שניתנוסך הערבויות  המידה המפורסמות ע"י רשות החשמל. 

עודכן סכום הערבות שניתנה לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל כך שסך הערבויות עומד , 2017בחודש ינואר 
 מיליון ש"ח. 163על 

 
 שעבודים .ג
 

, שעבדה החברה את נכסיה, כמפורט  לגופי המימון , להבטחת התחייבויות החברה ובעלי המניות2011בחודש ינואר 
 להלן:

 
 שעבוד קבוע  .1

של המשעבד בקשר עם  שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של כל הנכסים והזכויות
 . כמפורט בהסכמי המימוןתחנת הכח באשקלון )"הפרויקט"(, 

  
  שעבוד צף .2

יוד וכל נכס שעבוד צף בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הזכויות והנכסים של הלווה, כל חפץ ו/או צ
 כמפורט בהסכמי המימון. אחר מוחשי או לא מוחשי מכל מין וסוג שהוא 

 
 שעבוד חשבון ערבויות לצדדים שלישיים . 3

שעבוד קבוע, משכון והמחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה ובדרגה שנייה על כל הנכסים והזכויות בקשר עם 
המסמכים והשטרות של אחרים מכל מין וסוג שיופקדו חשבון הערבויות לרבות כל הכספים, ניירות הערך, 

הפקידה החברה סך של  2015במהלך שנת  בחשבון האמור מעת לעת, והכול כמפורט בשטר המשכון על נספחיו.
 70לאחר ביטול הערבות הבנקאית הוסר השעבוד ושוחרר הפיקדון בגובה  2016בשנת  מיליון ש"ח בחשבון זה. 70

 .מיליון ש"ח
 

 ד מקרקעי הפרויקטשעבו . 4
שעבוד קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויותיו, קיימות ועתידיות, של הממשכן ללא 

 יוצא מן הכלל על פי הסכם פיתוח שנחתם בין הממשכן לבין מנהלי מקרקעי ישראל )"ממ"י"( ביחס למקרקעין.
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 הון מניות - 13ביאור 
 

 של החברה בערכים נומינליים :להלן הרכב הון המניות 
 בדצמבר 31לימים   

 מונפק ונפרע מונפק ונפרע   
 2015 2016 רשום  

 
 10,640  10,640  500,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

 
 .להון הלוואות המרת כנגד מניות להנפקת בקשר (א()1)א() 12 ביאור ראה

 
 
 

 הנהלה וכלליות הוצאות - 14ביאור 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
         

 4,637  13,347  9,407  והוצאות נלוות משכורות, שכר
 1,242  2,553  2,233  שכירות ואחזקת משרד

 7,689  8,927  6,592  שירותים מקצועיים
 426  712  755  פחת

 28  142  191  נסיעות לחו"ל
         
  19,178  25,681  14,022 
 
 
 
 הוצאות והכנסות מימון, נטו - 15יאור ב
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

         מימון הכנסות
 46,662  -  -  שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים

 -  124  3,944  הפרשי שער, נטו
 302  352  3,081  הכנסות מימון אחרות

 46,964  476  7,025  סך הכנסות מימון

           
           מימון הוצאות

 -  835  2,663  שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים
 118,322  168,887  186,139  הוצאות ריבית בגין הלוואות מבנקים

 22,708  40,791  35,267  הלוואות מצדדים קשוריםהוצאות ריבית בגין 
 12,012  -  -  הפרשי שער, נטו

 3,369  2,858  1,455  עמלות
 579  3,437  530  הוצאות מימון אחרות

 156,990  216,808  226,054  סך הוצאות מימון

 110,026  216,332  219,029  נטו, מימון הוצאות

 

 , בדבר צדדים קשורים.17 ביאור ראהבגין עסקאות עם צדדים קשורים  ןבדבר  הוצאות מימו למידע
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 פיננסיים  מכשירים - 16יאור ב
 

  כללי א.
 

 החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
 
 סיכון אשראי 
 סיכון נזילות 
 סיכון שוק  
 

בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי 
 ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

 
בכדי להתמודד עם סיכונים אלו וכמפורט להלן, מתקשרת החברה בעסקאות עם מכשירים פיננסיים נגזרים. להלן הרכב 

 הנגזרים:
 בדצמבר 31 ליום 

 2016 2015 

 "חש אלפי "חש אלפי 
 

     נכסים שוטפיםנגזרים המוצגים במסגרת 
 646  - כלכלי חוזי אקדמה על שער חליפין המשמשים לגידור

 
 המסגרת לניהול סיכונים ב.
 

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון 
האחראית על התווית מדיניות ניהול הסיכונים. הועדה מדווחת באופן שוטף לדירקטוריון על הקים ועדה פיננסית, 

 פעולותיה.
 

 סיכון אשראי .ג
 

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם הצד שכנגד למכשיר הפיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו 
 החוזיות.

 
 ושווי מזומנים מזומנים

 
בדצמבר  31ש"ח )ליום  אלפי 80,967של  לסךהסתכמו המזומנים ושווי המזומנים של החברה  2016בדצמבר  31נכון ליום 

. המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים במוסד פיננסי בדירוג אשראי גבוה (אלפי ש"ח 51,894לסך של  - 2015
 )סקלת דירוג בינלאומית(.

 
 פיקדונות משועבדים

 
, ראה גם (אלפי ש"ח 29,485 - 2015)ליום בדצמבר חברה בפיקדונות משועבדים לא נותרו  2016בדצמבר  31ליום  נכון

 .6ביאור 
 

 פיקדונות מוגבלים
 

 411,574סך של לחברה פיקדונות מוגבלים בהתאם לדרישת הסכמי המימון של החברה ב 2016בדצמבר  31נכון ליום 
של החברה מופקדים במוסד  פיקדונות המוגבלים. ה(אלפי ש"ח 335,085לסך של  - 2015בדצמבר  31ש"ח )ליום  אלפי

 פיננסי בדירוג אשראי גבוה )סקלת דירוג בינלאומית(.
 

 אחרים וחייבים לקוחות
 

החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת מהאיפיון האישי של כל לקוח. החברה קבעה מדיניות אשראי לפיה כל 
פרטנית בדבר איכות האשראי שלו, הבדיקה שנעשית ע"י החברה כוללת דירוג אשראי חיצוני, באם לקוח חדש נבחן 

 , לא הוכרה הפרשה לירידת ערך.2016בדצמבר  31ום יקיים. נכון ל
 

 גופים שהעמידו מימון להקמת הפרויקט
 

. 1א12גופים 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.

 



 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2016בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

31 

 )המשך(פיננסיים  מכשירים - 16יאור ב
 

 )המשך( סיכון נזילות ד.
 

הולכת גז. והסכם ל , הסכם לרכישת גז O&M -הסכם ה ,מימוןהבגין הסכמי  בעיקר לחברה קיימות מחויבויות חוזיות
 .12למידע נוסף, ראה ביאור 

 
וזאת בהתבסס על השערים למועד  להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים

 תשלומי ריבית.הדיווח, כולל אומדן 
 

 2016בדצמבר  31ליום  

 מעל     תזרים  

 חמש 2-5 1-2 6-12  6עד  מזומנים הערך 

 שנים שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

        התחייבויות פיננסיות שאינן 

        נגזרים 

 - - - - 293,613 293,613 293,613 ספקים
 - - - - 6,410 6,410 6,410 זכאים ויתרות זכות 

 3,216,973 1,106,546 366,521 176,066 188,000 5,054,106 3,565,221 מתאגידים בנקאייםהלוואות 

 - 118,237 80,000 30,000 50,000 278,237 231,638  קשורים  מצדדים   הלוואות

 
       

 
4,096,882 5,632,366 538,023 206,066 446,521 1,224,783 3,216,973 

 
 2015בדצמבר  31ליום  

 מעל     תזרים  

 חמש 2-5 1-2 6-12  6עד  מזומנים הערך 

 שנים שנים שנים חודשים חודשים חוזי בספרים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

        התחייבויות פיננסיות שאינן 

        נגזרים 

 -  -  -  -  247,129  247,129  247,129  ספקים
 -  -  -  -  13,731  13,731  13,731  זכאים ויתרות זכות 

 3,395,469  1,046,281  344,767  165,014  176,647  5,128,178  3,487,462  מתאגידים בנקאייםהלוואות 

 -  278,547  139,273  -  130,000  547,820  526,259   קשורים  מצדדים   הלוואות

 
       

 
 4,274,581  5,936,858  567,507  165,014  484,040  1,324,828  3,395,469 

 
 סיכוני שוק ה.

 
סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, ישפיעו על הכנסות החברה. מטרת ניהול 

 על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה.
 

 :הסיכונים העיקריים להערכת ההנהלה הינם, תחנת הכחומתחילת ההפעלה המסחרית של  2016בדצמבר  31נכון ליום 
חשמל ושינויים בתעריפי עומס מערכת וזמן )תעו"ז( ברגולציה החלה על תחום הפעילות כפי שאושר על ידי רשות ה שינוי

 בפרט, שינוי בעלויות רכישת הגז ושינויים אחרים במצב שוק החשמל והגז, אירועים מדיניים וביטחוניים.
 
 חוץ ומטבע מדד סיכון (1)
 

פה , חשו12קבלן התחזוקה וספק הגז כמפורט בביאור  ,כתוצאה מהתקשרות החברה בהסכם עם קבלן הבניה 
( לרכישת Forwardעל מנת לצמצם חשיפה זו נקשרה החברה בעסקאות אקדמה ) .שקל/החברה לשינויים בשער הדולר

 .דולר כנגד שקל
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 )המשך(פיננסיים  מכשירים - 16יאור ב
 

 )המשך( סיכוני שוק ה.
 
 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכון (1)
 

 )המשך( החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ )א(
 

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
 

 2016בדצמבר  31ליום   

   צמוד     

   למדד   פריט  

   המחירים  לא  

 סה"כ דולר לצרכן לא צמוד פיננסי  באלפי ש"ח

 
       נכסים שוטפים:

 80,967 5,994 - 74,973 -  מזומנים  מזומנים ושווי

 294,351 - - 294,351 -  לקוחות
 37,174 - - - 37,174  חייבים ויתרות חובה

       

       נכסים שאינם שוטפים:

 411,574 139,294 - 272,280 -  פיקדונות מוגבלים

 45,938 - - - 45,938  הוצאות מראש
 4,170,151 - - - 4,170,151  רכוש קבוע

 8,551 - - - 8,551  רכוש בלתי מוחשי
       

       שוטפות:התחייבויות 
 197,389 - 197,389 - - חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 80,000 - 80,000 - - חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים

 293,613 52,144 - 241,469 -  ספקים 

 9,152 4,800 - 1,610 2,742  זכאים ויתרות זכות
       

       התחייבויות שאינן שוטפות: 
 3,367,832 - 3,367,832 - -  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 151,638 - 151,638 - - הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים 

 35,700 - - - 35,700  לפירוק ושיקום       פרשהה
 65,618 - - - 65,618  התחייבויות מיסים נדחים 

 160 - - - 160  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 

       
      סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין  
 847,604 88,344 (3,796,859) 398,525 4,157,594  והתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים 
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 )המשך(פיננסיים  מכשירים - 16יאור ב
 

 )המשך( סיכוני שוק ה.
 
 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכון (1)

 )המשך( ומטבע חוץהחשיפה לסיכון מדד  )א(
 

 לסיכון מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן: חברהחשיפת ה
 

 2015בדצמבר  31ליום   

   צמוד     
   למדד   פריט  
   המחירים  לא  

 סה"כ דולר לצרכן לא צמוד פיננסי  באלפי ש"ח

 
       נכסים שוטפים:

 51,894  9,067  -  42,827  -   מזומנים  מזומנים ושווי

 278,982  -  -  278,982  -   לקוחות
 31,994  -  -  -  31,994   חייבים ויתרות חובה

 29,485  -  -  29,485  -   פיקדונות משועבדים 

 646  646  -  -  -   נגזרים מכשירים פיננסיים

       

       נכסים שאינם שוטפים:

 335,085  -  -  335,085  -   פיקדונות מוגבלים

 46,918  -  -  -  46,918   הוצאות מראש
 4,386,971  -  -  -  4,386,971   רכוש קבוע

 8,391  -  -  -  8,391   רכוש בלתי מוחשי
       

       התחייבויות שוטפות:
 170,722  -  170,722  -  -  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 130,000  -  130,000  -  -  מצדדים קשוריםחלויות שוטפות של הלוואות 

 247,129  28,986  -  218,143  -   ספקים 

 16,906  12,405  -  1,326  3,175   זכאים ויתרות זכות
       

       התחייבויות שאינן שוטפות: 
 3,316,740  -  3,316,740  -  -   הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 396,259  -  396,259  -  -  מצדדים קשוריםהלוואות לזמן ארוך  

 35,170  -  -  -  35,170   לפירוק ושיקום       פרשהה
 60,882  -  -  -  60,882   התחייבויות מיסים נדחים 

 160  -  -  -  160   התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 
       

      סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין  
 796,398  (31,678) (4,013,721) 466,910  4,374,887   והתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים 

 



 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2016בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

34 

 )המשך( פיננסיים מכשירים - 16יאור ב

 
 סיכוני שוק )המשך( ה. 

 
 ומטבע חוץ )המשך(סיכוני מדד  (1)

 
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ )המשך( )א(

 
 הינה כדלקמן:בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ה לסיכון מטבע חוץ חברחשיפת ה

 
 

2016בדצמבר  31ליום    
   ערך נקוב מטבע/הצמדה  מטבע/הצמדה  
דולר ליונייבמ לשלם לקבל  פקיעה ימועד   שווי הוגן 
 אלפי ש"ח     

 
      :לגידור המשמשים מכשירים

      
 - - - שקל דולר חליפין חוזי אקדמה על שערי

 
 

2015בדצמבר  31ליום    
   ערך נקוב מטבע/הצמדה  מטבע/הצמדה  
דולר ליונייבמ לשלם לקבל  פקיעה ימועד   שווי הוגן 
 אלפי ש"ח     

 
      :לגידור המשמשים מכשירים

    29.1.2016-   
646  31.03.2016 20 שקל דולר חליפין אקדמה על שעריחוזי   

 
 ניתוח רגישות )ב(

 
בדצמבר ושינוי  31שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח, כאמור להלן, לתאריך 

במדד המחירים לצרכן, היו מגדילים )מקטינים( את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן. 
פשריים הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם א

באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי 
 הריבית, נשארו קבועים. 

 
2016בדצמבר  31ליום    2015בדצמבר  31ליום    

 ירידה עליה ירידה עליה  

 רווח והפסד רווח והפסד רווח והפסד רווח והפסד   
"חש אלפי הערה  ש"חאלפי    אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

      שינוי בשער החליפין של:
(1) 5% -דולר ארה"ב ב  4,417 (4,417)   2,270  (2,107)  

(1) 10% -ב"ב ארה דולר  8,834 (8,834)   4,458  (4,295)  
(2) 1% -שינוי במדד המחירים לצרכן ב  (37,969)  37,969 (39,842)   39,842  
(2) 2% -שינוי במדד המחירים לצרכן ב  (75,937)  75,937 (79,685)   79,685  

 
 נגזרים, ספקים וזכאים במט"ח. פיקדונות מוגבלים, מן,מזומיתרות  בעיקרה נובעת הרגישות (1)
 
 השפעת השינוי בשער החליפין של הדולר ומדד המחירים לצרכן על הרווח והפסד זהה להון. (2)

 
  



 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2016בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 16יאור ב
 

 שוק )המשך( סיכוני ה.
 

 סיכון שיעורי ריבית (2)
 

חשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים בעקום הריבית, בשל  תהיהי החברה 2015בדצמבר  31ליום 
החברה מכשירי החוב של החברה נושאים ריבית בשיעור קבוע.  החזקה בנגזרים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן.

 חברהה 2016בדצמבר  31ליום  וים בעקום הריבית בשל השפעה שאינה מהותית.לא הציגה ניתוח רגישות בגין שינ
 .נגזרים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגןמאחר ואין ברשותה  חשופה לשינויים בשווי הוגן אינה

 
  שווי הוגן .ו
  מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד (1)

 חייבים, מזומנים ושווי מזומנים לרבות מסוימים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של בספרים הערך
 מצדדים הלוואותו זכות ויתרות זכאים, ספקים, נגזרים פיננסיים מכשירים, משועבדים פיקדונות, חובה ויתרות

 .שלהם ההוגן לשווי קרוב או תואם קשורים
 

  :כדלקמן הינם, הכספי המצב על בדוח המוצגים בספרים והערכים הפיננסיות ההתחייבויות של ההוגן השווי
בדצמבר 31ליום     

  2016 2015 

 שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     :שוטפות שאינן התחייבויות

 4,234,799  3,487,462  3,798,313 3,565,221 )*( ארוך לזמן מבנקים הלוואות
     

 
  כולל חלויות שוטפות. )*(

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן (2)
שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים, היכן שמתייחס, מבוססים על עקומת 

אשראי קבוע מתאים, , בתוספת מרווח בהיררכיית השווי ההוגן( 2)רמה  התשואה הממשלתית למועד הדיווח
 והיו כדלקמן:

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 באחוזים 
 

 3.9% 4.6% 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  ●
  

 2016בדצמבר  31ליום   

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

     נגזרים:מכשירים פיננסיים 
 - - - - חוזי אקדמה על שער החליפין

 
 2015בדצמבר  31ליום   

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     נגזרים המשמשים לגידור:

 646  -  646 -  חוזי אקדמה על שער החליפין

 



 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2016בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 17ביאור 
 
  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .א
  

   :(שוק בתנאי הינן )כל העסקאות עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאותלהלן פרטים בדבר 
    
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2015 2016 2014 2015 2016  באלפי ש"ח
 היתרה בדוח על המצב הכספי סכומי העסקאות  העסקה מהות  צד קשור/בעל עניין

 
בעל מניות בעל 

 השפעה מהותית
למת עבודות הקשורות , להש2015מחודש פברואר  ום בע"מיזהסכם עם א חברהל

 12,405  4,140 - *58,272  - בהקמת התחנה.
           

בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

לצורך תפעול ואחזקת תחנת הכוח לרבות , חברת שתכא"אהסכם עם  חברהל
התשלומים יתבצעו על בסיס . 2012רכש של חלקי חילוף החל מחודש נובמבר 

( בדבר התקשרות של 4)א12. )ראה גם ביאור , לאורך תקופת ההסכםחודשי
 27,918  32,680 87,956  126,205  128,147 (חברת איזום בע"משתכא"א בהסכם לקבלנות משנה עם 

             
בעל מניות בעל 

 השפעה מהותית
לצורך קבלת שירותי בע"מ,  חברת קו צינור אילת אשקלוןהסכם עם  חברהל

התשלומים . 2013אחסנת סולר ושימוש במשאבות חירום, החל מחודש יולי 
 -  - 3,654  3,619  3,596 ((6)א12)ראה גם ביאור  תקופת ההסכם., לאורך רבעונייתבצעו על בסיס 

                
בעל מניות בעל 

 השפעה מהותית
לחברה הסכם עם חברת שתא"א לחכירת הקרקע עליה הוקמה תחנת הכוח. 

 -  - 5,035  3,928  3,892 ((.2)א12)ראה ביאור 
                

בעל מניות בעל 
 השפעה מהותית

לחברה הסכם עם חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ לשכירת שטחים 
 -  - -  251  151 2015תפעוליים בסמוך לתחנת הכוח, החל מחודש מרץ 

             
 5,080  2,035 33,891  44,401  27,252 לחברה מספר הסכמים עם חברות קשורות לצורך מכירת חשמל. חברות קשורות

       
 -  - -  -  86 לרכישת חשמל עם חברת רמת נגב אנרגיה.   הסכם חברהל חברה קשורה

       
           

 1,460  720 2,769  **5,419  2,113 הטבות למנכ"ל החברה.  אנשי מפתח ניהוליים
 
 כרכוש קבוע כנגד התחייבות לשלם 2014הסכום הוכר בשנת  *
 .2015 -ו 2014הסכום כולל בונוס בגין השנים  **
 

 התחייבות החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין ב.

 

 
 תנאי ההלוואה

 
   בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 באלפי ש"ח

    
 

 ערך נקוב
תנאי 
 פרעון

% 
 ריבית

בסיס 
 הצמדה

 

2016 2015     
               

     526,259  231,638  מדד 10% )*( 231,638   ות מצדדים קשוריםהלווא
               
עד למועד ההפעלה במסחרית נצברו בקרן ההלוואות. ההלוואות יוחזרו בהתאם להוראות הסכמי המימון, ראה ם קשורים מצדדילוואות הות המימון בגין הצאהו )*(

 .א.1א. 12ראה ביאור  -בקשר להתחייבות בעלי המניות להעמדת מימון בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה  . 10אור יגם ב
 



 

37 

 

 ישראליים חשבונאות לכללי התאמות - 18 ביאור
 

 המאזן א.
 

 2016בדצמבר  31ליום   

 כללי חשבונאות השפעת המעבר   
  IFRS המקובלים בישראל לתקינה ישראלית 

 אלפי ש"ח "חש אלפי אלפי ש"ח  

 
    רכוש שוטף

 80,967 - 80,967 מזומנים ושווי מזומנים
 294,351 - 294,351 לקוחות

 37,174 - 37,174 חייבים ויתרות חובה

 412,492 - 412,492 שוטפים נכסים"כ סה

    
    השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 411,574 - 411,574 פיקדונות מוגבלים
 45,938 - 45,938 מראש הוצאות

 4,185,726 15,575 4,170,151 רכוש קבוע
 8,551 - 8,551 מוחשי בלתי רכוש

 4,651,789 15,575 4,636,214 נכסים שאינם שוטפים"כ סה

    
 5,064,281 15,575 5,048,706 סה"כ נכסים

    
    התחייבויות שוטפות

 197,389 - 197,389 הלוואות מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות של
 80,000 - 80,000 חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים

 293,613 - 293,613 ספקים
 9,152 - 9,152 זכאים ויתרות זכות

 580,154 - 580,154 שוטפות התחייבויות"כ סה

    
    התחייבויות לזמן ארוך

 3,367,832 - 3,367,832 תאגידים בנקאייםמ לוואותה
 151,638 - 151,638 מצדדים קשוריםהלוואות 

 35,700 - 35,700 הפרשה לפירוק ושיקום
 65,618 - 65,618 התחייבויות מסים נדחים

 160 - 160  בגין הטבות לעובדים, נטו התחייבויות

 3,620,948 - 3,620,948 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    
 863,179 15,575 847,604 הון עצמי

    
 5,064,281 15,575 5,048,706 סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 )המשך(ישראליים חשבונאות לכללי התאמות - 18 ביאור
 

 דוח רווח והפסד ב.
 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 כללי חשבונאות השפעת המעבר   
  IFRS בישראלהמקובלים  לתקינה ישראלית 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 2,299,565 - 2,299,565 הכנסות

    
    עלות הפעלת תחנת הכוח:

 550,401 - 550,401 עלויות אנרגיה
 1,104,826 - 1,104,826 רכישות חשמל ושירותי תשתיות

 209,753 696 209,057 פחת והפחתות
 141,132 - 141,132 עלויות הפעלה אחרות

    
 2,006,112 696 2,005,416 סה"כ עלות הפעלת תחנת הכוח:

    
 293,453 (696) 294,149 רווח מהפעלת תחנת הכוח

    
 19,178 - 19,178 הוצאות הנהלה וכלליות

    
 274,275 (696) 274,971 רווח תפעולי

    
 7,025 - 7,025 הכנסות מימון
 (226,054) - (226,054) הוצאות מימון

 (219,029) - (219,029) נטומימון ,  וצאותה
    

 55,246 (696) 55,942 הכנסה על מסים לפני רווח
    

 (4,736) - (4,736)  הכנסה על מסים
    

 50,510 (696) 51,206 רווח כולל לשנה

 
על בעסקאות אקדמה  נובעות מהטיפול החשבונאי 2016בדצמבר  31התאמות לתקינה הישראלית במאזן ליום  ג.

. ההתאמות מופחתות על פני אורך החיים של תחנת הכח בתקופת הקמת התחנהסיכוני המטבע שביצעה החברה 
חוזי האקדמה על שער החליפין משמשים לגידור  2016בדצמבר  31החל ממועד ההפעלה המסחרית. נכון ליום 

 כלכלי ומוצגים במאזן על פי שווים ההוגן.



  1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
 )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ(

 )"החברה"(

 

 ג' לתקנות ניירות ערך9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 2016 בדצמבר 31ליום 

 
  



  2 

 

 

 

 מ"קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
 

 ג' לתקנות ניירות ערך9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 2016 בדצמבר 31

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד      

 3 דוח רואה החשבון המבקר

  :ש"חנתונים כספיים באלפי 

 5-6 והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהנכסים 

 7 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

 8-9 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

  ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

 10 התפתחויות בעסקי החברה )סולו(כללי;  .א

 13 חדשים לפני יישומם  IFRSמידע נוסף בדבר תקני .ב

 15 ושווי מזומנים המיוחסת לחברה יתרות המזומנים .ג

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

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

גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים לחברה )ללא סכומים בגין  .ו

חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא 

 סכומים בגין חברות מוחזקות(

18 

 21 חברות מוחזקות הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם .ז

 24 הלוואות .ח

 25 דיבידנד .ט

 

 

 

 

 

 
 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 
 

 לכבוד

 בעלי המניות של

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ(

 

 א.ג.נ.,
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה הנדון: 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 2016בדצמבר,  31החברה(, ליום  –בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ( )להלן  של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקבוצה. אחריותנו היא 

 לחוות דעה על מידע כספי נפרד זה בהתבסס על ביקורתנו.
 

מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות  לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד
ואשר חלקה של החברה ברווחי  2016בדצמבר,  31אלפי ש"ח ליום  417,166-המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ

ן חברות אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אות 9,356-החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתינו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן 

 חברות מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

 ולשנים שהסתיימו באותם תאריכים בוקרו על ידי 2014 -ו 2015בדצמבר  31המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 
כללו חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית  2015במרס  19-ו 2016במרס  29רואי חשבון אחרים אשר הדוחות שלהם מיום 

 תשומת לב בנוגע למצבה הכספי של הקבוצה ובדבר תובענות ייצוגיות ואישור תביעות נגזרות שהוגשו.
 

שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה 1973-של רואה חשבון(, התשל"ג

סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 
ת הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים בסכומים ובמידע שבדוחו

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הקבוצה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 
 אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות לדעתנו

 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 

ע הכספי הנפרד בדבר בקשות . למיד17בביאור א. אנו מפנים את תשומת הלב לאמור מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל

 .תובענות ייצוגיות ונגזרות שהוגשו, בין היתר, כנגד הקבוצהלאישור 
 
 
 
 
 

 אביב,                                       קסלמן וקסלמן-תל
 רואי חשבון                              2017במרס  23

  PricewaterhouseCoopers International Limited -חברה בפירמה                                            
 



 
 

 מ"יזמות ואנרגיה בע קבוצת עמוס לוזון
 

 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

 מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליוםהמיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
הכספיים דוחות ה - )להלן 2016 של החברה לשנת המפורסמים במסגרת הדוח התקופתי 2016בדצמבר,  31
 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ג'9לתקנה מאוחדים(, המוצגים בהתאם ה
 

 המאוחדים.הכספיים לדוחות  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 המאוחדים.הכספיים בדוחות  .ב.1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

 
 

 בדצמבר 31ליום     

    2016  2015 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       רכוש
       :נכסים שוטפים

 4,191  3,016  ג.  מזומנים ושווי מזומנים
 67,895  96,688  (3.ד  השקעות לזמן קצר

 1,625  7,925  (3.ד  והכנסות לקבל  לקוחות
 5,580  8,838  (3.ד  חייבים ויתרות חובה

 33,217  13,500  (1ז.  הלוואות לחברות מוחזקות
 370,408  162,578    למכירהודירות מלאי בניינים 

 7,000  7,000    נכסים מוחזקים למכירה

    299,545  489,916 

       
       

       :נכסים לא שוטפים
 87,015  83,298  (1ד.  יתרות חייבים לזמן ארוך

 478,435  502,456  ח (,1.ז  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות, נטו
 145  14    נכסים בשל הטבות לעובדים

 2,421  2,421    מלאי קרקעות לבניה
 1,065  852     רכוש קבוע

 26,792  27,593  ו.  מסים נדחים

       
    616,634  595,873 

       
    916,179  1,085,789 

 
 
 
 
 
 

 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי
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 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

 
 

 בדצמבר 31ליום     

    2016  2015 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  
       התחייבויות והון

       :התחייבויות שוטפות
 129,269  116,007  (2.ה  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 55,442  55,224  (2.ה  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 14,276  12,723  (3.ה  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 11,157  9,231  (3.ה, (1.ה  זכאים ויתרות זכות
   24,034  (3ה.  הלוואה מבעל שליטה

 66,045  50,190    מקרקעין התחייבות בגין רכישת
 262,332  71,336    מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

       

       
    338,745  538,521 

       
       התחייבויות לא שוטפות:

 81,533  78,557    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 3,066  2,670  (2.ה  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים

 14,702  98,294  (1ה.  הלוואה מהחברה האם
 230,683  174,855  (3.ה, (2.ה  אגרות חוב

       
    354,376  329,984 

       
       הון:

 257,799  257,799    הון מניות 
 163,423  163,423    פרמיה על מניות

 73,715  94,650    קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה
קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות 

 (179,008)  (190,463)    שליטה
 415,130  415,130    שטר הון מבעלי שליטה

 (452,803)  (512,060)    יתרת הפסד
 (60,972)  (5,421)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
 217,284  223,058    סה"כ הון 

       
    916,179  1,085,789 

       
 
 
 

 .2017 במרס 23: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 
 

     

 עמוס לוזון
  הדירקטוריון"ר יו

 ארז תיק
 "ל מנכ

 אלון חבר 
 "ל כספיםסמנכ

 
 
 
 

 .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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 יזמות ואנרגיה בע"מקבוצת עמוס לוזון 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

    2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

         הכנסות
         

 227,314  218,788  327,427    הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע עבודות ושכירות
         

         עלות ההכנסות
         

 131,379  105,202  167,407    עלות מכירת בניינים, קרקעות, מביצוע עבודות ושכירות

 84,208  102,023  113,867  (2.ז  עלות מתן שירותי בניה מחברה מוחזקת

         
    281,274  207,225  215,587 
         

 11,727  11,563  46,153    רווח גולמי
         

 (400)  (300)  -    ירידת ערך נדל"ן להשקעה
 (1,893)  (2,661)  (1,341)    הוצאות מכירה ושיווק

 (15,683)  (14,706)  (12,281)    כלליותוהוצאות הנהלה 
 (1,838)  -  2,700  (2.ז  מוחזקתדמי ניהול בגין חברה הכנסות )הוצאות( 

 (247,615)  (133,694)  (65,984)    מוחזקותחברות הפסדי ב חלק החברה
         

 (255,702)  (139,798)  (30,753)    הפסד תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות
         

 (666)  1,363  (14,273)    הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו
         

 (256,368)  (138,435)  (45,026)    רווח )הפסד( תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( אחרות
         

 1,905  175  15    הכנסות מימון
 (26,843)  (24,726)  (30,894)    הוצאות מימון

 20,600  35,981  9,490  (3.ז  מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות הכנסות

         
 (260,706)  (127,005)  (66,415)    הפסד לפני מסים על ההכנסה

 15,724  9,798  (7,053)    מסים על ההכנסה 

         
 (276,430)  (136,803)  (59,362)    הפסד המיוחס לחברה 

         
         המס(: )לאחר השפעת הכולל אחר המיוחס לחבר הפסד

         
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 

         בהתקיים תנאים ספציפיים:
 5,973  (20,907)  55,551    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

         
         סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 253  (51)  107    מוחזקתרווח אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת בחברה 

         

 (270,204)  (157,761)  (3,704)    סה"כ הפסד כולל המיוחס לחברה
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 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       - החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
 (276,430)  (136,803)  (59,362)  הפסד המיוחס לחברה

       
של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       : החברה
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
 422  320  237  פחת והפחתות

 4,338  (11,430)  21,389  הוצאות מימון, נטו
 91  67  131  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 37,059  -  -  הפרשה לירידת ערך מלאי
 15,724  9,798  (7,053)    מסים על ההכנסה

 400  300  -  נכסים מוחזקים למכירהבשווי ההוגן של ירידה 
 -  -  16,127  מעלייה לשליטה בחברת רונסון הפסד

       
 247,615  133,694  65,984  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

  96,815  132,749  305,649 
       

       החברה:שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
 (263)  1,594  (6,300)  והכנסות לקבל בלקוחות)עלייה( ירידה 
 1,754  (16,735)  3,492  בחייבים ויתרות חובה )עלייה( ירידה
 40,805  32,697  149,809  נטו ,בניינים למכירהמקרקעין, דירות ובמלאי ירידה 

 2,317  13,829  (4,529)  עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 (26,120)  (1,567)  35,626  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 1,801  (3,143)  1,861  שינוי ביתרות שוטפות עם חברות מוחזקות, נטו
 15,053  10,233  (190,996)  מקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירותעלייה )ירידה( ב

  (11,037)  36,908  35,347 
       ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור: מזומנים

 (29,622)  (24,433)  (21,489)  ריבית ששולמה
 375  5,481  15  ריבית שהתקבלה

 -  -  -  דיבידנד שהתקבל 
 -  (135)  (121)  מיסים ששולמו

  (21,595)  (19,087)  (29,247) 

 35,319  13,767  4,821  שנבעו מפעילות שוטפת של החברה נטומזומנים 

       
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 )המשך( נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
       :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

 (63)  (106)  (24)   רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 -  -  -  נטו
 (136,277)  (247,089)  (33,173)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות 

 -  6,863  -  מתן )קבלת( הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה
 -  -  -  השקעה בחברות מוחזקות

 5,200  -  -  תמורה ממימוש נכסים מוחזקים למכירה
 21,678  20,219  (28,791)  גביית )הפקדת( פקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו

 (11,920)  -  -  מוחזקת מחברה דיבידנדהחזר 

 (121,382)  (220,113)  (61,988)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה:
 29,896  -    אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקההנפקת 

 (114,291)  (111,088)  (54,947)  אגרות חוב ןפרעו
 130,000  -    בדרך של זכויות תמורה מהנפקת מניות

 3,956  -    קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים
 -  -  24,600  קבלת הלוואה מבעל השליטה

 25,000  240,000  100,000  מגזית ישראלקבלת הלוואה 
 (5,572)  (396)  (396)  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך ןפרעו

 11,618  69,076  (13,265)  מתאגידים בנקאיים, נטואשראי לזמן קצר 
 80,607  197,592  55,992  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

       
 (5,456)  (8,754)  (1,175)  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה

 18,401  12,945  4,191  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
 12,945  4,191  3,016  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת

       
       - במזומן שלא מהותית פעילות

 217,509  197,621  -  המרת הלוואת בעלים לדורי בנייה מול שטר הון

 
 
 
 
 
 
 

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



 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 )המשך( מידע נוסף
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 :; התפתחויות בעסקי החברה )סולו(כללי .א
 

לתקנות  ג'9מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  (1
אלא אל  ההפניות בבאורים .1970-ניירות ערך )דוחות כספיים ומיידיים(, התש"ל

"הדוחות הכספיים המאוחדים" הינן אל הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 .2016בדצמבר  31

 
)פיתוח( בע"מ ישראל  גלוב-גזית יתה מצויה החברה בשליטתיה 2011החל משנת  (2

, אשר הינה חברה גזית ישראל( -)להלן )באמצעות חברות בת פרטיות שבשליטתה(
מכרה גזית ישראל את מלוא  2016בינואר  14. ביום בע"מ גלוב-פרטית בשליטת גזית

, 2016בינואר  14החל מיום החזקותיה במניות החברה, בעסקאות בבורסה ומחוצה לה. 
 .)באמצעות חברה פרטית בבעלותו( עמוס לוזון מרהחברה הינה חברה בשליטתו של 

)במועד אישור  77.04%מניות של החברה המהוות מר עמוס לוזון מחזיק במועד הדוח 
. לפרטים נוספים אודות הון המניות המונפק של החברהמ( 76%-כ –הדוחות הכספיים 

 המאוחדים. .ג. לדוחות הכספיים1שינוי השליטה בחברה ראה באור 
 

לחילופי כהונות נוספים חילופי כהונות בחברה בעקבות חילופי השליטה, ו בדבר לפרטים
במהלך שנת הדוח ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, ראה באור שאירעו בחברה 

כון למועד אישור הדוחות הכספיים, מכהן מר נלדוחות הכספיים המאוחדים.  (ו(2.ד.30
 .עמוס לוזון כיו"ר דירקטוריון החברה, ומר ארז תיק מכהן כמנכ"ל החברה

 
 החברה של החוב אגרות ומחזיקי הנאמנים מול אל החברה התנהלות בדבר לפרטים

 .המאוחדים הכספיים לדוחות .ז.17 באור ראה בעקבות חילופי השליטה כאמור
 

, הנוכחי לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם אישור התקבל 2016 במאי 29 ביום (3
 ".מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת"
 

מיליון  59 -הכירה החברה בהפסד בסך של כ 2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

שנבע, בין  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 137 -, לעומת הפסד בסך של כש"ח

דורי בניה(,  -בת, א. דורי בניה בע"מ )להלןהחברה ההיתר, מחלק החברה בהפסדיה של 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  136 -)לעומת הפסד של כ  ש"חמיליון  73 -בסך של כ

שלמת העסקה יוסף כי עד למועד ה .חברתיות נדרשות(-)לאחר התאמות בינ אשתקד(

רונסון(, טיפלה החברה בדוחותיה  -)להלן .RONSON EUROPE N.V ןבעניי

הכספיים בהשקעתה ברונסון לפי שיטת השווי המאזני. בשל כך, לשם איחוד דוחותיה 

 רשמההכספיים של החברה  שבדוחותיה ההפסד הנקי במסגרתהכספיים של רונסון, 

חזקת החברה ברונסון משיטת הש"ח שנבע ממעבר  מיליון 54של  בסךהחברה רווח 

 מיוחס"ח ש מיליון 70 של סך, בנוסף לרווח האמורמלא לראשונה.  לאיחוד המאזניהשווי 

קרן הון מהפרשי תרגום מטבע שיוחס להשקעה ברונסון  ביטול בגין פעמי חד להפסד

ד המלא לראשונה במסגרת ההון העצמי של מיום תחילת ההשקעה בה, והוצג עד לאיחו

 מיליון ש"ח. 54 -הרווח הכולל בגין העסקה מסתכם לכ החברה.

 

 על הרווח הכולל השפעה 

 ש"ח( במיליוני)

 54 רווח מעלייה לשליטה 

 (70) מימוש קרן הון תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 (16) סה"כ השפעה על הרווח הנקי

בגין גריעת קרן הון מתרגום תנועה בהון העצמי 

 דוחות כספיים של פעילות חוץ
70 

 

 54 השפעה על הרווח הכוללסה"כ 

 

 

לעומת  "חשמיליון  39 -לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 2016בדצמבר  31 ליום (4
 תוצאותיה בדבר נוספים לפרטים. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 47גרעון של 
 לדוחות. י.1 באור ראה בניה דורי של הכספיות ותוצאותיה החברה של הכספיות
לדוחות הכספיים  1 בבאור. מבלי לגרוע מכל האמור בהתאמה, המאוחדים הכספיים

המאוחדים, דירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה כי החברה תוכל לנהל 
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העומדות לרשותה, כדי את צורכי המזומנים שלה, בהתאם לפעילותה, נכסיה ולחלופות 
להמשיך ולעמוד בפירעון התחייבויותיה הכספיות בתקופה של לפחות שנתיים ממועד 

 הדוח.
 

 ידי גזית ישראל-עלת בעלים שהועמדו לחברה ות אשראי והלוואומסגרלפרטים בדבר  (5
ראה באור , ואשר הומרו לשטרי הון צמיתים 2015ועד לחודש יוני  2014בשנת 

לפרטים בדבר מסגרת אשראי  .המאוחדים הכספיים דוחותל.ג( 1..ד30 -ו.ב( 1.ד.30
.ד( 1.ד.30ראה באור  2015ידי גזית ישראל בחודש נובמבר -נוספת אשר הועמדה על

, 2017לפרטים בדבר עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר  לדוחות הכספיים המאוחדים.
.א. 33לאחר תאריך המאזן, המתייחסת בין היתר לשטרי ההון האמורים, ראה באור 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.
 

בשנת  אשר העמידה החברה לדורי בניהוהלוואות בעלים בדבר מסגרות אשראי לפרטים  (6
במסגרת  למניות, כתבי אופציה ושטר הון צמית, אשר הומרו 2015ועד לחודש יוני  2014

 המאוחדים. הכספיים לדוחות  י(-(ט(2. ב.2.11, ראה באורים 2015עסקה מחודש יוני 
 

 ח"ש מיליון 120 של בסך ישראל גזיתידי -שהועמד לחברה על אשראי קו בדבר לפרטים (7
החברה בסך ידי -על בניה לדורי שהועמדה גישור אשראי מסגרת, 2015בחודש נובמבר 

שהוענקה לדורי בניה  מכר אופציית ומימוש, 2015בחודש נובמבר  מיליון ש"ח 60של 
 -; וגבס רום -להלן) מ"בע( 1997) וקירוי חיפוי גבס רום מניות לרכישתידי החברה -על

 ראה, האמורה הגישור אשראי מסגרת ופירעון , בתנאים כפי שעודכנו,(עסקת רום גבס
 .המאוחדים הכספיים לדוחות (יא(2.ב.11-(ד( ו1.ד.30 באורים

 

 11 ביוםנכנסה לתוקפה המחייב עסקת רום גבס והיא הושלמה  2016במרס  28ביום  (8
תמורת סך  לחברה בניה מדורי גבס רום מניותבמסגרתה הועברו מלוא , 2016 באפריל

מיליון ש"ח, ורום גבס הפכה לחברה בת בבעלותה המלאה )במישרין( של  106כולל של 
 התקבלהששילמה החברה לדורי בניה בגין האופציה האמורה  המימוש מורתהחברה. ת

 ישראל גזית ידי-על 2015בחודש נובמבר  לחברה שהועמד אשראי קו מתוך בחברה
, לאחר תאריך המאזן, 2017כאמור. לפרטים בדבר עסקה עם גזית ישראל מחודש ינואר 

.א. לדוחות הכספיים 33המתייחסת בין היתר לקו האשראי האמור, ראה באור 
 המאוחדים.

 
.ב. לדוחות 14לעניין סטטוס מסגרות אשראי והלוואות החברה בבנקים ראה באור  (9

 הכספיים המאוחדים.
 

 מארגני, שלישיים צדדים עם אופציה בהסכם החברה התקשרה 2016 בינואר 11 ביום (10
 האופציה למחזיקי החברה העניקה במסגרתו(, האופציה מחזיקי -להלן) רכישה קבוצות

 ר"מ 8,500-כ של בשטח קרקע בחטיבת זכויותיה יתרת את מהחברה לרכוש זכות
 לפרטים. מגרשים לשלושה זו התקשרות לצרכי שחולקה, תקווה בפתח אריה בקריית

 למימוש האופציה ממחזיקי החברה שקיבלה המימוש והודעות האמור ההסכם בעניין
 הכספיים לדוחות (5.א.)8באור ראה האמורים המגרשים לשלושת בהתייחס האופציה

 .המאוחדים
 

 לרכישת 2016 בפברואר 9 ביום החברה שפרסמה נוספת רכש הצעת אודות לפרטים (11
 הוחזקו אותה עת אלש בניה דורי של המונפק ההון יתרת את היוואשר , בניה דורי מניות

 ראה, הושלמה לא ובהתאם לתנאיה בהתאם במלואה נענתה לא אשר, החברה ידי-על
 .השנתיים הכספיים לדוחות (יב(2.ב.11 באור

 
לפרטים בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שהתקיימה בחודש  (12

סדר יומה שיפוי, פטור, ביטוח, שינוי שם ועקרונות הסכם לתיחום , אשר על 2016מרס 
, פעילות בין החברה לבין בעל השליטה בה לרבות לעניין תוצאות האסיפה האמורה

, ראה במסגרתה אושרו הנושאים האמורים למעט פטור ועקרונות הסכם תיחום הפעילות
 לדוחות הכספיים המאוחדים.  (ד(3.ד.30באור 

 

 החוב אגרות דירוג להורדת ביחס 2016 בינואר 14 מיום מדרוג הודעת תאודו לפרטים (13
 הארכת על מדרוג הודעת ואודות 3Baa לדירוג 3A מדרוג החברה שלז'( -)סדרות ו' ו

 מדרוג הודעתולפרטים בדבר , 2016 באפריל 26 מיום ודאי לא כיוון עם האמור הדירוג
 החוב אגרות סדרות דירוג עלאתלה ביחס, לאחר תאריך המאזן, 2017בפברואר  2 מיום
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ועל הוצאת דירוג אגרות החוב האמורות של  2Baaלדירוג  3Baa מדרוג האמורות
 לדוחות .ג.33 באור ראוהחברה מרשימת הבחינה עם כיוון לא וודאי והציבה אופק יציב, 

 .המאוחדים הכספיים
 

אנרגיה  אלומיי של החזקתה שיעור הגדלת לשם השנייה האופציה מימוש בדבר לפרטים (14
 1%-ב( אנרגיה דורי -להלן) מ"בע תשתיות אנרגיה דורי. א-בנקיה, שותפות מוגבלת, 

 לדוחות(א( 2.א.11 באור ראה, אנרגיה דורי של נוספות מניות הקצאת של דרך על נוסף
 . המאוחדים הכספיים

, ייעודית פרטית חברה עם מיזוג בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 באפריל 13 ביום (15
 ולא המיזוג לביצוע ייעודי באופן הוקמה אשר, החברה של( 100%) המלאה בבעלותה
המיזוג  לצורך למעט, הקמתה ממועד החל אחרת או/ו עסקית פעילות כל בה התקיימה

 בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום. האמור
 התקיימותועם , במסגרתה אשר, החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי על מיזוג עסקת

 מניותיה שכל פרטית בת חברה להיות בניה דורי תהפוך, שנקבעו בה המתלים התנאים
דורי  של, מניותיה האמור הושלם המיזוג 2016ביולי  24ביום . החברה ידי על יוחזקו

בניה נמחקו מן המסחר בבורסה והיא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה 
וכן חדלה  ,, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברותבבעלות מלאה של החברה פרטית

 (יג(2.ב.11 באור ראה ,נוספים לפרטיםלהיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 
 .דוחות הכספיים המאוחדיםל

 

 הכספיים לדוחות ד.19 באור ראה, להם צד שהחברה המשפטיים ההליכים פירוט בדבר (16
 .המאוחדים

 
 כנגד, היתר בין, שהוגשו נגזרות תביעות ולאישור ייצוגיות תובענות לאישור בקשות בדבר (17

 .המאוחדים הכספיים לדוחות (4-(3.ד.19 באור ראה, החברה
 

 התקיימה אשר, החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה בדבר לפרטים (18
החשבון המבקרים החלפת רואי , חיצוני דירקטור מינוי יומה סדר על 2016 מאי בחודש
 האסיפה ותוצאות, השליטה בעל של קרובה של העסקה תנאי אישורו חברהשל ה

 באור ראה, במסגרתן אושרו ההחלטות האמורות למעט מינוי הדירקטור החיצוני
 .המאוחדים הכספיים לדוחות (ז(3.ד.30
 

 (4.א.)8 באור ראה ביהוד" אוויה" מלון הזכויות מכירת עסקת השלמת בדבר לפרטים (19
 .המאוחדים הכספיים לדוחות

 
שהתקיימו  החברה של המניות בעלי שלנוספות  מיוחדות כלליות אסיפות בדבר לפרטים (20

, שהוצעו מועמדים מבין לחברה חיצוני דירקטור מינוי יומן סדר על אשר, 2016בשנת 
חיצוני , ומינויו של דירקטור תוצאותיהן לרבות, זה בעניין פתיחה המרצת הגשת לרבות

 .המאוחדים הכספיים לדוחות (ד(2.ד.30 באור ראה, 2016נוסף לחברה בחודש נובמבר 
 

ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה  ידי על לחברההלוואות שהועמדו  בדבר לפרטים (21
, בעלת השליטה( -)להלן פרטית בבעלותו של בעל השליטה בחברה מר עמוס לוזון

 ראה, ןבגדר ועמדוהש ובטחונות, אביב בתל הפיל במתחם בקשר עם פרויקט החברה
 .המאוחדים הכספיים לדוחות (6.א.)8 באור

 
ובשנת  2016החזר הלוואות בעלים שביצעה דוראד אנרגיה בע"מ בשנת  בדבר לפרטים (22

 .המאוחדים הכספיים לדוחות (א(2.א.11 באור ראה, לאחר תאריך המאזן, 2017
 

לפרטים אודות הסכם למכירת מניות של החברה ומתן אופציה לרכישת מניות נוספות בו  (23
(ה( 2.ד.30ראה באור  2016תיק בחודש אוגוסט התקשרה בעלת השליטה עם עו"ד ארז 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.
 

לפרטים בדבר עדכון להסכם הקומבינציה עם בעלי הזכויות במקרקעין במתחם הפיל  (24
לדוחות  (6.א.)8, ראה באור 2016בתל אביב, בו התקשרה החברה בחודש ספטמבר 

 הכספיים המאוחדים.
 

 -להלן) .Ronson Europe N.V מכרה במסגרתהבוצעה עסקה , 2016 דצמבר חודשב (25
 -להלן( )ישראל תיאטראות קבוצת בשליטת הולנדי תאגיד) .ITR 2012 B.V -ל (רונסון
ITR ,)כפרויקט הידוע רונסון של ן"נדל בפרויקט ובעקיפין במישרין זכויותיה מלוא את 
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"NOVA "בוצע אשר, זלוטי אלפי 175,119-כ של מעודכן סך תמורת שבפולין בוורשה 
 וכנגד רונסון ידי-על( 38.9%) ברונסון  ITRהחזקות מלוא של עצמית רכישה כנגד

 סך, האמור במזומן התשלום . מתוךזלוטי מיליון 34.3-כ של מעודכן בסך במזומן תשלום
 מיליון 9.9-כ של בסך והיתרה, ITR ידי-על במזומן לרונסון שולם זלוטי מיליון 24.3-כ של

 של המניות בעלי של כללית אסיפה לאחר בסמוך ITRידי -על לרונסון תשולם זלוטי
 1 ביום או 2016 בשנת רונסון תוצאות בגין דיבידנד חלוקת תאושר במסגרתה רונסון
 . המוקדם לפי, 2017 ביוני

 

ידי התאגידים -על  ITR-מיליון זלוטי ישולם ל 8.25מתוך הסכום האמור, סך של 
, באמצעותם מחזיקה החברה במניות רונסון. לפרטים נוספים אודות העסקה האמורה

 .המאוחדים הכספיים לדוחות (א(3.ב.11 באור ראה
 

 של החזקותיה שיעור גדל, רונסון ידי-על כאמור המניות רכישת נוכח, מהעסקה כתוצאה
 בעלת הינה והחברה רונסון של המניות מהון 66%-כ של לשיעור ברונסון החברה

 לראשונה מאוחדים רונסון של הכספיים דוחותיה בהתאם. ברונסון היחידה השליטה
דוחות הכספיים ל (א(3.ב.11 באור ראה נוספים לפרטים המאוחדים, כספייםה בדוחות

 המאוחדים.
 

 גזית, החברה בין, המאזן תאריך לאחר, 2017 בינואר 12 יוםלפרטים בדבר עסקה מ (26
של החברה  מניות של מהותית לא פרטית הקצאה בוצעה מכוחו, בעלת השליטהו ישראל
 האשראי קו במסגרת שנלקחו ההלוואות על שנצברה ריבית המרת כנגד ישראל לגזית

, היתר בין, בדבר, מתלים תנאים להתקיימות הכפופות, הסכמות הושגו וכן מגזיתהאמור 
; תשקיף לפי החברה ידי-על שיונפקו סחירות חוב לאגרות מגזית האשראי קו המרת
 שהנפיקה הון בשטר כלול שהיה ההמיר מהרכיב חלק של החברה של למניות המרה

 מכירת, ישראל לגזית החברה שהנפיקה ההון משטרי חלק תיקון, ישראל לגזית החברה
 של למפרע ביטול, השליטה לבעלת ישראל לגזית החברה שהנפיקה ההון שטרי יתרת
 לגזית השליטה בעלת ידי על מכר אופציית והענקת האמורים ההון שטרי על ריבית

 לחלופין או) ישראל גזית ידי-על שיוחזקו החברה למניות בהתייחס, תמורה ללא, ישראל
 דוחות הכספיים המאוחדים.ל. א.33 אורראה ב(, המיר הון שטר

 
אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  105,000,000לפרטים בדבר הנפקה לציבור של  (27

והודעה  להשלמה תשקיף פי על, המאזן תאריך לאחר, 2017 בינואר 31 ביוםשהושלמה 
, אנרגיה בדורי החברה של וזכויותיה החזקותיה מלוא לשעבוד אפשרות לרבות, משלימה

. ב.33 באור ראה, זה לעניין שנקבעו לתנאים כפוף האמורים החוב אגרות מחזיקי לטובת
 .להלן

 
לפרטים בדבר תנאי הכהונה של עו"ד ארז תיק כמנכ"ל החברה, אשר אושרו בחודש  (28

לדוחות הכספיים (ה( 2.ד.30, לאחר תאריך המאזן, ראה באור 2017פברואר 
 המאוחדים.

 
, לאחר תאריך 2017לפרטים בדבר עדכון מדיניות התגמול של החברה בחודש פברואר  (29

 לדוחות הכספיים המאוחדים. (ה( 2.ד.30המאזן, ראה באור 
 
 

 :חדשים לפני יישומם  IFRSתקני בדבר נוסף מידע .ב
 

1) IFRS-15 - לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה  
 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את  התקן

-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
31SIC   עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

  
 .לקוחות עם מחוזים הנובעות הכנסות על שיחול שלבים חמישה בן מודל מציג התקן 

 
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו
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2) IFRS 9  - מכשירים פיננסיים 
 

מכשירים  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 
התקן(  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39פיננסיים, המחליף את 

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 
 .IAS 39שבתחולת 

 
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות 

ות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעל
 הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות  -

 את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים,  -

וים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת לקבל תזרימי מזומנים המהו
 קרן.

 
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה 
על פי שווי הוגן. התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, 
וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת 
החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים 

 למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות 
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא  IAS 39שנדרשות לפי הוראות 

 נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. 
 

שמיוחס לשינויים בסיכון  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 
רווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או ייזקף ל -האשראי 

 הפסד. 
 

 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 
 

. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 אפשרי.
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 :המיוחסת לחברהנים ושווי מזומנים יתרת המזומ ג.
 

  
במטבע חוץ או 

   ללא   בהצמדה לו

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         
         2016 בדצמבר 31

 917  902  14  1  מזומנים
 2,099  2,099  -  -  שווי מזומנים

         
  1  14  3,001  3,016 

 
 

  
במטבע חוץ או בהצמדה 

   ללא   לו

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         
         2015 בדצמבר 31

 2,560  2,551  8  1  מזומנים
 1,631  1,631  -  -  שווי מזומנים

         
  1  8  4,182  4,191 

 
 :)ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים  .ד

 
המיוחסים  IAS 39-ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם לפרוט  (1

 לחברה:
 

 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  

     
     בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:הנמדדים נכסים פיננסיים 

 95  96  נאמנות קרנות 
     

 75,005  113,355  משועבדים ופקדונות , חשבונות ליווילקוחות, חייבים
     

 87,015  83,298  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
     
  196,749  162,115 

 
מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  (2

 המיוחסים לחברה: IAS 39 -בהתאם ל
 

, בשנה העוקבת ממועד הדוח פרעילההנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה עתידים  כל
למעט ליתרת ההכנסות לקבל בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת פרויקט להקמת 

  .ארוך לזמן חובה ויתרות חייבים לסעיף מוינה אשר, דוראדתחנת הכוח של 
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 IAS 39 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל (3

 המיוחסים לחברה:
 

 
 :2016בדצמבר  31
 צמוד  ללא   
 לדולר  הצמדה  

     
 -  96  רווח או הפסד בשווי הוגן דרךהנמדדים נכסים פיננסיים 

 -  27,959  קדונות משועבדיםיפ
 -  68,633  חשבונות ליווי

 -  7,925  לקוחות והכנסות לקבל
 -  8,838  חייבים ויתרות חובה

 83,298  -  ויתרות חובה לזמן ארוךחייבים 

     
  113,451  83,298 

 
 :2015בדצמבר  31
 צמוד  ללא   
 לדולר  הצמדה  

     
 -  95  רווח או הפסד בשווי הוגן דרךהנמדדים נכסים פיננסיים 

 -  67,800  חשבונות ליווי
 -  1,625  לקוחות והכנסות לקבל

 -  5,580  חייבים ויתרות חובה
 87,015  -  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

     
  75,100  87,015 

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

 :זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה (1
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח   

     
 1,294  490  שכר מוסדות ועובדים בגין

 3,726  2,198  ממשלתיים מוסדות
 6,137  6,543  הוצאות לשלם )בעיקר ריבית בגין אגרות חוב(

 -  -  בעלי עניין וצדדים קשורים

     
  9,231  11,157 

 14,702  98,294  הלוואה מגזית ישראל

  107,525  25,859 
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  הסיכון נזילות המיוחס לחבר (2

 
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי 

 התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 

 :2016בדצמבר  31 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 3עד 

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 

 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 123,405  -  -  -  2,345  505  120,555  ואחרים בנקאיים
 126,033  -  -  -  120,153  2,940  2,940  גזית ישראלהלוואה מ

 24,995  -  -  -  -  -  24,995  הלוואה מבעל השליטה
התחייבויות לספקים ולנותני 

 12,723  -  -  -  -  -  12,723  שירותים
 9,231  - - -  -  -  -  9,231  זכאים

 258,377  -  33,260  34,442  59,831  63,558  67,286  אגרות חוב

               
  237,730  67,003  182,329  34,442  33,260  -  554,764 

 
 
 
 
 :2015בדצמבר  31 

  
 עד

  שנה
 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  שנים
 5מעל 

 סה"כ  שנים

 אלפי ש"ח  
               

הלוואות מתאגידים 
 148,264  -  -  2,368  505  522  144,869  ואחרים בנקאיים

 21,225  -  -  -  20,245  490  490  הלוואה מגזית ישראל
התחייבויות לספקים ולנותני 

 14,276  -  -  -  -  -  14,276  שירותים
 11,157  -  -  -  -  -  11,157  זכאים

 329,348  33,260  34,442  59,970  63,708  67,446  70,522  אגרות חוב

               
  241,314  68,458  84,458  62,338  34,442  33,260  524,270 
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תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים  (3
 :IAS 39 -הפיננסיים בהתאם ל

 
 :2016בדצמבר  31
 

  

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  

       
 24,034  24,034  -  הלוואה מול בעל השליטה

 216,971  216,971  -  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 91,280  91,280  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 9,231  9,231  -  זכאים
 230,079  -  230,079   אגרות חוב

       
  230,079  341,516  571,595 

 
 :2015 בדצמבר 31
 

  

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  

       
 147,037  147,037  -  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים

 95,809  95,809  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 11,157  11,157  -  זכאים

 286,125  -  286,125  אגרות חוב
       

  286,125  254,003  540,128 

 
מיוחסות לחברה )ללא הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ו

סכומים בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 
 :)ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 
 החברהחוקי המס החלים על  (1

 
 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  2008בחודש פברואר 
ואילך. החל  2008של חוק התיאומים משנת  המגביל את תחולתו 1985-התשמ"ה

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים 2008משנת 
. תיאומים 2007בדצמבר,  31בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

לחול עד המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים 
למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל 

( 2007אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
 .2008החל משנת 
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 הכנסות החברה בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל.  (2
 

עדיפות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים בהתאם לחוק לשינוי סדרי  
, נקבע כי 2013באוגוסט  5, אשר פורסם ברשומות ביום 2013-(, התשע"ג2014-ו 2013

 . 26.5%ואילך יעמוד על שיעור של  2014מס החברות שיחול משנת 
 

-(, התשע"ו216, פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 2016בחודש ינואר  
ואילך, משיעור של  2016, אשר קבע הפחתה של מס החברות, החל משנת המס 2016

 . 25%לשיעור של  26.5%
 

, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2016בחודש דצמבר 
, אשר קבע הפחתה נוספת 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות   התקציב 

. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת 23%לשיעור של  25%של מס החברות משיעור של 
. כפועל 24%יהיה  2017החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות בשנת 

ושיעור מס החברות שיחול  24%יהיה  2017יוצא, שיעור מס החברות שיחול בשנת 
 . 23%ואילך יהיה  2018משנת 

 
 שומות מס המיוחסות לחברה (3

 
  .2011וכולל שנת המס או שומות הנחשבות כסופיות עד שומות סופיות  לחברה

 
  ההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחבר (4

 
מסתכמים והמועברים לשנים הבאות  והפסדי הון לצורכי מסעסקיים הפסדים לחברה 

. בגין בהתאמהח ש" ליוןימ 62 -וכ ש"ח ליוןימ 231 -לסך של כ 2016בדצמבר,  31ליום 
 ליוןימ 29 -חלק מהפסדים אלה נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ

ח )בשל הצפי לניצולם כתוצאה מקיומה של הכנסה חייבת בעתיד שכנגדה ינוצלו נכסי "ש
 המסים הנדחים(. 
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 :המסים נדחים המיוחסים לחבר (5
 

 הרכב ותנועת המסים הנדחים: 
 

 

בגין 
הפסדים 
להעברה 
לצורכי 

 מס

 

השקעה 
בחברות 
מוחזקות, 

 נטו

 

 בגין
 הלוואה

 מהחברה
 סה"כ  אחרים  * האם

     אלפי ש"ח     

          

 35,850  (2,249)  -  -  38,099 2014 בינואר 1יתרה ליום 

עסקאות עם זקיפה לקרן הון בגין 
 - בעל שליטה

 -  

(1,895) 

 

-  (1,895) 

 13,643  -  -  13,643  -  זקיפה להפסד כולל אחר

 (15,724)  1,025  -  (35,058)  18,309 זקיפה לרווח או הפסד

 31,874  (1,224)  (1,895)  (21,415)  56,408 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

עסקאות עם זקיפה לקרן הון בגין 
 - בעל שליטה

 -  

381 

 

-  381 

 (13,643)    -  (13,643)  -  זקיפה להפסד כולל אחר

 8,180  (1,444)  109  35,058  (25,543)  זקיפה לרווח או הפסד

) (1,405)  -  30,865 2015בדצמבר  31יתרה ליום 
(
( 

(2,668)  26,792 

עסקאות עם זקיפה לקרן הון בגין 
 - בעל שליטה

   

(6,373) 

 

-  (6,373) 

   -  -  -  -  זקיפה להפסד כולל אחר

 7,175  1,418  7,778  -  (2,021)  זקיפה לרווח או הפסד

          

 27,593  (1,250)  -  -  28,844 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
( 26.5% 2015 -ו 2014) 23%עד  25% המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של

 בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש. 
 

נוצרה ישירות כנגד קרן הון בגין  גזית ישראלהתחייבות מיסים נדחים בגין הלוואה מ  *
 שליטה ולפיכך לא קיבלה ביטוי בדוחות על הרווח הכולל. תבעל עסקה עם

 
 :רווח או הפסדבהכלולים  המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר (6

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 15,724  11,091  (10,565)  מסים נדחים

 -  -  3,390  המס בשיעורי שינוי בעקבות הנדחים המסים יתרות התאמת
 -  112  -  מסים שנים קודמות

 -  (1,405)  122  מסים שוטפים

       
  (7,053)  9,798  15,724 
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 :הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ז
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 :יתרות עם חברות מוחזקות (1
 

 :ההרכב א(
 בדצמבר 31  

  2016  2015 

 אלפי ש"ח  
     

 195,476  130,211  *  לחברות מוחזקותהלוואות 
 1,440  34  חייבים

 554,459  187,904  וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנהיתרת הלוואות 
  
 ש"חאלפי  13,500, סכום של ש"חאלפי  130,211 סך ההלוואות בסך של מתוך  *

אלפי ש"ח מוצגת בנכסים הלא  116,711והיתרה בסך  מוצג בנכסים השוטפים
 שוטפים כחלק מסעיף השקעות והלוואות לחברות מוחזקות.

 
לדוחות הכספיים (ח( 2.ב.11באור ראה  ,לחברות מוחזקות מתן ערבויותבקשר עם  ב(

 המאוחדים.
 

 עסקאות עם חברות מוחזקות (2
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 105,707  75,988  113,867  מוחזקת מחברה בניה שירותי מתן עלות

       
דמי ניהול בגין חברה מוחזקת )ראה הוצאות )הכנסות( 

 להלן( .א.4.ז סעיף
 

(2,700)  -  1,838 

 
 :תהכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקו (3

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 20,600  35,981  9,490  הכנסות מימון

 
 :ו/או רום גבס עם דורי בניה התקשרויות (4
 

לתקופות קודמות,  דורי בניהנוכח ההצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של  (א
 -סכום של כ בניה דורילהשיב ל 2014בנובמבר  24אישר ביום  החברהדירקטוריון 

בהתאם  חברהל בניה דוריידי -מיליון ש"ח בגין דמי ניהול אשר שולמו על 1.8
( ואשר תוקפו הסתיים בשנת 2010בשנת  )כפי שתוקן 2008משנת להסכם הניהול 

  .2014 בנובמבר 30 ביום בניה דוריל. הכספים האמורים הושבו 2013
 
בשמה ובשם תאגידים בניה,  דוריעם התקשרה החברה  2010פברואר  בחודש (ב

שבשליטתה, בהסכם לתיחום פעילות לפיו החל ממועד פרסום תשקיף הנפקה 
 בין, המועד הקובע( ינהגו -בסעיף זה  להלן) בניה דורילראשונה של מניותיה של 

 הצדדים כדלקמן: ,היתר
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לא תעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות בניה מהסוג בהן  החברה (1)
כיום, ולא תהא בעלת שליטה בתאגיד אחר העוסק בעבודות  בניה דוריפעילה 

מבצעת או תבצע עבור עצמה כיזמית  החברהבניה, למעט עבודות בניה ש
ו/או עבור  הו/או עבור תאגידים בשליטתה ו/או עבור בעלי שליטה בחבר

, כפי שיהיו מעת לעת, אשר פועלים התאגידים בשליטת בעלי שליטה בחבר
 או שיפעלו כיזמים.

 
לא תעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות יזמית, ולא תהא בעלת  בניה דורי (2)

גיד אחר העוסק בפעילות יזמית, למעט בכל אחד מהמקרים שליטה בתא
 המפורטים בהסכם.

 
ו/או תאגיד אחר בשליטתה החלו  החברהההסכם לא יחול על עבודות בניה ש (3)

 שדוריבביצוען או התחייבו לבצען לפני המועד הקובע ועל פעילות יזמית, 
 החלה לעסוק בה לפני המועד הקובע. בניה

 
בנושאים הקשורים  הוראות גם כלל הפעילות תיחום הסכםלעיל,  לאמור בנוסף

תאגידים  או/ו החברה עבור פרויקטים ולביצוע בניה עבודות לביצוע במכרזים
(, 16חוק החברות )תיקון מס'  להוראות בהתאם הסתיימו אלו בשליטתה. הוראות

 .2013 פברואר בחודש -2011 א"התשע
 

 דורי בניהעסקאות עם  במספרהחברה  התקשרה 2013 -ו 2010שנים  במהלך (ג
במרכז  משפחתיים דו'ים קוטג 45 -ו בניינים 13 הכולללהקמת פרויקט מגורים 

  .הארץ
 

 :העסקאות פירוט להלן 
של דורי  ידי האסיפה הכללית על 2010 פברואר 25 ביום אושרה –' א עסקה 

 העסקה(. בניה דורידירקטוריון ו ועדת הביקורת )לאחר שהתקבל אישור בניה
 בנייני מגורים.  10 -קוטג'ים ו הקמת כוללת

)לאחר  בניה דורידירקטוריון  ידי על 2013במרס  13 ביום אושרה –' ב עסקה 
 10מגורים בני  בניינישני  הקמת כוללתשהתקבל אישורה של ועדת הביקורת(. 

 39 -כל אחד( ו דיור ידותיח 36ל אחד מעל קומת חניון תת קרקעי )כקומות 
בהתאם  על ידי דורי בניה קוטג'ים דו משפחתיים ללא מרתף. ההתקשרות אושרה

-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"סלתקנות  1להוראות תקנה 
2000 . 

)לאחר  בניה דורידירקטוריון  ידי על 2013 מאיב 20ביום  אושרה –' ג עסקה 
קומות  5הקמת בניין מגורים בן  כוללתשהתקבל אישורה של ועדת הביקורת(. 

 (. דיור ידותיח 18מעל קומת חניון תת קרקעי )הכולל 
 

למועד אישור  נכוןמיליון ש"ח.  242-היקף העסקאות הכולל לפי ההסכם הינו כ 
)לפרטים בדבר התקשרותה של דורי בניה  ואוכלס הושלם הפרויקטהדוחות, 

בע"מ ביחס למתן שירותי ניהול בקשר עם הפרויקט  בהסכם עם דניה סיבוס
בגין ביצוע העבודות האמורות רשמה  .להלן( (4(טו(2.ב.11האמור ראה באור 

בסך של  2015בשנת  ,"חשמיליון  12 -בסך של כ 2014בשנת  וצאותהחברה ה
  .מיליון ש"ח 114-בסך של כ 2016ובשנת  מיליון ש"ח 25 -כ

 
לביצוע עבודות  בניה דוריהתקשרה החברה בהסכם עם  2011 אוגוסטבחודש  ( ד

הנדסה אזרחית במסגרת פרויקט להקמת תחנת כוח באזור אשקלון של דוראד 
דוראד, בהתאמה( כקבלן משנה  -הסכם קבלנות המשנה ו -אנרגיה בע"מ )להלן 

 GTS POWER של החברה, באופן שכל ההתחייבויות של החברה כלפי חברת
SOLUTIONS LTD. - קבלן  -)להלן של תחנת הכוח של דוראדבלן ההקמה ק

(, יחולו ההסכם הראשי -)להלן 2011בפברואר,  24ם מיום י הסכפ ל( עההקמה
מכוח הסכם קבלנות המשנה  בניה דורי( על BACK TO BACK"גב אל גב" )

 כי יוסף; אשר חלה על החברה )להוציא המצאת ערבויות בנקאיות לקבלן ההקמה
 לבנק תקבולים של בשעבוד החברהידי -על הוצאו האמורות הבנקאיות הערבויות

חודשים מיום קבלת צו  25 -כ ההי החוזימשך ביצוע העבודות   (.הערבות נותן
התחייבה בהסכם קבלנות המשנה לפצות ולשפות את בניה  דוריתחילת עבודה. 

תחויב  החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או כל תשלום שהחברה תידרש ו/או
לשלמו בכל הקשור לביצוע העבודות, והכל בהתאם לאמור בהסכם קבלנות 

 המשנה.
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מיליון דולר ארה"ב  52ה בסך של תהידורי בניה המוסכמת להחוזית התמורה  

 דורי בניהידי החברה ל-התמורה(, בתוספת מע"מ, אשר תשולם על -)להלן 
בהתאם ללוח התשלומים אשר נקבע בהסכם קבלנות המשנה, וכפוף להוראות 

יהא נמוך מהאמור לעיל,  דורי בניההסכם קבלנות המשנה. היה וסכום התמורה ל
וזאת לאור יישום המנגנונים השונים שנקבעו בחוזה הראשי, וכפועל יוצא מכך 

א זכאית לו בגין תה דורי בניה. תשלום שדורי בניהישתנה בהתאמה סך התמורה ל
עמידה באבן דרך בהתאם ללוח התשלומים הקבוע בהסכם קבלנות המשנה לא 

, כל עוד לא קיבלה החברה את התשלום עבור דורי בניהידי החברה ל-ישולם על
. בנוסף, Back to Backאותה אבן דרך מאת קבלן ההקמה, והכל בשיטת 

ורה הקבועה בחוזה ידי קבלן ההקמה מעבר לתמ-שישולמו לחברה על תשלומים
-על דורי בניההראשי בגין שינויים ותוספות כאמור בחוזה הראשי, יועברו במלואם ל

מסכום התשלומים האמורים. התמורה לחברה בגין  7%ידי החברה האם בניכוי 
, שעניינם בעבודות נוספות או Change Ordersתוספות עבודה תחול רק לגבי 

לתקופה נוספת, וכי לגבי התמורה לחברה כקבלן ראשי  דורי בניהמינוייה של 
בבונוסים ו/או במענקים ו/או בתשלומים אחרים שיגיעו לחברה, בין אם בדרך של 

Change Orders  ,עבודות, ינהלו הבגין השלמה מוקדמת של  או בדרך אחרת
שתיקבע בכל מקרה  דורי בניההצדדים משא ומתן נפרד ויסכימו על התמורה ל

  לגופו.
 

ותנה בקיומו של החוזה הראשי וכל ביטול ו/או ההסכם קבלנות המשנה  קיומו של 
בדבר הקפאת עבודות בהתאם להוראות החוזה הראשי יביאו  GTSהוראה של 

  לביטול ו/או להקפאה של הסכם קבלנות המשנה, בהתאמה.
 

מיליון ש"ח ובמסגרת  83 -החברה כללה במסגרת החייבים לזמן ארוך סך של כ
 מיליון ש"ח. 78ארוך סך של כ הזכאים לזמן 

 
 (5.ד.19ראה באור האמור  לפרויקט בקשרמשפטיים  הליכים בדבר לפרטים 

 . המאוחדיםהכספיים  לדוחות
 
להקמת שלושה  דורי בניההתקשרה החברה בהסכם עם  2011 אוקטוברבחודש  (ה

יח"ד  52 -יח"ד ו 48יח"ד,  44יח"ד סה"כ, הכוללים  144מגדלי מגורים, בני 
 84 -הינו כ העסקה לפי ההסכם יקף, בהתאמה בצפון הארץ. ה8-, ו7, 6במגרשים 

 הפרויקט הושלם ואוכלס.  2015 בשנת(. פאושליש"ח ) ליוןימ
 
בהסכם להקמת בניין מגורים  בניה דוריהחברה עם  התקשרה 2013מאי  בחודש (ו

 היקףיח"ד במרכז הארץ.  65קומות חניון תת קרקעי, הכולל  2קומות מעל  18בן 
מיליון ש"ח )פאושלי(. משך העבודות המוסכם  53.5 -הינו כ הסכםהלפי  העסקה

 אישור למועד נכון חודשי גרייס. 2חודשים מצו התחלת עבודה בתוספת  26הינו 
  .סיום ואיכלוסשלבי נמצא ב הפרויקט, הדוחות

 
התקשרה דורי בניה בהסכם עם חברה בבעלותו של מר עמוס  2015אפריל  בחודש (ז

 מגורים מגדללהקמת , 2016בינואר  14לוזון, בעל השליטה בחברה החל מיום 
כולל סה"כ ה, קומות 3 בן קרקעי תת חניון מעל מגורים קומות 28 בן הארץ במרכז

 הכספיים לדוחות (א(3.ד.30נוספים ראה באור  לפרטיםדיור.  חידותי 108
  .המאוחדים

 
בהסכם להקמת שני מגדלי  בנייה דוריהחברה עם  התקשרה, 2014 אפריל חודשב ( ח

 2קומות כל אחד מעל חניון משותף תת קרקעי בן  18בני  הארץ במרכזמגורים 
 98-היקף העסקה לפי ההסכם הינו כ יחידות דיור. 126קומות, הכוללים סה"כ 

 25מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(, פאושלי. משך ביצוע העבודות המוסכם הינו 
הפרויקט למועד הדוח  נכוןחודשי גרייס.  2חודשים מצו התחלת עבודה בתוספת 

 נמצא בבניה. 
 
ולרום גבס על ידי החברה, ראה באור  בניה לדורילגבי ערבויות שהועמדו  (ט

 לדוחות הכספיים המאוחדים. (ח(2.ב.11
 
  , כפי שעודכן2008בינואר  20 מיוםהסכם שכירות היה ורום גבס  בניה דוריחברה, ל (י

פי ההסכם, תקופת השכירות של -צד שלישי לשכירת משרדים ברעננה. על עם
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, החברה 2012 בשנת. 2008ביוני,  1חודשים החל מיום  48ה בת תייהמשרדים ה
 -להם בהסכם להארכת השכירות ב שהוקנתהורום גבס מימשו אופציה בניה  ידור
דמי השכירות החודשיים של החברה לאחר מימוש האופציה חודשים נוספים.  48

)כולל הצמדה למדד  אלפי ש"ח 51-כבסך של  והיומסירת השטחים לדורי בניה 
חתמו הצדדים על תוספת להסכם השכירות,  2015בחודש דצמבר . המחירים לצרכן(

במסגרתה הוסכם בין היתר, על צמצום שטחי המושכר, הפחתת דמי השכירות החל 
בנוסף, חודשים נוספים.  60-וכן על הארכת תקופת השכירות ב 2016מחודש יוני 

בניה ורום גבס משלמת החברה דמי ניהול בגין ניהול הבניין והחניון. בין החברה, דורי 
הוסכם כי כל צד יהא אחראי על חלקו בגין הסכם השכירות, בהתאם לחלקו במושכר, 
וכי היה וצד כלשהו יישא בהוצאות בגין חלקו של הצד האחר, יהא זכאי לשיפוי מהצד 

 האחראי. 
 
ידי החברה -לפרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות בעלים שהועמדו לדורי בניה על (יא

לדוחות הכספיים  (ט(2.ב.11, ראה באור 2015ועד לחודש יוני  2014בשנת 
 המאוחדים.

 
לפרטים בדבר עסקה שבין החברה לבין דורי בניה במסגרתה הומרו מסגרות אשראי  (יב

 2015ועד לחודש יוני  2014והלוואות בעלים שהעמידה החברה לדורי בניה בשנת 
, ראה באור 2015למניות, כתבי אופציה ושטר הון, אשר הושלמה בחודש יוני 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. (י(2.ב.11
 
שהעניקה החברה לדורי  PUTלגישור ומימוש אופציית אשראי בר מסגרת לפרטים בד (יג

לדוחות הכספיים  (יא(2.ב.11בניה לרכישת מלוא מניות רום גבס, ראה באור 
 המאוחדים.

 
דניה  -)להלן"מ בע סיבוס דניה עם בהסכם דורי בניה התקשרה 2016במרס  18 ביום (יד

בביצועה של דורי פרויקטים ששלושה ב ניהול שירותי ולקבלת בניה ציוד למכירתסיבוס( 
שירותי ניהול בדק בכל קבלת ו )אשר בשניים מתוכם החברה היא היזם( בניה

הפרויקטים שלה המצויים בתקופת בדק, וזאת מבלי לשנות את היקף האחריות 
, כלפי מזמיני העבודות באותם פרויקטים. לפרטים נוספים דורי בניהוההתחייבויות של 

החברה  ייד-בר ערבות בסכום לא מהותי שהועמדה לדניה סיבוס עללרבות בד
 לדוחות הכספיים המאוחדים. (4(טו(2.ב.11 באורראה  ,במסגרת ההתקשרות האמורה

 
 גבס רום לבין החברה בין 2016 אפריל מחודש בתוקף ניהול הסכם בדבר לפרטים (יד

 ניהול שירותי גבס לרום החברה מעניקה במסגרתו, שנים שלוש של ולתקופה
 (יח(2.ב.11 באור ראה, לחודש ח"ש אלף 300 של כולל בסך בתמורה שונים

 . המאוחדים הכספיים לדוחות
 
לפרטים בדבר כתבי שיפוי שהוציאה החברה לנושאי משרה של דורי בניה בשנת  (טו

לדוחות הכספיים  (טז(2.ב.11 , לאחר תאריך המאזן, ראה באור2017ובשנת  2016
 המאוחדים.

 
 הדוח:  בתקופתעסקאות זניחות  (טז
 

התקשרה החברה עם דורי בניה בעסקה לפיה דורי בניה תבצע  2008בשנת       -
-ו 2015 ,2014מעת לעת עבודות בדק בפרויקטים שונים עבור החברה. בשנים 

 אלפי ש"ח 360 -כ ,אלפי ש"ח 566 -שילמה החברה לדורי בניה סך של כ 2016
דורי  2016במרס  18ז( לעיל, ביום טכאמור בס"ק , בהתאמה. אלפי ש"ח 270-וכ

בהסכם שכלל גם קבלת שירותי בדק בכל בע"מ בניה התקשרה עם דניה סיבוס 
)לרבות פרויקטים שבהם החברה היא  הפרויקטים שלה המצויים בתקופת בדק

      .היזם(
 
 

 הלוואות .ח
 

 .המאוחדים הכספיים לדוחות( 1.ב.11-( ו1.א.11ים באור ראה 
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 :דיבידנד .ט

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2016  2015  2014 

 אלפי ש"ח  

       
 -  -  2,300  רום גבס
 -  -  12,118  (1רונסון )

  14,418  -  - 

                                                      
 
 ראה, לאחר תאריך המאזן, 2017ובשנת  2016 בשנת רונסון ידי על שאושרו דיבידנד לחלוקות (1)

 . המאוחדים הכספיים לדוחות (ה(3.ב.11 באור
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 פרטים נוספים על החברה -פרק ד' 

 

 בע"מ עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת    שם החברה:

 "החברה"()    

  520039660 מס' חברה ברשם החברות:

 4310801, רעננה 34ירושלים      כתובת:

 office@luzongroup.co.il   דואר אלקטרוני:

   09-9705500    טלפון:

 09-9705517   פקסימיליה: 

 

 2016בדצמבר  31 הדוח על המצב הכספי: תאריך

  2017 במרס 23  :התקופתי תאריך הדוח

 2016בדצמבר  31עד  2016בינואר  1   תקופת הדוח:

 2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום   הדוחות הכספיים:



 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון :ד9תקנה 

 בדרך של הפניה.בזאת , המובא (126'ת) 2017 במרס 23 ביום החברהפרסמה ראה דוח מיידי ש

 פי התשקיף-שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על :ג10 תקנה

 לא ביצעה החברה הנפקה של ניירות ערך לפי תשקיף. 2016-ו 2015בשנים 

אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה  105,000,000השלימה החברה הנפקה לציבור של  2017בינואר  31ביום 

, והודעה 2017בינואר  19, כפי שתוקן ביום 2016בנובמבר  30וזאת על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 

 .לדוחות הכספיים .ב.33. לפרטים נוספים ראה באור 2017בינואר  24משלימה של החברה מיום 



 

  לתאריך הדוח על המצב הכספי לותכלורשימת השקעות בחברות בת ובחברות  :11תקנה 

 :2016בדצמבר  31, נכון ליום )או באמצעות חברות בת וכלולות פרטיות( החברה ידי-המוחזקות על 1עיקריות כלולותת ובחברות נוההשקעות בחברות בלהלן פירוט 

 שם החברה
 המוחזקת

שיעור ההחזקה 
 החברהשל 

בהון המניות 
 ,המונפק

 בכוח ההצבעה
 בסמכות למנותו

 דירקטורים
 בחברה המוחזקת

סוג 
 המניה

בהון המניות סך 
של המונפק והנפרע 

או החברה המוחזקת 
ניירות הערך 

 ההמירים

שוויים הנקוב 
של המניות או 
ניירות הערך 

 ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי 

הנפרד של 
 החברה

 )אלפי ש"ח(

 2016בדצמבר  31ואגרות חוב ליום  הלוואות

מספר נייר ערך 
 31ו ליום בבורסה ושער
 2016בדצמבר 

 יתרה
)אלפי 
 ש"ח(

מועד 
 פדיון

הצמדה 
 קרן

הצמדה 
 ריבית

 בסיס
 ההצמדה

שערן ביום 
31 

בדצמבר 
2016 

 א. דורי בניה בע"מ
 "(דורי בניה)"

 1,046 41,902 ש"ח 0.01 84,819,587 רגילה 100%
לדוחות  (י(2.ב.11 כמפורט בבאור

 הכספיים
- -  

רום גבס חיפוי 
( 1997י )וקירו
  "(רום גבסבע"מ )"

 - - -- -- 112,842 ש"ח 1 8,000,000 רגילה 100%2

א. דורי תשתיות 
 אנרגיה בע"מ

 "(דורי אנרגיה)"
 51,100 71,350 ש"ח 0.01 20,000 רגילה 50%3

טרם 
 נקבע

 - - - 8.5% צמוד

4
Ronson 

Europe N.v 
 "(רונסון)"

 - -     214,004 אירו 0.02 108,350,000 רגילה 66.1%
 זלוטי 1.6-שער

( ISINמספר נייר )
NL0006106007 

                                                 
 מיליון ש"ח )בערך מוחלט(.  1 -גבוה מ 2016בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום  החברהבחברות בת וכלולות אשר ערכן בדוח הכספי הנפרד של  החברהבטבלה זו נכללות השקעות של   1
 לדוחות הכספיים. (יא(2.ב.11בניה לחברה, ראה באור לפרטים בדבר מימוש אופציית מכר למכירת מלוא ההחזקות ברום גבס מדורי   2
 13.1"(. לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה ראה סעיף אלומייידי אלומיי אנרגיה נקייה, שותפות מוגבלת )"-, יתרת הון המניות של דורי אנרגיה מוחזקת עלהחברהלמיטב ידיעת   3

בהתאם להסכם שבין  50%בדורי אנרגיה לעד  ההחזקותילהגדלת שיעור שמימשה אלומיי  Callמסוג ר ההחזקה המוצג הינו לאחר מימוש אופציה כן יצוין כי שיעולחלק א' לדוח התקופתי. 
 הכספיים.  לדוחות(א( 2.א.11 האופציה האמורה ראה באור מימושלפרטים נוספים אודות החברה לבין אלומיי )כפי שעודכן(. 

. מלבד ההשקעה ברונסון, אין בחברות אלו פעילות מהותית נוספת. טבלה זו אינה .RN Development Holdings B.V-ו .I.T.R Dori B.Vון מתבצעת דרך החברות השקעת החברה ברונס       4
קה בה התקשרה רונסון למכירת מלוא זכויותיה לפרטים בדבר עס לדוח התקופתי(. לחלק א' 11ידי רונסון )לפרטים נוספים ראה סעיף -כוללת התייחסות לחברות הפרויקט המוחזקות על

, תאגיד .ITR 2012 B.Vידי -מהון המניות המונפק של רונסון( המוחזקות על 39.8%במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של רונסון הידוע כפרויקט "נובה", בתמורה למכירת כל מניות רונסון )
 66%-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של רונסון, אשר עם השלמתה החברה מחזיקה כ-על 2016בדצמבר  22כפי שאושרה ביום  הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל לרונסון עצמה,

 לדוחות הכספיים. (א(3.ב.11מהון המניות המונפק של רונסון, ראה באור 



 שם החברה
 המוחזקת

שיעור ההחזקה 
 החברהשל 

בהון המניות 
 ,המונפק

 בכוח ההצבעה
 בסמכות למנותו

 דירקטורים
 בחברה המוחזקת

סוג 
 המניה

בהון המניות סך 
של המונפק והנפרע 

או החברה המוחזקת 
ניירות הערך 

 ההמירים

שוויים הנקוב 
של המניות או 
ניירות הערך 

 ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי 

הנפרד של 
 החברה

 )אלפי ש"ח(

 2016בדצמבר  31ואגרות חוב ליום  הלוואות

מספר נייר ערך 
 31ו ליום בבורסה ושער
 2016בדצמבר 

 יתרה
)אלפי 
 ש"ח(

מועד 
 פדיון

הצמדה 
 קרן

הצמדה 
 ריבית

 בסיס
 ההצמדה

שערן ביום 
31 

בדצמבר 
2016 

א. דורי ייזום 
 בע"מ

טרם  6,110 (4,648) ש"ח 0.001 1,000 רגילה 100%
 נקבע

- 2.56% - - - 

Irena 2006 

Eood 
טרם  leva (10,140) 10,518 100 50 רגילה 50%5

 נקבע
 -  - 8.5% אירו

Regina 2006 

Eood 
 leva (3,791) 4,199 100 1007 רגילה 50%6

טרם 
 נקבע

 - - - 8.5% אירו

Brande 

Enterprises 

Company Ltd. 
טרם  16,159 (19,591) אירו 1 1,710 רגילה 50%

 נקבע
 - - - 8% דולר

Episanio 

Enterprises 

Limited 
 2,349 2,444 אירו 1.71 10,000 רגילה 100%

טרם 
 נקבע

 - - - 8% דולר

Elagador 

Management 

Company 

Limited
8 

 26,061 (7,249) אירו 1.71 1,000 רגילה 100%
טרם 
 - - - 8% יורו נקבע

 
 
  

 

                                                 
 אופן את, היתר בין, שקבע, מניות בעלי בהסכםהוסדרו  דנירקו ושל החברה של יחסיהןע"מ )בפירוק(. ידי דנירקו ב-מוחזקת על Irena 2006 Eoodלמיטב ידיעת החברה, יתרת הון המניות של   5

 בחודש נחתם שבעקבותיהם, שונים בהליכים החברה נקטה, 2011 עד 2009 השנים במהלך בבולגריה שבוצעו בהשקעות חלקה את העמידה לא שדנירקו לאחר. בבולגריה הפעילות של המימון
, לדנירקו שמונה הזמני המפרק עם בהסכם החברה התקשרה 2011 אוגוסט ובחודש, דנירקו במקום החברה שהעמידה למימון בנוגע דנירקו לבין החברה בין פשרה הסכם 2011 ינואר

 לחברה הלוואות של והמחאה העברה ועל בבולגריה שפועלות בחברות ההחזקה באופן שינוי על הוסכם שבמסגרתו
 לעיל. 4ידי דנירקו בע"מ )בפירוק(. על יחסי בעלי המניות וההסכמות ביניהם ראה הערה -מוחזקת על Regina 2006 Eoodרה, יתרת הון המניות של למיטב ידיעת החב  6
 מהמניות הכלולות בהון המניות המונפק של חברה זו רשומות כהון נפרע. 75  7
 קותיו של תאגיד זה בחברה בת פרטית בבעלות מלאה בסלובקיה.הנתונים המתוארים בטבלה ביחס לתאגיד זה כוללים גם את החז  8



  :2016בדצמבר  31ליום  (, נכוןה)בהתאם לנתונים שבספרי גבסרום  שלעיקריות  כלולותת ובחברות נוההשקעות בחברות בלהלן פירוט 

 שם החברה

שיעור ההחזקה 
 החברהשל 

בהון המניות 
 המונפק,

ההצבעה בכוח 
ובסמכות למנות 

 דירקטורים

סוג 
 המניה

מספר המניות בהון 
המונפק והנפרע או 

ניירות הערך 
 ההמירים

שוויים הנקוב של 
המניות או ניירות 

 הערך ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי הנפרד 

 החברהשל 
 )אלפי ש"ח(

 2016בדצמבר  31הלוואות ואגרות חוב ליום 
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

בדצמבר  31ליום 
2016 

יתרה 
)אלפי 
 ש"ח(

מועד 
 פדיון

הצמדה 
 קרן

הצמדה 
 ריבית

בסיס 
 ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  31

2016 

אינובייט בע"מ 
 -- -- -- -- -- -- -- 23,232 ש"ח 0.05 1,000 רגילה 9)בעקיפין( 50.1% "(אינובייט)"

 

  :2016בדצמבר  31(, נכון ליום אנרגיה)בהתאם לנתונים שבספרי דורי  אנרגיהדורי של  עיקריות כלולותת ובחברות נוההשקעות בחברות בלהלן פירוט 

 שם החברה

שיעור ההחזקה 
 אנרגיהשל דורי 

בהון המניות 
 המונפק,

בכוח ההצבעה 
ובסמכות למנות 

 דירקטורים

סוג 
 המניה

מספר המניות 
בהון המונפק 

והנפרע או ניירות 
 הערך ההמירים

שוויים הנקוב 
ות או של המני

ניירות הערך 
 ההמירים

ערכם בדוח 
הכספי הנפרד 

 אנרגיהשל דורי 
 )אלפי ש"ח(

 2016בדצמבר  31הלוואות ואגרות חוב ליום 
מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

 31ליום 
 2016בדצמבר 

יתרה 
)אלפי 
 ש"ח(

הצמדה  מועד פדיון
 קרן

הצמדה 
 ריבית

בסיס 
 ההצמדה

שערן ביום 
בדצמבר  31

2016 

וראד ד
 אנרגיה בע"מ

 "(דוראד)"
 42,661 165,921 ש"ח 1 10,640 רגילה 18.75%

החל ממאי 
)תום  2016

שנתיים לאחר 
 הפעלת התחנה(

 -- -- - 10% מדד

 

 בתקופת הדוח כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  :12תקנה 

 חות הכספיים. לדו 11ור ראה בא כלולותובחברות להשקעות בחברות בת 

 

 

 

                                                 
 המוצג בטבלה מתייחס להחזקותיה של רום גבס באינובייט.   9



 והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי כלולותהכנסות של חברות בנות וחברות  :13תקנה 

וכן נתונים בדבר דיבידנד  ,2016בדצמבר  31חודשים שנסתיימה ביום  12לתקופה של  החברהשל  הכלולותהלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות ל

עד מועד הדוח  2017ועבור שנת  2016מכל חברה כאמור עבור שנת או זכאית לקבל  החברהזכאית לקבל, וריבית שקיבלה היא שאו  החברהשקיבלה  ניהול,ודמי 

  :)באלפי ש"ח(

 כולל ד(ס)הפ חרוו החברהשם 
  חרוו

 כולל אחר)הפסד( 

 ועד למועד הדוח 2016 בדצמבר 31לאחר  2016בדצמבר  31ליום 

 ריבית לוניה דמי דיבידנד
 ריבית  לוניה דמי ידנדדיב

 מועד תשלום סכום מועד תשלום  סכום מועד תשלום סכום

 - - - - - - - - - 102 (44,332) דורי בניה

 - - 2016 900 - - - 2,700 2,300 (646) 9,251 רום גבס

 - 964 - - - - 5,509 - - - 2,083 דורי אנרגיה 

 - 35 - - - - 414 - - 1,025 1,025 א. דורי ייזום בע"מ

 - - - - - - 30 - 8,408 - 63,392 רונסון

Irena 2006 Eood (1,193) (15) - - 567 - - - - 140 -  

Regina 2006 Eood (616) (21) - - 246 - - - - 61 -  

Brande Enterprises Limited (2,063) (108) - - 782 - - - - 195 - 

Episanio Enterprises Limited 168 (62) - - - - - - - - - 

Elagador Management Company Limited (2,262) (1,221) - - 1,761 - - - - 322 - 

            

וכן נתונים בדבר דיבידנד  ,2016בדצמבר  31חודשים שנסתיימה ביום  12לתקופה של  רום גבסהלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הכלולות של ל

  :)באלפי ש"ח(עד מועד הדוח  2017ועבור שנת  2016מכל חברה כאמור עבור שנת  דורי בניהזכאית לקבל, וריבית שקיבלה היא או ש דורי בניהשקיבלה  דמי ניהול,ו

 ד(ס)הפ חרוו החברהשם 
  חרוו

 כולל אחר)הפסד( 

 ועד למועד הדוח 2016 בדצמבר 31לאחר  2016בדצמבר  31ליום 

 ריבית לוניה דמי דיבידנד
 ריבית  לוניה דמי דיבידנד

 מועד תשלום סכום מועד תשלום  סכום מועד תשלום סכום

 - - - - )צפי( 2רבעון  4,008 - - 1,503 - 12,901 אינובייט 

            

 



וכן נתונים בדבר דיבידנד  ,2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום  חודשים 12לתקופה של  אנרגיההלן נתוני הרווח הכולל של חברות הבת ושל החברות הכלולות של דורי ל

עד מועד  2017ועבור שנת  2016מכל חברה כאמור עבור שנת זכאית לקבל  דורי אנרגיהאו שזכאית לקבל, וריבית שקיבלה היא או ש דורי אנרגיהשקיבלה  ודמי ניהול,

 :)באלפי ש"ח(הדוח 

 ד(ס)הפ חרוו החברהשם 
  חרוו

 אחר)הפסד( כולל 

 ועד למועד הדוח 2016בדצמבר  31לאחר  2016בדצמבר  31ליום 

 ריבית לוניה דמי דיבידנד
   ריבית  לוניה דמי דיבידנד

 מועד תשלום סכום מועד תשלום  סכום מועד תשלום סכום

 - 947 - - - - 6,629 - - - 51,206 דוראד 

            

 



 רשימת הלוואות :14תקנה 

 וואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.מתן הל

 

מועדי וסיבת הפסקת מסחר ניירות ערך שנרשמו למסחר בשנת הדוח;  – מסחר בבורסה :20תקנה 

  בשנת הדוח

נרשמו למסחר ניירות ערך נוספים של החברה. לפרטים בדבר מניות ואגרות חוב של החברה לא  2016שנת ב

 לדוחות הכספיים, בהתאמה. .ב.33 -ו .א.33מועד הדוח, ראה באורים , עד ל2017שנרשמו למסחר בשנת 

)שאינה הפסקת מסחר עקב פרסום דוחות  החברההפסקת מסחר בניירות ערך של חלה לא  2016בשנת 

 .(ו של חברה מוחזקת שלהאכספיים שלה 



 תשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה  

או  בחברהלכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה )א(  :2016שנת גין ניתנו בלהלן פרטים אודות התגמולים ש

; וכן )ב( לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים 10או בתאגיד בשליטתה הבתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם ב

  :עצמה )אם לא נמנה בס"ק )א( לעיל( בחברהלו בקשה עם כהונתו  שהתגמולים ניתנו בחברהביותר 

 תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים

  * סה"כ
 היקף משרה למועד הדוח תפקיד שם )באלפי ש"ח(

שיעור 
 החזקה בהון 

 נכון  התאגיד
 למועד הדוח

 שכר
/תמריץ מענק

 לפי ביצוע

תשלום 
מבוסס 

 מניות

 ץ/ייעודמי 
 ניהולדמי 

 קבועים 

דמי 
ניהול 

 משתנים
 **אחר

 מר שרגא וייסמן
 4,550 233 2,483 1,592 - - 242 - 100% מנכ"ל רונסון ( להלן(1)ראה הערה )

 מר אבנר קינל
 ( להלן(***2)ראה הערה )

 2,047 54 - - - 895 1,098 - 100% מנכ"ל אינובייט 

 מר גיל זלצמן
 ( להלן(3)ראה הערה )

 1,686 145 - - - 476 1,065 - 100% רום גבס מנכ"ל 

 מר תומס לפינסקי
 ( להלן(4)ראה הערה )

 1,330 38 - - 119 640 534 - 100% רונסוןבכספים הסמנכ"ל 

 מר דורי לבקוביץ
 - - - 125 987 - 100% סמנכ"ל ביצוע ברום גבס ( להלן(5)ראה הערה )

129 1,241 

 מר רועי וישנוביצקי
 להלן( (6)ראה הערה )

סמנכ"ל הכספים בחברה )עד 
 655 55 - - - - 600 - 100% (2016בדצמבר  30ליום 

 גב' ליה לוזון
 ( להלן(7)ראה הערה )

מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת 
אישית למנכ"ל החברה )וכן 

 דירקטורית בחברה(
100% 

בתו של מר 
עמוס 

לוזון, בעל 
 השליטה

228 - - - - - 228 

 מר יהונתן כהן
 ( להלן(8רה ))ראה הע

 222 32 - - - - 190 - 100% חשב

 
 .המשלמת את התגמולים לנושא המשרה סכום התגמול הינו במונחי עלות לחברה *

 .)למעט ביחס לרונסון( החזרי הוצאות, ולא כוללים מייצגים הוצאות רכבברכיב זה סכומי התגמול  ** 
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבנר קינל, מנכ"ל ידיעת החברה, למיטב  ,ת אפיק מודולרי )א.י.ר( החזקות בע"מ, שהינהידי חבר-המניות של אינובייט מוחזק עלמהון  49.9%  ***

 מהון המניות של אינובייט. 50.1%רום גבס מחזיקה ביתרת אינובייט. 

                                                 
משרה שסיימו  . כמו כן, הטבלה אינה כוללת נושאי2016יוער כי בטבלה זו לא נכללים נתונים אודות נושאת משרה לשעבר בחברה שכיהנה בתפקידה פחות משלושה חודשים במהלך שנת   10

 .2015בדוח התקופתי של החברה לשנת נכללו תנאי כהונתם  ואשר פרטים אודות 2016במחצית הראשונה של שנת כהונתם בחברה 



 

 להלן הערות לנתונים שבטבלה לעיל:

 מנכ"ל רונסון -שרגא וייסמן (1)

. כפי שנמסר לחברה, תנאי העסקתו העיקריים 2008כמנכ"ל רונסון החל משנת  מר שרגא וייסמן מכהן

של מר שרגא וייסמן ברונסון הינם כדלקמן: שכר חודשי ברוטו, המשולם בזלוטי, בסכום השווה לסך 

אירו; החזר הוצאות חודשי בגין מגורים ומשרד, המשולם בזלוטי, בסכום השווה לעד סך  2,500של 

וכן תשלום בגין ביטוח רפואי וסוציאלי; החזר הוצאות שוטף לשם ביצוע תפקידו אירו,  3,000של 

אירו לשנה; החזר הוצאות נסיעה לישראל לו ולמשפחתו בסכום שלא  5,000בסכום שלא יעלה על 

אירו לשנה; הוצאות רכב וטלפון. בנוסף, חברה ייעוץ שבבעלותו של מר וייסמן  20,000יעלה על 

אירו, וכן זכאית לתשלום של מענק שנתי  29,000תי ייעוץ בסכום חודשי בסך של מספקת לרונסון שירו

מהרווחים )לפני מס( של רונסון, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים. לכל אחד  3.3%-בסכום השווה ל

 חודשים. 6מהצדדים קיים זכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 

 אינובייטמנכ"ל  – קינלאבנר  (2)

כפי . 2001אבנר קינל מכהן כמנכ"ל וכדירקטור באינובייט, המועסק באינובייט החל מחודש מאי מר 

תנאי העסקתו העיקריים של מר אבנר קינל כמנכ"ל אינובייט הינם כדלקמן: משכורת שנמסר לחברה, 

מהרווח  5%שנתי בסך של  ; מענקש"ח ברוטו צמודה למדד המחירים לצרכן 70,000חודשית בסך של 

, וכן מר קינל זכאי לכך שדירקטוריון אינובייט ידון בסמוך לאחר אישור הדוחות ני מס של אינובייטלפ

הכספיים השנתיים של אינובייט לשנה שחלפה במתן מענק מיוחד )שהענקתו כפופה לאישור האורגנים 

פון אלפי ש"ח )צמוד למדד( וטל 300רכב בשווי של עד ב המוסמכים באינובייט לפי דין(; שימוש

ימי חופשה שנתיים והפרשה לביטוח  28תנאים סוציאליים, ובכלל זה  ;החזר הוצאות; סלולארי

מנהלים, לקרן פנסיה )כולל אובדן כושר עבודה( ולקרן השתלמות. הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי 

ם יו 120קצובה. אינובייט ומר אבנר קינל יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה בכתב בת 

מראש. אינובייט רשאית שלא להעסיק את מר אבנר קינל בתקופת ההודעה המוקדמת )כולה או 

 חלקה(. 

  מנכ"ל רום גבס –גיל זלצמן  (3)

 2012, והחל מחודש יולי 2011החל מחודש נובמבר  מר גיל זלצמן כיהן כמנכ"ל משותף ברום גבס
העסקתו של מר גיל זלצמן כמנכ"ל  תנאיעיקרי כפי שנמסר לחברה, מכהן כמנכ"ל יחיד של רום גבס. 

 הינם: ( 2017בינואר  1)כפי שעודכנו, בתוקף מיום רום גבס 

 . )בהיקף משרה מלאה( ש"ח ברוטו 75,000: משכורת חודשית בסך של התמורה [א]

בדוחותיה )לפני מס( מהרווח  2.5%בסך של מענק שנתי : מר זלצמן זכאי לקבל מענק שנתי [ב]
 .בניכוי חלק המיעוט ,לשנה הרלוונטית סשל רום גבהכספיים המאוחדים 

, 2018במהלך שנת  מר זלצמן במקרה של סיום העסקה ביוזמת  :מענק לאחר סיום עבודה [ג]
. במקרה של סיום חודשי עבודה 2לתשלום בסך השווה לשכר של מר זלצמן יהא זכאי 

ה , יהיה זכאי מר זלצמן לתשלום בסך השוו2019העסקה ביוזמת מר זלצמן במהלך שנת 
מר . במקרה של סיום העסקת העובד ביוזמת החברה, יהיה זכאי חודשי עבודה 4לשכר של 

 חודשי עבודה. 4לתשלום בסך השווה לשכר של  זלצמן

 נושאתו ,רכב חברההעמידה לשימושו של מר זלצמן  רום גבס: הוצאות רכב וטלפון [ד]
ובכללן צאות, החזר הובנוסף, זכאי מר זלצמן ל .בהוצאות אחזקתו, כולל גילום המס

 .הוצאות רכב וטלפון

ובכלל זה הפרשה : מר זלצמן זכאי לתנאים סוציאליים, תנאים סוציאליים ואחרים [ה]
ימי חופשה  26; לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה )כולל אובדן כושר עבודה( ולקרן השתלמות

 . שנתית



 

כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם ההעסקה לסיום : הודעה מוקדמתתקופת  [ו]
 .יום מראש 120בהודעה מוקדמת של 

זכאי למענק בגין התחייבות לאי תחרות לתקופה של שישה יהא  זלצמןמר : אי תחרות [ז]
סכום בשיעור מענק בחודשים לאחר סיום יחסי עובד מעביד ברום גבס, וזאת בתמורה ל

השווה לשלוש עד ארבע משכורות חודשיות, להפרשות סוציאליות ושימוש ברכב שברשותו 
תקופה. רום גבס תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לוותר על ההתחייבות תה אול

 .לאי תחרות, כולה או חלקה, ועל התשלום בגינה

 סמנכ"ל הכספים ברונסון – תומס לפינסקי (4)

כפי של רונסון.  Management Board-כסמנכ"ל הכספים וכן כחבר במכהן  תומס לפינסקימר 

הינם תומס לפינסקי כסמנכ"ל הכספים של רונסון העיקריים של מר תנאי העסקתו שנמסר לחברה, 

)בהיקף משרה מלאה(; מר לפינסקי זכאי ברוטו  זלוטי 44,000חודשית בסך של כדלקמן: משכורת 

מהרווח של רונסון לפני מס בשנה פיננסית בכפוף להחלטת  0.85%לתשלום מצטבר אשר שווה ערך של 

אופציות של רונסון; השווי ההוגן של  1,187,500נסקי הוקצו ועדת תגמול של רונסון; למר לפי

אלפי זלוטי. נכון למועד הדוח, מומשו כל  343 -הינו כ 2016בדצמבר  31האופציות האמורות ליום 

, ; מר לפינסקי זכאי גם לביטוח רפואיאלפי זלוטי 463-ת בסך של כבתמורה כוללהאופציות האמורות 

 .וטלפון רכב צמוד

  סמנכ"ל ביצוע ברום גבס – ביץדורי לבקו (5)

. )מועד הקמת רום גבס( 1997ביוני  1מחודש כסמנכ"ל ביצוע ברום גבס החל מכהן  דורי לבקוביץמר 

הינם  דורי לבקוביץ כסמנכ"ל הביצוע ברום גבסתנאי העסקתו העיקריים של מר כפי שנמסר לחברה, 

במשרה ש"ח ברוטו  49,000ך של בס( 2015)כפי שעודכנה בחודש מאי כדלקמן: משכורת חודשית 

ידי האורגנים -מלאה; מר לבקוביץ זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי שייקע על

המוסמכים של רום גבס, ככל שיוחלט על הענקתו; רום גבס המעידה לשימושו של מר לבקוביץ רכב 

ת של הרכב )כולל גילום לצרכי כפי שנהוג ברום גבס, והיא נושאת בכל העלויות הקבועות והמשתנו

מס(. בנוסף, רום גבס מספקת למר לבקוביץ טלפון סלולארי ונושאת בהוצאות האחזקה והשימוש 

ימי  24במכשיר )ללא גילום לצרכי מס(; מר לבקוביץ זכאי לתנאים סוציאליים, כפי שעודכנו, כגון 

הוצאו לצורכי עבודתו. רום גבס חופשה שנתיים, ימי מחלה, דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות אשר 

מפקידה כספים לביטוחי מנהלים, על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה ומבצעת הפרשות לקרן 

השתלמות )ללא גילום לצרכי מס(. מר לבקוביץ יהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים בכל מקרה שבו 

תי קצובה. רום גבס ומר תופסק או יפסיק את עבודתו ברום גבס; הסכם ההעסקה הינו לתקופה בל

יום מראש; אחת לשנה  90לבקוביץ יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של 

 שתשולם בשני חצאים בפסח ובראש השנה. 13זכאי מר לבקוביץ לקבל משכורת 

 (2016בדצמבר  30סמנכ"ל הכספים של החברה )עד ליום  – רועי וישנוביצקי (6)

בדצמבר  30ועד ליום  2016במאי  1כסמנכ"ל הכספים בחברה החל מיום  רועי וישנוביצקי כיהןמר 

, ובתפקידו הראשון בחברה כיהן 2014. מר וישנוביצקי הועסק בחברה החל מחודש נובמבר 2016

, כפי 2014כחשב. תנאי העסקתו של מר רועי וישנוביצקי היו בהתאם להסכם העסקה מחודש נובמבר 

ש"ח  28, אשר עיקריו היו כדלקמן: משכורת חודשית בסך של 2016שעודכן בחודשים ינואר ויוני 

אלפי ש"ח ברוטו )בהיקף משרה מלאה(; מר וישנובצקי  40עודכנה לסך של  2016ברוטו, בחודש יוני 

ידי האורגנים המוסמכים של -היה זכאי לקבל בונוס אחת לשנה קלנדארית בהיקף כפי שנקבע על

החברה, ככל שהוחלט על הענקתו; החברה העמידה לשימושו  החברה בהתאם למדיניות התגמול של

של מר וישנוביצקי רכב כפי שנהוג לגבי סמנכ"לים אחרים בחברה, ונשאה בכל העלויות הקבועות 

של הרכב )ללא גילום לצרכי מס(; מר וישנוביצקי היה זכאי לתנאים סוציאליים, כפי  והמשתנות



 

י מחלה, דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות אשר הוצאו ימי חודשה שנתיים, ימ 24שעודכנו, כגון 

לצורכי עבודתו. החברה הפקידה כספים לביטוחי מנהלים, על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה 

וביצעה הפרשות לקרן השתלמות )ללא גילום לצרכי מס(. מר וישנויבצקי היה זכאי לפיצויי פיטורים 

לחוק פיצויי  14בחברה בהתאם להוראות סעיף  בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו

פי דין, שאז היה זכאי לקבל אך ורק -פיטורים, למעט בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויים על

את אותם כספים שהפריש לפוליסה; מר וישנוביצקי התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על 

העסקה היה לתקופה בלתי קצובה. החברה סודיות במשך תקופת עבודתו בחברה ולאחריה; הסכם ה

 יום מראש.  60ומר וישנוביצקי היו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של 

 מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה  – ליה לוזון (7)

 2016באפריל  13ביום  כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה החלה לכהןליה לוזון  גב'

במאי  31החל מיום  )גב' לוזון הינה בתו של מר עמוס לוזון, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בה(.

 בחברה. תכדירקטוריגם גב' לוזון מכהנת  2016

ידי -של גב' לוזון כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה אושרו על כהונתהתנאי 

. לפרטים בדבר עיקרי תנאי 2016 במאי 19האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 

יצוין כי בגין לדוחות הכספיים. (ז( 3.ד.30העסקתה של הגב' ליה לוזון, כפי שאושרו כאמור, ראה באור 

 כהונתה כדירקטורית בחברה, גב' לוזון אינה מקבלת גמול נוסף מהחברה.

 חשב בחברה – יהונתן כהן (8)

כהן תנאי העסקתו העיקריים של מר . 2016במאי  5יהונתן כהן מכהן כחשב החברה החל מיום מר 

ש"ח ברוטו )בהיקף משרה מלאה(; החברה  אלפי 20 משכורת חודשית בסך שלהינם כדלקמן: 

מעמידה לשימושו של מר כהן רכב כפי שנהוג בחברה, ונושאת בכל העלויות הקבועות והמשתנות של 

שה שנתיים, ימי פימי חו 19אליים, כגון הרכב )ללא גילום לצרכי מס(; מר כהן זכאי לתנאים סוצי

מחלה, דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצורכי עבודתו. החברה מפקידה כספים 

לביטוחי מנהלים, על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה ומבצעת הפרשות לקרן השתלמות. מר כהן 

דתו בחברה בהתאם להוראות סעיף זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבו

פי דין, שאז יהא זכאי -לחוק פיצויי פיטורים, למעט בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויים על 14

לקבל אך ורק את אותם כספים שהפריש לפוליסה; מר כהן התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה 

ה היה לתקופה בלתי קצובה. על סודיות במשך תקופת עבודתו בחברה ולאחריה; הסכם ההעסק

 יום מראש.  45החברה ומר כהן רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של 

 

, בחברהידי תאגיד בשליטתה לבעלי עניין -או על החברהידי -להלן פירוט התגמולים שניתנו על .2

 לתקנה זו לעיל: 1שאינם מצוינים בטבלה שבסעיף 

לפי "הסכום המרבי" מול שנתי וגמול השתתפות גזכאים ל המכהנים בחברהדירקטורים  2.1

, 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס גמולהחברות )כללים בדבר לפי תקנות 

בגין כהונתם  בחברהדירקטורים כל הסך הגמול שניתן ל .בהתאם לסיווגה של החברה

רה נו בחבהכי, אשר וליה לוזון עמוס לוזוןה"ה  )למעט 2016בשנת  הכדירקטורים ב

, לרבות ההוצאות (מהחברה גמול דירקטוריםולא קיבלו  201611כדירקטורים בשנת 

                                                 
)וכיו"ר הדירקטוריון החל  2016באוגוסט  16מר עמוס לוזון בעל השליטה בחברה מכהן גם כדירקטור בחברה החל מיום   11

; הגב' ליה לוזון מועסקת בחברה כמנהלת פיתוח עסקי בל מהחברה גמול בגין כהונתוואינו מק (2017בפברואר  1מיום 
 (ז(3.ד.30)לפרטים בדבר תנאי העסקתה האמורים ראה באור  2016באפריל  13ועוזרת אישית למנכ"ל החברה החל מיום 



 

 ש"ח. אלפי 740 -כסך של הנלוות אליו, הסתכם ב

לפרטים בדבר ביטוח אחריות נושאי משרה ומתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה של  2.2

 לדוחות הכספיים.  (ג(3.ד.30(ג(, 2.ד.30(א(, 2.ד.30 החברה, ראה באורים

  בחברהבעל השליטה  :א21תקנה 

 כדלקמן:הינו במועד הדוח ובמועד אישור הדוחות הכספיים  חברה, בעל השליטה בהחברה ידיעת למיטב

, בעל השליטה בחברה הינו מר עמוס לוזון, המחזיק במניות החברה באמצעות 2016בינואר  14החל מיום 

למועד אישור הדוחות הכספיים מחזיק מר בע"מ. ע. לוזון נכסים והשקעות  -( 99%חברה פרטית בבעלותו )

-לפרטים נוספים אודות רכישת השליטה בחברה עלמהון המניות המונפק של החברה.  76%-לוזון כאמור כ

 לדוחות הכספיים. .ג.1ידי מר עמוס לוזון ראה באור 

, "(גזית ישראל)" )פתוח( בע"מ ישראל גלוב-היתה גזית בחברה, בעלת השליטה 2016בינואר  14עד ליום 

גלוב בע"מ )חברה ציבורית(. לפרטים נוספים אודות השליטה בחברה במועד -חברה בת בשליטת גזית

 .2015א. לדוח התקופתי של החברה לשנת 21האמור ראה פרטים לפי תקנה 

  עסקאות עם בעל שליטה :22תקנה 

 חברהבעלי שליטה באו של בחברה, בדבר עסקאות עם בעלי שליטה החברהלפרטים, למיטב ידיעת  .1

בשליטתה או חברות קשורות שלה, התקשרו בהן , חברות החברהיש עניין אישי באישורן, אשר 

בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח, או שהן עדיין בתוקף במועד 

חוק )" 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט4)270הדוח, אשר הינן עסקאות המצויות בתחולת סעיף 

"(, ראה באורים עסקאות זניחותלהלן )" 4"(, ולמעט עסקאות זניחות כמתואר בס"ק החברות

(א( 3.ד.30למען שלמות התמונה ראה גם באור  לדוחות הכספיים.(ח( 3.ד.30(ז(, 3.ד.30 (ד(, 3.ד.30

לדוחות הכספיים בדבר עסקאות של החברה וחברה בת שלה עם בעל השליטה, טרם רכישת 

 ידו.-חברה עלהשליטה ב

 חברהאו שלבעלי שליטה ב חברהלפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעלי שליטה ב .2

, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן החברהיש עניין אישי באישורן אשר 

 בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח, או שהן עדיין בתוקף במועד

( לחוק החברות, ולמעט עסקאות זניחות, 4)270הדוח, אשר אינן עסקאות המצויות בתחולת סעיף 

לדוחות  (ה(3.ד.30למען שלמות התמונה ראה גם באור  .( לדוחות הכספיים6.א.)8 ראה באור

 .הכספיים

ברה עם בעל עניין כללים וקווים מנחים לסיווגה של עסקה של חאימצה החברה  :עסקאות זניחות .3

לפרטים ראה . ידי ועדת הביקורת-על 2017 מרסבחודש , אשר אושרו מחדש בה כעסקה זניחה

 לדוחות הכספיים. (ז(2.ד.30 באור

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
ה מקבלת גמול נוסף בגין מכהנת הגב' לוזון גם כדירקטורית בחברה ואינ 2016במאי  31. החל מיום הכספיים( לדוחות

 כהונה זו.



 

  כירהין ונושאי משרה ביבעלי ענ החזקות :24תקנה 

 31 ליוםנכון  החברהבניירות ערך של  בחברההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה פרטים אודות ל

 (.2016-01-063270)אסמכתא מס'  2016באוקטובר  13, ראה דיווח מיידי של החברה ליום 2016דצמבר ב

מועד נכון להחברה בניירות ערך של  בחברההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה להלן פרטים אודות 

 אישור הדוחות הכספיים: 

 שם/סוג/סדרה שם בעל העניין
 נייר ערך

 שיעור החזקה כמות מניות
 ן והצבעה()הו

 שיעור החזקה
)הון והצבעה( 

 *** בדילול מלא
 53.5% 75.88% 180,655,002 מניה רגילה עמוס לוזון *
 1.4% 0.98% 2,344,998 מניה רגילה ארז תיק **

 
 .באמצעות ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ *
 

מצעות חברה בבעלותו( מחודש מנכ"ל החברה. לפרטים בדבר עסקה בין מר ארז תיק לבין מר עמוס לוזון )בא **
מניות נוספות של  2,344,988, במסגרתה העניק מר לוזון למר תיק אופציה לרכוש מר לוזון 2016אוגוסט 

מניות של  11,724,991לדוחות הכספיים. לפרטים בדבר אופציות לרכישת  (ה(2.ד.30החברה, ראה באור 
ונתו כמנכ"ל החברה, כפוף לאימוץ תכנית ידי החברה במסגרת תנאי כה-החברה שהוענקו למר תיק על

 ."(האופציות למנכ"ל לפי תכנית האופציות)" האמורבאור ה, ראה ורישומן למסחר ידי החברה-אופציות על
 

ידי החברה לגזית ישראל )לפרטים -הינו נוכח רכיב ההמרה הכלול בשטר הון שהונפק עלחישוב הדילול המלא  ***
לדוחות .א. 33במסגרתה בין היתר, יומר רכיב ההמרה האמור, ראה באור , 2017בדבר עסקה מחודש ינואר 

  כולל את האופציות למנכ"ל לפי תכנית האופציות.הכספיים(; חישוב הדילול המלא טרם 
 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים :א24תקנה 

דוחות ל 20אור , ראה בלפרטים אודות ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך ההמירים של החברה

  הכספיים.

  החברה של המניות בעלי מרשם:   ב24תקנה 

 2017 בינואר 31 מיום החברהשל הפניה לדוח מיידי של מובא בדרך  החברהמרשם בעלי המניות של 

  .12(2017-01-2017-01-009439- )אסמכתא מספר

  מען רשום :א25תקנה 

 4310801, רעננה 34ירושלים כתובת: 

  09-9705500טל: 

 09-9705517פקס: 

 office@luzongroup.co.il: דואר אלקטרוניכתובת 

                                                 
ידי חברה בת של -יצוין כי משיקולים טכניים, למועד האמור כלולה עדיין במרשם החזקה זניחה של מניות של החברה על  12

 גזית ישראל, ואולם החזקה זו נמכרה. 

mailto:office@luzongroup.co.il


 

  הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 

  :החברהידיעת  הדוח, למיטבפרסום נכון למועד החברה הלן פרטי הדירקטורים של ל

רון )אלעזר(  אהוד )אודי( ארז רות דהן פורטנוי רינת רמלר ליה לוזון שמשון הראל עמוס לוזון שם הדירקטור:
 קליינפלד

 עופר כדורי

 057415564 054571112 053615845 024807927 029257821 301559944 006330336 057799959 מספר זיהוי:
בספטמבר  16 לידה: תאריך

1962 

באוקטובר  31 1947במרץ  18

1988 

 1961בנובמבר  10 1956בנובמבר  16 1955באוגוסט  14 1970 ברוארבפ 1 1972 באפריל 19

להמצאת  ןמע
   דין:-כתבי בי

, 6רחוב זרובבל 

 הופתח תקו

, 33הרופא רחוב 

 חיפה

, 13רחוב טיומקין 

 תל אביב

הנרקיסים  רחוב

 ב, חיפה8

, 26 ארלוזורוב

 גבעתיים

-תל 5קלמן מגן 

 אביב 

, 97יהודה הנשיא 

 הרצליה

, פתח 30שחם 

 תקווה
 ישראלית ישראלית וקנדית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית  נתינות:

יו"ר  תפקיד בחברה:

 הדירקטוריון

סגן יו"ר 

 הדירקטוריון

; דירקטורית

מנהלת פיתוח 

עסקי ועוזרת 

אישית למנכ"ל 

 החברה

ית בלתי דירקטור

 תלויה

דירקטור בלתי  דירקטורית חיצונית

 תלוי

 דירקטור ר חיצונידירקטו

חברות בוועדות 
 דירקטוריון:

 לא לא לא

ועדת ביקורת, 

ועדת מאזן, ועדת 

תגמול, ועדת 

ממשל תאגידי 

 ואכיפה מנהלית

ועדת ביקורת, ועדת 

מאזן, ועדת תגמול, 

ועדת ממשל תאגידי 

 ואכיפה מנהלית

 

 ועדת מאזן

ועדת ביקורת, 

ועדת מאזן, ועדת 

תגמול, ועדת 

ממשל תאגידי 

 ה מנהליתואכיפ

 לא

 לא כן לא כן לא לא לא לא דירקטור חיצוני:
דירקטור בלתי 

 תלוי:
 לא כן כן כן כן לא לא לא

בעל מומחיות 
חשבונאית 

או  13ופיננסית
כשירות 

 מקצועית:

בעל מומחיות  כשירות מקצועית

חשבונאית 

 ופיננסית

מומחיות  תבעל כשירות מקצועית

חשבונאית 

 ופיננסית

בעלת מומחיות 

 נאית ופיננסיתחשבו

בעל מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית

בעל מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית

                                                 
 .1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף  דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי  13



 

רון )אלעזר(  אהוד )אודי( ארז רות דהן פורטנוי רינת רמלר ליה לוזון שמשון הראל עמוס לוזון שם הדירקטור:
 קליינפלד

 עופר כדורי

עובד של החברה, 
חברה בת, חברה 

קשורה או של 
 בעל עניין:

מנהלת פיתוח  לא לא

עסקי ועוזרת 

אישית למנכ"ל 

 .החברה

 לא לא לא לא לא

היום בו החל 
לכהן כדירקטור 

 בחברה:

בספטמבר  25 2014 באוגוסט 14 2012 במאי 17 2016במאי  31 2016באפריל  13 2016באוגוסט  16

2016 

 2017 במרס 8 2016בנובמבר  27

 השכלה:
 

מוסמך במנהל  --

 -עסקים 

אוניברסיטת 

ארסמוס, 

; רוטרדם, הולנד

 -בוגר כלכלה 

אוניברסיטת 

ארסמוס, 

 .רוטרדם, הולנד

בוגרת במשפטים 

 ומנהל עסקים,

המרכז 

הבינתחומי 

 הרצליה.

מוסמכת במנהל 

 – (MBA)עסקים 

הטכניון )המכון 

הטכנולוגי 

לישראל(; בוגרת 

 –בכלכלה 

אוניברסיטת 

חיפה; בוגרת 

 –בחשבונאות 

אוניברסיטת 

 חיפה

מוסמכת במנהל 

עסקים )התמחות 

במימון(, 

האוניברסיטה 

העברית בירושלים; 

בוגרת בכלכלה, 

האוניברסיטה 

 ים.העברית בירושל

רואה חשבון; 

חשבונאות בבוגר 

וכלכלה, 

האוניברסיטה 

העברית 

 .בירושלים

בוגר בכלכלה 

ויחסים 

בינלאומיים, 

האוניברסיטה 

העברית 

 .בירושלים

רואה חשבון; 

בוגר בכלכלה 

וחשבונאות, 

-אוניברסיטת תל

 .אביב



 

רון )אלעזר(  אהוד )אודי( ארז רות דהן פורטנוי רינת רמלר ליה לוזון שמשון הראל עמוס לוזון שם הדירקטור:
 קליינפלד

 עופר כדורי

עיסוק בחמש 
 השנים האחרונות

)בנוסף לאמור 
 :לעיל(

 
 

בעל שליטה 

 בחברה החל מיום

, 2016בינואר  14

מנכ"ל ובעלים, ע. 

לוזון נכסים 

והשקעות בע"מ; 

 מנכ"ל החברה.

אמריקה מנכ"ל, 

ישראל להשקעות 

 . בע"מ

בל בידור  בעלים,

 ; ותערוכות בע"מ

סיוע שוטף וטיפול 

 ,בתחום היזמות

ע.לוזון נכסים 

; והשקעות בע"מ

תיק מתמחה, 

משרד  -גלעד קינן

 .עורכי דין

סמנכ"ל כספים 

רייד בע"מ; בגרין 

סמנכ"ל כספים 

באס.סי.אר 

)מהנדסים( בע"מ; 

דירקטורית 

בסטרלינג 

תקשורת 

מתקדמת בע"מ; 

סמנכ"ל כספים 

באלרון תעשייה 

אלקטרונית 

בע"מ; 

 013-דירקטורית ב

 .נטוויז'ן בע"מ

מייסדת ומנהלת 

TMF – Tailor 

Made Finance ;

סמנכ"ל, אחראית 

תחום מוצרים 

 –מובנים 

Standard & 

Poor Maalot. 

בעלים ומייסד 

חברת ארז קפיטל 

פאנד; יו"ר אלעד 

גרופ בע"מ; 

מנכ"ל אלעד גרופ 

בע"מ; יו"ר אלעד 

קנדה אינק., 

דירקטור ויו"ר 

בחברות פרטיות 

בקבוצת אלעד 

גרופ; דירקטור 

 .בריטיש ישראלב

 OMIמנכ"ל 

בע"מ ומנכ"ל 

ARP  ,בע"מ

דירקטור חיצוני 

( 1963בדנשר )

בע"מ ומאקפל 

ע"מ, תעשיות ב

דירקטור בלתי 

תלוי במנדלסון 

תשתיות ותעשיות 

בע"מ ובאלרן 

)ד.ד.( נדל"ן 

 בע"מ.

שותף מנהל 

במשרד רואי 

החשבון עזרא 

 .כדורי ושות'



 

רון )אלעזר(  אהוד )אודי( ארז רות דהן פורטנוי רינת רמלר ליה לוזון שמשון הראל עמוס לוזון שם הדירקטור:
 קליינפלד

 עופר כדורי

תאגידים נוספים 
 ןמכה הואבהם 

 כדירקטור:
 
 

חברות בנות ו/או 

מוחזקות של 

דורי החברה: 

, , רום גבסבניה

 דורי, אינובייט

  .ורונסון אנרגיה

זון נכסים ע. לו

והשקעות בע"מ, 

וחברות פרטיות 

 נוספות בשליטתו.

קרית הספורט 

והפנאי בע"מ 

)אצטדיון סמי 

עופר(; לדיקו 

ליפט בע"מ; בשן 

רדיאטורים 

בע"מ; סטודיו סי 

בע"מ; כלכלית 

 ירושלים בע"מ.

בגופים 

הציבוריים: יו"ר 

אגודת הידידים 

של מכון ויצמן 

למדע, חבר 

הנהלת אגודת 

לן", הידידים "אי

חבר בחבר 

הנאמנים של 

אוניברסיטת 

 חיפה.

רום גבס, בל 

בידור ותערוכות 

 בע"מ.

אל על נתיבי אויר  אין

לישראל בע"מ; 

אסותא מרכזים 

 רפואיים בע"מ.

דירקטור חיצוני  ארז קפיטל פאנד

באלביט מדיקל 

טכנולוג'יס בע"מ, 

וויטסמוק תוכנה 

בע"מ, ננו 

דיימנשן בע"מ, 

אל ישראל -אדרי

ע"מ, נכסים ב

וקופרליין 

אמריקאס 

לימיטד; 

דירקטור בלתי 

תלוי בקופיקס 

 גרופ בע"מ.

עזרא כדורי 

ושות' רואי 

חשבון; עזרא 

כדורי נכסים 

והשקעות בע"מ; 

אושר מינויו וכן 

דירקטור כ

בחברות בנות של 

דורי החברה: 

 , רום גבס,בניה

 .רונסון

בן משפחה של 
בעל עניין 

 בחברה:

מר עמוס לוזון 

של גב'  הינו אביה

ליה לוזון, בעלת 

עניין בחברה מכח 

כהונתה 

כדירקטורית 

 בחברה.

גב' ליה לוזון הינה  לא

בתו של מר עמוס 

יו"ר לוזון, 

 יוןדירקטורה

 ובעל השליטה בה.

 לא לא לא לא לא

 

 



 

  )שאינם דירקטורים בחברה( נושאי משרה בכירה של החברה :א26תקנה 

 :לעיל 26שפרטיהם לא הובאו בהתאם לתקנה , החברהלמיטב ידיעת , נכון למועד הדוח החברההלן פרטי נושאי משרה בכירה של ל

מספר  שם
 זיהוי

תחילת כהונה 
 בחברה

 תאריך לידה
תפקיד בחברה, בחברה 
בת של החברה, בחברה 
 קשורה או בבעל עניין בה

בעל עניין בחברה, 
בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה או של בעל 
 עניין בחברה

 יון עסקי בחמש השנים האחרונותהשכלה וניס

 2017בפברואר  1 022942098 ארז תיק

 
 1967במרס  20

 ;מנכ"ל
חברות דירקטור ב

 מוחזקות של החברה:
דורי בניה, רום גבס, דורי 

 אנרגיה ורונסון.

 לא

אביב; מוסמך -דין; בוגר במשפטים, אוניברסיטת תל-עורך
יטת אביב בשיתוף עם אוניברס-במשפטים, אוניברסיטת תל

ויר; שותף וברקלי; בוגר טייס באקדמיה לטייס של חיל הא
 מייסד במשרד עורכי הדין תיק, גלעד קינן.

 אלון חבר
028863595 

 2017בינואר  1 
 

בספטמבר  21
1972 

 ;סמנכ"ל כספים
 לא רונסוןבדירקטור 

  רופין; רואה חשבון וכלכלן.מכללת בוגר חשבונאות וכלכלה, 
סמנכ"ל כספים מזרח אירופה,  סמנכ"ל כספים גמלא הראל

 אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ; 

 ליה לוזון

 
 

301559944 
 

 

 
 2016באפריל  13

 
באוקטובר  31

1988 

דירקטורית, מנהלת 
פיתוח עסקי ועוזרת 

 ;אישית למנכ"ל
דירקטורית בחברות 

מוחזקות של החברה: 
 .דורי בניה ורום גבס

בתו של מר עמוס 
 דירקטור,לוזון, 

מנכ"ל החברה 
 ובעל השליטה בה.

סיוע שוטף וטיפול  ; בל בידור ותערוכות בע"מ בעלים,
; מתמחה, לוזון נכסים והשקעות בע"מ ע. ,בתחום היזמות
 .משרד עורכי דין -תיק גלעד קינן

 2016במאי  5 049167273 ונתן כהןהי
בדצמבר  9

1981 
 לא חשב בחברה

ללת רופין; רואה רואה חשבון, בוגר כלכלה וחשבונאות, מכ
חשבון בדלויט בריטמן אלמגור זוהר ושות' משרד רואי 

 חשבון.

 לא מבקר פנימי בחברה  1973ביולי  22 2015בפברואר  19 25495300 יצחק נפתלין
בוגר מנהל עסקים, הקריה האקדמית קריית אונו; שותף 

ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ החל משנת 
2000. 

 039156286 רםאריאל אב

 2017 בפברואר 1
; דורי בניהמנכ"ל כ

מסווג בחברה כנושא 
 משרה בכירה.

בינואר  13
 לא דורי בניה מנכ"ל 1983

אביב. מתן -דין; בוגר משפטים, אוניברסיטת תל-עורך
שירותי ניהול ופיתוח עסקי לחברות בארץ ובחו"ל )בלגיה, 

מותת גיאורגיה(; סמנכ"ל מכבי ת"א כדורגל בע"מ; מנכ"ל ע
 מועדון הכדורגל מכבי ת"א.

 23006737 גיל זלצמן

 2011בנובמבר  14
; רום גבסמנכ"ל כ

דורי בניה דירקטור ב
אינובייט; מסווג וב

בחברה כנושא 
 משרה בכירה.

באוגוסט  5
 לא רום גבסמנכ"ל  1967

תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון חיפה; סמנכ"ל 
 הנדסה ברום גבס .



 

 של התאגידעצמאי חתימה  מורשה :ב26תקנה 

 .לחברהנכון למועד הדוח, לא קיימים מורשי חתימה עצמאיים 

 

 רואה החשבון של התאגיד :27תקנה 

PwC )אביב-תל 25המרד רח' , , רואי חשבוןישראל )קסלמן וקסלמן. 

 

   ןשינוי בתזכיר או בתקנו :28תקנה 

נה שמה של החברה לשם "קבוצת עמוס לוזון שו , עם אישור רשם החברות לשינוי השם,2016במאי  29 ביום
יזמות ואנרגיה בע"מ", ובהתאם נכנס לתוקף תיקון סעיף שם החברה בתקנון ובתזכיר החברה )בהמשך 

 (. 2016לאסיפה כללית של החברה מחודש מרס 

 

  המלצות והחלטות הדירקטורים :29תקנה 

טותיהם שאינן טעונות אישור באסיפה , והחלהחברההמלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית של  א.
 עד מועד הדוח, בדבר: 2017ובשנת  2016הכללית, שהתקבלו בשנת 

 .אין -, בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבהתשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות (1)

החברה ל שהקצאה פרטית של מניות לפרטים בדבר  -החברהשינוי ההון הרשום או המונפק של  (2)
 לדוחות הכספיים.  .א.33ראה באור  2017בחודש ינואר  לגזית ישראל

 לעיל. 28פרטים לפי תקנה ראה בעניין זה  -החברהוי תזכיר או תקנון של שינ (3)

 .אין -פדיון ניירות ערך בני פדיון (4)

 .אין -פדיון מוקדם של איגרות חוב ( 5)

  -עד מועד הדוח 2017ובשנת  2016בשנת  עניין בו אי שוק בין התאגיד ובעלעסקה שאינה בתנ (6)

אישור תנאי כהונה למנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל החברה )הגב' ליה לוזון, ביתו של  -
 .לדוחות הכספיים (ז(3.ד.30 לפרטים ראה באור -בעל השליטה בחברה( 

נושאי משרה מקרב בעלי ול מנכ"לדירקטורים, ללומתן כתבי שיפוי  ביטוח אחריות נושאי משרה -
לדוחות  (א(2.ד.30 שליטה ו/או אשר לבעלי שליטה יש עניין אישי באישורן: לפרטים ראה באור

 הכספיים.

 .לדוחות הכספיים(ה( 2.ד.30אישור תנאי כהונה למנכ"ל החברה )מר ארז תיק(: לפרטים ראה באור  -

  -ם בעניינים הנזכרים בס"ק א. לעילטוריקירהחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו שלא בהתאם להמלצות הד ב.

, במסגרתה 2016במרס  29לפרטים בדבר תוצאות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום  
למנכ"ל ולנושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או אשר לבעלי שליטה יש עניין אישי לא אושר מתן כתבי פטור 

עקרונות להסכם תיחום פעילות בין החברה לבין בעל השליטה החדש בה, ראה , וכן לא אושרה הצעה לבאישורן
  לדוחות הכספיים. .ד.(ד(30באור 

לפרטים בדבר תוצאות אסיפות כלליות של בעלי המניות של החברה שהתקיימו במהלך החודשים מאי עד 
(ד( 2.ד.30, ראה באור במסגרתן לא אושרו מועמדים מוצעים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה 2016ספטמבר 

 לדוחות הכספיים.

, 2017בפברואר  1 לפרטים בדבר תוצאות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום
, נאי כהונה מוצעים למנכ"ל החברה, מר ארז תיקתה מדיניות תגמול מעודכנת ולא אושרו במסגרתה לא אושר

 .לדוחות הכספיים(ה( 2.ד.30 ראה באור



 

  -עד מועד הדוח 2017ובשנת  2016בשנת  חלטות אסיפה כללית מיוחדתה ג.

המניות של בעלי המניות של החברה מספר החלטות של האסיפה הכללית  האישר 2016במרס  29ביום  -
ולנושאי משרה בנושא ביטוח אחריות נושאי משרה וכן החלטה בדבר מתן כתבי שיפוי למנכ"ל החברה 

לפרטים נוספים ראה באור  ר לבעלי שליטה יש עניין אישי באישורן.מקרב בעלי שליטה ו/או אש
 לדוחות הכספיים. (ד(3.ד.30

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתה של הגב'  2016במאי  19ביום  -
ליה לוזון, בתו של מר עמוס לוזון )בעל השליטה בחברה ואשר מכהן נכון למועד הדוח כיו"ר 

 לדוחות הכספיים. (ז(3.ד.30דירקטוריון(. לפרטים נוספים ראה באור ה

את מינויו של מר רון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  האישר 2016בנובמבר  27ביום  -
  לדוחות הכספיים. (ד(2.ד.30)אלעזר( קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראה באור 

ביחס לאסיפות כלליות מיוחדות נוספות שהתקיימו בתקופה האמורה, במסגרתן לא  ראה ס"ק ב' לעיל -
 אושרו ההחלטות המוצעות הרלוונטיות.

   החלטות החברה :א29תקנה 

 255לפי סעיף מהותיות ר אישור פעולות בדב החלטותבחברה ועד למועד הדוח  2016בשנת לא נתקבלו  .א
להסכם לתיחום פעילות בין החברה לבין בעל השליטה לפרטים בדבר הצעה לעקרונות  לחוק החברות.

, ראה באור 2016במרס  29ידי האסיפה הכללית של החברה שהתכנסה ביום -בחברה, אשר לא אושרה על
 .לדוחות הכספיים (ה(3.ד.30למען שלמות התמונה ראה גם באור  לדוחות הכספיים. (ד(3.ד.30

באור  ראה - )א( לחוק החברות 254בדבר פעולה לפי סעיף ברה בחועד למועד הדוח  2016בשנת נתקבלו החלטות ש .ב
 .לדוחות הכספיים (ה(3.ד.30

החלטות בקשר לעסקאות חריגות הטעונות אישורים בחברה התקבלו ועד למועד הדוח  2016בשנת  .ג

המתואר להלן אינו כולל התקשרות של החברה יובהר כי כדלקמן ) ( לחוק החברות1)270מיוחדים לפי סעיף 
, ואינו כולל התקשרות של החברה עם חברה בת עת הינה בבעלות מלאה של שליטה בה יסקאות עם בעלבע

 (: החברה

אופציית מכר בעניין )מימוש לדוחות הכספיים יא( (2.ב.11באור  –התקשרויות של החברה עם דורי בניה  -
, באור מניות דורי בניה()הצעת רכש ללדוחות הכספיים  (יב(2.ב.11 באור (,, בתנאיה המעודכניםרום גבס

   .(יג( )מיזוג משולש הופכי(2.ב.11

 לדוחות הכספיים. (ד(3.ד.30 ראה באור –אחריות נושאי משרה  יביטוח -

, ראה הדוח מועדבדבר פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושאי משרה, שבתוקף ב החברההחלטות ל .ד
  ספיים.(ד( לדוחות הכ3.ד.30 -(ג( ו2.ד.30 (א(,2.ד.30 יםבאור

 

 

 _____________________________________    2017מרס ב 23תאריך: 
 בע"מ עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת  

 

 

 

 המתיח :דםיתפק :תמיםהחו שמות 

 ____________________ יו"ר הדירקטוריון  עמוס לוזון (1)

 ____________________ מנכ"ל ארז תיק (2)

 ____________________ ספיםכסמנכ"ל  אלון חבר (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקרה הפנימיתאפקטיביות בדבר  שנתידוח 

 ב9לפי תקנה  על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )א(ב9 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנהשנתי מצורף בזאת דוח 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

(, "החברה"או  "התאגידלהלן: ")בע"מ  עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 .בתאגידאחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנהל כלליארז תיק .1

 כספיםסמנכ"ל , אלון חבר .2

 

 רה הפנימיתהבק

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 
בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

סבירה של ביטחון בהתייחס אשר נועדו לספק מידה והתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

 בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

נו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכנ
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.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון  בשל המגבלות המבניות שלה,
 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
שביצעה הגילוי וה הפנימית על הדיווח הכספי ; הערכת אפקטיביות הבקרבתאגיד והאפקטיביות שלה

  לה את הפעולות הבאות:לכלה בפיקוח הדירקטוריון הההנ

רכיבי  .מהותיים מאד לדיווח הכספי והגילויתהליכים  ומופובתהליך,  תפותתשהמזוהו ומופו החברות  .1
 ה(; )מלאי; )ד( מידעמערכות ; )ג( תהליך דיווח כספי; )ב( בקרות ברמת הארגון)א( : הבקרה הפנימית כללו

 -ו ;כלולותחברות )ו( השקעה ב ;בפרויקטים בביצוע וההכנסות מדן העלויותווא ותהכרה בהכנסתהליך ה
 .רכש)ז( 

ידי התאגיד והן -הן עלוהוערכה האפקטיביות  המפתח בוצע תיעוד של התהליכים שמופו, נבחנו בקרות .2
 ידי רואי החשבון.-על

 .Ronson Europe N.V -קה במסגרתה גדל שיעור החזקת התאגיד בהושלמה עס 2016בדצמבר  23ביום  .3
"(, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בוורשה, פולין, והתאגיד רונסון)"

לבעל שליטה יחיד ברונסון. בהתאם, דוחותיה הכספיים של רונסון מאוחדים במועד האמור הפך 
מהותית  הינה, ורונסון 2016בדצמבר  31של התאגיד ליום מאוחדים הלראשונה בדוחות הכספיים 

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה  . על אף האמור,מאוחדיםהכספיים הדוחות ב
, 2016בדצמבר  23מפאת המועד )וזאת  כמתואר לעיל לא כללה את רונסון, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון

בפיקוח הדירקטוריון התאגיד  תהנהליחד עם זאת, . ל התאגיד ברונסוןש( בו הושגה השליטה כאמור
חשב ה, סמנכ"ל הכספים ורונסוןפגישות עם מנכ"ל )א( בקרות שונות בהתייחס לרונסון, לרבות קיימה 

לסקירת תהליך הדיווח  רונסוןפגישות עם חשב )ב(  ;(ELC) בקרות ברמת הארגוןלהכרת של רונסון 
תהליך  להכרת רונסון  חשבעם )ג( שיחות וכן  ה של רונסון;המידע שבשימושוהכרת מערכות הכספי 
יצוין כי התאגיד ממשיך לפעול לשם עיצוב וגיבוש תהליכי  המלאי.רישום ההכנסות ותהליך רישום 



הבקרה הפנימית ברונסון, לשם ביצוען בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מהדוח התקופתי של 
 .2017החברה לשנת 

  קטוריון התאגיד שותף בתהליך ועודכן על ממצאיו.דיר

ובהתבסס על , כמפורט לעיל בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון
דירקטוריון התאגיד הגיעו ההנהלה ו א. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה, -התהליכים אשר בוצעו ב

 .אפקטיבית ינהה 2016 בדצמבר 31 כספי ועל הגילוי בתאגיד ליוםלמסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח ה

 

 



 הצהרת מנהלים

 (1ב)ד()9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי
 

 , מצהיר כי:ארז תיקאני, 
 

 לשנת( "התאגיד" :)להלן בע"מעמוס לוזון יזמות ואנרגיה  קבוצתשל  התקופתיהדוח בחנתי את  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2016

 

חות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדו (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  ץהנחועובדה מהותית 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

מכל  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

 שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (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  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע

בו להטיל ספק  התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש
 -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)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

בא לידיעתי על , מו2010-"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
 -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, ידי אח

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונא

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי  (ג)
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 כאמור למועד הדוחות.
 

 כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.לעיל אין באמור 
 
 
 
 

   ך:תארי

 2017 מרסב 23
 ארז תיק 

 מנהל כללי
 

 



 הצהרת מנהלים
 (2ב)ד()9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

 
 , מצהיר כי:אלון חבראני, 

 

עמוס לוזון יזמות  קבוצת של ומידע כספי אחר הכלול בדוחותהדוחות הכספיים בחנתי את  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2016 לשנת( "התאגיד: ")להלן בע"מ ואנרגיה

 
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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

של והדוחות הכספיים הביקורת ת ולרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי  (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
ידע הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמ

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; וכןהדיווח הכספי והכנת הדוחות 

ורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעכל 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)
מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו שמידע המיועדים להבטיח 

, ככל שהוא רלוונטי 2010-דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )
לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 

 -ןובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכ
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ועל הגילוי, ככל שהיא  הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי (ג)
 ;מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

 מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
 

 באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין 
 

   תאריך:

 2017 במרס 23
 אלון חבר 

 כספים סמנכ"ל
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