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  חברהה עסקי תיאור
  

  

פתיים ומיידיים), ניירות ערך (דוחות תקותיקון לתקנות בכהגדרת מונח זה החברה הינה תאגיד קטן 

  1970-"להתש
 האמור התיקון במסגרת ההקלות את לאמץ שלא החליט החברה דירקטוריון, דוחה למועד נכון כי, יובהר

  ).הדין להוראות בהתאם בעתיד הקלות לאמץ החברה מדירקטוריון למנוע כדי לעיל באמור(אין 

  

  

 חברההתיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי  1.1

  הקמת החברה 

לפי פקודת החברות [נוסח חדש],  1995 ,בפברואר 21בישראל ביום תאגדה ההחברה  1.1.1

 .")החברה(להלן: " בע"מ )ב.א.ז.(, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם דורסל 1983-תשמ"גה

 2006במרץ  ,1999-, כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"טהפכה לחברה ציבוריתהחברה 

) "הבורסה"לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן:  וניירות הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה

  . 2006באפריל 

 
   תרשים מבנה החזקות החברה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ל ידי צד שלישי, מוחזקות ע 50%) בשיעור "5"המדע יקנעם בע"מ (להלן:  5יתרת ההחזקות בהמדע   (*) 
). לפרטים "השותף"(להלן: חזקות) בע"מ בה, מגדלי עסקים (א לבעלת השליטהשאינו קשור לחברה או 

  .2015בדצמבר,  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום  בדוחות ב'7ביאור  ראהנוספים 
, שלישי צד ידי על מוחזקות 50% בשיעור) "יבנה"קריית ההחזקות בקריית יבנה בע"מ (להלן:  יתרת (**) 

 ראה נוספים לפרטים. "מבע) 1994( מוןומי עסקים בחרי, בה השליטה לבעלת או לחברה קשור שאינו
  .2015, בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות א'24 ביאור

  
  

   

.א.ז.) ב( דורסל
 בע"מ

 רעננה דורסל
 בע"מ

 יקנעם 5 המדע
 (*) בע"מ

50% 100% 

תורן חברה 
לפיתוח ונכסים 

 בע"מ

100% 

קריית יבנה 
 (**) בע"מ

50% 



 

6 

 

  
  

  התפתחות עסקי החברה

 לחברה קשורים בלתי, שלישיים צדדים עם החברהשל  התקשרותהשלמת האודות  לפרטים 1.1.2

 כויות ההצבעה של תורןמלוא הון המניות המונפק והנפרע וז רכישתל, בה השליטה ולבעלי

חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה, בין היתר, בעלת זכויות  בע"מ, חברה לפיתוח ונכסים

זכות שיווק והשכרת חניות ), "אומגה"בית להלן: ( בטירת הכרמל החכירה בבניין משרדים

 2014, דצמברב 1וכן משווקת חשמל לשוכרים בנכס והחניון האמורים, ביום  בחניון ציבורי

  .2015, בדצמבר 31של החברה ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים )2א'(7ראה ביאור 

 ולבעלת לחברה קשורים בלתי, שלישיים צדדים עם החברה התקשרות אודות לפרטים 1.1.3

 יבנה קריית של והנפרע המונפק המניות מהון 50% המהוות מניות לרכישת, בה השליטה

 המהוונות החכירה זכויות בעלת, היתר בין, ינהוהבישראל,  תאגדהשה פרטית חברה"מ, בע

קריית "הממוקם ביבנה (להלן:  ותעשייה למשרדים) קרקע קומת(כולל  קומות 4 בן בבניין

 החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 'א24 ביאור ראה 2016בינואר,  24), ביום "יבנה

 .2015, בדצמבר 31 ליום

מקרקעין בתחום הנדל"ן המניב במישרין  נכסי עשרהבפרסום הדוח, לחברה זכויות  במועד 1.1.4

יקנעם בע"מ  5, המדע )"רעננה"דורסל בע"מ (להלן:  ובעקיפין, באמצעות דורסל רעננה

בשטח  ,יבנה יתיוקר )"תורן"חברה לפיתוח ונכסים בע"מ (להלן:  תורן, )"5"המדע (להלן: 

בדבר נכסים טים לפר .100% -כ של תפוסה ובשיעור"ר מ אלפי 81 -כולל להשכרה של כ

 להלן. 1.7.2-1.7.3 פיםסעי ראה ,מהותיים ומהותיים מאוד של החברה
 

 פעילותה םתחו 1.2

כשעיקר הפעילות הינה פועלת החברה בתחום הנדל"ן המניב,  ,דוחנכון למועד פרסום ה 1.2.1

לשם  עסקאותטק והתעשייה בישראל ובנוסף, באיתור -בהשקעה בנכסים מניבים בענף ההיי

ים או לשם רכישת נכסים מניבים באזורי תעשייה, המאופיינים בתנופת הקמת נכסים מניב

 1.7.1 ף(לפרטים אודות נכסי הנדל"ן המניב של החברה ראה סעיביקוש גבוהה פיתוח וברמת 

היא מתקשרת לשם כך  ,מניבים נכסים הקמת לשם פועלת שהחברה ככל כי, יובהר להלן).

  עם קבלנים חיצוניים.

המספקות שירותים בחברות ומאוכלסים ברובם ם של החברה מיועדים נכסי הנדל"ן הקיימי 1.2.2

   טק.-הייובחברות 

בעלת שהחברה רואה בה כמלל פייוויי בע"מ, עם סינאל החברה התקשרה בהסכם ניהול  1.2.3

פרטים ( להלן ד' בפרק 22תקנה אה רנוספים (לפרטים ) "סינאל"השליטה בחברה (להלן: 

נושאי משרה ועובדים של באמצעות  , בין היתר,ל ניתנים. שירותי הניהו))נוספים על התאגיד

מר גבי בוגנים, מנכ"ל סינאל, אשר לו ניסיון בביצוע עסקאות סינאל, ובכלל זה באמצעות 

 . נדל"ן

הקובע את הטיפול החשבונאי בנדל"ן  IAS 40הוראות תקן בינלאומי את החברה מיישמת  1.2.4

בחרה  ,וי נכסי הנדל"ן שבבעלותהלהשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות. למדידת שו

 .בספרים לפי שיטה זומוצגים נכסיה והחברה במודל השווי ההוגן 
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 הבמניותיועסקאות  חברהההשקעות בהון  1.3

, מחוץ לבורסה, העסקאות במניותילא בוצעו ו חברההשקעות בהון הלא בוצעו למיטב ידיעת החברה, 

  .2015 -ו 2014בשנים  ,על ידי בעל עניין

  

  דיבידנדים ומניות הטבהוקת חל 1.4

  מדיניות חלוקת דיבידנד 1.4.1

סכום הרווח הראוי לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד.  2015 ,בדצמבר 31נכון ליום 

, כולל אלפי ש"ח 137,695 -של כ בסך מסתכם, 2015בדצמבר,  31ליום  לחלוקה של החברה

 ושנבע יםרווח ."חש אלפי 88,965 -של כ נדל"ן להשקעה שנצברו בסך משערוךהכנסות 

  .2014-2015חולקו בשנים ממפעל מאושר  לחברה

מניות הטבה ו/או זה, לא חילקה החברה  דוחועד לתאריך  2014 ,בינואר 1בתקופה שמיום  1.4.2

  :כמפורט להלן למעטדיבידנד במזומן, 

מועד האישור ע"י 
  דירקטוריון החברה

  מועד התשלום  סך הדיבידנד

  2014ביולי,  17
   ש"ח 5,000,000

  )למניה"ח ש 0.2368201(
  2014באוגוסט,  10

  2015במרץ,  29
  ש"ח  6,000,000

  )למניה"ח ש 0.2841842(
  2015, באפריל 19

  

חוק לתיקון חוק לעידוד התוך יישום  ובוצע ,כמפורט בטבלה לעילהחלוקות יובהר, כי 

ות לנימוקי . לפרטים נוספים, לרב2012-והוראת שעה), התשע"ג 69 'השקעות הון (תיקון מס

, ביולי 20 מיום יםמיידי יםדיווח ראהאודות עמידה במבחני החלוקה,  החברהדירקטוריון 

-2015-01מס' אסמכתא  2015, באפריל 16 ומיום 2014-01-117489 אסמכתא' מס 2014

  ).ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  000357

  

ליון ימ 7ת דיבידנד במזומן בסך החליט דירקטוריון החברה על חלוק 2016במרץ,  16ביום 

לפרטים נוספים, לרבות לנימוקי דירקטוריון  .2016 ,באפריל 12. הדיבידנד ישולם ביום ש"ח

 אסמכתא' מס 2016, במרץ 16 מיום מיידי דיווח ראהאודות עמידה במבחני החלוקה,  החברה

  ).ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  2016-01-008439

  

לשטר  1בנספח  1.4סעיף  אהמגבלות על יכולת החברה לחלוקת דיבידנד, ר לפרטים אודות

, מס' 2014ביוני  23הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה, כפי שפורסם ביום 

  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).  2014-01-097113אסמכתא: 
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   חברההמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  1.5

  
5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  א ל פ י   ש " ח

  23,768   25,503   45,403   מהשכרת נכסים  הכנסות

  1,021   1,464   3,292   קבועות תפעול הוצאות

  4,271   4,073   10,126   משתנות תפעול הוצאות

  884   927   921   ניהול דמי הוצאות

  1,306   2,025   2,310   וכלליות הנהלה הוצאות

  7,482   8,489   16,649   ה "כ הוצאות הפעלסה

  16,286   17,014   28,754   תפעולי   רווח

"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת רווח
  ורווח הון ממימושו להשקעה

 23,753   27,681   5,910  

  268,971   466,621   462,009   31/12ליום  נכסים"כ סה

  148,604   322,310   290,554   31/12ליום  התחייבויות"כ סה
  

  .שלהלן לדוח הדירקטוריון 3 עיףס אהים בדבר השינויים בנתונים כאמור בטבלה לעיל, רלהסבר

 
  

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 1.6

 וההתפתחויות האירועים, למגמות באשר ,בלבד החברה הערכות על מבוסס זה בסעיף האמור

 התוצאות על שפעהה להם להיות צפויה או להם יתהיה אשרהחברה,  של כלכלית-המקרו בסביבה

 על החברה להערכות באשר, זה בסעיף המופיעה התייחסות כל החברה. פעילות של העסקיות

כהגדרתו בחוק  ,עתיד פני צופה מידע בבחינת הינה ,החברה על והשפעתה העתידית ההתפתחות

 ואשר החברה של בשליטתה אינו שרא(להלן: "חוק ניירות ערך"),  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 ובענף ,בכלל במשק במגמות שינויים שיהיו ככל להתממש שלא עשויות אלו הערכות .ודאי נואי

 ,כלכליים-מקרו או פוליטיים ,ביטחוניים אירועים של מהתרחשות כתוצאה לרבות ,בפרט ן"הנדל

   .מבעבר שונה באופן המגמות מהתפתחות כתוצאה וכן השוק מגמות על ישפיעו אשר

 2015בשנת  הישראלי המשק מצב 1.6.1

 -התאפיינה ביציבות במצב הכלכלי בישראל, תוך שמירה על צמיחה מתונה של כ 2015שנת 

עדכן  2015דצמבר . בסוף 5.2% -ועל אבטלה נמוכה של כ) 2014בשנת  2.6%(לעומת  2.3%

להסתכם  2017 -ו 2016רו כלכלית ולפיה צפויה הצמיחה בשנת בנק ישראל את התחזית המק

כמו כן, צופה בנק ישראל המשך רמת אבטלה נמוכה בשיעור  התאמה., ב3.1% -כו 2.8% -בכ

  . 5.3% -של כ

ישראל מושפעת במידה רבה מהתפתחויות בכלכלה העולמית. הפעילות הריאלית העולמית 

תמשיך להיות מושפעת מההתפתחות בכלכלה  2016שנת . 2015בשנת מתונה המשיכה להיות 

בסין, שלה השפעות רוחביות כלל  הצמיחההעולמית ובמיוחד מההאטה המסתמנת בקצב 

 עולמיות רחבות היקף, מהירידה המתמשכת במחירי הנפט והסחורות, שלה השפעה גלובלית

. בנוסף תושפע שנת דיפלציונית, אגב פגיעה במדינות שכלכלתן נסמכת על ייצוא נפט וסחורות
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תה של ל, מיכולהתפתחויות שתוארו לעיה לאור החמיכולתה של ארה"ב להמשיך בצמי 2016

ומחוסר  וגל הפליטים ששוטף את היבשת, טלה הגבוהההאבלהתמודד עם הקיפאון, אירופה 

  פוליטית במזרח התיכון.-היציבות הגיאו

נוכח העובדה שהמשבר הכלכלי העולמי טרם חלף וקצב ההתאוששות ממנו עדיין איטי, אין 

אין ביכולתה ועסקיה. כמו כן, לדעת את השפעתו העתידית, אם בכלל, על דורסל, מצב נכסיה 

של החברה להעריך את ההשפעה של הזעזועים המדיניים והחברתיים במזרח התיכון וכן של 

   המתיחות הביטחונית באזור על המשק הישראלי.

  המניב"ן הנדל פעילות תחום 1.6.2

התאפיינה, בהמשך לשנתיים האחרונות, בהמשך היציבות בענף הנדל"ן המניב  2015שנת 

מתבטאת הן ברמת הביקושים והן ברמת מחירי השכירות והתפוסות. בתקופת בישראל, ש

הדוח ניכרו ביקושים לשטחי משרדים באזורי הפעילות של החברה, שבאו לידי ביטוי 

  .100%ביציבות מחירים ובשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים בנכסי החברה, בשיעור של 

    

  
  

  חברהתיאור עסקי ה 1.7

  המצרפית הרמה - ות הנדל"ן המניבנכסי החברה בתחום פעיל 1.7.1

במסגרתו מאותר נכס מקרקעין, נערכת בדיקה מקצועית אשר פעילות החברה כוללת תהליך 

מתקבלת החלטה עקרונית בדבר  ),ותהליך המו"מ לרכישתו מאפייני העסקה ,טיבו(של הנכס 

צוע איתור מימון לבימבוצע בדיקת נאותות ו נערכתרכישת הנכס ותשלום דמי רצינות, 

בחתימה על הסכם והשלמת רכישת נכס המקרקעין. הינו תהליך ההעסקה וסופו של 

לעניין הסכם  .הנהלת החברהאלו נערכות באמצעות יועצי החברה ומנוהלות ע"י  פעילויות

   .)פרטים נוספים על התאגיד(להלן ד' בפרק  22תקנה , ראה לסינאלהניהול שבין החברה 

  נכסים ביקנעם

) 70ל האזור הוא במיקומו, בשל היותו גובל בנתיב תנועה ראשי (כביש מס' יתרונו הגדול ש

חופף לתוואי של כביש חוצה  70ומחבר את אזור החוף של מרכז הארץ עם הצפון. כביש מס' 

   .)6מס' כביש ישראל (

אביב. -ק"מ מתל 80 -ק"מ מהעיר חיפה ומהנמל הבינלאומי וכ 20 -אזור יקנעם נמצא כ

  קלה ומהירה. ,יר בינלאומיים ולמוסדות כלכליים ופיננסיים חשוביםוואו הגישה לנמלי ים

פיתוח התעשייה באזור נהנה ממעמד של "אזור עדיפות לאומי" על פי החוק לעידוד השקעות 

הון. המעמד של האזור מאפשר ל"מפעלים מאושרים" הנמצאים בו לבחור בין הקלות מס 

(קביעת  הוןלצו עידוד השקעות  בהתאם. חוק לבין מענקים בגין השקעות, כמפורט באותו

  '.א פיתוח כאזור יקנעם הוגדרה, 2002-"גתשסההתחומים של אזורי הפיתוח), 

המחליטים להתמקם באזור זכאים להקלות  טק-וחברות היי בנוסף לכך, מפעלי תעשייה

  במיסוי העירוני.

מקצועות חופשיים  מיקומו ואיכותו של האזור מושכים אליו אוכלוסייה גדולה של בעלי

זדמנויות הומהנדסים. הקצב של התפתחות האוכלוסייה והצמיחה הכלכלית, יוצר 

  .ובמגורים במסחר, להשקעות עבור משקיעים בתעשייה

פארק התעשייה מבוא הכרמל, ובבאזור אפשרויות בנייה נוספות בפארק התעשייה מנסורה 

   .ביקנעם אשר
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  מתחם אורדן

 ה. בשנים האחרונות אזור התעשייעשייה הצפוני של נתניההתבאזור מתחם אורדן שוכן 

. ומשרדים לאזור מסחרימאזור של תעשייה ומוסכים נמצא בתנופת פיתוח ומשנה את אופיו 

 שכונת מגורים חדשה, בת של נתניה צפוןרכהתחנת למתחם ממוקמים  תבקרבה גיאוגרפי

  .נתניה הכדורגל החדש של מכבי ואצטדיון מכללת נתניהקריית רבין, 

  בית אוריין

טק, -מאופיין בבנייני תעשייה קלה המאוכלסים ע"י חברות הייבו שוכן הנכס אזור התעשייה 

בשנים האחרונות הבנקים הגדולים העבירו רכב. השכרת לוגיסטיקה וחברות שילוח, חברות 

 האזור סמוך לצירי תנועה מרכזיים לרבות כבישים מס'לאזור זה את מרכזי המחשוב שלהם. 

ומהווה חלופה למתחם אייר  התעופה "בן גוריון" נמלונמצא בקרבה גאוגרפית ל 40ומס'  1

  .פורט סיטי

  באזור נכס

ה ונמצא בתנופת פיתוח ומהו ,אזור שוכן בצמידות לאזור התעשייה בחולוןבאזור התעשייה 

ת הנות  ממחירי שכירואלטרנטיבה נוחה  לחברות שמעדיפות להתמקם  בקרבה לתל אביב ולי

ילות בתחום הנדל"ן משרדים רבים וחברות מוב נוחים יותר. לאחרונה נבנים באזור בנייני

  .   בוצת עזריאלי ואליעזרא מבצעות השקעות באזורק, ים-המניב כגון גב

  בית אומגה

"פארק שער הכרמל" הממוקם באזור התעשייה ב גה הינו בניין גדול ומרשים השוכןבית אומ

בית  .לכביש החוף ובצמוד לפארק התעסוקה מת"ם 4בין כביש רת הכרמל, הצפוני של טי

אומגה נמצא בסמיכות למרכז תיירות, מסחר ובילוי  אשר מהווה מנוף מחולל צמיחה בתחום 

הכדורגל  ןאצטדיווכולל מרכז הקונגרסים, מרכזי קניות  ,המסחר והשירותים ,רותהתיי

פיתוח ומאוכלס  אזור מתנופתעופר. בשנים האחרונות נהנה ה סמיעל שם  בחיפה החדש

 יז'ןונטו 013חברת ו ישראללקום אוות חברת קוטק מובילות. בבית אומגה שוכנ-בחברות היי

  .וחברות נוספות

  ביבנה נכס

מאופיין בתעשייה  אשראזור המלאכה הדרומי של העיר יבנה ב ממוקם ביבנה הנכס

בסביבת קמת בצמוד לנכס. , הממודלקמסורתית, מבנים ותיקים, חד/דו קומתיים וכן תחנת 

 ביחסומרשים  איכותי הינו הנכס. חנמצאת תחנת רכבת יבנה מזראזור המלאכה הדרומי 

   .לסביבתו
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, לרבות החברה נכסי לכללהבאים הינם  בסעיפים טבלאותבכפי שמובאים  הנתונים

  .51 המדע, תורן ורעננה דורסלת הבת ובאמצעות חבר

  

  התוצאות תמצית

 

  פרמטר 

  בדצמבר 31 ביום יימהשנסת לשנה

5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  ח " ש   י פ ל א

  24,624   26,285   46,754   הפעילות הכנסות סך

  5,965   28,621   26,248   להשקעה"ן נדל של הוגן שווי מהתאמת רווח

  22,504   45,040   53,439   הפעילות רווחי

  NOI    33,196   20,630   19,074 סה"כ

NOI 14,562   14,659   20,519   היםמנכסים ז  
  

  

על מצב ענייני  לדוח הדירקטוריון 3 סעיף ראההסבר בדבר שינויים ברווחי הפעילות ל

  . התאגיד שלהלן

   

  *:(ישראל) ים מאקרו כלכלייםפרמטר 
  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  1,049,708  1,088,307  1,150,782  )ח"ש מיליוני( גולמי מקומי תוצר

  130.8  132.5  136.8  )ח"שאלפי ( לנפש תוצר

  4.8%  4.2%  2.3%  (%) המקומי בתוצר צמיחה שיעור

  2.5%  1.9%  1.6%  (%) לנפש בתוצר צמיחה שיעור

  1.8%  )0.2%(  )1.0%(  (%) אינפלציה שיעור

  3.8%  2.5%  2.1%  ארוך לזמן ממשלתי ח"אג על התשואה רמת

  +A+  A+  A  ארוך ווחלט ממשלתי חוב דירוג

 האחרון ליום לדולר ביחס מקומי מטבע ח"שע
  )"בארה דולר 1 -ל"ח ש( השנה של

3.9020  3.8890   3.471   

  

  ; בנק ישראל. 31.12.2015מרכזית לסטטיסטיקה; אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק  לשכה *

  
  

   

                                                 
  .שלהלן בטבלאות נכלל אינו הנכס ולכן הדוח תקופת לאחר הושלמה, ביבנה בנכס המחזיקה בחברה %50 רכישת 1
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  לפי אזורים ושימושים "ןנדל שטחי פילוח 1.7.1.1

  :2015/12/31 ליום, ושימושים אזורים לפי מניב ן"נדל שטחי פילוח

   שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ר " מ  הנכסים שטח

  61%  42,711   -   42,711   צפון

  31%  21,965   21,426   539   שרון

  4%  2,275   -   2,275   מרכז

  4%  3,082   -   3,082   שפלה

  -  70,033   21,426   48,607   "כסה

  100%  -  31%  69%  הנכסים שטח מסך אחוז

  

  :431/12/201 ליום, ושימושים אזורים לפי מניב ן"נדל שטחי פילוח

   שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ר " מ  הנכסים שטח

  60%  42,126   -   42,126   צפון

  32%  22,539   22,000   539   שרון

  4%  2,730   -   2,730   מרכז

  4%  3,082   -   3,082   שפלה

  -  70,477   22,000   48,477   "כסה

  100%  -  31%  69%  הנכסים שטח מסך אחוז

  

   ושימושים אזורים לפי הוגן שווי פילוח 1.7.1.2

  :2015/12/31 ליום, ושימושים אזורים לפי מניב ן"נדל שווי פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ח " ש   י פ ל א  הנכסים שווי

  73%  321,500   -   321,500   צפון

  20%  85,100   80,900   4,200   שרון

  4%  19,010   -   19,010   מרכז

  3%  14,350   -   14,350   שפלה

  -  439,960   80,900   359,060   "כסה

  100%  -  18%  82%  הנכסים שווי מסך אחוז

  

   



 

13 

 

  

  :4201/31/12 ליום, ושימושים אזורים לפי מניב ן"נדל שווי פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ח " ש   י פ ל א  הנכסים שווי

  72%  298,640   -   298,640   צפון

  20%  84,850   80,850   4,000   שרון

  5%  19,750   -   19,750   מרכז

  3%  13,940   -   13,940   שפלה

  -  417,180   80,850   336,330   "כסה

  100%  -  19%  81%  הנכסים שווי מסך חוזא

  

 לה ושקדמ תייםולשנלפי אזורים ושימושים לתקופת הדיווח  NOI פילוחריכוז  1.7.1.3

 :2015/12/31לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOI פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך  אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
NOI ח " ש   י פ ל א  הנכסים  

  77%  25,525   -   25,525   צפון

  15%  5,008   4,876   132   שרון

  5%  1,541   -   1,541   מרכז

  3%  1,122   -   1,122   שפלה

  -  33,196   4,876   28,320   "כסה

  100%  -   15%  85%  של הנכסים NOIמסך  אחוז

  

 :431/12/201לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  NOI פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך  אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי יתתעשי
NOI ח " ש   י פ ל א  הנכסים  

  65%  13,425   -   13,425   צפון

  22%  4,556   4,303   253   שרון

  7%  1,532   -   1,532   מרכז

  5%  1,117   -   1,117   שפלה

  -  20,630   4,303   16,327   "כסה

  100%  -   21%  79%  של הנכסים NOIמסך  אחוז
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 :31/12/2013לפי אזורים ושימושים, לשנה שנסתיימה ביום  INO פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך  אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
NOI ח " ש   י פ ל א  הנכסים  

  70%  13,396   -   13,396   צפון

  24%  4,559   4,409   150   שרון

  6%  1,119   -   1,119   שפלה

  -  19,074   4,409   14,665   "כסה

  100%  -   23%  77%  של הנכסים NOIמסך  אחוז

  

  שימושיםו אזוריםרווחי שערוך לפי  פילוח 1.7.1.4

  :2015/12/31 ביום שנסתיימה לשנה, ושימושים אזורים לפי שערוך רווחי פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ח " ש   י פ ל א  השערוך רווחי

  89%  22,035   -   22,035   צפון

  1%  250   50   200   שרון

  8%  2,152   -   2,152   מרכז

  2%  410   -   410   שפלה

  -  24,847   50   24,797   "כסה

  100%  -   0%  100%  מסך רווחי השערוך  אחוז

  
  :431/12/201 ביום שנסתיימה לשנה, ושימושים אזורים לפי שערוך רווחי פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ח " ש   י פ ל א  השערוך רווחי

  95%  27,100   -   27,100   צפון

  4%  1,099   1,090   9   שרון

  1%  392   -   392   מרכז

  0%  30   -   30   שפלה

  -  28,621   1,090   27,531   "כסה

  100%  -   4%  96%  מסך רווחי השערוך  אחוז

  
  

   



 

15 

 

  :31/12/2013 ביום תיימהשנס לשנה, ושימושים אזורים לפי שערוך רווחי פילוח

  שימושים
  אזורים

  מסך אחוז  "כסה  תעשייה  טק-היי תעשיית
  ח " ש   י פ ל א  השערוך רווחי

  84%  5,002   -   5,002   צפון

  3%  203   760   )557(  שרון

  13%  760   -   760   שפלה

  -  5,965   760   5,205   "כסה

  100%  -   13%  87%  מסך רווחי השערוך  אחוז

  

 מי שכירות ממוצעים למ"ר לפי אזורים ושימושים ד פילוח 1.7.1.5

  :בש"ח ,בפועל לשנה ר"למ ממוצעים שכירות דמי פילוח

  שימושים
  אזורים

  תעשייה  טק-היי תעשיית

  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה שנהל

5 1 0 2  4 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  -   -   391-893  541-1,219  צפון

  196   228   518  302  שרון

  -   -   663  849  מרכז

  -   -   367  364  שפלה
  
 

 הרלוונטית הדיווח בתקופת שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצעים שכירות דמי פילוח 1.7.1.6

 לפי אזורים ושימושים 

  :"חבש, בתקופה שנחתמו החוזים לגבי לשנה ר"למ ממוצעים שכירות דמי פילוח

  שימושים
  אזורים

  תעשייה  טק-היי תעשיית

  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה בשנה שנחתמו חוזים

5 1 0 2  4 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  -  -  402-720  396-929  צפון

  -  -  503  570  שרון

  -  -  -  512-821  מרכז

  -  -  -  -  שפלה
   

  

 ושימושים אזורים לפי ממוצעים תפוסה שיעורי פילוח 1.7.1.7

 כל, 2015בדצמבר  31שנסתיימה ביום  שנהל וכן הדוחמועד ב שנסתיימה לשנה נכון

   .100%מניב של החברה הינם בשיעור תפוסה של הנדל"ן הנכסי 
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 מס' נכסים מניבים לפי אזורים ושימושים  פילוח 1.7.1.8

  שימושים
  אזורים

  תעשייה  טק-הי תעשיית

  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

5 1 0 2  4 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  -   -   5   5   צפון

  1   1   1   1   שרון

  -   -   1   1   מרכז

  -   -   1   1   השפל

  1   1   8   8   מניבים נכסים מספר"כ סה

  

 ושימושים אזורים לפי בפועל) שנה בסוף שווי(לפי  ממוצעים תשואה שיעורי פילוח 1.7.1.9

  שימושים
  אזורים

  תעשייה  טק-יהי תעשיית

  בדצמבר  31 ביום שנסתיימה לשנה

5 1 0 2  4 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  -  -  8%  8%  צפון

  5%  6%  6%  3%  שרון

  -  -  8%  8%  מרכז

  -  -  8%  8%  שפלה
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 חתומים שכירות חוזי בגין צפויות תהכנסו 1.7.1.10

  בהכנסה הכרה תקופת

  שוכרים אופציות תקופת מימוש בהנחת  שוכרים אופציות תקופתמימוש -אי בהנחת

 הכנסות
 מרכיבים
  קבועים

  "ח)ש(אלפי 

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים

(אומדן)* 
  "ח)ש(אלפי 

חוזים  מספר
  סתיימים מ

 נשוא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
  (מ"ר)

 הכנסות
 מרכיבים
  קבועים

  "ח)ש(אלפי 

 הכנסות
 מרכיבים
 משתנים

(אומדן)* 
  "ח)ש(אלפי 

חוזים  מספר
  מסתיימים 

 נשוא שטח
 ההסכמים

 המסתיימים
  "ר)מ(אלפי 

  2016 שנת

  180   1   3,299   8,660   180   1   3,304   8,685   1 רבעון

  1,060   1   3,070   8,642   4,487   5   3,073   8,460   2 רבעון

  412   3   3,601   8,542   2,663   6   3,598   8,211   3 רבעון

  637   10   3,163   8,397   798   12   3,083   7,753   4 רבעון

  823   6   12,776   33,294   27,395   15   10,031   23,560   2017 שנת

  3,542   5   12,575   32,250   11,224   5   6,006   13,171   2018 שנת

  4,519   9   12,282   30,002   725   3   57   5,856   2019 שנת

  58,860   15   56,709   152,718   22,561   3   36   4,073   ואילך 2020 שנת

  70,033   50   107,475   282,505   70,033   50   29,188   79,769   כ"סה
  

  הכנסות מרכיבים משתנים(*) 

מרכיבים משתנים מבוסס על ההכנסות שנבעו בהוצאות חשמל. האומדן להכנסות  שוכריםחיוב ים מרכיבים משתנים, בעיקר בגין לחברה מספר חוזים הכולל

נקטו יוחסכון שי תצעדי התייעלוכתוצאה מאו בפעילות השוכרים,  יםעשוי להשתנות בהתאם לשינויסכום ההכנסות בפועל כי . יצוין, 2015לחברה בפועל בשנת 

  . יכת החשמלבצר על ידם

אשר אינו בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, 

ויותיהם כלפי התחייבאת הישארותם בנכסי החברה ויכולתם לפרוע , אין באפשרותה של החברה להשפיע על המשך פעילותם של השוכרים אינה ודאית.

  החברה בגין חוזי השכירות.
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  עיקריים שוכרים 1.7.1.11

 השוכר
 אזור

  הנכס 

 הכנסות
 2015 בשנת

 )ח"ש אלפי(

 מסך אחוז
 הכנסות
  התאגיד

 שיוך
  ענפי

 דמי של הצמדה או עדכון מנגנון
  השכירות

  בטחונות
 מתום שנותרה ההתקשרות תקופת

  להארכה ואופציות הדיווח שנת
תלות 

  מיוחדת

תעשיית   27%  12,543   םיקנע  מארוול
  טק-היי

דמי השכירות צמודים לשינויים 
. 2011במדד החל מחודש ינואר, 

לאחר  2.5% -עדכון דמי שכירות ב
, 2012החל מספטמבר חודשים  30

  ובכל מימוש אופציה.

חתימה על הבמועד 
ההסכם השוכר 

שילם דמי שכירות 
בגין השנה החמישית 

  לתקופת השכירות.

במועד  ההחלתקופת השכירות 
האכלוס של השטחים הנוספים 

 שהושכרו על ידי השוכר במבנה ד'
לשוכר שתי  .2012בחודש ספטמבר 

אופציות להאריך את תקופת 
  שנים כל אחת. 3השכירות, בנות 

 יחיד שוכר
 'ב במבנה
ושוכר 
עיקרי 

  במבנה ד'

צמודים לשינויים  חכירהדמי ה  תעשייה  11%  4,892  נתניה  אורדן
   .ארה"ב ל הדולרבשער החליפין ש

שנים  3דמי החכירה בתקופה של 
יעמדו  2012 ,אוגוסט חודשהחל מ

ארה"ב מיליון דולר  1.2 סך על
 בתקופת החכירהדמי  לשנה.

 1.35 סך על יעמדו האופציה
  לשנה. ארה"ב מיליון דולר

בנקאית על  ערבות
 דולר אלפי 675סך 

  .ארה"ב

 החכירה הראשונהתקופת 
. 2015בחודש יולי,  סתיימהה
אופציה ה מימש את שוכרה

לתקופה  החכירה תקופת כתלהאר
 שתינוספת מתוך שלוש אופציות, 

 כל שנים 5 בנות ראשונות תקופות
 שנים 5 בת מהן והאחרונה, אחת
   .חודש חסר

 יחיד שוכר
 במתחם

  אורדן

טירת   קוואלקום
  הכרמל

תעשיית   14%  6,263
  טק-היי

דמי השכירות צמודים לשינויים 
  במדד.

ופת ההתקשרות הינה עד ליום תק  
. לשוכר ניתנה 2022במאי,  31

השכירות הזכות לסיים את תקופת 
 31 -ועד ל  2017במאי,  31 -החל מ
  , בכל שנה, בהתאמה.2022במאי, 

שוכר עיקרי 
  בבית אומגה

נטוויז'ן 
013  

טירת 
  הכרמל

תעשיית   27%  12,245
  טק-היי

דמי השכירות צמודים לשינויים 
  במדד.

ההתקשרות הינה עד ליום תקופת   
. לשוכר מוקנות 2019בדצמבר,  31

שלוש תקופות אופציה להארכת 
תקופת השכירות בשנתיים נוספות 

. לשוכר ניתנה האופציה בכל אחת
 31לסיים את השכירות ביום 

  .2018בדצמבר, 

שוכר עיקרי 
  בבית אומגה
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 לענף ספציפי  חשיפה 1.7.1.12

בשנת  יהמהכנסות 90% -ככי  העובדה לאור ,טק-ההיי בענף להאטההחברה חשופה 

 84% -כ 2014(בשנת  זהנובעות מנכסים המושכרים לחברות הפועלות בענף  2015

החברה להאטה בענף חשופה כן,  כמו. מההכנסות) 82% -כ 2013ובשנת מההכנסות 

(בשנת  נובעות ממתחם אורדן 2015בשנת ה ימהכנסות 10% -התעשייה מאחר ו

טק -יההי פיענהאטה ב. מההכנסות) 18% -כ 2013ובשנת מההכנסות  16% -כ 2014

 לשטחיםירידה בביקושים בשחיקה במחירי השכירות, להתבטא תעשייה עשויים הו

 מועדהשכירות ואף לפני להשכרה ועזיבת השוכרים הקיימים במועד סיום חוזה 

  .לעיל 1.7.1.11סעיף  ראהשיעור הכנסות החברה מהשוכרים העיקריים  לענייןזה. 

 חתימה על הסכמי שכירות עםמור באמצעות אהחברה פועלת לצמצום החשיפה כ

  .בעלי איתנות פיננסיתתאגידים 

 

 נכסים רכישת 1.7.1.13

 

 הכספי המצב על לדוח התאמות 1.7.1.14

  מאוחד, הכספי המצב על בדוח לערכים הוגן שווי התאמת
  

  

  שנה שנסתיימה ל
  בדצמבר 31 יוםב

5 1 0 2  4 1 0 2  

  ח " ש   י פ ל א

  התאגיד עסקי תיאור בדוח הצגה
 להשקעה ן"נדל נכסי שווי כ"סה

   נסתיימה שהקמתם
 425,300   405,140  

  הכספי המצב על בדוח הצגה
 המצב על בדוח להשקעה ן"נדל סעיף

   הכספי
 425,300   405,140  

  

   

  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  פרמטרים  אזור

 –צפון 
תעשיית 

  טק-היי

  -   1   -    בתקופה שנרכשו נכסים מספר

  -   106,645   -   "ח)ש אלפי( בתקופה שנרכש הנכס עלות

NOI ח)ש אלפי( שנרכש נכס של בפועל"   -   -   -  

NOI ח)ש אלפי( שנרכש נכס של מותאם"   -   -   -  

  -   15,825   -   )ר"מ( בתקופה שנרכש הנכס שטח

 –מרכז 
תעשיית 

  טק-היי

  -   1   -    בתקופה שנרכשו נכסים מספר

  -   19,490   -   "ח)ש אלפי( בתקופה שנרכש הנכס עלות

NOI 1,532   -   "ח)ש אלפי( שנרכש נכס של בפועל   -  

NOI 1,751   -   "ח)ש אלפי( שנרכש נכס של מותאם   -  

  -   2,730   -   )ר"מ( בתקופה שנרכש הנכס שטח



 

20 

 

 

 מאוחד, FFOלרווחי  התאמות 1.7.1.15
  

  

FFO בדצמבר 31ם ביו שנסתיימה לשנה   

5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  ח"  ש   י פ ל א

  11,268   28,944   33,144    לתקופה נקי רווח

        התאמות

  )5,910(  )27,681(  )22,352(  להשקעה ן"נדל נכסי של בערך שינויים

  3,884   7,335   5,923   התאמות בגין נדחים מסים 

  -   -   )1,030(  , נטו ממסמכירת נכסים

  )2,026(  )20,346(  )17,459( התאמות כ"סה

Funds From Operations (FFO) רשות הוראות לפי נומינאלי 
  ע"ני

 15,685   8,598   9,242  

 

 פרטים אודות מעריך שווי מהותי מאוד 1.7.1.16
  

   ) בע"מ1989, ז.כ. מחקר וסקרים (כהן ארז    השווי מעריך שם

  סיונויונ השכלתו

. LLB משפטן, 324.ר. מ, 1993 משנתשמאי מקרקעין מוסמך 
לשמאי ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים 

בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של הערכות 
  הרלוונטיות או עולים על היקפים אלה.

  כן  ?מאוד מהותי שווי מעריך האם

  לא  ?השווי מעריך עם שיפוי הסכם קיים האם

  .החברה בבעלות אשר תשעה מתוך נכסים שמונה  השמאי ידי על שהוערכו הנכסים מספר

  החברה  השווי הערכות מזמין התאגיד זהות

  נכסים"ל סמנכ  השווי הערכות מזמין בתאגיד האורגן זהות

  2015, בנובמבר 4  ההתקשרות מועד

  IAS 40 יישום  השווי הערכות הוזמנו שבגינן הסיבות

  2016, בפברואר 10  השווי הערכות על החתימה מועד

  כן  ?ההערכה לצירוף מראש הסכמה ניתנה האם

  -  "טשכ לגבי התניות
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 להשקעה מהותיים ן"נדל נכסי 1.7.2

  'א מבנה 1.7.2.1

  

   

  שנה  ומאפייניו הנכס שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן שווי
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה מודל
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, ווןהי שיעור - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

מבנה 
  א'

.כ. מחקר ז  550  %100  %8  8%  1,044  2,145 2,489   28,500  28,500  2015  צפון  אזור
וסקרים 

)1989 (
 –בע"מ 

, ארז כהן
ראה סעיף 

1.7.1.16 
  לעיל

 מוערך הנכס
 היוון בשיטת
 תזרימי

  מזומנים

  ,8.2% – היוון שיעור
לדמי  השוואהנתוני 

  , 6 – שכירות
 של ר"למ מחירים טווח

 – ההשוואה ברי הנכסים
 מחיר, לחודש ח"ש 40-60

 משרדים ר"למממוצע 
 40 - שווי הערכת לצורך

  לחודש ח"ש

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

 4,522  שטח 
  "רמ

חלק החברה 
  בנכס

100%  

 הנכס עלות
 ליום

31.12.2015 
  ) ח"ש אלפי(

20,562  
  

  16,444  עלות הקמה
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בתאגידים מדווחים ובהיקפים  , מהנדס תעשייה וניהול ומוסמך במנהל עסקים. לשמאי ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים0354, מ.ר. 1993אבי מנדלסון הינו שמאי מקרקעין מוסמך משנת  2

  דומים לאלה של הערכות הרלוונטיות או עולים על היקפים אלה.

  שנה  ומאפייניו הנכס שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן וויש
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה מודל
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, היוון שיעור - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

מבנה 
  א'

 אבי  620  %100  %9  9%  902  2,313 2,608   26,880  26,880  2014  צפון  אזור
, מנדלסון

 שמאי
  2מקרקעין

 סביח שקלול
 שווי בין שווה
 המוערך הנכס

 היוון בשיטת
 תזרימי

 לבין, מזומנים
 הנכס שווי

 המוערך
 בשיטת

  ההשוואה

  ,8.3% – היוון שיעור
 ברי הנכסים מספר

, נתוני 3 – ההשוואה
  ,7 –שכירות 

 של ר"למ מחירים טווח
 – ההשוואה ברי הנכסים

 מחיר, לחודש ח"ש 36-68
 לצורך משרדים ר"למ

 ח"ש 45 - שווי הערכת
  לחודש

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

 4,630  שטח 
  מ"ר

חלק החברה 
  בנכס

100%  

 הנכס עלות
 ליום

31.12.2014 
  )ח"ש אלפי(

19,986  
  

  16,444  עלות הקמה
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  שנה  ומאפייניו נכסה שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן שווי
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה

 ותאםהמ
 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה מודל
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, היוון שיעור - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

נה מב
  א'

 אבי  620  %100  %8  8%  892  2,177 2,805   25,965  25,965  2013  צפון  אזור
, מנדלסון

 שמאי
  2מקרקעין

 ביחס שקלול
 שווי בין שווה
 המוערך הנכס

 היוון בשיטת
 תזרימי

 לבין, מזומנים
 הנכס שווי

 המוערך
 בשיטת

  ההשוואה

  ,8.3% – היוון שיעור
 ברי הנכסים מספר

  ,11 – ההשוואה
 של ר"למ מחירים טווח

 – ההשוואה ברי הנכסים
 מחיר, לחודש ח"ש 38,67

 לצורך משרדים ר"למ
 ח"ש 43 - שווי הערכת
  לחודש

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

 4,630  שטח 
  מ"ר

חלק החברה 
  בנכס

100%  

 הנכס עלות
 ליום

31.12.2013 
  )ח"ש אלפי(

19,972  
  

  16,444  עלות הקמה
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 5המדע  1.7.2.2

  

  

   

  שנה  ומאפייניו הנכס שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן שווי
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 יאלפ( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה מודל
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, היוון ורשיע - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

המדע 
5  

.כ. מחקר ז  541  %100  %8  8%  2,495  1,214 1,351  14,660  14,660  2015  צפון  אזור
וסקרים 

)1989 (
 –בע"מ 

, ארז כהן
ראה סעיף 

1.7.1.16 
  לעיל

 המוערך הנכס
 היוון בשיטת
 תזרימי

  ניםמזומ

  , 8.2% – היוון שיעור
מספר הנכסים ברי 

  , 7 – השוואה
 של ר"למ מחירים טווח

 – ההשוואה ברי הנכסים
 מחיר, לחודש ח"ש 40-60

 משרדים ר"למממוצע 
 42 – שווי הערכת לצורך

  ש"ח לחודש

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

 2,498  שטח 
  מ"ר

חלק החברה 
  בנכס

50%  

 הנכס עלות
 ליום

31.12.2015 
  ) ח"ש אלפי(

10,574  
  

  9,210  עלות הקמה
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לשמאי ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של  .עסקים במנהל מוסמך, 296.ר. מ, 9019 משנת מוסמךהינו שמאי מקרקעין ירון ספקטור  3
 הרלוונטיות או עולים על היקפים אלה. הערכות

  שנה  ומאפייניו הנכס שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן שווי
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה ודלמ
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, היוון שיעור - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

 המדע
5  

 ירון  391  %52  %5.5  5.5%  940  664 782  12,040  12,040  2014  צפון  אזור
  , ספקטור

 שמאי
  3מקרקעין

ן שקלול בי
היוון הכנסות 

וגישת 
  ההשוואה

   ,10%-8% – היוון שיעור
 ר"למממוצע  מחיר

 הערכת לצורך משרדים
  ש"ח  6,000 – שווי

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

 2,498  שטח 
  מ"ר

חלק החברה 
  בנכס

50%  

 כסהנ עלות
 ליום

31.12.2014 
  ) ח"ש אלפי(

10,323  
  

  9,210  עלות הקמה
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  שנה  ומאפייניו הנכס שם

  )ט(ב8 תקנה לפי הנדרשים נוספים נתונים  מידע פריט

 ערך
 בספרים

 בסוף
  תקופה

 אלפי( 
  )ח"ש

 הוגן שווי
 בסוף

  תקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 הכנסות
 מדמי

 שכירות
  בתקופה

 פיאל( 
  )ח"ש

NOI 
 בפועל

   בתקופה
 אלפי(

  )ח"ש

 רווחי
 שערוך

 אלפי(
  )ח"ש

 שיעור
  התשואה

(%)  

 שיעור
 התשואה
 המותאם

 (%)  

 שיעור
 התפוסה

 לתום
  תקופה

(%)  

 דמי
 שכירות

 ממוצעים
  ר"למ

  )ח"ש(

זיהוי 
מעריך 

השווי (שם 
  וניסיון)

 ההערכה מודל
 שמעריך

 פעל השווי
   לפיו

 בבסיס נוספות הנחות
, היוון עורשי - ההערכה

, השוואה נכסי מספר
 של ר"למ מחירים טווח

 מחיר, השוואה נכסי
  שווי הערכת לצורך ר"למ

 המדע
5  

 אבי  431  %35  %6  6%  54  598 856  10,175  10,175  2013  צפון  אזור
, מנדלסון

 שמאי
  2מקרקעין

הנכס המוערך 
גישת  בשיטת

  ההשוואה

  , 8.3% – היוון שיעור
מספר הנכסים ברי 

  , 11 – השוואה
 של ר"למ מחירים טווח

 – ההשוואה ברי הנכסים
 שווי, לחודש ח"ש 38-62

 לצורך משרדים ר"למ
  ש"ח  6,000 – שווי הערכת

 מטבע ציון
  הפעילות

 ח"ש

 שימוש
  עיקרי

 תעשיית
  טק-היי

מ"1,984  שטח 
  ר

חלק החברה 
  בנכס

50%  

 הנכס עלות
 ליום

31.12.2013 
  ) ח"ש אלפי(

10,007  
  

  9,210  עלות הקמה
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 מאוד יםנדל"ן להשקעה מהותי ינכס 1.7.3

 .%100, שכן חלק החברה בנכסים אלה הינו %100הנכסים המהותיים מאוד מוצגים לפי 

  2015.31.12פירוט ליום  – 'ב מבנה 1.7.3.1

  הנכס הצגת 1.7.3.1.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נתונים עיקריים  1.7.3.1.2

  
  

   

  תיאור  

  צפון  נכסה מיקום

  בנוי ר"מ 12,312 -וכ מגרש ר"מ 6,141  הנכס שטחי

  טק-תעשיית היי  שימוש

  החברה ידי על מוחזק  בנכס חזקההה מבנה

  100%  האפקטיבי התאגיד חלק

  11/2003  הנכס הקמת תאריך

  2050 לשנת עד שנים 49 -ל מהוונת חכירה 100%  בנכס משפטיות זכויות פירוט

   החברה שם על חכירה  ותמשפטי זכויות רישום מצב

  איחוד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2 

  42,039   42,039   42,099   )ח"ש אלפי( הקמה עלות

  -   60   -   )ח"ש אלפי( בתקופה שהושקעה עלות

  42,039   42,099   42,099   )ח"ש אלפי( תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

  81,700   82,200   86,720    )ח"ש אלפי( תקופה בסוף הוגן שווי

  4,710   440   4,520   )ח"ש אלפי( שיערוך רווחי

  100% 100% 100%  ממוצע תפוסה שיעור

  12,312  12,312   12,312 )ר"מ( בפועל מושכרים שטחים

  9,146  8,791  8,609   )ח"ש אלפי( הכנסות כ"סה

 743  714  699  )ח"ש( לשנה "רלמ ממוצעים שכירות דמי

 -  -  -   )ח"ש( בתקופה שנחתמו בחוזים "רלמ ממוצעים שכירות דמי

NOI )6,707  6,673   6,765  )ח"ש אלפי 

NOI 6,707  6,673  6,765  )ח"ש אלפי( מותאם 

 8%  8% 8%  בפועל תשואה שיעור

 8%  8% 8%  מותאם תשואה שיעור

 1   1  1 דיווחה שנת םלתו שוכרים מספר
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  פילוח תמהיל הכנסות ועלויות 1.7.3.1.3

 

5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2  

  ח " ש   י פ ל א

  הכנסות

  6,369  6,352  6,437  קבועות - שכירות מדמי

  2,777  2,439   2,172  משתנות - שכירות מדמי

  9,146  8,791  8,609  הכנסות כ"סה

  עלויות

  63  1  18  מבנים אחזקת

  2,376  2,117  1,826  ואחרות מסים חשמל

  2,439   2,118  1,844  עלויות כ"סה

  6,707  6,673  6,765  רווח

NOI  6,765  6,673  6,707  

  

  שוכרים עיקריים 1.7.3.1.4

  .לעיל' א לפרק 1.7.1.11 בסעיף מארוול אודות פירוט ראה

  

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.7.3.1.5

 שוכרים ופציותא תקופת מימוש-אי בהנחת

  

  שוכרים אופציות תקופת מימוש בהנחת

  
  הכנסות מרכיבים משתנים(*) 

בהוצאות חשמל. האומדן  םשוכריחיוב לחברה מספר חוזים הכוללים רכיבים משתנים, בעיקר בגין 

סכום כי  . יצוין,2015מרכיבים משתנים מבוסס על ההכנסות שנבעו לחברה בפועל בשנת להכנסות 

 תצעדי התייעלואו כתוצאה מבפעילות השוכרים,  יםעשוי להשתנות בהתאם לשינויההכנסות בפועל 

  . בצריכת החשמל נקטו על ידםיוחסכון שי

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 - - - 4,309 6,463  קבועים מרכיבים

  משתנים מרכיבים
  )*אומדן(

2,249 1,500 - - - 

 - - - 5,809 8,712  כ"סה

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 24,789 6,625 6,625 6,517 6,463  קבועים מרכיבים

  משתנים מרכיבים
  )*אומדן(

2,249 2,249 2,249 2,249 8,248 

 33,037 8,874 8,874 8,766 8,712  כ"סה
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אשר אינו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, חינת מידע צופה פני עתיד, המידע האמור בסעיף זה הינו בב

אין באפשרותה של החברה  בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה ודאית.

להשפיע על המשך פעילותם של השוכרים, הישארותם בנכסי החברה ויכולתם לפרוע את 

  התחייבויותיהם כלפי החברה בגין חוזי השכירות.

  

  ומגבלות משפטיות מהותיות בנכסי החברה  עבודיםש 1.7.3.1.6

  
בדצמבר,  31. הסכום המופיע הוא יתרת ההלוואות ליום יטלושנבגין מספר הלוואות  (*) הנכס משועבד

2015.   

  

  פרטים אודות הערכות שווי 1.7.3.1.7

  
  

  פירוט סוג

 י"ע המובטח הסכום
  (*)  השעבוד

  2015, בדצמבר 31 ליום
  )ח"ש אלפי( 

, איבנקתאגיד מבנה ב' לטובת זכויות החברה ב שעבוד ראשונה מדרגה שעבוד
 24,255  לרבות הסכמי שכירות רלוונטיים

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  81,700  82,200  86,720  )ח"ש אלפי( שנקבע השווי

  השווי מעריך זהות

.כ. מחקר וסקרים ז
ארז  –) בע"מ 1989(

 סעיף ראה, כהן
  לעיל 1.7.1.16

  אבי מנדלסון, 
  2מקרקעין שמאי

  אבי מנדלסון, 
  2מקרקעין שמאי

  כן  כן  כן  ?תלוי בלתי המעריך האם

  כן  כן  לא  ?שיפוי הסכם קיים האם

  31/12/2013  431/12/201  531/12/201   השווי הערכת של התוקף תאריך

הנכס מוערך    השווי הערכת מודל
בשיטת היוון 

  תזרימי מזומנים
(ראה שומה 

  מצורפת)

שקלול ביחס שווה 
ן שווי הנכס בי

המוערך בשיטת 
היוון תזרימי 

מזומנים, לבין שווי 
הנכס המוערך 

  בשיטת ההשוואה

שקלול ביחס שווה 
בין שווי הנכס 

המוערך בשיטת 
היוון תזרימי 

מזומנים, לבין שווי 
הנכס המוערך 

  בשיטת ההשוואה

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 בגישת הערכה
  ההשוואה

 בחשבון שנלקח כרההש-בר שטח
   בחישוב

מ"ר  12,312  -
  בתוספת חניות

מ"ר  12,312
  בתוספת חניות

 השכרה-בר ר"למ מכירה מחיר
   בחישוב שנלקח

ש"ח למ"ר  6,750  -
ש"ח  13,500 ,משרד

למקום חניה 
ש"ח  9,000 מקורה,

 למקום חניה
ח "ש 7,500, פתוחה

  למטר מסחר

ש"ח למ"ר  6,600
ש"ח  13,500 ,משרד

יה למקום חנ
ש"ח  9,000 מקורה,

 למקום חניה
ח "ש 7,500, פתוחה

  למטר מסחר
 השכרה-בר ר"למ מחירים טווח

 שנלקחו השוואה ברי נכסים של
   בחישוב

ש"ח למ"ר  40-60
בתוספת מקדמי 

   התאמה

ש"ח למ"ר  36-68
בתוספת מקדמי 

  התאמה

ש"ח למ"ר  38-67
בתוספת מקדמי 

  התאמה
 השוואה ברי הנכסים מספר

  בחישוב שנלקחו
7  3  11  
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  5201.31.12פירוט ליום  –ד'  מבנה 1.7.3.2

  הצגת הנכס 1.7.3.2.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 בגישת הערכה
 ההשוואה

  (המשך)

 הרלוונטיים הנכסים רוטיפ
 לצורך שנלקחו העיקריים
   ההשוואה

נכסים באזור 
  התעשייה ביקנעם

נכסים באזור 
  התעשייה ביקנעם

נכסים באזור 
  התעשייה ביקנעם

  
 -מה המשתקף נטו תשואה רשיעו
NOI הנכס של הנוכחי   

7.8%  8.1%  8.2%  

 בגישת הערכה
היוון תזרימי 
מזומנים לפי 

מספר 
תרחישים 

  םאפשריי

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
  )ר"מ( בחישוב

מ"ר  12,312
  בתוספת חניות

מ"ר  12,312
  בתוספת חניות

מ"ר  12,312
  בתוספת חניות

ח תפוסה מייצג מתוך השט שיעור
  ההשכרה לצורך הערכת שווי -בר

100%   100%   100%   

 מייצגים שנתיים שכירות דמי
 לצורך מושכר"ר למ ממוצעים

  )ח(ש" שווי הערכת

559  553  540  

 שווי הערכת לצורך מייצג תזרים
  )ח"ש(באלפי 

6,878  6,537  6,377  

 הערכת לצורך שנלקח היוון שיעור
  (%) השווי

  8.7%-8.2% -שכ"ד 
  9% –חשמל 

8.3%  8.3%  

  ח"ש באלפי בשווי שינוי  :הנכס לשווי רגישות ניתוחי

  תפוסה שיעורי
  -   -   -   2% של עלייה

  2% של ירידה
אינו משמעותי 

  שוכר יחיד
אינו משמעותי 

  שוכר יחיד
אינו משמעותי 

  שוכר יחיד

  היוון שיעורי
  )500(  )500(  )2,000(  0.2% של עלייה

  600   500   2,090   0.2% של ירידה

 שכירות דמי
 ממוצעים

  מ"רל

  500   400   1,740   2% של עלייה

  )400(  )400(  )1,730(  2% של ירידה

  תיאור  

  צפון  הנכס מיקום

  מ"ר בנוי 7,554 -מ"ר מגרש וכ 3,080  הנכס שטחי

  טק-תעשיית היי  שימוש

  ידי החברהמוחזק על   בנכס חזקההה מבנה

  100%  האפקטיבי התאגיד חלק

  02/2008  הנכס הקמת תאריך

  2057שנים עד לשנת  49 -חכירה מהוונת ל 100%  בנכס משפטיות זכויות פירוט

   חכירה על שם החברה  משפטיות זכויות רישום מצב

  איחוד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים
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  נתונים עיקריים 1.7.3.2.2

  

 פילוח תמהיל הכנסות ועלויות 1.7.3.2.3

 

5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2  

  ח " ש   י פ ל א

  ותהכנס

  4,020  3,785  3,858  קבועות - שכירות מדמי

  1,725  2,141   2,399  משתנות - שכירות מדמי

  294   644   654   מדמי ניהול     

  6,039  6,570  6,911  הכנסות כ"סה

  עלויות

  548  877  589  אחזקת מבנים

  1,577  1,919  2,057  חשמל מסים ואחרות

  2,125  2,796  2,646  עלויות כ"סה

  3,914  3,744  4,265  רווח

NOI  4,265  3,744  3,914  

  

  
  

   

 5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2 

  39,180   40,524   40,250   עלות הקמה (אלפי ש"ח)

  1,344   )274(  265   עלות שהושקעה בתקופה (אלפי ש"ח)

  40,524   40,250   40,515   סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה (אלפי ש"ח)

  46,330   45,850   53,540    )ח"ש אלפי( תקופה בסוף הוגן שווי

  )654(  )206(  7,690   רווחי שיערוך (אלפי ש"ח)

  100%  100% 100%  ממוצע תפוסה שיעור

  7,315  7,315   7,315  )ר"מ( בפועל מושכרים שטחים

 6,039  6,570  6,911   )ח"ש אלפי( הכנסות כ"סה

 826  898  915  )ח"ש(לשנה  "רלמ ממוצעים שכירות דמי

 -  -  -   )ח"ש( בתקופה שנחתמו בחוזים "רלמ ממוצעים שכירות דמי

NOI )3,914  3,775   4,265  )ח"ש אלפי 

NOI 3,914  3,775  4,265  )ח"ש אלפי( מותאם 

 8%  8% 8%  בפועל תשואה שיעור

 8%  8% 8%  מותאם תשואה שיעור

 4   4   4  דיווחה שנת לתום שוכרים מספר
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 שוכרים עיקריים 1.7.3.2.4

  

  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.7.3.2.5

 שוכרים אופציות תקופת מימוש-אי בהנחת

  

  שוכרים אופציות תקופת מימוש בהנחת

  

  הכנסות מרכיבים משתנים(*) 

בהוצאות חשמל. האומדן  יםשוכרללים רכיבים משתנים, בעיקר בגין חיוב לחברה מספר חוזים הכו

סכום כי . יצוין, 2015מרכיבים משתנים מבוסס על ההכנסות שנבעו לחברה בפועל בשנת להכנסות 

 תצעדי התייעלואו כתוצאה מבפעילות השוכרים,  יםעשוי להשתנות בהתאם לשינויההכנסות בפועל 

  . בצריכת החשמל נקטו על ידםיוחסכון שי

 השוכר

 שיעור
 משטח
  הנכס
 בשנת
2015 

 האם
 -ל אחראי
 או 20%

 יותר
 מהכנסות

  ?הנכס

 שיוך
 ענפי
 של

 השוכר

  השכירות הסכם תיאור

 תקופת
  ההתקשרות

 אופציות
  להארכה

 או עדכון מנגנון
 ידמ של הצמדה

 השכירות

 פירוט
 ערבויות

 ובטחונות

 ציון
 תלות

  מיוחדת

 תעשיית כן %54  מארוול 
 טק-היי

 החל ,שנים 5
 מחודש

, ספטמבר
2012 

 שתי לשוכר
 אופציות
 את להאריך
 תקופת

, השכירות
 שנים 3 בנות

 אחת כל

 השכירות דמי
 לשינויים צמודים

 החל במדד
, ינואר מחודש

 דמי עדכון. 2011
 2.5% -ב שכירות

 30 חרלא
מחודש  חודשים

 2012ספטמבר 
 מימוש ובכל

 אופציה

 במועד
 על חתימה
 ההסכם
 שילם השוכר

 שכירות דמי
 השנה בגין

 החמישית
 לתקופת

 השכירות

 שוכר
 עיקרי

 במבנה
 ושוכר' ד

 יחיד
 במבנה

 'ב

שוכר 
נוסף 

  במבנה

 תעשיית  כן  25%
  טק-היי

 החל ,שנים 5
 מחודש

, ספטמבר
2012  

 שתי לשוכר
 אופציות

 את יךלהאר
 תקופת

, השכירות
 שנים 3 בנות

  אחת כל

 שכירות דמי
 למדד צמודים

 2.5%בתוספת 
לכל אחת 
מתקופות 
  האופציה

במועד 
חתימה על 

ההסכם 
השוכר שילם 
דמי שכירות 

בגין השנה 
החמישית 

לתקופת 
  השכירות

שוכר 
עיקרי 

במבנה 
  ד'

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 - - - 2,048 3,759  קבועים מרכיבים

  משתנים מרכיבים
   )*אומדן(

2,551 1,647 - - - 

 - - - 3,695 310,6  כ"סה

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 14,240 3,948 3,948 3,901 3,860  קבועים מרכיבים

 משתנים מרכיבים

   )*אומדן(
2,587 2,589 2,589 2,589 9,804 

 24,044 6,537 537,6 490,6 447,6  כ"סה
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אשר אינו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחינת מידע צופה פני עתיד, המידע האמור בסעיף זה הינו ב

אין באפשרותה של החברה  בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה ודאית.

להשפיע על המשך פעילותם של השוכרים, הישארותם בנכסי החברה ויכולתם לפרוע את 

  התחייבויותיהם כלפי החברה בגין חוזי השכירות.

  

  מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים 1.7.3.2.6

  

בדצמבר,  31ם המופיע הוא יתרת ההלוואות ליום . הסכויטלושנבגין מספר הלוואות  משועבד (*) הנכס

2015.   

  

  פרטים אודות הערכות שווי 1.7.3.2.7

  

  

 

  פירוט סוג

 י"ע המובטח הסכום
  (*)  השעבוד

  2015, בדצמבר 31 ליום
  )ח"ש אלפי( 

, איבנקתאגיד לטובת  מבנה ד'זכויות החברה ב שעבוד ראשונה מדרגה שעבוד
 31,666  לרבות הסכמי שכירות רלוונטיים

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  46,330  45,850  53,540  )ח"ש אלפי( שנקבע השווי

  השווי מעריך זהות

.כ. מחקר וסקרים ז
ארז  –) בע"מ 1989(

 סעיף ראה, כהן
  לעיל 1.7.1.16

  , ירון ספקטור
  3מקרקעין שמאי

  מנדלסון,  יאב
  2מקרקעין שמאי

  כן  כן  כן  ?תלוי בלתי המעריך האם

  כן  כן  לא  ?שיפוי הסכם קיים האם

  31/12/2013  431/12/201  5201/31/12   השווי הערכת של התוקף תאריך

 מוערך הנכס   השווי הערכת מודל
 היוון בשיטת
  מזומנים תזרימי

(ראה שומה 
  מצורפת)

 שווה ביחס שקלול
 הנכס שווי בין

 בשיטת המוערך
 תזרימי היוון

 שווי לבין, מזומנים
 המוערך הנכס

  ההשוואה בשיטת

 שווה ביחס שקלול
 הנכס שווי בין

 בשיטת המוערך
 תזרימי היוון

 שווי לבין, מזומנים
 המוערך הנכס

  ההשוואה בשיטת

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 בגישת הערכה
  וואהההש

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
   בחישוב

  מ"ר 7,360  מ"ר 7,360  -

 השכרה-בר ר"למ מכירה מחיר
   בחישוב שנלקח

-  6,000  6,950  

 השכרה-בר ר"למ מחירים טווח
 שנלקחו השוואה ברי נכסים של

   בחישוב

  "רלמ"ח ש 36-68  ש"ח למ"ר 40-60
  

  ש"ח למ"ר 38-67

 השוואה ברי הנכסים מספר
  בחישוב שנלקחו

7  3  11  

 -מה המשתקף נטו תשואה שיעור
NOI הנכס של הנוכחי   

8%  8.2%  8.4%  
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  5201.31.12פירוט ליום  – מתחם אורדן 1.7.3.3

  הצגת הנכס 1.7.3.3.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 בגישת הערכה
היוון תזרימי 
מזומנים לפי 

מספר 
תרחישים 

  םאפשריי

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
  )ר"מ( בחישוב

  מ"ר 7,360  מ"ר 7,360  מ"ר 7,554

תפוסה מייצג מתוך השטח  שיעור
  ההשכרה לצורך הערכת שווי -בר

100%  100%  100%  

 מייצגים חודשיים שכירות דמי
 לצורך מושכר"ר למ ממוצעים

  )ח(ש" שווי הערכת

43  39  47.5  

 שווי הערכת לצורך מייצג תזרים
  )ח"ש(באלפי 

4,200  3,850  3,859  

 הערכת לצורך שנלקח היוון שיעור
  (%) השווי

  8.5%-8.2% -שכ"ד 
  9% –חשמל 

8.25%-8.75%  8.2%  

  תפוסה שיעורי
  -  -  -  2% של עלייה

  )470(  )850(  )1,080(  2% של ירידה

  היוון שיעורי
  )560(  )1,260(  )1,290(  0.2% של עלייה

  590   730   1,350   0.2% של ירידה

 שכירות דמי
 ממוצעים

  מ"רל

  470   250   1,080   2% של עלייה

  )470(  )850(  )1,080(  2% של ירידה

  תיאור  

  שרון  הנכס מיקום

  בנוי ר"מ 21,426 -וכ מגרש ר"מ 53,784-כ  הנכס שטחי

  תעשייה  שימוש

   רעננה דורסל באמצעות 100% -ב מוחזק  בנכס חזקההה מבנה

  100%  האפקטיבי התאגיד חלק

  08/2005  הנכס רכישת תאריך

  רעננה דורסל שם על בעלות  בנכס משפטיות זכויות פירוט

  רעננה דורסל שם על רשום הנכס  משפטיות זכויות רישום מצב

  איחוד  שיטת הצגה בדוחות הכספיים
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  נתונים עיקריים 1.7.3.3.2

  

 פילוח תמהיל הכנסות ועלויות 1.7.3.3.3

 

5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2  

  ח " ש   י פ ל א

  הכנסות

  4,409  4,313  4,892  קבועות -שכירות מדמי

  4,409  4,313  4,892  הכנסות כ"סה

  עלויות

  -  10  16  עלויות כ"סה

  4,409   4,303  4,876  רווח

NOI  4,876  4,303  4,409  

  

  שוכרים עיקריים 1.7.3.3.4

  .לעיל 1.7.1.11 בסעיף אורדן אודות פירוט ראה

  

   

 5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2 

  62,608   62,608   62,608   )ח"ש אלפי( התחלתית רכישה עלות

  -   -   -   )ח"ש אלפי( בתקופה שהושקעה עלות

  62,608   62,608   62,608   )ח"ש אלפי( תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

  79,760   80,850   80,900    )ח"ש אלפי( תקופה בסוף הוגן שווי

  760   1,090   50   )ח"ש אלפי( שיערוך רווחי

  100%  100% 100%  ממוצע תפוסה שיעור

  22,000  22,000  21,426   )ר"מ( בפועל מושכרים שטחים

 4,409  4,313  4,892   )ח"ש אלפי( הכנסות כ"סה

 200  196   228  )ח"ש( לשנה ר"למ ממוצעים שכירות דמי

NOI )4,409  4,303   4,876   )ח"ש אלפי 

NOI 4,409  4,303  4,876  )ח"ש אלפי( מותאם 

 6%  5% 6%   לבפוע תשואה שיעור

 6% 5% 6%   מותאם תשואה שיעור

 1  1  1 דיווח שנת לתום שוכרים מספר
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  הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.7.3.3.5

 שוכרים אופציות תקופת מימוש-אי בהנחת

  

  שוכרים אופציות תקופת מימוש בהנחת

   

אשר אינו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, 

אין באפשרותה של החברה  בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה ודאית.

וע את להשפיע על המשך פעילותם של השוכרים, הישארותם בנכסי החברה ויכולתם לפר

  התחייבויותיהם כלפי החברה בגין חוזי השכירות.

   

 מתחם אורדן – ספציפי מימון 1.7.3.3.6

  

  

 

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 3,512 5,268  5,268 5,268 5,268  קבועים מרכיבים

 3,512 5,268 5,268 5,268 5,268  כ"סה

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 56,408 5,268 5,268 5,268 5,268  קבועים מרכיבים

 56,408 5,268 5,268 85,26 5,268  כ"סה

  הלוואה ב'  הלוואה א'  מימון ספציפי

יתרה בדוח על המצב 
 הכספי

31.12.2015  
 "ח)ש(אלפי 

 2,260  -  :קצר לזמן כהלוואות מוצג

  21,710   -   :ארוך לזמן כהלוואות מוצג

31.12.2014  
(אלפי  

אלפי ("ח)ש
  "ח)ש

  1,660   1,384   :קצר לזמן כהלוואות מוצג

  23,970   -   :ארוך לזמן כהלוואות מוצג

  23,981   -   "ח)ש(אלפי  31.12.2015 ליום הוגן שווי

  25.03.2012  17.04.2008  תאריך נטילת הלוואה מקורי

  32,000   10,000   גובה הלוואה מקורי (אלפי ש"ח)

  2.37  -   (%) 31.12.2015 שיעור ריבית אפקטיבית ליום

  רבעוני  רבעוני  מועדי פירעון קרן וריבית

  -  -  תניות פיננסיות מרכזיות

  -  -  תניות מרכזיות אחרות 

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום שנת 
  הדיווח

  לא  לא

  לא  לא  non-recourseהאם מסוג 
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 החברה בנכסי מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים 1.7.3.3.7

  

בדצמבר,  31לוואות ליום . הסכום המופיע הוא יתרת ההיטלושנבגין מספר הלוואות  (*) הנכס משועבד

2015.   

  פרטים אודות הערכת שווי 1.7.3.3.8

  פירוט סוג

 י"ע המובטח הסכום
  (*)  השעבוד

  2015, בדצמבר 31 ליום
  )ח"ש אלפי( 

  ראשונה מדרגה שעבוד
, איבנקתאגיד  לטובת אורדן במתחם החברה זכויות שעבוד

  לרבות הסכם שכירות עם אורדן
23,970  

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  79,760  80,850  900,80  )ח"ש אלפי( שנקבע השווי

  השווי מעריך זהות

.כ. מחקר וסקרים ז
ארז  –) בע"מ 1989(

 סעיף ראה, כהן
  לעיל 1.7.1.16

  אבי מנדלסון, 
  2מקרקעין שמאי

  אבי מנדלסון, 
  2יןמקרקע שמאי

  כן  כן  כן  ?תלוי בלתי המעריך האם

  כן  כן  לא  ?שיפוי הסכם קיים האם

  31/12/2013  431/12/201  5201/31/12   השווי הערכת של התוקף תאריך

 תזרימי היוון   השווי הערכת מודל
וגישת  מזומנים

ההשוואה בתום 
  חוזה השכירות

(ראה שומה 
  מצורפת)

 תזרימי היוון
והשוואה  מזומנים
כס בתום לשווי הנ

  חוזה השכירות

 שווה ביחס שקלול
 הנכס שווי בין

 בשיטת המוערך
 תזרימי היוון

 שווי לבין, מזומנים
 המוערך הנכס

  ההשוואה בשיטת

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 ההערכה
 בגישת

  ההשוואה

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
   בחישוב

 בנוי"ר מ 21,426
  "רמ 53,784 ומגרש

 בנוי"ר מ 22,000
  "רמ 53,784 ומגרש

 בנוי"ר מ 22,000
  "רמ 53,784 ומגרש

 השכרה-בר ר"למ מכירה מחיר
   בחישוב שנלקח

ש"ח למ"ר  1,700
  קרקע

ש"ח למ"ר  1,631
  קרקע

ש"ח למ"ר  1,541
  קרקע

 השוואה ברי הנכסים מספר
  בחישוב שנלקחו

12  6  4  

 הרלוונטיים הנכסים רוטיפ
 ךלצור שנלקחו העיקריים
   ההשוואה

 באזור מגרשים
, נתניה התעשייה

   הבנוי שווי בניכוי

 באזור מגרשים
, נתניה התעשייה

   הבנוי שווי בניכוי

 באזור מגרשים
, נתניה התעשייה

   הבנוי שווי בניכוי
 -מה המשתקף נטו תשואה שיעור

NOI הנכס של הנוכחי   
6%  6.3%  6%  

 בגישת הערכה
היוון תזרימי 
מזומנים לפי 

מספר 
רחישים ת

  םאפשריי

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
  )ר"מ( בחישוב

מ"ר בנוי  21,426
 53,784 -להשכרה ו

  למכירה

מ"ר בנוי  22,000
 53,784 -להשכרה ו

  למכירה

 בנוי"ר מ 22,000
  "רמ 53,784 ומגרש

תפוסה מייצג מתוך השטח  שיעור
  ההשכרה לצורך הערכת שווי -בר

ם שני 15 -ל 100%  שנים  14 -ל 100%
  90%ולאחר מכן 

100%   

 מייצגים שנתיים שכירות דמי
 לצורך מושכר"ר למ ממוצעים

  )ח(ש" שווי הערכת

שנים לפי הסכם  14
  קיים

שנים לפי הסכם  15
  קיים

נלקח בשיטת 
  ההשוואה

 שווי הערכת לצורך מייצג תזרים
  )ח"ש(אלפי 

5,268  5,130  4,270  

היוון מכפיל שנלקח לצורך  שיעור
  וי הערכת השו

  משרד 8%
  לקרקע 6.5%

  משרד 8.3%
  לקרקע 7%

8.3%  
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  31.12.2015פירוט ליום  – אומגה בית 1.7.3.4
 הצגת הנכס 1.7.3.4.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  נתונים עיקריים 1.7.3.4.2
 

  

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  ח"ש באלפי בשווי שינוי  :הנכס לשווי רגישות ניתוחי

  תפוסה שיעורי
  -   -  -  2% של עלייה

  2% של ירידה
 משמעותי אינו

  יחיד שוכר
 משמעותי אינו

  יחיד שוכר
 משמעותי אינו

  יחיד שוכר

  היוון שיעורי
  )470(  )510(  )1,500(  0.2% של העליי

  490   530   1,600   0.2% של ירידה

 שכירות דמי
 ממוצעים

  "רלמ

  290   430   1,700   2% של עלייה

  )280(  )420(  )1,600(  2% של ירידה

  בית אומגה  

  צפון  הנכס מיקום

  בנוי ר"מ 15,825 -וכמ"ר מגרש  5,936  הנכס שטחי

  טק-תעשיית היי  שימוש

  תורן הבת חברת באמצעות 100% -ב מוחזק  בנכס חזקההה מבנה

  100%  האפקטיבי התאגיד חלק

  12/2014  הנכס רכישת תאריך

  תורן שם על בעלות  בנכס משפטיות זכויות פירוט

  תורן שם על רשום הנכס  משפטיות זכויות רישום מצב

  איחוד  ייםשיטת הצגה בדוחות הכספ

 5 1 0 2  4 1 0 2 3 1 0 2 

  -   106,645   106,645   )ח"ש אלפי( התחלתית רכישה/הקמה עלות

  -   -   170   )ח"ש אלפי( בתקופה שהושקעה עלות

  -   106,645   106,815   )ח"ש אלפי( תקופה לסוף מצטברת עלות כ"סה

  -   131,670   138,080   ) ח"ש אלפי( תקופה בסוף הוגן שווי

  -   25,025   6,286   )ח"ש אלפי( שיערוך רווחי

  -  100% 100% ממוצע תפוסה שיעור

  -  15,825  15,825  )ר"מ( בפועל מושכרים שטחים

 -  -  19,285   )ח"ש אלפי( הכנסות כ"סה
 -  -  1,219  )ח"ש( לשנה מ"רל ממוצעים שכירות דמי
 -  -  -   )ח"ש( בתקופה שנחתמו בחוזים ר"למ ממוצעים שכירות דמי
NOI )11,136  )ח"ש אלפי  -  - 
NOI 11,136  )ח"ש אלפי( מותאם  -  - 

 -  -  8%  בפועל תשואה שיעור
 -  -  8%  מותאם תשואה שיעור
 -   6  6   דיווחה שנת לתום שוכרים מספר
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 שוכרים עיקריים 1.7.3.4.3

  

  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 1.7.3.4.4

 שוכרים אופציות תקופת מימוש-אי בהנחת

  

  שוכרים אופציות תקופת מימוש בהנחת

  

  הכנסות מרכיבים משתנים(*) 

האומדן  בהוצאות חשמל. שוכריםחיוב לחברה מספר חוזים הכוללים רכיבים משתנים, בעיקר בגין 

סכום כי . יצוין, 2015מרכיבים משתנים מבוסס על ההכנסות שנבעו לחברה בפועל בשנת להכנסות 

 תצעדי התייעלואו כתוצאה מבפעילות השוכרים,  יםעשוי להשתנות בהתאם לשינויההכנסות בפועל 

  . בצריכת החשמל ינקטו על ידםיוחסכון ש

אשר אינו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פני עתיד, המידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה 

אין באפשרותה של החברה  בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה ודאית.

 השוכר

 שיעור
 משטח
  הנכס
 בשנת
2015 

 האם
 -ל איאחר

 או 20%
 יותר

 מהכנסות
  ?הנכס

 שיוך
 ענפי
 של

 השוכר

  השכירות הסכם תיאור

 תקופת
  ההתקשרות

 אופציות
  להארכה

 או עדכון מנגנון
 דמי של הצמדה

 השכירות

 פירוט
 ערבויות

 ובטחונות

 ציון
 תלות

  מיוחדת

013 
  ויז'ןונט

 תעשיית כן %65
 טק היי

הארכת 
תקופת 

השכירות עד 
 31ליום 

, בדצמבר
2019 

 לושש לשוכר
 אופציות
 את להאריך
 תקופת

 בנות, השכירות
 כל שנתיים

 אחת

 השכירות דמי
 לשינויים צמודים

 דמי עדכון .במדד
 2% -ב שכירות

 מימושב
השנייה  אופציהה

 והשלישית

 שוכר -
 עיקרי

 ביתב
 אומגה

קוואלקום 
  ישראל

 תעשיית  כן  40%
  טק היי

הארכת 
תקופת 

השכירות עד 
 31ליום 

, בדצמבר
2022  

אופציה  לשוכר
לקצר את 

תקופת 
השכירות מדי 

שנה החל מיום 
 2017במאי,  31

 31ועד ליום 
  2021במאי, 

 שכירות דמי
   למדד צמודים

שוכר   -
עיקרי 
בבית 

  אומגה

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 301 157 6,752 9,185 12,291  קבועים מרכיבים

  משתנים מרכיבים
   )*אומדן(

7,229 6,433 5,844 18 35 

 336 175 12,596 15,618 19,520  כ"סה

  
 ואילך 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7  2 0 1 6

   ח " ש   י פ ל א

 54,079 12,221 12,221 12,260 12,330  קבועים מרכיבים

 משתנים מרכיבים

   )*אומדן(
7,232 7,225 7,222 7,222 38,339 

 92,418 19,443 19,443 19,485 562,19  כ"סה
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להשפיע על המשך פעילותם של השוכרים, הישארותם בנכסי החברה ויכולתם לפרוע את 

  התחייבויותיהם כלפי החברה בגין חוזי השכירות.

  

 ית אומגהב – ספציפי מימון 1.7.3.4.5

  

  מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודים 1.7.3.4.6

  

  .2015בדצמבר,  31. הסכום המופיע הוא יתרת ההלוואות ליום יטלושנבגין מספר הלוואות  משועבד (*) הנכס

  

   

  הלוואה ב'  הלוואה א'  מימון ספציפי

יתרה בדוח על המצב 
 הכספי

31.12.2015  
 "ח)ש(אלפי 

 2,500  3,333  :קצר לזמן כהלוואות מוצג

  21,250   35,000   :ארוך לזמן כהלוואות מוצג

  23,798   38,381   "ח)ש(אלפי  31.12.2015 ליום הוגן שווי

  10/06/2015  10/06/2015  תאריך נטילת הלוואה מקורי

  25,000   40,000   גובה הלוואה מקורי (אלפי ש"ח)

  3.56  2.17  (%) 31.12.2015שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

  חודשי  חודשי  מועדי פירעון קרן וריבית

  תניות פיננסיות מרכזיות

בגין  NOI -ה
הנכס לא יפחת 

מיליון  6.5 -מ
  ש"ח

בגין  NOI -ה
הנכס לא יפחת 

ן מיליו 6.5 -מ
  ש"ח

  -  -  תניות מרכזיות אחרות 

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום שנת 
  הדיווח

  לא  לא

  לא  לא  non-recourseהאם מסוג 

  פירוט סוג

 י"ע המובטח הסכום
  (*)  השעבוד

  2015, בדצמבר 31 ליום
  )ח"ש אלפי( 

אי, בנקתאגיד לטובת  בבית אומגהזכויות החברה  שעבוד שונהרא מדרגה שעבוד
 62,083  לרבות הסכמי שכירות רלוונטיים
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  שווי הערכות אודות פרטים 1.7.3.4.7
  

  
  

   

  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  

  -  131,670  138,080   )ח"ש אלפי( שנקבע השווי

  השווי מעריך זהות

.כ. מחקר וסקרים ז
ארז  –) בע"מ 1989(

 סעיף ראה, כהן
  לעיל 1.7.1.16

.כ. מחקר וסקרים ז
ארז  –) בע"מ 1989(

 סעיף ראה, כהן
  לעיל 1.7.1.16

-  

  -  כן  כן  ?תלוי בלתי המעריך האם

  -  כן  לא  ?שיפוי הסכם קיים האם

  -  31/12/2014  31/12/2015   השווי כתהער של התוקף תאריך

 תזרימים היוון   השווי הערכת מודל
(ראה שומה 

  מצורפת)
  -  תזרימים היוון

  השווי הערכת לצורך שנלקחו עיקריים פרמטרים

 בגישת הערכה
היוון תזרימי 
מזומנים לפי 

מספר 
תרחישים 

  םאפשריי

 בחשבון שנלקח השכרה-בר שטח
  )ר"מ( בחישוב

15,824  15,824  
-  

תפוסה מייצג מתוך השטח  שיעור
  ההשכרה לצורך הערכת שווי -בר

100%  100%  
-  

 מייצגים שנתיים שכירות דמי
 לצורך מושכר"ר למ ממוצעים

  )ח(ש" שווי הערכת

50.5  
  

48   
  -  

 שווי הערכת לצורך מייצג תזרים
  )ח"ש(אלפי 

10,528  9,932  
-  

היוון מכפיל שנלקח לצורך  שיעור
  הערכת השווי 

  8.2% -שכ"ד 
  9% -חשמל 

בתוך תקופת  7.75%
 8.3%השכירות, 

  לאחריה
-  

  ח"ש באלפי בשווי שינוי  :הנכס לשווי רגישות ניתוחי

  תפוסה שיעורי
  -  -  -  2% של עלייה

  -  )2,600(  )2,910(  2% של ירידה

  היוון שיעורי
  -  )2,760(  )3,240(  2% של עלייה

  -  2,900   3,400   2% של ירידה

 ירותשכ דמי
 ממוצעים

  "רלמ

  -  2,610   2,920   2% של עלייה

  -  )2,600(  )2,910(  2% של ירידה
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   במבנים נוספות היבני זכויות 1.7.4

יה אינן כוללות חניונים. יה נוספות בנכסי החברה. זכויות הבנילהלן נתונים אודות זכויות בני

נכון למועד  ") שבתוקףעתב"פי תכנית בנין העיר (להלן: "-יה המתוארות הן עליזכויות הבנ

עשויות לחול מגבלות, הפקעות ואילוצים  ,תוכניות בניין עיר חדשות ותאושרנהבמידה  .הדוח

  .אשר אינם ידועים נכון למועד הדוח

  

  
  

 כללי - שכירות הסכמי 1.7.5

רה משכירה את נכסיה המיועדים להשכרה, במחירים שונים הנקבעים במו"מ בין החב

הסכמי ועל פי הסכמי שכירות בין החברה לבין השוכרים השונים (להלן: " ,הצדדים

  ") הדומים במהותם זה לזה והכוללים על פי רוב את התנאים כדלקמן:  השכירות

  מוגנת. יבלתחוזי השכירות עליהם חתמה החברה הינם לדיירות   .א

מתעדכנים מדי תקופות הקבועות באופן שונה ו בש"חבדרך כלל דמי השכירות נקובים   .ב

השנים במהלך בכל הסכם שכירות. על פי רוב, דמי השכירות מתעדכנים כלפי מעלה. 

נחתמו מספר הסכמי שכירות, כאשר דמי השכירות בהם נקובים בש"ח  האחרונות

  .וצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן

  תשלומי מיסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה, ביטוח וכדומה, חלים על השוכר.   .ג

דמי השכירות משולמים בתשלומים מדי תקופות הנקבעות בהסכמים ולחברה ניתנות   .ד

  בטוחות (בד"כ ערבויות בנקאיות) לתשלום דמי השכירות לתקופה קצובה מראש.

  פן שונה בכל הסכם שכירות. הסכמי השכירות הינם לתקופות שונות הקבועות באו  .ה

 ,השוכר נושא בכל עלויות המשכיר הקשורות לניהול ותחזוקת הנכס, לרבות עלויות  .ו

תיקונים ופרמיות בגין ביטוח הנכס, באופן שהחברה אינה נושאת בעלויות שוטפות 

 .בגין שרותי ניהול ותחזוקת הנכסים. כמו כן, השוכר מתחייב לשמור על מצב הנכס

סכמי השכירות, נקבע כי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא ככלל, ביחס לה

שטח קרקע  הנכס שם
 במ"ר

שטח בנוי 
 במ"ר

זכויות 
 יה במ"ריבנ

יתרה שטרם 
 הערות נוצלה במ"ר

  1,327  5,632  4,522  2,600  מבנה א'

  -  12,820  12,312  6,144  מבנה ב'

  -   539   539   1,368    מבנה ג'

ה על גג ימזכויות הבני 50%
המבנה לא מנוצלות. בטרם 
 ,ניצול הזכויות על גג המבנה

 יש לבצע שינוי תב"ע נקודתית
    -   7,370   7,554   3,080    'ד מבנה

  43,115  64,541  21,426  53,784  מתחם אורדן

   -   3,082   3,082   1,278   רייןאו בית

  -   3,998   2,498   2,508   5 המדע
 לפי בוצע בנכס השטח חישוב
 הינו בנכס החברה חלק, 100%
50% 

   -   -   2,275   1,673   נכס באזור

   6,634   6,634   15,825   5,936   בית אומגה

   51,076  104,616  70,033  78,371  סה"כ
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לנזק או פגיעה שייגרמו לשוכר או מי מטעמו אשר יימצא במושכר, והשוכר נוטל על 

 .לכך עצמו את האחריות לפצות ולשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה

לעשות השוכר אינו יכול להשכיר את המושכר בשכירות משנה או להמחות את זכותו   .ז

 שימוש במושכר, ללא הסכמת המשכיר.

כבטוחה לכל תביעה מצידה של החברה נגד השוכר, הנובעת מהסכם השכירות,   .ח

קדון בבנק בסכום השווה לשלושה ימעמידים השוכרים, על פי רוב, ערבות בנקאית או פ

  עד שנים עשר חודשי שכירות.

למעט בהסכם ר, השוכר מתחייב שלא לבצע שינויים במושכר ללא הסכמת המשכי  .ט

  .אורדן

  

  שיווק והפצה 1.7.6

לשם שיווק הנדל"ן המניב של החברה ואיתור שוכרים פוטנציאליים משתמשת החברה 

  באמצעים כדלקמן:

 פרסום מודעות בעיתונות במדורים הכלכליים.  .א

  שילוט חוצות.  .ב

  . באמצעות דיוור ישיר בקרב שוכרים פוטנציאלייםהפצת עלונים   .ג

 ומתווכים.  שיווק באמצעות משרדי תיווך  .ד

  פרסום באתר האינטרנט של החברה.   .ה

  

 הפעילות בתחום התחרות 1.7.7

  כללי 1.7.7.1

שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת ממספר גדול של 

התחרות בתחום דל"ן. כסי נחברות העוסקות בייזום, פיתוח, השכרה והשבחה של נ

מתאימות לביצוע פרויקטים לעסקים מתמקדת הן בשלב איתור הקרקעות ה

קטים בו חשוף היזם לתחרות מפרויקט, הפרוי הפרויקטים והן במהלך שיווק

קט התחרות הסמוכים מבחינה גיאוגרפית לאזור ביצוע הפרוי יםקטבפרוי. אחרים

ם יותר המבצעים פרויקטים הינה מצד החברות הגדולות וכן מצד יזמים קטני

מול היצע של שטחי עסקים ישנים,  תים אליזור. כמו כן, קיימת תחרות לעבאותו א

  .קטדייריהם בסמוך למועד שיווק הפרויהמתפנים מ

 מתחרים 1.7.7.2

פארק תעשייה הוקם  ,הסמוך לפארק התעשייה ביקנעם ,אזור התעשייה מנסורהב

בין היזמים הפועלים באזור ניתן  הכולל שטחים רבים להשכרה. ,טק-ותעשיית היי

קטנות ויזמים פרטיים. חלק ניכר מנכסי  למצוא חברות גדולות ומוכרות וכן חברות

  . תיה ייעודייבבנטק מוקמים -נדל"ן המיועדים לתעשיית היי

לחברה מס' קיימים , בו ממוקם בית אומגה, בחיפהם באזור התעשייה מת"

-טק, ביניהם גב-רים גדולים אשר בבעלותם נכסים רבים להשכרה לחברות היימתח

  ים בע"מ ובריטיש ישראל בע"מ. 

   .ה אין יכולת להעריך את חלקה בשוק הנכסים המניבים ביחס למתחריהלחבר
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  התמודדות עם התחרות 1.7.7.3

מקצועית בתחום הנדל"ן, העסקית והחברה מנהלת את עסקיה תוך מירב הבנתה ה

. החברה מתכננת את איתור הזדמנויות עסקיותוהכרת השווקים המקומיים  לרבות

  הנמצאים בנכסיה.שוכרים הפעילותה לטווח ארוך, תוך שימור 

 

  מגבלות המוטלות על נכסי החברה 1.7.8

לרבות שיעבודים, , החברהשל  מנכסיהמגבלות המוטלות על חלק מידע נוסף בדבר באשר ל

  .הכספיים בדוחות 15 אוריב ראה

  

  הון אנושי 1.7.9

. לפרטים אודות הסכם הניהול שבין מסינאלכאמור לעיל, החברה מקבלת שירותי ניהול 

  בפרק ד' להלן (פרטים נוספים על התאגיד). 22נה , ר' תקלסינאלהחברה 

   .2015בינואר,  7החל מיום  מלבד הסכם הניהול, מועסק בחברה סמנכ"ל נכסים

  :להלן הקטגוריות לפי המפורט העובדים מספר את מעסיקה הקבוצה, הדוח למועד נכון

 כמות עובדים מחלקה

 2 וכספים הנהלה

 6 תפעול

 8 סה"כ
 

  םחומרי גלם וספקי 1.7.10

 מתקשרת ות. לפיכך, החברהיהחברה אינה קבלן רשום ואינה מורשית לבצע עבודות קבלנ

בהסכמים עם קבלנים לצורך ביצוע עבודות בפרויקטים אותם היא  ,במהלך העסקים הרגיל

ה וגימור. כמו כן, יביצוע עבודות פיתוח תשתית, בני כוללתיוזמת. ההתקשרות עם הקבלנים 

באמצעות קבלן ראשי, עם ספקי שירותים הנדסיים, דוגמת  החברה, בעצמה או מתקשרת

  ב. "מתכננים, מפקחים ויועצים לענייני חשמל, מים, ביוב, כבישים, מיזוג אויר וכיו

  

  חוזר הון 1.7.11

   אלפי ש"ח. 20,430סך ב גרעוןלחוזר ההון ה הסתכם 2015בדצמבר,  31ליום  נכון

  

  אשראי ספקים

אלפי ש"ח. תקופת האשראי הממוצעת  2,140 -ל כאשראי הספקים עמד ע 2015שנת  במהלך

  ימים. 54 -כ יתהיימים. תקופת האשראי בפועל ה 47 -על כ 2015 שנתמספקים עמדה ב

  

  מדיניות אשראי שוכרים בנכסי החברה

השוכרים מראש מדי רבעון ולפיכך החברה אינה מעניקה תשלומי השכירות משולמים ע"י 

  אשראי ללקוחותיה. 
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  מימון 1.7.12

אלפי ש"ח.  219,282 -כ בסך הסתכם 2015 בשנת ארוך לזמן ההלוואות של הממוצע ףההיק

אלפי ש"ח ונבע בעיקרו  23,983 -כהסתכם בסך  2015 בשנתהיקף האשראי הממוצע לזמן קצר 

  מחלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך. 

ב שהנפיקה החברה (לא כולל אגרות חו 2015, בדצמבר 31פירוט הלוואות מהותיות ליום  להלן

   :החברה התקשרה בהןלציבור) 

  

 
  

, 2015צמבר בד 31יתרת ההלוואות מתאגידים בנקאיים אשר ניטלו ע"י החברה ותורן, ליום 

ג' לדוחות הכספיים המאוחדים  לפרק 12 ביאור' רנוספים לפרטים  אלפי ש"ח. 163,498הינה 

  של החברה להלן.

  
מיליון ש"ח. לפרטים  30נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך  2016כמו כן, בפברואר 

(מידע זה  2016-01-026923, מס' אסמכתא 2016בפברואר  11נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 

  מהווה הכללה על דרך ההפניה).

  
  במחזוראגרות חוב ש

על מצב  לדוח הדירקטוריון 'א נספחר' מחזור, בהחברה שלפרטים אודות אגרות החוב של 

  ענייני התאגיד שלהלן.

  
  

   מיסוי 1.7.13

  ).2015בדצמבר,  31(דוחות כספיים מאוחדים ליום  'ג לפרק 14 אוריב ראהנוספים  לפרטים

  

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים 1.7.14

לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.7.13ר' סעיף לפרטים אודות סיכונים סביבתיים, 

(מידע זה מהווה  2014-01-018708, מס' אסמכתא: 2014במרץ  19, כפי שפורסם ביום 2013

  )."2013"הדוח התקופתי לשנת הכללה על דרך ההפניה) (להלן: 

  

 ההסכם סוג

  ההסכם עיקרי תיאור

 סכום
  הלוואה 

 יתרת
ליום  הלוואה

, בדצמבר 31
2015   

 ריבית שיעור
  ביטחונות  פירעון מועדי והצמדה

 אמות תיאור
  פיננסיות מידה

 הלוואה הסכם
 תאגיד  עם

   מיום בנקאי
באוגוסט,  4

2013   

20,000 
  "חש אלפי

16,250  
  "חש אלפי

 בסיסית ריבית
(פריים) 
 מרווח בתוספת

 ללא, 1.65%
  הצמדה

 שנים 8 פני על
 בתשלומים

 החל, רבעוניים
  04/08/2014 -מ

שניתנו  ביטחונות
לבנק ע"י החברה 

בגין הלוואות 
קודמות. לפרטים 
אודות ביטחונות 

 ראהכאמור, 
-1.7.2 סעיפים

  .לעיל 1.7.3

  אין
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  התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 1.7.15

 לשנת התקופתי לדוח 1.7.14 סעיף ראה, ההחבר פעילות על ופיקוח מגבלות אודות לפרטים

2013.  

 

  יםהסכמים מהותי 1.7.16

 של המאוחדים הכספיים לדוחות )7ד'(8 ביאור ראהאודות מכירת שטח באזור,  לפרטים

 .2015, בדצמבר 31 ליום החברה

  

  משפטיים הליכים 1.7.17

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  'ז 15 ביאור ראה משפטיים הליכים אודות לפרטים

  . 2015בדצמבר,  31ום לי

  

  הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 1.7.18

  להערכת הנהלת החברה קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילותה, ביניהם:

 איתנות פיננסית.  .א

 קיומם של שוכרים אסטרטגיים.  .ב

 מיקום גיאוגרפי של הנכסים.  .ג

 מוניטין של החברה.  .ד

 היצע נכסים וקרקעות ראויים לצורך השקעה.  .ה

 יכולת גיוס הון וקבלת מימון חדש.  .ו

 מקצועיות וניסיון בתחום.  .ז

  להערכת ההנהלה, החברה פועלת תוך הקפדה על קיומם של הגורמים כאמור.

  

  הפעילות בתחום העיקריים הכניסה מחסומי 1.7.19

מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הינם איתנות פיננסית, נהלת החברה, להערכת ה

  יות וניסיון בתחום.יכולת שיווקית, מקצוע

  

  עסקית ואסטרטגיה יעדים 1.7.20

בתחום הנדל"ן להגדלת השטחים שבבעלותה ביצוע השקעות בלפעול  החברה פועלת ותמשיך

נכסים  הקמתיזום והן באמצעות  ,באזורי תעשייה ופארקים לתעשיות עתירות ידע ,המניב

פעילות  .בעבר צעהיכפי שב ,איכותייםמניבים והן באמצעות רכישות של נכסים מניבים 

  מתמקדת בישראל. החברה

  

  

   



 

47 

 

  

  סיכון בגורמי דיון 1.7.21

  מצב המשק  .א

 ,האטה כלכלית ועלייה ברמת אי וודאות במשק עשויות להשפיע על פעילות החברה

  נוכח פגיעה אפשרית בפעילות וברווחיות שוכריה הקיימים והפוטנציאליים.

 מדיניות הממשלה  .ב

באופן מהותי ממדיניות הממשלה בנושא יכול להיות מושפע  תחום הבנייה לתעשייה

הבנייה, לרבות היקף הבנייה המיועדת למסחר ולתעשייה, מדיניות שיווק הקרקעות 

  נהל מקרקעי ישראל, קצב הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים ועוד.ישבבעלות מ

  מצב הגיאופוליטיה  .ג

 ם באזורפוליטי במזרח התיכון, נוכח הזעזועים הפוליטיי-החמרה במצב הביטחוני

והשפעתם האפשרית על השווקים  (לרבות סוגיית פיתוח נשק גרעיני באיראן)

הפיננסיים ומחיר הסחורות ומשאבי הטבע בעולם, עלולה להשפיע לרעה על שוק 

הנדל"ן בארץ, ובכך על תוצאות פעילותה של החברה. החמרה במצב הביטחוני כאמור, 

ייה, ובעקיפין להשפיע על פעילותם עלולה לגרום בין היתר להתייקרות עלויות הבנ

  הכלכלית של השוכרים. 

  תנודות בשוק הנדל"ן להשקעה  .ד

האטה בשוק הנדל"ן להשקעה עלולה לגרום לגידול בעודפי ההיצע של השטחים 

ירידה בכושר התשלום של שוכרים, ל, לירידת מחירי השכירות ,המיועדים להשכרה

   ועוד. מזומנים זרימיתשל צמצום מקורות לגידול בעלויות מימון, ל

  ארה"ב שער החליפין של הדולר  .ה

ב'  בפרק 9.2.1סעיף  ראה, ארה"ב לפרטים אודות השפעת שער החליפין של הדולר

 ).2015בדצמבר,  31(דוח דירקטוריון החברה ליום  להלן

  איכות הסביבה  .ו

מקרקעין שלה זכויות ההחברה כפופה בפעילותה לתקני איכות הסביבה החלים על 

 ,שינויים בתקנים אלה עלולים לגרום לחברה לצורך עמידתה בתקנים כאמור בהם.

 ראהלפרטים נוספים,  לחוב בהוצאות לצורך ביצוע התאמות דרושות בנכסים אלה.

  לעיל. 1.7.14 סעיף

  אשראי החברה  .ז

 דירקטוריון(דוח  להלן' ב בפרק 9.2.4 סעיף ראה החברה אשראי אודות לפרטים

  ).2015, בדצמבר 31 ליום החברה

  שוכרים עיקריים  .ח

 24% -, כאורדןמשטחי החברה לחברת  32% -הושכרו כ 2015 ,בדצמבר 31נכון ליום 

לחברת  9% -וכ 013לחברת נטוויז'ן  13% -מארוול, כמשטחי החברה לחברת 

   .עילל 1.7.1.11 סעיף ראהלפרטים אודות הכנסות משוכרים אלה  .קוואלקום
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סיכון על פעילות החברה הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת מידת ההשפעה של גורמי ה

  ההשפעה של גורמי סיכון תהיה שונה מהמוזכר לעיל.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  מנהל כללי -גבי בוגנים     יו"ר דירקטוריון –דן אלון 
  

  
  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  
  2016 ,במרץ 16

  סיכונים
  מידת השפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

  מאקרו סיכוני

      �  מצב המשק

      �  מדיניות ממשלה

    �    אופוליטיהגי המצב

  סיכונים ענפיים

    �    קעהתנודות בשוק הנדל"ן להש

   �    שער החליפין של הדולר

  �      הסביבה איכות

  סיכונים מיוחדים
  לחברה

    �    החברה אשראי

     �  שוכרים עיקריים



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  בע"מ  (ב.א.ז.)דורסל 

  

  הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  דוח

   2015בדצמבר  31שנסתיימה ביום  שנהל
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שנסתיימה  שנהל ")החברה": דורסל (ב.א.ז.) בע"מ (להלןשל  הדירקטוריון דוחהננו מתכבדים להגיש את 

  .")דוחתקופת ה(להלן: " 2015 ,בדצמבר 31ביום 

  

  התאגיד .1

ייזום ובנייה של בנייני משרדים כשעיקר הפעילות הינה בבתחום הנדל"ן המניב, פועלת החברה 

החברה  .טק והתעשייה בישראל-ההייטק וכן באיתור ורכישת מבנים המשמשים את -לתעשיית ההיי

פזורים בכל רחבי  החברה נכסיביקוש גבוהה. המאופיינים בתנופת פיתוח וברמת  פועלת באזורים

 נוספים לפרטים .וביבנה הכרמל בטירת, באזור ,בלוד, בנתניה ,ברעננה, הארץ, בין היתר ביקנעם

  .לעיל זה לדוח' א פרק ראה, ועסקיה החברה פעילות אודות

   

  המצב הכספי .2

אלפי  466,621לעומת סך  2015בדצמבר,  31ליום ח "אלפי ש 462,009 -הסתכם ב סך הנכסים במאזן

  . 2014בדצמבר,  31ש"ח ליום 

  :תקופהב הכספי במצבלהלן ניתוח השינויים העיקריים 

  

  

  

  31/12/15  סעיף
% 

 מסך
  המאזן

31/12/14  
% 

 מסך
  המאזן

  הסבר

נכסים 
  שוטפים

אלפי ש"ח לעומת  26,910בנכסים השוטפים בסך הקיטון   12%  55,194  6%  28,284
ביתרת נכסים מירידה נובע ברובו  2014בדצמבר,  31

אלפי  20,499פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד בסך 
 3,478ביתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך מירידה  ,ש"ח

ומירידה ביתרת חייבים ויתרות חובה בסך  אלפי ש"ח
  . אלפי ש"ח 2,930

נכסים לא 
  שוטפים

אלפי ש"ח  22,298הגידול בנכסים הלא שוטפים בסך   88%  411,427  94%  433,725
 עלייה בשווימ בעיקרו נובע 2014בדצמבר,  31 לעומת

אלפי ש"ח ומהשקעה בהסדר  20,160בסך  נדל"ן להשקעה
  .אלפי ש"ח 2,132משותף בסך 

 31אלפי ש"ח לעומת  38,051בהון חוזר בסך הקיטון   4%  17,621  4%  )20,430(  הון חוזר
בקיזוז בנכסים השוטפים מירידה נובע  2014בדצמבר, 

שוטפות , בעיקר בגין חלויות בהתחייבויות שוטפות עלייה
  .של אגרות חוב (סדרה ב')

התחייבויות 
  שוטפות

אלפי ש"ח  11,141בהתחייבויות שוטפות בסך  גידולה  8%  37,573  11%  48,714
מחלויות שוטפות נובע בעיקרו  2014בדצמבר,  31לעומת 

אלפי ש"ח ומעלייה באשראי  13,830בגין אגרות חוב בסך 
אלפי  1,777מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות בסך 

אלפי  3,119ירידה ביתרת ספקים בסך זאת בקיזוז  ,ש"ח
אלפי  1,691ירידה ביתרת זכאים ויתרות זכות בסך ו ש"ח

  ש"ח. 
התחייבויות 
  לא שוטפות

אלפי ש"ח  42,897בהתחייבויות לא שוטפות בסך הקיטון   61%  284,737  52%  241,840
ביתרת מירידה בעיקר נובע  2014בדצמבר,  31לעומת 

בשל פירעון אלפי ש"ח  36,756הלוואות לזמן ארוך בסך 
עלייה , בקיזוז ופירעונות שוטפים הלוואות בתורן

  אלפי ש"ח. 7,299בהתחייבויות מסים נדחים בסך 
, בדצמבר 31 לעומתאלפי ש"ח  27,144בסך  בהון הגידול  31%  144,311  37%  171,455  הון

אלפי  33,144שנצברו בתקופה בסך  מרווחים נובע 2014
  "ח.ש אלפי 6,000 בסך שולםש דיבידנד בקיזוזש"ח, 
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  תוצאות הפעילות .3

 לעומת ,ש"ח אלפי 33,144בסך רשמה החברה רווח נקי  2015בדצמבר,  31הסתיימה ביום ש שנהב

  .2013בשנת  אלפי ש"ח 11,268, וסך המקבילה אשתקד שנהבאלפי ש"ח  28,944בסך רווח נקי 

  

  :2013 -ו 2014, 2015ות רווח והפסד לשנים דוחלהלן פירוט השוואתי של עיקר סעיפי 

  

   

   

  2015  סעיף
 מסך %

  ההכנסות
2014  

 מסך %
  ההכנסות

2013  
 מסך %

  ההכנסות
  הסבר

הכנסות 
מדמי 

  שכירות

העלייה בהכנסות מדמי   80%  23,768  48%  25,503  66%  45,403
אלפי ש"ח  19,900שכירות בסך 

  .תורןנובעת בעיקר מהכנסות 
רווח 

מהתאמת 
שווי הוגן 
של נדל"ן 
 להשקעה
ורווח הון 
  ממימושו

ברווח מהתאמת שווי הירידה   20%  5,910  52%  27,681  34%  23,753
הוגן של נדל"ן להשקעה 

 3,928בתקופה המדווחת בסך 
 בעיקר נובעתש"ח,  אלפי

 בגין אשתקד שבוצע משערוך
, מנגד תורן של לראשונה איחוד

לחברה רווח ממימוש נדל"ן 
אלפי ש"ח  1,401להשקעה בסך 

בעקבות מכירת שטח ממבנה 
  .אזור

רווח 
  הפעלה

העלייה ברווח מהפעלה בסך   75%  22,196  84%  44,695  77%  52,507
אלפי ש"ח נובעת בעיקר  7,812

  מגידול בהכנסות.
הוצאות 

  תפעול
בסך העלייה בהוצאות תפעול   18%  5,292  10%  5,537  20%  13,418

מיוחסת אלפי ש"ח  7,881
ברובה להוצאות תפעול של 

  .תורן
הוצאות 
הנהלה 
  וכלליות

בהוצאות הנהלה  העלייה  7%  2,190  6%  2,952  5%  3,231
אלפי ש"ח  279וכלליות בסך 

 בהוצאות גידולל מיוחסת
בפעילות גידול כתוצאה מ "עשכ

גידול , העסקית של החברה
, ותרומות משפטיים יועציםב

 תשקיף בעלויות קיטון בקיזוז
  .אשתקד

הוצאות 
  מימון, נטו

בסך העלייה בהוצאות המימון   13%  3,800  11%  5,774  19%  12,639
מיוחסת אלפי ש"ח  6,865

לעמלת פירעון מוקדם ברובה 
מיליון ש"ח של  5.6בסך 

  .הלוואות שפרעה תורן
הוצאות 

  מס
בהוצאות המס נובע  הקיטון  23%  6,875  20%  10,385  14%  9,403

בשל  בעיקר מחברת תורן,
 איחוד לראשונה אשתקד,
בקיזוז גידול במסים הנדחים 

 מיליון 4 -כ שלבחברה בסך 
  "ח.ש
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לפי רבעונים (באלפי ש"ח) בסכומים  2015 לשנתות רווח והפסד מאוחדים דוחתמצית  3.1

 המדווחים
  

  
  

   

    
  

  יוםלתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ב

שנה ל
שנסתיימה 

  יום ב

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בספטמבר 30 ביוני 30 במרץ 31  
  5  1  0  2 
       

      הכנסות
 45,403   11,049   12,269   10,699  11,386  מדמי שכירות

  רווח מהתאמת שווי הוגן 
 23,753   20,047   -   3,706  -   של נדל"ן להשקעה  
  11,386  14,405   12,269   31,096   69,156 

      הוצאות
 13,418   3,451   3,261   3,001  3,705  הוצאות תפעול

 3,231   962   852   659  758  הוצאות הנהלה וכלליות
  4,463  3,660   4,113   4,413   16,649 

           

      

 52,507   26,683   8,156   10,745  6,923  רווח הפעלה
            

 )12,639(  )1,695(  )1,906(  )9,417( 379  הוצאות מימון, נטו 
       

של השקעות  ברווח החברה חלק
המטופלות לפי שיטת השווי 

  2,679   2,318   151   120   90   ממס נטו, המאזני
            

 42,547   27,306   6,401   1,448  7,392  לפני מסים על הכנסה רווח
 9,403   5,980   1,446   137  1,840  מסים על הכנסה

 33,144   21,326   4,955   1,311  5,552  לתקופה  כולל רווח
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ש"ח) בסכומים לפי רבעונים (באלפי  2014לשנת ות רווח והפסד מאוחדים דוחתמצית  3.2

 המדווחים
  

  
  

  נזילות .4

 לעומת ,אלפי ש"ח 12,084סך בהסתכם  2015 נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנתתזרים המזומנים 

אלפי ש"ח שנבעו  8,787סך תזרים מזומנים ב, ו2014אלפי ש"ח בשנת  13,202בסך נטו תזרים מזומנים 

נובעת בעיקר  2015בשנת המזומנים מפעילות שוטפת  בתזרימי ירידהה. 2013שוטפת בשנת  מפעילות

אלפי ש"ח  1,877, לעומת גידול בסך "חש אלפי 1,268 בסך נטו והתחייבויות רכוש בסעיפי מקיטון

 חברה ברווחי החברה בחלק גידולכמו כן, חל . 2013 בשנתאלפי ש"ח  58אשתקד ולעומת גידול בסך 

והפסד  אשתקד"ח ש אלפי 408 בסך רווח לעומת"ח, ש אלפי 2,679 לסך שהסתכם ממס נטו מוחזקת

 אלפי 874 בסך נטו ארוך לזמן אחרות והתחייבויותהלוואות  שחיקת, 2013אלפי ש"ח בשנת  253בסך 

כן,  כמו. 2013אלפי ש"ח בשנת  811ושחיקה בסך  אלפי ש"ח אשתקד 603בסך  שיערוך לעומת"ח, ש

ולעומת  אשתקדאלפי ש"ח  9,480אלפי ש"ח לעומת  7,299מסים נדחים נטו בסך  בסעיף קיטון חל

 22,352של נדל"ן להשקעה בסך  הוגן שווי מהתאמת ברווח קיטון וכן 2013אלפי ש"ח בשנת  3,884

רווח כתוצאה מ ,2013 בשנת"ח ש אלפי 5,910 וסך אשתקד"ח ש אלפי 27,681 לעומת, אלפי ש"ח

 גידול, כל זאת בקיזוז באזור בנכס שטח מכירת בשלאלפי ש"ח  1,401 בסךממימוש נדל"ן להשקעה 

 רווח לעומתו אשתקד אלפי ש"ח 28,944 לעומת"ח, ש אלפי 33,144 סךל שהסתכםכולל לשנה ברווח 

    
  

  יוםלתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ב

שנה ל
שנסתיימה 

  יום ב

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בספטמבר 30 ביוני 30 במרץ 31  
  4  1  0  2 
       

      הכנסות
 25,503   5,731   7,053   6,476  6,243  מדמי שכירות

  רווח מהתאמת שווי הוגן 
 27,681   26,511   -   -  1,170   של נדל"ן להשקעה  
  7,413  6,476   7,053   32,242   53,184 

      הוצאות
 5,537   726   1,809   1,579  1,423  הוצאות תפעול

 2,952   801   1,002   574  575  הוצאות הנהלה וכלליות
  1,998  2,153   2,811   1,527   8,489 

           

      

 44,695   30,715   4,242   4,323  5,415  רווח הפעלה
            

 5,774   2,078   1,874   937  885  הוצאות מימון, נטו 
       

(הפסד) של  ברווח החברה חלק
השקעות המטופלות לפי שיטת 

  408   619   )90(  )58(  )63(  ממס נטו, השווי המאזני
            

 39,329   29,256   2,278   3,328  4,467  לפני מסים על הכנסה רווח
 10,385   8,013   383   559  1,430  מסים על הכנסה

 28,944   21,243   1,895   2,769  3,037  לתקופה  כולל רווח
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 שימש 2015 בשנת שוטפת לותימפע שנבעו נטו מזומנים תזרים. 2013 בשנתאלפי ש"ח  11,268 בסך

    .התחייבויותיה פירעוןו"ן נדל בנכסי השקעה לרבות, פעילותה במימון החברה את

  

אלפי ש"ח, לעומת  24,571סך בהסתכם  2015בשנת השקעה פעילות מ נבעו תזרים המזומנים אשר

לעומת תזרים מזומנים ו ש"ח אשתקד,אלפי  69,011 סךבששימשו לפעילות השקעה תזרים מזומנים 

 שנבעומזומנים  בתזרימי העלייה. 2013 שנתב השקעהלפעילות  ששימשו"ח שאלפי  8,992בסך 

 ,נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ממימוש תמורהמ נובעת 2015השקעה בשנת פעילות מ

 אלפי 7,185 בסך רכישהו אשתקד אלפי ש"ח 31,558 רכישה בסך אלפי ש"ח, לעומת 20,742 בסך נטו

 "חש אלפי 19,575 סךאלפי ש"ח, לעומת  1,055 בסך להשקעה"ן בנדל השקעהמ, 2013 בשנת"ח ש

 אלפי 17,354 בסך תורן חברת של לראשונה מאיחוד, 2013 בשנת"ח ש אלפי 1,607 לעומתו אשתקד

אלפי ש"ח בשל מכירת שטח בנכס  4,383אשתקד וכן מתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה בסך  "חש

  . 2015בשנת  באזור

  

ש"ח, לעומת  אלפי 40,105בסך  הסתכם 2015 שנתעילות מימון בפל שימשותזרים המזומנים אשר 

שנבעו , ולעומת תזרים מזומנים אשתקדש"ח  אלפי 63,949סך מזומנים שנבעו מפעילות מימון ב

, מימון פעילותל ששימשו המזומנים בתזרים העלייה. 2013 בשנת "חש אלפי 117בסך מימון  מפעילות

אלפי  13,332 סך לעומת"ח, ש אלפי 99,105 בסך בנקאי מתאגיד ארוך לזמן הלוואות מפירעוןנובעת 

נטו מהנפקת אגרות חוב (סדרה  מתמורהוכן  2013אלפי ש"ח בשנת  12,883ש"ח אשתקד ולעומת סך 

 לבעליומדיבידנד ששולם ע"י החברה  אלפי ש"ח 68,381בסך  2014 בשנתב') שהנפיקה החברה 

 אלפי 7,000 ולעומת אשתקד"ח ש אלפי 5,000 סך לעומת"ח, ש אלפי 6,000 בסך 2015 בשנתמניותיה 

 גידולמקוזזת ע"י  2015 בשנתפעילות מימון ל ששימשובתזרים המזומנים  העלייה. 2013 בשנת"ח ש

לעומת ו אשתקד אלפי ש"ח 13,900סך אלפי ש"ח, לעומת  65,000 בסךארוך  לזמןהלוואות  בקבלת

   .2013 בשנתאלפי ש"ח  20,000

  

חודשים  12להערכת דירקטוריון החברה, נכון למועד הדוח, על אף גירעון בהון החוזר בתקופה של 

ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות שקדמו למועד הדוח, אין חשש סביר 

במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוחות הכספיים ובהגיע מועד קיומן של ההתחייבויות, וכן אין 

בגירעון האמור בכדי להצביע על בעיית נזילות, וזאת לאחר שדירקטוריון החברה בחן את תזרים 

ם הקרובות, לרבות הכנסות צפויות משכר דירה, בניכוי המזומנים החזוי מפעילות שוטפת לשנתיי

טחונות יהוצאות תפעול שוטפות, יתרות המזומנים וכן יכולת החברה לגייס אשראי נוסף כנגד הב

הקיימים, לרבות על דרך של מחזור אשראי בנקאי קיים, הן להמשך פעילות שוטפת והן לביצוע 

  השקעות בפרויקטים בנדל"ן. 

  

יון כאמור לעיל, מבוססת על נתונים והערכות בהתאם למיטב ידיעתה והבנתה הערכת הדירקטור

של החברה ביחס לפעילותה ותוכניותיה, שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

  , אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד.1968-ערך, התשכ"ח

אלו תתממשנה, כולן או חלקן, והן עלולות להיות שונות מאלו  לפיכך, אין כל ודאות כי הערכות

שהוצגו לעיל, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה כגון שינויים 

במגמות במשק בכלל, ובענף הנדל"ן בפרט, לרבות כתוצאה מהתרחשות של אירועים ביטחוניים, 

פיעו על מגמות השוק וכן כתוצאה מהתפתחות המגמות באופן כלכליים, אשר יש-פוליטיים או מקרו
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שונה מבעבר, יכולת השוכרים להמשיך בפעילותם ולעמוד בהתחייבויותיהם כלפי החברה וכן 

  מדיניות של הבנקים במתן אשראי למימון פעילות בתחום הנדל"ן.

  

  המימון מקורות .5

' לעיל. לפרטים אודות אגרות א לפרק 1.7.12 סעיף ראההמימון של החברה,  מקורותאודות  לפרטים

 ראה. לפרטים אודות היקף אשראי מספקים להלן' א נספח ראההחוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה, 

  לפרק א' לעיל.  1.7.11 סעיף

  

 משרה לנושאי תגמולים .6

החברה את מדיניות התגמול לנושאי אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2013, בדצמבר 24ביום 

  )."התגמול"מדיניות לפרק ד' להלן) (להלן:  29 -ו 22תקנות  ראהמשרה בחברה (לפרטים נוספים 

וזאת על אף ה אישר דירקטוריון החברה את עדכון מדיניות התגמול של החבר 2015בינואר,  7ביום 

י המניות של החברה לאישור העדכון כאמור. לפרטים אודות עיקרי עדכון התנגדות אסיפת בעל

מדיניות התגמול והשיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור עדכון מדיניות 

, מס' אסמכתא: 2014בדצמבר  17כאמור, ר' דיווחים מיידיים מיום  האסיפה התגמול על אף התנגדות

, 2015בינואר  7ומיום  2014-01-231597, מס' אסמכתא: 2014בדצמבר  28, מיום 2014-01-224094

  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).  2015-01-006607מס' אסמכתא: 

עדכון מדיניות התגמול של של החברה את , אישרה אסיפת בעלי המניות 2016בפברואר  25ביום 

 החברה באופן בו יעודכן התעריף המקסימלי לשעת עבודה של מנכ"ל במסגרת הסכם הניהול

 25ומיום  2016בינואר,  18לפרטים אודות עיקרי העדכון, ר' דיווחים מיידיים מיום  .(כהגדרתו להלן)

, בהתאמה (מידע זה מהווה 2016-01-034645 -ו 2016-01-012769, מס' אסמכתא: 2016בפברואר 

  הכללה על דרך ההפניה).

חברה (למעט הדירקטורים בחברה) בים של החברה, נושאי המשרה יצוין, כי מלבד סמנכ"ל הנכס

מהונה המונפק  80.01% -מועסקים בסינאל מלל פייוויי בע"מ, בעלת השליטה בחברה, המחזיקה בכ

), ראה "הסכם הניהול"ן הסכם הניהול עם סינאל (להלן: ). לעניי"סינאל"והנפרע של החברה (להלן: 

  לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) להלן.  22תקנה 

כחלק מהליך בחינת הקשר, בין דמי הניהול ששולמו בהתאם להסכם הניהול של החברה עם סינאל, 

ת ישיבת לחברה בנפרד במהלך תקופת הדוח, הרי שבמסגרכל אחד מנושאי המשרה לבין תרומתם של 

, ולאחר שהובאו עובר לדיון האמורים, מלוא הנתונים הרלוונטיים 2016במרץ,  16הדירקטוריון מיום 

לתקנות ניירות ערך (דוחות  22לדעת דירקטוריון החברה ביחס להסכם הניהול, בהתאם לתקנה 

דיניות את מ תואם, מצא דירקטוריון החברה, כי הסכם הניהול 1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  התגמול.
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  דוחהלאחר תאריך  אירועים .7

  פרטית בחברה מניות לרכישת בהסכמים התקשרות 7.1

 ולבעלת לחברה קשורים בלתי, שלישיים צדדים עם החברה התקשרות אודות לפרטים

"מ, בע יבנה קריית של והנפרע המונפק המניות מהון 50% המהוות מניות לרכישת, בה השליטה

 בן בבניין המהוונות החכירה זכויות בעלת, היתר בין, והינהבישראל,  שהתאגדה פרטית חברה

 ראה 2016בינואר,  24הממוקם ביבנה, ביום  ותעשייה למשרדים) קרקע קומת(כולל  קומות 4

 .2015, בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות א'42 ביאור

  בנקאי מתאגיד הלוואה נטילת 7.2

 2016בפברואר,  11מתאגיד בנקאי ביום מיליון ש"ח  30בסך לפרטים אודות נטילת הלוואה 

  .2015בדצמבר,  31ב' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 24ראה ביאור 

  סינאל עם ניהול הסכם חידוש 7.3

על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות אישור חידוש הסכם ניהול עם סינאל לפרטים אודות 

ג' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 24ראה ביאור  2016בפברואר,  25החברה ביום 

  .2015בדצמבר,  31ליום 

 עדכון מדיניות התגמול של החברה 7.4

לפרטים אודות עדכון מדיניות התגמול של החברה שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי 

  יל.לע 6, ר' סעיף 2016בפברואר  25המניות של החברה ביום 

 החלטה בדבר חלוקת דיבידנד 7.5

. ש"חליון ימ 7החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2016במרץ,  16ביום 

 החברהלפרטים נוספים, לרבות לנימוקי דירקטוריון  .2016 ,באפריל 12הדיבידנד ישולם ביום 

-2016 אסמכתא' מס 2016, במרץ 16 מיום מיידי דיווח ראהאודות עמידה במבחני החלוקה, 

  ).ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  01-008439

  החברה של התחייבויות מצבת 7.6

לפרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה  עובר

ידיים), יד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומ9לפי מועדי פירעון, כנדרש בתקנה 

(אסמכתא  2016, מרץב 16דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה . 1970-התש"ל

  ).ההפניה דרך על הכללה מהווה זה) (מידע 2016-01-008382מס' 

  

  מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .8

 אלפי 272 תרמה החברה תרומה בסך 2015בשנת  .החברה לא קבעה מדיניות בקשר למתן תרומות

   ח."ש

  

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני החשיפה בדבר פרטים .9

  האחראים על ניהול סיכוני השוק בחברה 9.1

סמנכ"ל ו ניםמר גבי בוג ,הגורמים האחראים לניהול הסיכונים של החברה הינם מנכ"ל החברה

 אהרמשרה הנושאי ישוריהם של כהשכלתם, ניסיונם ואודות  .וייס-גב' שרון מוטעיכספים, ה

  . בפרק ד' להלןא' 26 תקנה
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האחראים  ההחלטות בעניין ניהול הסיכונים של החברה מתקבלות במשותף על ידי הגורמים

   .כאמור

  סיכוני השוק תיאור 9.2

 ותודרכי ההשפעה האפשרי ,להם חשופה החברה וסיכונים נוספים השוק סיכוני תיאור להלן

  שלהם על תוצאות החברה:

 מטבע סיכון 9.2.1

. "חהש מול אלארה"ב  הדולר של החליפין בשער 0.3% -של כ עלייה חלה 2015 בשנת

 הינןמספר הלוואות שנתקבלו מתאגידים בנקאיים  וכןשל החברה  הכנסותיהמ חלק

 הדולר של החליפין בשער לתנודותומשכך  ,אליו בהצמדה אוארה"ב  דולר במטבע

  .החברה רווחיות על השפעה להיות עלולהארה"ב 

  לצרכן המחירים מדד סיכון 9.2.2

. 0.9% -של כ בשיעור (על בסיס מדד "ידוע") ירד מדד המחירים לצרכן ,2015בשנת 

 ותצמודהחברה ממומנת בחלקה באמצעות הלוואות ארוכות מועד בש"ח  פעילות

 של המימון בהוצאות הילעלי לגרום עשויה לצרכן המחירים במדד היעלי. מדד

 הנושאים שכירות בהסכמיהחשיפה למדד התקשרה החברה  לצמצום. החברה

  .והחדשים הקיימים שוכריה עם למדד הצמדה

  ריבית שיעור בגין הוגן שווי סיכון 9.2.3

 0.25%בנק ישראל נקט במדיניות של הורדת שיעור הריבית במשק, משיעור שנתי של 

לחברה קיימת חשיפה  .2015בסוף שנת  0.1%לשיעור שנתי של  2014בסוף שנת 

הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית  ההלוואותלסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של 

  .השוק

  תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  סיכון 9.2.4

 .חלו תנודות בשיעור ריבית בנק ישראל וריבית הפרייםלא שנת הדיווח  במהלך

 עודף על הריבית בשיעורי שינוי בגין המזומנים תזרימי לסיכון חשיפה לחברה

  .משתנים ריבית שיעורי הנושאים קדונותיהפ על ההלוואות

  מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק 9.3

 ,וכן באופן שוטף רבעוןמדי ע"י הדירקטוריון. אשר אושרה  ,לחברה מדיניות ניהול סיכוני שוק

פועלת לזיהוי,  החברה .ואומדן לחשיפות ולסיכונים שפורטו לעילמבצעת החברה הערכה 

  .הדירקטוריוןהנהלת החברה ובסיוע  באמצעות כימות והתמודדות עם החשיפות שפורטו

החשיפה הכלכלית וזאת בעיקר באמצעות  עלנכון למועד הדוח, מדיניות החברה הינה להגן 

בעת נטילת אשראי למימון  ,כן כמוהקבלת בסיסי ההצמדה של ההוצאות וההכנסות בחברה. 

ה במקביל את השינויים הצפויים בחשיפבוחנת החברה  ,או רכישת נכסים הפעילות

כפי  ,וחלופת האשראי בהתאם לסיכונים העלולים לחול עם נטילתהחשבונאית ובוחרת ב

  שצוינו לעיל.

  דכן את המדיניות כאמור.דירקטוריון החברה עשוי מעת לעת לע

  בנגזרים פוזיציות 9.4

  לא קיימות לחברה פוזיציות בנגזרים. דוחה לתאריך נכון
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  מימושהמדיניות ניהול הסיכונים ואופן פיקוח על  9.5

להם  וסיכונים נוספים השוק בסיכוני שחלו השינויים אתמדי רבעון  בוחן החברה דירקטוריון

קבלת החלטה לגבי סוג שלהם על תוצאות החברה.  ותחשופה החברה, ודרכי ההשפעה האפשרי

וכן שיעור ההגנה הרצוי באמצעות מכשירים  , רכישת ומכירת נכסיםחדש והיקף מימון

   .על ידי ההנהלה ומאושרת על ידי הדירקטוריוןמבוצעת פיננסיים 
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  מאזן הצמדה בסיסי לפי מאזנים .10

  לפי בסיסי הצמדה 5201בדצמבר,  31מאוחד של החברה ליום  מאזן 10.1

  סך הכל
פריט לא 

  ללא הצמדה   כספי

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בדולר או 
בהצמדה 

  לדולר

  

  א  ל  פ  י      ש  "  ח
  נכסים          
            
  רכוש שוטף          

  מזומנים ושווי מזומנים  21   -   6,726   -   6,747 

 19,423   -   9,104   10,313   6  
דרך  נכסים פיננסיים בשווי הוגן

  רווח והפסד
  חייבים ויתרות חובה  -   -   1,435   149   1,584 
  נכסי מסים שוטפים  -   -   -   530   530 
 28,284   679   17,265   10,313   27    

  נכסים לא שוטפים          
  נדל"ן להשקעה  -   -   -   425,300   425,300 
  ףהסדר משות  -   -   -   8,190   8,190 
  רכוש קבוע, נטו  -   -   -   235   235 
 433,725   433,725   -   -   -    
            

  סך נכסים  27   10,313   17,265   434,404   462,009 

            
   התחייבויות והון          
            
  התחייבויות שוטפות          

 20,930   -   17,381   2,039   1,510  
  מתאגידים בנקאיים אשראי 

  ומנותני אשראי אחרים  
  בגין אגרות חובחלויות שוטפות   -   13,830   -   -   13,830 
  ספקים   -   -   2,140   -   2,140 
  זכאים ויתרות זכות  -   6   10,076   1,388   11,470 
 344   344   -   -   -    
 48,714   1,732   29,597   15,875   1,510    

  א שוטפותהתחייבויות ל          

 142,568   -   131,149   10,664   755  
  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  ומנותני אשראי אחרים  
  אגרות חוב  -   54,815   -   -   54,815 
  אחרות התחייבויות פיננסיות  -   -   981   -   981 
  מסים נדחיםהתחייבויות   -   -   -   37,971   37,971 
  התחייבויות אחרות  -   -   -   5,505   5,505 
 241,840   43,476   132,130   65,479   755    

            
  הון ועודפים  -   -   -   171,455   171,455 

            
  סך התחייבויות והון  2,265   81,354   161,727   216,663   462,009 

            

  התחייבויותעודף נכסים על           

  ת על נכסים), נטויו(התחייבו    )2,238(  )71,041(  )144,462(  217,741   - 
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 לפי בסיסי הצמדה 2014בדצמבר,  31מאזן מאוחד של החברה ליום  10.2

  סך הכל
פריט לא 

  ללא הצמדה   כספי

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בדולר או 
בהצמדה 

  לדולר

  

  א  ל  פ  י      ש  "  ח
  נכסים          
            
  רכוש שוטף          

  מזומנים ושווי מזומנים  -   -   10,225   -   10,225 

 39,922   -   17,088   21,627   1,207  
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  רווח והפסד
  חייבים ויתרות חובה  -   -   2,053   2,461   4,514 
  נכסי מסים שוטפים  -   -   -   533   533 
 55,194   2,994   29,366   21,627   1,207    

  נכסים לא שוטפים          
  נדל"ן להשקעה  -   -   -   405,140   405,140 
  הסדרים משותפים  -   -   -   6,058   6,058 
  רכוש קבוע, נטו  -   -   -   229   229 
 411,427   411,427   -   -   -    
            

  סך נכסים  1,207   21,627   29,366   414,421   466,621 

            
   התחייבויות והון          
            
  התחייבויות שוטפות          

 19,153   -   10,754   5,510   2,889  
  מתאגידים בנקאיים אשראי 

  ומנותני אשראי אחרים  
  ספקים   -   -   5,259   -   5,259 
  זכאים ויתרות זכות  17   356   11,565   1,223   13,161 
 37,573   1,223   27,578   5,866   2,906    

  א שוטפותהתחייבויות ל          

 179,324   -   86,446   90,620   2,258  
  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  ומנותני אשראי אחרים  
  אגרות חוב  -   68,539   -   -   68,539 
  התחייבויות פיננסיות אחרות  -   -   697   -   697 
  מסים נדחיםהתחייבויות   -   -   -   30,672   30,672 
  התחייבויות אחרות  -   -   -   5,505   5,505 
 284,737   36,177   87,143   159,159   2,258    

            
  הון ועודפים  -   -   -   144,311   144,311 

            
  סך התחייבויות והון  5,164   165,025   114,721   181,711   466,621 

            

  עודף נכסים על התחייבויות          

  ת על נכסים), נטויו(התחייבו    )3,957(  )143,398(  )85,355(  232,710   - 
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  רגישות מבחני .11

, נתונים 2015בדצמבר  31בוצעו תוך שימוש במאזן הצמדה של החברה ליום רגישות המבחני 

בהתבסס על מאזן ההצמדה, לחברה . מחירי ניירות הערךו שערי חליפין, ריביות בדברציבוריים 

  ולמדד המחירים לצרכן.ארה"ב דולר הן של  ינכסים והתחייבויות צמודים לשער החליפ

ערך הנוכחי של תזרימי מזומנים לפי שיעור ריבית המקובל ההוגן של הלוואות מבוסס על חישוב  שווי

שיעור הריבית המשוקלל  2015בדצמבר,  31להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים (ליום 

שווי הוגן של  ).3.76% קבועה בריבית שקלית הולהלווא 2.44%-2.25%להלוואות צמודות למדד הינו 

 נועדו לא, לעיל כאמור המכשירים. הכספיים דוחותזכאים ויתרות זכות הינו זהה או קרוב לערכם ב

   .להגנה

השינוי היומי שנים האחרונות, בנקודת זמן כלשהי,  10במהלך בבדיקה שנערכה, לא נמצא כי 

, ריבית שקלית צמודת מדד, ריבית "חמול השארה"ב בפרמטרים שנבחנו (שער חליפין של הדולר 

  .10% -היה גבוה מ שקלית שאינה צמודת מדד וריבית ליבור)

 10% -ו 5%במסגרת ניתוחי רגישות בגין סיכון הריבית בוצעו ארבעה מבחנים כתוצאה משינויים של 

קודות אחוז לחיוב בשיעור הריבית וכן שני מבחני קיצון נוספים לשינויים בריבית בגודל של שתי נ

 10% -ו 5%ניתוחי רגישות בגין סיכון מטבע בוצעו ארבעה מבחנים כתוצאה משינויים של  ולשלילה.

  בשערי המטבעות.

   

  /ש"חארה"ב דולרר חליפין רגישות לשינויים בשעניתוח 

 השינוי אחוז
 רווח (הפסד) מהשינויים

 שווי הוגן
 רווח (הפסד) מהשינויים

10%+ 5%+ 5%- 10%- 

 )2( )1( 21   1   2  מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי 

  הוגן דרך רווח והפסד
 1   -   6   -  )1(  

 227  113  )2,266( )113( )227( ארוך לזמן הלוואות

  224   112  )2,239(  )112(  )224( "כסה

  

  במדד המחירים לצרכןרגישות לשינויים ניתוח 

 השינוי אחוז
 מהשינוייםרווח (הפסד) 

 שווי הוגן
 רווח (הפסד) מהשינויים

10%+ 5%+ 5%- 10%- 
נכסים פיננסיים בשווי 

  דרך רווח והפסד הוגן
 1,031   516   10,313  )516(  )1,031(  

  1   -   )6(  -   )1(  זכאים ויתרות זכות

  1,356   678   )13,564(  )678(  )1,356(  ארוך לזמן הלוואות

  6,971   3,486   )69,710(  )3,486(  )6,971(  אגרות חוב

  7,297   3,648  )72,967( )3,648(  )7,297( סה"כ
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  נומינליתהבריבית  יםלשינויניתוח רגישות 

  

   הריאלית יתשקלהריבית ב לשינויים ניתוח רגישות

  
  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלוייםדירקטורים בעלי  .12

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הראוי לחברה, כפי שקבע  12.1

. קביעה זו נעשתה בהתחשב במכלול עסקי החברה, גודלה, תחומי אחדהדירקטוריון, הוא 

  ימות בה.פעילותה, מגוון הסיכונים הכרוכים בהם ורמת הבקרות הקי

לדעת הדירקטוריון, המספר המזערי הראוי שנקבע, יאפשר לו לעמוד בהתחייבויות המוטלות 

עליו על פי חוק, על פי מסמכי ההתאגדות ולממש את אחריותו לבדיקת מצבה הכספי של 

, מר אלי "צ)דח( כהן שרית 'גב מכהנים, בפועלהחברה, לעריכת דוחותיה הכספיים ולאישורם. 

   .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי כדירקטורים זינגר יצחק ומר לביא (דח"צ)

' ד לפרק 26 תקנה אהר, והפיננסית החשבונאית המומחיות בעלי הדירקטורים אודות לפרטים

  .להלן

 -"טהתשנ(ח) לחוק החברות,  219לא אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף  החברה 12.2

 דירקטורים אודות לפרטים. תלויים בלתי דירקטורים בדבר) "החברות"חוק (להלן:  1999

  .להלן' ד לפרק 26 תקנה אהר, בחברה תלויים בלתי

  

   מבקר פנים .13

  : עזרא יהודה, רואה חשבון  הפנים שם מבקר  )1(

  23.07.2006: תאריך תחילת כהונה  )2(

  כישורי המבקר  )3(

מאוניברסיטת , ומוסמך במנהל עסקים 1972בעל רישיון רואה חשבון משנת  הפנים הינו מבקר

. בנוסף, עבר המבקר השתלמויות מקצועיות בתמחור ובקרה, ניהול 1974משנת תל אביב 

  סיכונים, ניהול פיננסי מתקדם, בוררות וגישור.

 השינוי אחוז
  רווח (הפסד) מהשינויים

 שווי הוגן
 רווח (הפסד) מהשינויים

  נקודות -200 -10% -5% +5% +10%  נקודות 200

  )2,045(  )361(  )179(  )23,681(  177   352   1,790   ארוך לזמן הלוואות

  )2,045(  )361(  )179( )23,681( 177   352   1,790  סה"כ

 השינוי אחוז
 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

  נקודות -200 -10% -5%  +5% +10%  נקודות 200

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד
)1,097(  )98(  )49(   11,527   49   98   1,097  

  )849(  )96(  )48(  )13,564(  48   95   767   ארוך לזמן הלוואות

  )6,012(  )509(  )254(  )69,710(  252   504   5,381   אגרות חוב

  )5,764(  )507(  )253( )71,747( 251   501   5,051  סה"כ
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ולצוותו, ניסיון רב  1988פנים משנת  משרד המתמחה בביקורתב שותף, שהינו הפנים למבקר  

ועובדיו ניסיון רב גם  הפנים למבקר ,בנוסף .ביקורת פנים בגופים בענפי המשק השוניםבשנים 

בתחום עריכת נהלים והטמעתם, ביקורת פרויקטים, ביקורת תפעולית ופיננסית לסוגיהן, 

  ביקורת חקירתית וכן עריכת תכניות הבראה ויישומם.

 8בהוראות סעיף  (ב) לחוק החברות,146המבקר עומד בהוראות סעיף , ברהלמיטב ידיעת הח

וכן בכל התנאים ), "הפנימית הביקורת"חוק להלן: ( 1992-התשנ"בלחוק הביקורת הפנימית 

המבקר אינו  ,(א) לחוק הביקורת הפנימית. כמו כן, למיטב ידיעת החברה3 עיףהקבועים בס

מהותי או קשר מהותי מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור לה ואין לו כל קשר עסקי 

   .עם החברה או גוף קשור להאחר 

 לסינאל, בעלתמבקר הפנים מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן שירותים חיצוני גם  יצוין, כי

ין באמור לעיל כדי ליצור לו ניגוד יובהר, כי כפי שנמסר ממבקר הפנים, א השליטה בחברה.

   עניינים עם תפקידו כמבקר פנים בחברה.

  חיצוני נותן שירותים  )4(

אישי, כגורם חיצוני, באמצעות משרדו "עזרא  כמינויהמבקר מעניק שירותי ביקורת פנים 

", המעסיק עובדים בעלי מיומנויות בע"מ ייעוץ, בקרה וניהול סיכונים -רוזנבלום  - יהודה

  א' לפרק ד' להלן.26לפרטים נוספים אודות מבקר הפנים, ראה תקנה  שונות ומומחים בתחומם.

  דרך המינוי  )5(

בתחום הביקורת  מבקר הפניםצבר וי כאמור הינם, בעיקר, הניסיון שהנימוקים לאישור המינ

הפנימית שיסייעו לו בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין, בהתחשב, בין היתר, בסוג 

לי פנים אושר בחודש יוהומורכבות פעילותו. מינויו של מבקר התאגיד, גודלו, היקף פעילותו 

   לאחר הפיכתה של החברה לציבורית., על ידי דירקטוריון החברה 2006

כי  ציינהואת מערך הביקורת הפנימית של החברה וח זה, בחנה ועדת הביקורת עובר לפרסום ד

מבצע את תפקידו בנאמנות ובמקצועיות, זאת, בין היתר, בהתבסס על דוחות  םמבקר הפני

עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך  כיוכן  הביקורת שהגיש במהלך השנה

, זאת בהתבסס על דיווחי בהתחשב בהיקף ומורכבות הפעילות של החברה ,מילוי תפקידו

   .םהחברה ומבקר הפני

  5201מבקר הפנים בשנת  תהעסק היקף  )6(

   שעות. 60בהיקף של הועסק  םמבקר הפני 2015בשנת 

, עקב היותן בעלות אופי חברות הבתבמהלך הביקורת לא נעשית הפרדה בין החברה לבין 

   ומנוהלות על ידי אותו צוות ניהול.פעילות דומה 

  העבודה תוכנית  )7( 

התכנון השנתי של מטלות הביקורת, קביעת העדיפויות ותדירות תכנית העבודה הינה שנתית. 

  מושפעים מהגורמים הבאים:ו נקבעים על ידי ועדת הביקורתהביקורת 

פנימית והשגת המשמעות הניהולית תפעולית ו/או הכלכלית של הנושא מבחינת בקרה   7.1

  יעדי הארגון.

  החשיפה לסיכונים של פעילויות, נושאים ופעולות.  7.2

  ההסתברות לקיומם של ליקויים תפעוליים, ניהוליים ומינהליים.  7.3

  ממצאים של ביקורות קודמות.  7.4
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נוספים, כגון המוסדות המנהלים ו/או גורמים  על ידינושאים בהם מתבקשת ביקורת   7.5

  רואה חשבון.

  הוראות נוהל פנימיות, או חיצוניות. נושאים המתחייבים ע"פ דין, ע"פ  7.6

  קיום בקרות רלוונטיות אחרות בארגון והמידע המצוי על יעילותם ו/או חולשותיהם.  7.7

  הצורך בשמירה על מחזוריות.  7.8

  קיומן של עסקאות מהותיות לפעילות התאגיד.   7.9

לסטות מתוכנית הביקורת השנתית, בתיאום עם , בהתאם לשיקול דעתו, רשאי מבקר הפנים

   המנהל הכללי של החברה ובהתאם לצרכי החברה.

  ועדת הביקורת מאשרת את תכנית העבודה של מבקר הפנים.

  מקצועיים תקנים  )8(

על פי הודעתו, עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים  םמבקר הפני

הונחה דעתו של דירקטוריון החברה, (ב) לחוק הביקורת הפנימית.  4המקובלים כאמור בסעיף 

בשים לב  ,כי מבקר הפנים עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים ובהנחיות

  .רה וכן על סמך דוחות הביקורת שהכיןהיכרותו עם החבללמקצועיותו, תקופת העסקתו ו

  המבקר על הארגוני הממונה  )9(

   החברה. יו"ר דירקטוריוןממונה ארגוני על המבקר נקבע כ

  הביקורת ותדוחהגשת  מועדי  )10(

ליושב ראש  םעל ממצאי מבקר הפני בכתב להלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון

ועדת והדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת והמועדים בהם התקיים דיון ב

   :הביקורת בממצאי המבקר

 דוחב הדיון מועד דוחה הגשת מועד
 ביקורת תבוועד

30/04/15  21/05/15  

  
 המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת  )11(

הינם  םורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של מבקר הפני, אופי להערכת דירקטוריון החברה

  ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד. ,סבירים בנסיבות העניין

  םהפני למבקר שניתנה למידע גישה  )12(

בכלל זה גישה ולחוק הביקורת הפנימית,  9כאמור בסעיף  ,ניתנה גישה חופשית םלמבקר הפני

   , לרבות נתונים כספיים.ושל חברת הבת חברההמתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של 

  תגמול  )13(

מדי  אלפי ש"ח. 13תגמול בסך  םשילמה החברה למבקר הפני ,דוחבתמורה לעבודתו בתקופת ה

ועדת הביקורת את מערך הביקורת הפנימית של החברה, את תפקודו של מבקר  בוחנת תקופה

  והאם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו. םהפני

   כל השפעה על שיקול דעתו המקצועי. םכי אין לתגמול הניתן למבקר הפני ,הדירקטוריון סבור

  עסקאות מהותיות  )14(

  .בנושא נכסים מניבים בטירת הכרמלבוצע דוח  2015בשנת 

  בוצע דוח בדבר מערכת לניהול נכסים. 2014בשנת 
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 המבקר החשבון רואה .14

    בריטמן אלמגור זהר ושות': שם  )1(

 המבקר החשבון רואה פעילות את הדירקטוריון הערכת  )2(

את עבודתו של רואה החשבון  ה לבחינת הדוחות הכספייםועדהועובר לפרסום דוח זה, בחנה 

המבקר וציינה, כי רואה החשבון המבקר מבצע את תפקידו בנאמנות ובמקצועיות, זאת, בין 

והביאה  ,היתר, בהתבסס על הביקורת שערך לדוחות הכספיים וכן בהתבסס על דיווח החברה

  את המלצותיה לעניין זה בפני דירקטוריון החברה.

 תגמול  )3(

בוחנת מדי תקופה את היקף עבודתו של רואה החשבון  ות הכספייםועדה לבחינת הדוחהו

המבקר ואת שכרו ומביאה את המלצותיה לפני הדירקטוריון. דירקטוריון החברה דן בהמלצות 

את הנהלת החברה להתקשר עם רואה חשבון המבקר ולקבוע את שכרו  ךשהתקבלו ומסמי

רחה במסגרת חתימה על מכתב השנתי. הנהלת החברה מאשרת מדי שנה את גובה שכר הט

  . בכפוף לאישור דירקטוריון החברההחשבון וזאת  ההתקשרות עם רוא

  רוט שכר טרחה רואה החשבון המבקר: ילהלן פ

 רואי שם החברה שם
 שירותים החשבון

5 1 0 2 4 1 0 2 

 שעות "חש אלפי שעות "חש אלפי

 דורסל
 ודורסל
   רעננה

 בריטמן
 זהר אלמגור

  'ושות

ושירותים  ביקורת
  הקשורים לביקורת

153  956  138  877  

  72  25  -  -  יםאחר

  949  163  956  153  סה"כ

  

 הכספיים הדוחות אישור הליך .15

  הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

"ק זה: בסלבחינת הדוחות הכספיים של החברה (להלן  כוועדהמכהנת הביקורת של החברה  ועדת

 מר אלי לביא), מאזן(דח"צ ויו"ר ועדת  גב' שרית כהןחברים ה"ה  המאזןועדת ו"). במאזןועדת "

(דירקטור בלתי תלוי). טרם מינויים, חברי הוועדה נתנו הצהרה, בהתאם  אורי מאיר"צ) ומר דח(

החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים),  ) לתקנות5(א)(3לנדרש בתקנה 

 םהינ גב' שרית כהןמר אלי לביא וולתם לקרוא ולהבין דוחות כספיים. , בין היתר, על יכ2010-התש"ע

המקצועי. לפרטים נוספים  םולניסיונ םמיומנות חשבונאית פיננסית וזאת בשים לב להשכלת יבעל

  לפרק ד' להלן.  26ראה תקנה  מאזןאודות חברי ועדת 

 ןנדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמ ן, כמו גם לישיבות הדירקטוריון בהמאזןלישיבות ועדת 

החשבון המבקר של החברה, הפורש את הממצאים העיקריים, במידה והיו, שעלו מתהליך  הונוכח רוא

  מבקר הפנים של החברה. גם ןמזומ לישיבההביקורת או הסקירה. כמו כן, 

  הליך אישור הדוחות הכספיים

שאי המשרה בחברה סוגיות מהותיות בדיווח בוחנת, באמצעות הצגה מפורטת של נו מאזןועדת 

הכספי, לרבות עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל, במידה והיו, את ההערכות 

המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, סבירות הנתונים, הבקרות הפנימיות 

 בעניינים שיושם שבונאיהח והטיפול שאומצההקשורות בדיווח הכספי, המדיניות החשבונאית 

ם, הערכות שווי לרבות האומדנים וההנחות שבבסיסן, ושינויים שחלו בה החברה של המהותיים
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את יישום עקרון הגילוי הנאות ושלמותו בדוחות  שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים וכן

סיכונים, הן כאלה,  בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול מאזןהכספיים ובמידע הנלווה להם. ועדת 

והן כאלה, המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים. במקרה  הכספיים המשתקפים בדוחות

  , כי יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה.מאזןהצורך, דורשת ועדת 

 .6201, במרץ 10ביום  מאזןנמסרה לחברי ועדת  5201בדצמבר,  31טיוטת הדוחות הכספיים ליום 

בחודש  14, שנערכה ביום 2015בדצמבר,  31בקשר עם הדוחות הכספיים ליום  מאזןבישיבת ועדת 

 החברה של המבקר"ח רו, החברה וחשב כספים"ל סמנכ וכן מאזןנכחו כל חברי ועדת  2016, מרץ

החברה ולאחר עיון ובדיקה  וחשבשל החברה  הכספים"ל סמנכסקירת  לאחר. המשפטיים ויועציה

להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות  המאזן ועדת המקיפים של הדוחות הכספיים החליט

   .2015בדצמבר,  31הכספיים ליום 

 המלצת העברת לשם סביר זמן הוא עסקים ימי שני לפחות של זמן פרק כי, קבע החברה דירקטוריון

 היקף לנוכח הכספיים הדוחות לאישור בנוגע ,בדירקטוריון הדיון לפני ,לדירקטוריון המאזן ועדת

  .הכספיים בדוחות ההמלצות ומורכבות

 אודות(לפרטים  בחברה העל בקרת על המופקדהועברה לדירקטוריון החברה,  מאזןהמלצת ועדת 

. בישיבת דירקטוריון החברה, 2016, מרץב 14) ביום להלן' ד לפרק 26 בתקנה ראה, הדירקטוריון חברי

, מאזןימי עסקים, לאחר קבלת המלצות ועדת  שני, פרק זמן של 2016, מרץב 16אשר נערכה ביום 

זמן סביר לאור היקף ומורכבות ההמלצות בדוחות  פרקאשר כאמור לעיל להנחת הדירקטוריון הינו 

 31ים של החברה ליום ולאשר את הדוחות הכספי מאזןהכספיים, הוחלט לקבל את המלצת ועדת 

  .2015בדצמבר, 

יצחק אלון,  דןבישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים:  שהשתתפו דירקטוריםשמות ה

  .בוגנים ואייל בוגנים ארז, לביא אלי, אורי מאיר, כהן שריתזינגר, 

ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקרים מנכ"ל החברה,  מהלךב

את עיקרי הדוחות הכספיים, מציגים את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את  וסמנכ"ל הכספים

ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ומפנים לפירוטים השונים 

  המוכנים כחומר נלווה לדירקטורים על מנת להבהיר את הנתונים הנסקרים.

 והארותיונוכח גם רואה החשבון של החברה, המוסיף את הערותיו , בישיבת הדירקטוריון כאמור

  לדוחות ועומד לרשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם. 

  

  דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה.

  

  

  

  

    

  מנהל כללי –גבי בוגנים   יו"ר דירקטוריון –דן אלון 

  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  2016במרץ,  16תאריך אישור דוח הדירקטוריון: 
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  תעודות התחייבות שבמחזור -נספח א' 

  
  :במחזור נמצאות ואשרלהלן פרטים באשר לתעודות התחייבות שהחברה הנפיקה 

  

  
  :החוב לאגרות ןנאמ

  אביב. -תל, 113 הירקון' רח, אורן-עפר מרבעו"ד  – 03-5274867) בע"מ, טל': 1975נאמנות ( הרמטיק -' ב סדרה

  

  לחברה. מהותית הינהאגרות החוב  סדרת

  מיליון ש"ח.  70לאגרות חוב בהיקף של עד  +BBBהחוב (סדרה ב') מדורגות ע"י סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ בדירוג של  אגרות –רוג האג"ח יד

  אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אינן מובטחות בשעבודים.  –משועבדים  נכסים

  

הדיווח ובמהלכה, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב'), ולא התקיימו תנאים  תקופתידיעת החברה, בתום  למיטב

  רעון מיידי. ילפ החוב אגרותם עילה להעמדת המקימי

  

                                                      

 .הכספי המצב על הדוח לתאריך 1

 מועד סדרה
 הנפקה

  נקוב שווי
 ריבית

  שנצברה
 הוגן שווי

  בספרים
 שווי

 שיעור  1בורסאי
  הריבית

 תשלום מועדי
 בסיס

 הצמדה
 וריבית קרן

 זכות
 התאגיד

 לבצע
 פדיון

 מוקדם

 הערב
 לתשלום

 ההתחייבות

 במועד
  ההנפקה

 לתאריך
 המאזן

 מוערך
  ריבית  קרן  מחדש

  "חש אלפי

קבועה   69,710  68,645  -  69,150  69,150  69,150  25/06/2014  'ב
2.8%  

תשלומים שנתיים  5
 31שווים ביום 

בדצמבר של כל אחת 
 עד 2016מהשנים 

 ריבית(כולל)  2020
ביוני וביום  30 ביום

  בדצמבר 31

 מדד
 המחירים

  לצרכן

  אין  קיימת



 

 
  ) בע"מ.דורסל (ב.א.ז

  

  
  2015בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים



 

  ) בע"מז.דורסל (ב.א.
  
  

  2015בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים
  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  ע מ ו ד  
    
  1-3  חשבון המבקריםוח רואי הד
    

    הדוחות הכספיים:
    

  4-5  על המצב הכספי ות מאוחדיםדוח
    

  6  ח הכוללדוחות מאוחדים על הרוו
    

  7  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
    

  8-9  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
    

  10-42  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור
    

  



 

  

  

  
  בע"מ דורסל (ב.א.ז.) דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ב(ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9יף אם לסעבהת

  

  
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת דורסל (ב.א.ז.) בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד 

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה 2015בדצמבר,  31"החברה") ליום 
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי  של החברה

בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי 
  בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

  
של לשכת רואי חשבון בישראל  104כספי שבוקרו, נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח 

"). רכיבים אלה הינם: 104"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן "תקן ביקורת 
) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1(

) בקרות 4) בקרות על תהליך ניהול אמצעים נזילים (3) בקרות על תהליך הנדל"ן להשקעה; (2רכות מידע; (מע
  על תהליך ההכנסות (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").

  
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו  במטרה
באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 

ים, וכן זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקר
בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. 
ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. 

התהליכים המהותיים ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל 
בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו 
לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות 

ביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים ש
  דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

  
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או 
לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

הפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות חשופה לסיכון שבקרות ת
  או הנהלים תשתנה לרעה.

  
 31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  .2015בדצמבר, 
  

יים המאוחדים של החברה לימים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספ
והדוח שלנו,  2015בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014 -ו 2015בדצמבר  31

  , כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.2016במרץ,  16מיום 
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
  

    2016במרץ,  16חיפה, 



 

  

  

  

  

  

  
  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

   בע"מ דורסל (ב.א.ז.)

  

"החברה")  –ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של דורסל (ב.א.ז) בע"מ (להלן 
הרווח הכולל, השינויים בהון  ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד, 2014-ו 2015בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים 2015בדצמבר  31ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה 

  בהתבסס על ביקורתנו.
  
  

י ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקנ
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של  בדיקה מדגמית של

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה 
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון 

  פקים בסיס נאות לחוות דעתנו.האחרים מס
  
  

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של 
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון  2014-ו 2015בדצמבר  31החברה והחברות הבנות שלה לימים 

בהתאם  2015בדצמבר  31תיימה ביום ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהס
  .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים (

  
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
והדוח שלנו  2015בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי של החברה ליום דיווח כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה 

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  2016במרץ,  16מיום 
  
  
  
  
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
  

 2016במרץ,  16
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  ) בע"מ.א.ז.בדורסל (
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  

 בדצמבר 31ליום   

    5  1  0  2 4  1  0  2 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  

     
    נכסים

    
    נכסים שוטפים

 10,225  6,747    מזומנים ושווי מזומנים
 39,922  19,423  'א5  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

 4,514  1,584  'ב5 ויתרות חובה חייבים
 533  530  'ד14  נכסי מסים שוטפים

 55,194  28,284   סה"כ נכסים שוטפים
    

    נכסים לא שוטפים
 405,140  425,300  8 נדל"ן להשקעה
  229   235     רכוש קבוע, נטו

  6,058   8,190   ב'7  ףהסדר משות

 411,427  433,725   שוטפים לאסה"כ נכסים 
    

 466,621  462,009   סה"כ נכסים
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  

  בדצמבר 31ליום     
    5  1  0  2  4  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  

        
    הוןויות והתחייב

    
    התחייבויות שוטפות

 19,153  20,930  12 חלויות שוטפותאשראי מתאגידים בנקאיים ו
  -   13,830   13  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 5,259  2,140  10  ספקים
 13,161  11,470  11 זכאים ויתרות זכות

  -   344   ד'14  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 37,573  48,714    ייבויות שוטפותסה"כ התח
     

    התחייבויות לא שוטפות
 179,324  142,568  12 ומנותני אשראי אחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים

  68,539   54,815   13  אגרות חוב
  697   981   6  התחייבויות פיננסיות אחרות

 30,672  37,971  א'14 מסים נדחיםהתחייבויות 
  5,505   5,505    רותהתחייבויות אח

 284,737  241,840   סה"כ התחייבויות לא שוטפות
     

    הון
 21,555  21,555  16  ש"ח ע.נ 1רגילות  הון מניות
 12,682  12,682   קרנות הון

 110,551  137,695   עודפים
   171,932  144,788 
     

  )477( )477(  החברה בידי המוחזקות החברה מניות בניכוי
      

  144,311  171,455    סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם
  

    

      
  466,621  462,009    סה"כ התחייבויות והון

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

     
  דן אלון

  יו"ר דירקטוריון
  גבי בוגנים
  מנהל כללי

  וייס-שרון מוטעי
 סמנכ"ל כספים

  
  
  

   .2016, במרץ 16 תאריך אישור הדוחות:

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ים לדוחות הכספיים אורביה
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  

  בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל    
    5  1  0  2  4  1  0  2  3  1  0  2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  

      
     הכנסות

 23,768  25,503   45,403  ב'8 מדמי שכירות
 רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 5,910  27,681   23,753  ב'8  ורווח הון ממימושו
   69,156   53,184  29,678 

     הוצאות
 5,292  5,537   13,418  17 הוצאות תפעול

 2,190  2,952   3,231  18 הוצאות הנהלה וכלליות
   16,649   8,489  7,482 

        

     

 22,196  44,695   52,507   רווח הפעלה
         

 320  500   946  19  הכנסות מימון
 )4,120( )6,274(  )13,585( 20  הוצאות מימון

 )3,800( )5,774(  )12,639(  הוצאות מימון, נטו 
      

(הפסדי) השקעות  יברווח החברה חלק
  )253(  408   2,679    ממס נטו, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

         

 18,143  39,329   42,547   לפני מסים על הכנסה רווח
 6,875  10,385   9,403  ב'14 מסים על הכנסה

 11,268  28,944   33,144   כולל לשנה  רווח
      

    21 ש"ח  ע.נ  1) בת בש"ח(רווח למניה רגילה אחת 
 0.53  1.37   1.57   בסיסי רווח למניה 

     

 0.53  1.37   1.57    ניה מדולללמ רווח
     

  הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש 
     בחישוב הרווח למניה (באלפים)  

 21,113  21,113   21,113   בסיסי 
 21,113  21,113   21,113   מדולל 

         
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ים לדוחות הכספיים ביאורה
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  ) בע"מב.א.ז.רסל (דו
  על השינויים בהוןמאוחדים  ותדוח

  
  

 עודפים קרנות הון הון מניות 

מניות 
החברה 

המוחזקות 
 סה"כ  בידי החברה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
       

  144,311   )477(  110,551   12,682   21,555   2015 בינואר 1יתרה ליום 
  33,144   -   33,144   -   -   לשנה כוללרווח 

  )6,000(  -   )6,000(  -   -   דיבידנד ששולם

  171,455   )477(  137,695   12,682   21,555   2015בדצמבר  31 ליום הון"כ סה
            
            

  120,367   )477( 86,607  12,682  21,555   2014 בינואר 1יתרה ליום 
 28,944  -  28,944  -  -  לשנה כוללרווח 

  )5,000(  -   )5,000(  -   -   ד ששולםדיבידנ

 144,311  )477( 110,551  12,682  21,555   2014בדצמבר  31 ליום הון"כ סה
         
         

  116,099   )477( 82,339  12,682  21,555   2013 בינואר 1יתרה ליום 
  11,268   -   11,268   -   -   כולל לשנהרווח 

 )7,000(  -  )7,000( -  -  דיבידנד ששולם
 120,367   )477( 86,607  12,682  21,555   2013בדצמבר  31 ליום הוןסה"כ 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ים לדוחות הכספיים ביאורה
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  

  רבדצמב 31יום שנה שנסתיימה בל  

  5  1  0  2  4  1  0  2  3  1  0  2  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 11,268  28,944   33,144  כולל לשנה רווח

  253   )408(  )2,679(  חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברה מוחזקת, נטו ממס
 )5,910( )27,681(  )22,352( נדל"ן להשקעה של הוגן שווי התאמתרווח מ
והתחייבויות שווי הוגן של נכסים מהתאמת (רווח) הפסד 

 -  88   )139( פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  -   -   )1,401(  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה

   -   )96(  )104(  רווח ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  44   2   28   שחיקת יתרות מזומנים במט"ח

 1  226   284   שחיקת זכאים לזמן ארוך
  -   9   40   פחת והפחתות

שיערוך (שחיקת) הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, 
 )811( 603   )874( נטו

  -   158   106   הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 3,884  9,480   7,299  מסים נדחים, נטו
  13,352   11,325  8,729 

     בסעיפי רכוש והתחייבויות שינויים
 )471( )2,205(  2,933   ויתרות חובהחייבים ב )גידולקיטון (

 )268( 4,199   )2,854( גידול (קיטון) בספקים 
 797  )117(  )1,347(  ויתרות זכותזכאים ב )קיטוןגידול (

  )1,268(   1,877  58 
    
    

 8,787  13,202   12,084  שוטפת פעילותממזומנים נטו 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ים לדוחות הכספיים ביאורה
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל  

  5  1  0  2  4  1  0  2  3  1  0  2  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

    ומנים מפעילויות השקעהתזרימי מז
 )1,607( )19,575(  )1,055( השקעה בנדל"ן להשקעה 

  -   -   4,383   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

  )200(  )286(  547   מהסדר משותף, נטוגביית (מתן) הלוואות 

  )7,185( )36,517(  )8,447(  רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  -   )238(  )46(  רכישת רכוש קבוע

  -  4,959   29,189   תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  -   )17,354(   -   השקעה בחברה בת

 )8,992( )69,011(  24,571  השקעה )לפעילותמפעילות ( מזומנים נטו
    

     תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
 20,000  13,900   65,000   איקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנק

 )12,883( )13,332(  )99,105(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
  -   68,381   -  תקבולים מהנפקת אג"ח (בניכוי הוצאות הנפקה)

 )7,000( )5,000(  )6,000( ששולםדיבידנד 
 117  63,949   )40,105( מימון(לפעילות)  מפעילותמזומנים נטו 

     
 )88( 8,140   )3,450(  נטו במזומנים ושווי מזומנים )ירידהיה (עלי

        
 2,219  2,087   10,225  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

        
 מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת

  )44(  )2(   )28(  חוץ במטבע יםהמוחזק
        

 2,087  10,225   6,747  השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
        
        

     מידע נוסף בדבר תזרימי המזומנים
 4,783  5,278   13,706   תשלומי ריבית

 37  240   733   תקבולי ריבית

 2,668  1,470   1,453   תשלומי מסים, נטו

  262   366   )265(  בהשקעה בנדל"ן באשראי ספקים(קיטון) גידול 

        
        במזומן שלא השקעה פעילות

  )1,804(  -   -   בה לזמן ארוךיתרת חו

        

  

  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ים לדוחות הכספיים ביאורה



  

9 
  

  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  כללי   -  1 ביאור

  כללי  א.

 1983-תשמ"גהלפי פקודת החברות [נוסח חדש],  1995 ,בפברואר 21בישראל ביום החברה התאגדה   
כמשמעותה בחוק החברות, החברה הינה חברה ציבורית  2006באפריל,  6כחברה פרטית. החל מיום 

   .1999-התשנ"ט
       

מבנים ביקנעם,  שלושהבבעלות החברה  .בהקמה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ןהחברה עוסקת           
 התקשרות החברה השלימה 2014 בפברואר .ברעננה מבנהו בלוד מבנה ,שונותהמושכרים לחברות 

 נכס רכישת אודותלפרטים  .באזור התעשייה באזור משרדים בבניין מהוונות חכירה זכויות לרכישת
   .להלן )7ד'(8 ביאור ראה, באזור

    

 דורסל רעננה). בבעלות "רעננה דורסל" :(להלן בע"מ הוקמה חברת הבת דורסל רעננה 2004בשנת   
  של נתניה. מקרקעין באזור התעשייה הצפוני 

     

החברה  )."5"המדע (להלן:  יקנעם בע"מ 5, המדע בשליטה משותפתחברה  הוקמה 2012בשנת 
 אחדנכס  5בבעלות המדע . 5מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בהמדע  50% -מחזיקה ב

   .ביקנעם
  

הלן: "מ (לבע) 1989חברה לפיתוח ונכסים ( תורן, פרטית חברה החברה רכשה 2014 דצמברב
, בעלת )"אומגה"בית (להלן:  , שהינה, בין היתר, בעלת זכויות החכירה בבניין משרדים)"תורן"

זכות שיווק והשכרת חניות בחניון ציבורי וכן משווקת חשמל לשוכרים בנכס והחניון האמורים. 
  .להלן )2א'(7ראה ביאור אודות רכישת תורן,  לפרטים

  
  הגדרות  ב.

  בע"מ. )ב.א.ז.דורסל (  -  החברה

, חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות סינאל מלל פייוויי בע"מ  -  החברה האם
  )"החברה האם" -, ו"סינאל"ב (להלן: ערך בתל אבי

 תווחזקמ ותוחבר) בע"מ ב.א.ז.דורסל ( -חברות הקבוצה הינן החברה   -  הקבוצה
 5והמדע  בע"מ) 1989ונכסים ( חברה לפיתוחתורן  ,דורסל רעננה בע"מ

  .בע"מיקנעם 
, במישרין או ן) בהIFRS 10 -אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב ותחבר  -  תומאוחד ותחבר

באופן מלא עם דוחות החברה הכספיים מאוחדים  ןבעקיפין, שדוחותיה
  .בע"מ) 1989חברה לפיתוח ונכסים (ותורן  דורסל רעננה בע"מ -

 ,, ביניהם קיים הסדר חוזיףהחברה וגורם נוסחברה המוחזקת על ידי   -   הסדר משותף
 5המדע  - החברה של הכלכלית פעילותהבאופן משותף על  השליט

  יקנעם בע"מ.
  .בע"מ) 1989חברה לפיתוח ונכסים (ותורן  דורסל רעננה בע"מ  -  תומוחזק ותחבר

  .IAS 24 -ב הגדרתםכ  -  צדדים קשורים

  נותיו., על תק1968-בחוק ניירות ערך התשכ"חכהגדרתם   -  בעלי עניין

  .2010-(דוחות כספיים שנתיים) התשע"א ניירות ערךבתקנות  וכהגדרת  -  בעל שליטה

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 )IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  .א

 :(להלןשל הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  הדוחות הכספיים המאוחדים
 .(IASB) יםת בינלאומיוחשבונא נילהם שפורסמו על ידי הוועדה לתק ופרשנויות )"IFRS"תקני 

עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח 
  . המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה

  

 2010-התשע"א), ייםדוחות כספיים שנת( הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך  .ב
  ). "כספיים דוחות"תקנות (להלן: 

  

  מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי  .ג

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 



  

10 
  

  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   -  2 ביאור

  ח והפסדמתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברוו  .ד

. להערכת הקבוצה, ההוצאותהוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מהות 
  לאור המבנה הארגוני של הקבוצה, סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.

  

 מטבע חוץ  .ה

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  )1(
  המהווה מטבע הפעילות.  בש"חהדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים 

  

  תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות )2(
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים 

לפי שערי החליפין שבתוקף  ת) נרשמו"מטבע חוץ" :ממטבע הפעילות של אותה חברה (להלן
קובים במטבע חוץ מתורגמים לפי במועדי העסקאות. בכל מועד מאזן, פריטים כספיים הנ

בשווי הוגן הנקוב במטבע  מדדיםכספיים הנ-שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא
כספיים -חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן; פריטים לא

הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע 
  .כספי-עסקה בקשר לפריט הלאה

  

  אופן הרישום של הפרשי שער )3(
  .התהוורווח והפסד בתקופה בה הם דוח הפרשי שער מוכרים ב

  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ו

פיקדונות הניתנים למשיכה  מזומנים הניתנים למימוש מיידי, מזומנים ושווי מזומנים כוללים
שימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה ב

  ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.
  

 דוחות כספיים מאוחדים  .ז

 תוחברהדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל 
 פיננסיתת על ידי החברה במישרין. לחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות הו, הנשלטתנוהב

   מפעילויותיה. הטבות השגתלצורך  המוחזקת החברהעולית של והתפ
  חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

  

 רכישת חברות נכס שאינן צירוף עסקים  .ח

בעת רכישת חברת נכס, הקבוצה מפעילה שיקול דעת בבחינה האם מדובר ברכישת עסק או נכס, 
ביעת הטיפול החשבונאי בעסקה. בבחינה האם חברת נכס מהווה עסק, הקבוצה בוחנת, לצורך ק

בין היתר, את מהות התהליכים הקיימים בחברת הנכס, לרבות היקף ומהות שירותי ניהול, 
אבטחה, ניקיון ותחזוקה הניתנים לשוכרים. בעסקאות בהן החברה הנרכשת הינה עסק, העסקה 

ט לעיל. לעומת זאת, בעסקאות בהן החברה הנרכשת אינה עסק, מטופלת כצירוף עסקים כמפור
עלות הרכישה, הכוללת עלויות עסקה, מוקצית באופן יחסי לנכסים וההתחייבויות המזוהים 
שנרכשו, בהתבסס על שוויים ההוגן היחסי במועד הרכישה. במקרה זה, לא מוכר מוניטין וכן לא 

  ם במועד הרכישה.מוכרים מסים נדחים בגין ההפרש הזמני הקיי
  .א'3ביאור  ראה IAS 40לעניין תיקון 

  

 הסדרים משותפים  .ט

לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית  ,א הסכמה חוזיתו" הףמשות הסדר"
הכפופה לשליטה משותפת. שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי 

עולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של החלטות הנוגעות לאסטרטגיה הפיננסית והתפ
  הצדדים ששולטים במשותף בעסקה המשותפת.

כאשר ישות מהקבוצה מבצעת פעילויות במסגרת עסקה משותפת, חלק הקבוצה בנכסים הנשלטים 
במשותף, ובהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף עם שותפים אחרים מוכרים בדוחות הכספיים 

אם לטבעם. הכנסה ממכירה או משימוש בחלקה של הקבוצה בתפוקות המאוחדים ומסווגים בהת
של נכסי העסקה המשותפת, וכן חלקה של הקבוצה בהוצאות העסקה המשותפת מוכרים במועד 
בו צפוי כי ההטבות הנובעות מהעסקאות יזרמו אל או מחוץ לקבוצה, וסכומם ניתן למדידה באופן 

  מהימן.
ה של הסדרי שליטה משותפת, הכרוכים בהקמה של ישות "ישויות בשליטה משותפת" הן תוצא

  נפרדת שבה יש זכויות לכל אחד מהשותפים.
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 (המשך) הסדרים משותפים  .ט

פת נכללים בדוחות כספיים אלה התוצאות, הנכסים וההתחייבויות של ישויות תחת שליטה משות
אלא אם כן ההשקעה מסווגת כמוחזקת למכירה בהתאם  ,תוך שימוש בשיטת השווי המאזני

בדבר נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. על פי שיטת  IFRS 5להוראות 
ינויים השווי המאזני, נכללת ההשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לש

שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו של הישות בשליטה משותפת, לרבות 
קרנות הון, בניכוי ירידת ערך, במידה וחלה, בערכה של הישות בשליטה משותפת. הפסדים של 
ישות בשליטה משותפת, העולים על זכויות הקבוצה באותה חברה (כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך 

אלא אם קיימת  ,תן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו, בחברה הכלולה) אינם מוכריםאשר במהו
מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור הישות בשליטה 

  משותפת.
  ב'.3 ביאור ראה IFRS 11לעניין תיקון 

  

 ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני  .י

ת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי הקבוצה בוחנ
המאזני. ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים 

  העתידיים הצפויים מההשקעה הושפעו לרעה.
ד המוכר , הפסךבחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכ

מירידת ערך של ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, לרבות מוניטין, אלא 
מיוחס להשקעה בכללותה, ולפיכך הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות 

  חלה העלייה. שלהןהמטופלות לפי שיטת השווי המאזני, כאשר בסכום בר ההשבה 
 

 נדל"ן להשקעה  .יא

הקבוצה  או שניהם) המוחזק על ידי, או חלק ממבנה ,נדל"ן (קרקע או מבנה ינולהשקעה ה נדל"ן
לצורך הפקת דמי שכירות או לצורך עליית ערך הונית, או שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או 

. נדל"ן או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל ,הספקת סחורות או שירותים
  כולל גם נכסי נדל"ן להשקעה המצויים בתהליכי הקמה ופיתוח. להשקעה כאמור

זכויות בנדל"ן  וכןהנדל"ן להשקעה של הקבוצה כולל מבנים וקרקעות המצויים בבעלות 
תפעולית אשר היו מקיימות אחרת את ההגדרה של נדל"ן בחכירה המוחזקות ע"י הקבוצה 

עלויות העסקה. בתקופות העוקבות  נדל"ן להשקעה מוכר לראשונה בעלות הכוללת את להשקעה.
הנדל"ן להשקעה בשוויו ההוגן. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים נמדד להכרה הראשונית, 

אלו שמקורם בשינויים בשערי חליפין, נכללים בדוח רווח בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, לרבות 
  וגן של נדל"ן להשקעה".התאמת שווי הרווח (הפסד) מוהפסד בתקופה בה הם נבעו בסעיף "

  

  עלויות אשראי  .יב

  עלויות האשראי של החברה מוכרות בדוח רווח והפסד במועד התהוותן. 
  

 נכסים פיננסיים  .יג

  כללי )1(
נכסים פיננסיים מוכרים במאזן הקבוצה כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים 

ו דורשים העברת של המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאי
ההשקעה במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת 

  במועד המסחר (המועד בו הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס). 
למעט  ,השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה

, אשר עלויות שווי הוגן דרך רווח והפסדאותם נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית 
  הנלוות לרכישתם נזקפות לדוח רווח והפסד. 

הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו . נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן
ובמטרת החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס 

  :הפיננסי
  בשווי הוגן דרך רווח והפסד;נכסים פיננסיים  �
 הלוואות וחייבים. �

  .להלןב' 3 ביאור ראה"מכשירים פיננסיים",  IFRS 9לעניין פרסום 
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 (המשך) נכסים פיננסיים  .יג

  ווח והפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך ר )2(
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם 
נכסים מוחזקים לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד.
  נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר, אם:

 והוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; א �
ידי הקבוצה -יחד על יםהמנוהל ים,מזוהתיק של מכשירים פיננסיים הוא מהווה חלק מ �

 הפקת רווחים בזמן הקצר; או פעילות לצורך ושיש לו דפוס מעשי מוכח של
 .מגדרהוא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר  �

ובע משינויים נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנ
רווח והפסד דוח בשווי ההוגן, לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר ב

בתוכו כל בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם 
  שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. דיבידנד או ריבית 

  

  .להלן 22 -ו 9 יםביאורראה לעניין אופן קביעת השווי ההוגן 
  

  הלוואות וחייבים )3(
הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם  פיקדונות,

הלוואות וחייבים. הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת כציטוט בשוק פעיל, מסווגים 
ת בניכוי ירידת ערך, אם ישנה כזו. הכנסות ריבי ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

כאשר סכומי הריבית  ,שיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצרבמוכרות 
  .בהם יש להכיר אינם מהותיים

  

  התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו ע"י הקבוצה  .יד

  סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני  )1(
כמכשיר הוני, בהתאם  או מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית

  למהות ההסדרים החוזיים שבבסיסם. 
  

הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל  ,מכשיר הוני
 ,נרשמים לפי תמורת הנפקתם ,התחייבויותיה. מכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה

  בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים אלו.
  

  יבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא: התחי
 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. �
 התחייבויות פיננסיות אחרות. �

  

  התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן  )2(

 ןשאינ ,)"המדד" :למדד המחירים לצרכן (להלן ותהצמוד ותלחברה התחייבויות פיננסי
פי שווי הוגן דרך רווח והפסד. בגין התחייבויות אלה החברה קובעת את שיעור ל ותנמדד

בתוספת הפרשי הצמדה על פי השינויים במדד שהיו  ,הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי
  לתום תקופת הדיווח.בפועל עד 

  

  מניות באוצר  )3(

  ד.עלות מניות החברה, המוחזקות על ידי החברה, מופחתת מההון העצמי כמרכיב נפר
  

  הכרה בהכנסה  .טו

  הכנסות מדמי שכירות

ההכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה לה הקבוצה זכאית לקבל 
  ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל.

ן להשקעה נזקפות לרווח והפסד על פני תקופת "ההכנסות מדמי השכירות ומאחזקת נכסי הנדל
  השכירות, לפי תנאי העסקה.

   .ההכנסה במיצוע הצורך את בוחנת החברה, ההכנסה רישום אופן ייןלענ
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2 ביאור

 חכירות  .טז

  בידי הקבוצהקרקע חכירת 

  חכירות קרקע ממינהל מקרקעי ישראל מסווגות כחכירות תפעוליות. 
   להלן. 8 ביאור ראה ,הוגןסיווג חכירות תפעוליות כנכסי נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי לעניין 

בהסדרי חכירה תפעולית, בהם בתחילת תקופת החכירה מתקבלים דמי חכירה מופחתים, וכן 
כאשר ניתנות הטבות נוספות לחוכר, מכירה הקבוצה בהכנסה על בסיס קו ישר, על פני תקופת 

  החכירה.
  

 סהמסים על הכנ  .יז

  כללי )1(
הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי 

  , למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון.ביתרות המסים הנדחים
  

  מסים שוטפים  )2(
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה 

ת במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על וחברות מאוחדו
או ניתנים  ,הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס

נכסים והתחייבויות לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 
עורי המס וחוקי המס אשר נחקקו, או אשר בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שי

  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
  

והתחייבויות מיסים שוטפים מוצגים בקיזוז, כאשר לישות קיימת זכות משפטית  נכסים
או לממש את  ,לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו הניתנת

  זמנית.-ייבות בוהנכס ולסלק את ההתח
  

  מסים נדחים )3(
חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים 

לבין ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות)  ,והתחייבויות
 , בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המסןמחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת מימוש

התחייבויות מסים  אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך המאזן.
נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים 
והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים 

שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום 
  את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

  

שהיו חלים במקרה של מימוש  מסיםהנדחים לא מובאים בחשבון ה מסיםבחישוב ה
. כמו כן לא ולפתחה המוחזקת, מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקע חברהב הההשקע

וקיימת החלטה , מאחר מוחזקתבחברה חים נדחים בגין חלוקת רוו מסיםמובאים בחשבון 
  שלא לחלק דיבידנדים החייבים במס בעתיד הנראה לעין.

  

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת 
לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם 

המוטלים על ידי אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק  מתייחסים למסים על ההכנסה
  .את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו

  

מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לנדל"ן להשקעה נקבעים על בסיס שיעור 
המס הצפוי בעת היפוך ההפרש הזמני, תחת ההנחה כי היפוך זה ייעשה בדרך של מכירת 

  הנכס.
  

  ווח למניהר  .יח

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה, על 
ידי חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר 

ה המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למני
מתאמת החברה את הרווח, המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר 

  המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות. 
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

 ורסמו ותיקונים לתקנים, פרשנויות שפתקני דיווח כספי חדשים  -    3ביאור 

 , ואומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצהקונים לתקנים שפורסמותקנים, פרשנויות ותי  .א
  

  )הבחנה בין נדל"ן להשקעה לעסק בדבר" (נדל"ן להשקעה" IAS 40 תיקון �
נכס/  התיקון מבהיר כי נדרש שיקול דעת בקביעה האם רכישת נדל"ן להשקעה מהווה רכישת

הובהר כי שיקול הדעת בקביעה  .IFRS 3ירוף עסקים, שהינו בתחולת קבוצה של נכסים או צ
 רכוש קבוע לנדל"ן להשקעה האם מדובר בצירוף עסקים אינו מבוסס על ההבחנה בין

התיקון  .IFRS 3בעסק בהתאם להוראות  אלא יש לקבוע האם מדובר ,IAS 40 -המפורטת ב
ואילך. ישנה  2014 ,ביולי 1ות ביום ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחיל

  ובתנאי שהמידע הנדרש לכך הינו נגיש. אפשרות ליישם למפרע, על בסיס עסקה בודדת,
  

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי   .ב
  הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

 (בדבר רכישת זכויות בפעילות משותפת) "הסדרים משותפים" IFRS 11ון תיק �
התיקון קובע כי מפעיל משותף יטפל ברכישת זכויות בפעילות משותפת בהתאם לעקרונות 

"צירופי עסקים" במידה והפעילות  IFRS 3שיטת הרכישה שבתקן דיווח כספי בינלאומי 
. התיקון ייושם באופן של "מכאן IFRS 3 -המשותפת הנרכשת מהווה "עסק" כהגדרתו ב

  . יישום מוקדם אפשרי.2016בינואר  1ולהבא" לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי 

  ותוצאות פעולותיה.
  

� IFRS 9 "מכשירים פיננסיים"  
  כללי

) הינו התקן התקן"" :"מכשירים פיננסיים" (להלן IFRS 9 (2014)י תקן דיווח כספי בינלאומ
 IFRS 9הסופי של פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

. התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשנים 
, וכן, כולל את הוראות 2009ון בשנת פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראש

, מציע מודל 2010הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני בשנת 
מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי 

ינה מחדש של נגזרים "בח IFRIC 9מירידת ערך כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 
  משובצים".

  

  נכסים פיננסיים
  התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:

מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות  •
מופחתת, שווי הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל 

יה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם המדידה יה
 למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.

ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך  •
ק כאשר הייעוד מבטל חוסר עקביות רווח כולל אחר לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך ור

בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך 
 רווח כולל אחר.

  התקן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:

  ככלל, מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. •

שירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכ •
מכשירים שיועדו כאמור, לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד 

 בגינם לא יועבר לרווח או הפסד, לרבות בעת המימוש.
נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים  •

לות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל מעורבים יימדדו בכללותם בע
  העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.

מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים  •
 פיננסים.

השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים  •
ן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם אלו יימדדו לפי שווי הוג

 זאת התקן מציין שבנסיבות מסוימות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

 שך), פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המתקני דיווח כספי חדשים  -    3ביאור 

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי   .ב
  (המשך) הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

� IFRS 9 "(המשך) "מכשירים פיננסיים 
  התחייבויות פיננסיות

  נסיות: התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פינ

השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן  •
דרך רווח או הפסד, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות 
לרווח כולל אחר אלא אם זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונאית 

)Accounting Mismatch(.  

כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא  •
 יסווגו לרווח או הפסד.

כל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  •
לרבות מכשיר פיננסי נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן 

  ת שוויו ההוגן באופן מהימן.למדוד א
  

  ירידת ערך
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים 
לפי עלות מופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה 

  ת פיננסית.ומחויבויות כתובות למתן הלוואות וחוזי ערבו IFRS 15המוכרים לפי 
 12-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

החודשים הקרובים (בשנה הקרובה), או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר 
)lifetime( בחינה לכל אורך חיי המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד .

בנכס. גישה אחרת חלה אם הנכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום  ההכרה לראשונה
)credit-impaired(.  

  התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיננסיים.
  

  מוקדם אימוץ ואפשרויות להיתח מועד
או  2018ואר בינ 1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  יישום מוקדם אפשרי. .לאחריו
ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים 
מסוימים אשר נקבעו בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות 

ן לתקופות המיישמות את התקן לראשונה לא תחויבנה לתקן את מספרי ההשוואה שלה
קודמות. זאת ועוד, מספרי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך ורק כאשר תיקונם כאמור אינו 

). הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של hindsightעושה שימוש במידע בדיעבד (
  'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

עת יישום התקן על מצבה הכספי בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפ
  ותוצאות פעולותיה.

  
� IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות"  

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות 
"הכנסות" ותקן  IAS 18מחוזים עם לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

של התקן  הליבה"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון  IAS 11חשבונאות בינלאומי 
שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג  הוא

לשם כך, קובע התקן כי ההכרה  את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם.
ו/או השירותים המנויים בחוזה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות 

  עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.
  

  התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
  החוזה (או החוזים) עם הלקוח. זיהוי  .1
  מחויבויות הביצוע בחוזה. זיהוי  .2
  מחיר העסקה. קביעת  .3
  יצוע.מחיר העסקה למחויבויות הב הקצאת  .4
  בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. ההכר  .5
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

 , פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)תקני דיווח כספי חדשים  -    3ביאור 

ץ מוקדם בידי תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימו  .ב
  (המשך) הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

� IFRS 15 "(המשך) "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות  
 הפעלת שיקול דעת , לעיתים,יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב

  .נרחב
האומדנים המשמעותיים חוזים עם לקוחות, בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי 

אפשר למשתמשי על מנת ל , וזאתיישום הוראות התקןעת ב בהם אשר שימשושינויים הו
הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי 

  המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
או  2018בינואר  1ות דיווח שנתיות המתחילות ביום התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופ

 תהיינה רשאיותישויות ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם יישום מוקדם אפשרי. . לאחריו
התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח לבחור 

  קודמות.
וזים שלה עם לקוחותיה ועל אופן בשלב זה, לומדת החברה את השפעת הוראות התקן על הח

  ההכרה בהכנסה מהם. בחינה זו טרם נסתיימה. 
  

� IFRS 16 "חכירות"   

"חכירות" והפרשנויות הנלוות  IAS 17מבטל את  2016התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר 
י הצדדים לעסקה, נ, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשאת הכללים להכרה, מדידה לו, וקובע

  .)'מחכיר'(והספק ) 'חוכר'(הלקוח דהיינו 
התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות 

מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין  תפעוליות וקובע
בות פיננסית להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחיי כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד

  בגין דמי החכירה.
 12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 

  .)שבים אישייםדוגמת, מח(וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך  חודשים בלבד
  התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.

או  2019 ,בינואר 1קף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התקן ייכנס לתו
"הכנסות מחוזים עם לקוחות"  IFRS 15מוקדם אפשרי, אך זאת בתנאי כי  לאחריו. יישום

למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות  מיושם אף הוא. ככלל, התקן ייושם
  יישומו לתקופות דיווח קודמות. לענייןמסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן 

בשלב זה, בוחנת החברה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה. 
  הסתיימה. בחינה זו טרם

  

 )בדבר אנשי מפתח ניהוליים" (גילויים בהקשר לצד קשור" IAS 24 תיקון �
או  לישות מדווחתהתיקון מבהיר כי חברת ניהול המספקת שירותי אנשי מפתח ניהוליים 

 מיושםהתיקון  הינה "צד קשור" של הישות המדווחת.לחברה האם של הישות המדווחת 
  , או לאחריו. 2014ביולי  1למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי 
בר עסקאות עם חברת ניהול המספקת לקבוצה שירותי אנשי למידע בדותוצאות פעולותיה.

  להלן בדבר עסקאות עם צדדים קשורים. 23מפתח ניהוליים, ראה ביאור 
  

גילויים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות (בדבר  "דוח על תזרימי מזומנים" IAS 7תיקון  �
  )מפעילויות מימון

  

ר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את למידע שיאפשנדרש לתת גילוי התיקון קובע כי 
אשר נובעות מפעילויות מימון, הן שינויים הכרוכים בתזרימי  השינויים בהתחייבויות

  מזומנים והן שינויים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים.
 ,בינואר 1התיקון ייושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה של התיקון, לא נדרש להציג  יישוםאו לאחריו.  2017
 מידע השוואתי.

בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי 
  ותוצאות פעולותיה.
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  יים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאותשיקולי דעת חשבונא  -  4ביאור 

נדרשת הנהלת החברה, במקרים לעיל,  2 ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה המתוארת בביאור
הפנקסני של נכסים  כםלער בקשראומדנים והנחות חשבונאי נרחב בנוגע ל שיקול דעת הפעילל מסוימים,

חרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על מקורות אמוהתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא 
ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים 

  אלה.
באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים  בידי ההנהלה האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים 

מוכרים מדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או בתקופה בה בוצע שינוי באו רק מוכרים
והן על  הנוכחיתעל התקופה  ןמשפיע ההשינוי  במקרים בהםתקופות עתידיות בתקופה האמורה וב

  התקופות העתידיות.
להלן מובאים שיקולי דעת הכרוכים באומדנים שביצעה ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של 

  משמעותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:הקבוצה שיש להם השפעה 

  ן להשקעה"שווי הוגן של נדל  .א

ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן לתאריך המאזן, "נדל ,' לעיליא2 בביאור כאמור
  כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד כהכנסות או כהוצאות. 

קעה מתבססת הנהלת החברה בעיקר על הערכות שווי ן להש"לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל
המבוצעות על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים אחת לשנה. הנהלת החברה נוהגת לקבוע 
את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, בעיקר היוון תזרימי מזומנים והשוואה 

ה בסביבה הקרובה. כאשר נעשה שימוש בשיטת של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצ
היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים מהנכס, 
נודעת השפעה משמעותית על שוויו ההוגן. בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון, בין היתר וככל 

תנותם, תקופות השכירות, מחירי שרלוונטי, מיקום הנכס ומצבו הפיזי, איכות השוכרים ואי
שכירות לנכסים דומים, התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים, מידת האכלוס בפועל 
והחזויה של הנכס ועלויות תפעולו. שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע 

  .באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שאומדת אותו הנהלת החברה
החברה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן 

ן להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת "של נדל
ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. "החברה והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל

ן להשקעה של "ר זאת, ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת, קביעת השווי ההוגן של הנדללאו
הקבוצה מחייבת שיקול דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע 

ן להשקעה "הערך הפנקסני של נכסי הנדלבאופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של החברה. 
נדל"ן להשקעה אלפי ש"ח ( 425,300מסתכם לסך  2015בדצמבר,  31ן ליום הוגהנמדדים בשווי 

  "ח).ש אלפי 405,140: 2014בדצמבר,  31ליום 

  מסים על הכנסה  .ב

הקבוצה כפופה לחוקי המס בישראל. שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס 
וצה מכירה בהתחייבויות שוטף. לקבוצה עסקאות, אשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות. הקב

בגין תוצאות המס של עסקאות אלה, בהתבסס על אומדני ההנהלה, אשר מסתמכת על יועצים 
מקצועיים, בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה. כאשר תוצאת המס של 
עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה, יוגדלו או יוקטנו הוצאות המסים וההתחייבויות למסים 

  נדחים במועד קביעת השומה הסופית.

  חברות נכס שאינן צירוף עסקיםרכישת   .ג

לקראת רכישת הון מניות של חברה חדשה, בוחנת הקבוצה את אופן הטיפול הראוי בהתאם 
, האם רכישת המניות מהווה רכישת קבוצת נכסים והתחייבויות או צירוף IAS 40 -לתיקון ל

אותם מעניקה ול של החברה הנרכשת, את השירותים עסקים. הקבוצה בוחנת את מנגנון הניה
  החברה הנרכשת וכן את היקפיהם, ומסווגת את הרכישה בהתאם.
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  פרטים נוספים על הרכוש השוטף  -  5 ביאור

  פיננסייםנכסים   .א

 בדצמבר 31ליום  ההרכב:
 5 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי  

    מכשירים מוחזקים למסחר
  5,007   3,018   מניות

 34,915   16,405   אחרות מלוות ממשלתיים ואגרות חוב
   19,423   39,922 
    

  

  חייבים ויתרות חובה  .ב

 בדצמבר 31ליום  ההרכב:
 5 1 0 2 4 1 0 2 
 ש"חאלפי  ש"חאלפי   

    חייבים 
 1,497  1,435   הצמדה)בגין דמי שכירות (ללא  הכנסות לקבל
  556   -   חברה קשורה

   1,435   2,053  

    יתרות חובה
 11  145   הוצאות מראש

  2,450   4   מוסדות
   149   2,461  

    

   1,584  4,514 
      

  
  

  נכסים והתחייבויות פיננסיות  -  6 ביאור

  התחייבויות פיננסיות

 בדצמבר 31ליום  ההרכב:
 5 1 0 2 4 1 0 2 
 ש"חאלפי  ש"חאלפי   

 697  981   היוון תשלום דמי חכירה
  

  '.ד8 ביאור ראההסדרי חכירה לפרטים בדבר 
  
  

  השקעה בחברות מוחזקות  -  7 ביאור

  פירוט החברות המוחזקות ע"י החברה

  תומאוחד ותחבר  .א

דורסל רעננה הינה חברה מוחזקת במישרין בבעלות ובשליטה מלאים של החברה. היקף  )1(
קת במישרין מחושב כסכום נטו בהתבסס על הדוחות המאוחדים, ההשקעה בחברה מוחז

המיוחס לבעלי מניות החברה האם, של כל הנכסים ובניכוי סך ההתחייבויות, המציגים 
 בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברה המוחזקת.

ברה עם צדדים שלישיים בלתי קשורים לח התקשרות החברה השלימה 2014, בדצמבר 1ביום  )2(
) לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות "המוכר"ולבעלי השליטה בה (להלן: 

מיליון ש"ח,  21, בתמורה לסך של , תורןההצבעה של חברה פרטית שהתאגדה בישראל
  ). "התמורה"בתוספת מע"מ כדין (להלן: 

ת בידי נאמן חזק בנאמנומומיליון ש"ח מהתמורה שולם באמצעות ערבות בנקאית ו 1סך של 
  עד השלמת התחייבות המוכר בהתאם להסכם.
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 דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  7 ביאור

  (המשך) פירוט החברות המוחזקות ע"י החברה

  (המשך) תומאוחד ותחבר  .א

  הינה: תורן      )2(

, בבניין 2043קטובר באו 3ה המסתיימת ביום בעלת זכויות החכירה המהוונות לתקופ  .א
מ"ר באזור  22,528 -קומות (ושתי קומות מרתף) בשטח בנוי כולל של כ 3משרדים בן 

 חלק, 10728"ר (גוש מ 5,936 -כ של בשטח מגרש על בנוי הנכס( התעשייה בטירת הכרמל
 מעל בנכס נוספות קומות שתי לבניית יהיבנ זכויות ישנן כי, יצוין). 29 -ו 27, 26 מחלקות

 ); "הנכס"(להלן:  "ר.)מ 7,000 -כ של כולל בשטח, הקיים למבנה
טירת של חניות בחניון ציבורי השייך לחברה הכלכלית  השכרתבעלת זכות שיווק ו  .ב

שנים  10 -(וכן אופציה ל 2018ביולי,  10חניות לתקופה שעד ליום  180הכרמל, הכולל 
 ); "החניון"נוספות) (להלן: 

ברכישת חשמל בצובר מחברת החשמל במתח גבוה, ממירה אותו בחדר עוסקת   .ג
הטרנספורמציה שבבעלותה לחשמל במתח נמוך ומשווקת את החשמל לשוכרים בנכס 

  )."ההסכם"(להלן:  שמופעל על ידי החברה הנרכשת ולחניון
  

כוללת גם את זכויות והתחייבויות המוכר בהתאם להסכמי תורן על פי ההסכם, רכישת 
שוכרים בהסכמי  6 -מושכר במלואו לאשר לבין שוכרים בנכס,  תורןות קיימים בין שכיר

שנים (לא כולל אופציות), המניבים דמי שכירות ואחזקה  8השכירות לתקופות של שנה עד 
מיליון ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן. הסכמי השכירות האמורים  12 -שנתיים בסך של כ

היתר, בקשר להמצאת בטחונות למשכיר, ביטוחי מבנה וכו'. כוללים הוראות כמקובל, בין 
מהחניון ומחשמל אותו היא משווקת לשוכרים ולחונים בחניון מסתכמות בסך  תורןהכנסות 

  מיליון ש"ח לשנה. 8 -כולל של כ
  

"נדל"ן  IAS 40החברה טופלה כרכישת קבוצה של נכסים והתחייבויות בהתאם לתיקון  רכישת
א' לדוחות 3 בביאורחנה בין נדל"ן להשקעה לעסק), בהתאם למפורט להשקעה" (בדבר הב

הכספיים המאוחדים של החברה. בהתאם לתקן זה, ובהתאם לשיקול דעת של החברה, 
מהסיבות  IFRS 3רכישת תורן לא מהווה עסק ולא טופלה כצירוף עסקים בהתאם לתקן 

ים נלווים של החברה, ביניהם ) שירות2) העדר מנגנון ניהול עצמאי של החברה; (1הבאות: (
השכרת חניונים, מכירת חשמל ושירותים אחרים הקשורים לתפעול הנכס אינם משמעותיים 

 העסקה תמורת הוקצתה כן על. מצוצמםביחס לפעילות השכרת משרדים למספר לקוחות 
 הרכישה במועד שלהם היחסיים ההוגן השווי ערכי בסיס על שנרכשו והתחייבויות לנכסים

  .ברכישה נדחים מסים הוכרו ולא
  

  תומאוחד ותלחבר שניתנו חוב אגרות )3(

  כללי

חודשו מדי  חתמה החברה על הסכמי מימון עם חברה מאוחדת אשר 2005, בחודש מרץ  .א
 56,088ות בסך כולל של שתי הלוואות נושאות ריבית בין חבר הועמדו םבמסגרתשנה ו

  .אלפי ש"ח

, מאוחדת חברה עם חוב אגרות על החברה חתמה ,2012במהלך הרבעון הרביעי של שנת   .ב
 חוב אגרות שתי הועמדו במסגרתן אשרכנגד הסכמי המימון הנזכרים בסעיף א' לעיל, 

  "ח:ש אלפי 53,166 של כולל בסך החברות בין ריבית נושאות
אלפי ש"ח, אשר תפרע בהתאם ללוח הסילוקין,  12,373: אגרת חוב בסך 'א חוב אגרת

. 2013בינואר,  1שנים, כאשר מועד הפירעון הראשון הינו ביום  3בתשלום רבעוני למשך 
הקרן לפי אגרת חוב זו, תהא צמודה במלואה לעליית מדד המחירים לצרכן, כך שבמועד 
הפירעון תשולם הקרן כשהיא מוכפלת במדד הידוע במועד הפירעון, כשהיא מחולקת 

החל  4.5%בשיעור במדד הידוע במועד הקובע. בנוסף, הקרן תישא ריבית שנתית 
  מהמועד הקובע ועד למועד הפירעון. 

אלפי ש"ח, אשר פירעון הקרן והריבית שתצטבר  40,793: אגרת חוב בסך 'ב חוב אגרת        
) 2( 2017בספטמבר,  30) ביום 1יבוצעו בתשלום אחד, באחד משני המועדים הבאים: (

לפרוע בפירעון מוקדם  במועד פדיונה המוקדם של אגרת החוב בהתאם להחלטת הלווה
. הקרן לפי אגרת 4.5%את סכום הקרן (כולה או חלקה). הריבית השנתית תהא בשיעור 

חוב זו, תהא צמודה במלואה לעליית מדד המחירים לצרכן, כך שבמועד הפירעון תשולם 
הקרן כשהיא מוכפלת במדד הידוע במועד הפירעון, כשהיא מחולקת במדד הידוע במועד 

  הקובע.
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  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  השקעה בחברות מוחזקות (המשך)  -  7 ביאור

  (המשך) פירוט החברות המוחזקות ע"י החברה

 (המשך) תומאוחד ותחבר  .א

  (המשך) תומאוחד ותלחבר שניתנו חוב אגרות )3(

  (המשך) כללי

 מאוחדת לחברה חוב אגרת  .ג
ת חוב לחברה בת לטובת הלוואות מתאגיד הנפיקה החברה אגר 2015, ביוני 18ביום 

אלפי  17,250בנקאי שנטלה החברה הבת בתקופה המדווחת. סכום אגרת החוב הינו 
שנים, כאשר מועד הפירעון הראשון הינו ביום  6ש"ח, אשר ייפרע בתשלום רבעוני למשך 

ים . הקרן לפי אגרת חוב זו, תהא צמודה במלואה לעליית מדד המחיר2015בספטמבר,  30
החל מהמועד הקובע ועד למועד  3%לצרכן. בנוסף, הקרן תישא ריבית שנתית בשיעור 

  הפירעון.
  

  החוב אגרות תנאי

  בדצמבר 31ליום 

שיעור 
ריבית 
  שנתית

  

4 1 0 2  5 1 0 2  31/12/15   
   %  ש"חאלפי   ש"חאלפי 

  :לחברה מאוחדתהלוואות לזמן ארוך      
  הצמדה 3-4.5%  64,889   50,657 
  חלויות שוטפות -בניכוי    2,875   3,138 
 47,519   62,014     
       

  
  הסדרים משותפים.    ב

חתמה החברה על הסכם מייסדים עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה  2012במאי,  23 ביום )1(
. תחום פעילותה ")5 המדע(להלן: "יקנעם בע"מ  5"), להקמת חברה המדע השותף(להלן: "

 50% -מחזיקה ב החברהקרקעין, אחזקה וניהול מקרקעין הנרכש. הינו רכישת מ 5של המדע 
בהונה המונפק  ההחזקות יתרת, כאשר 5 בהמדעמהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה 
 ההסדר המשותף נמדד לפי שווי מאזני. .השותףוהנפרע ובזכויות ההצבעה בה הינן בידי 

 מיליון 4 בסך בעלים הלוואת ףוהשות החברה מבין"א כ העמידו, 5 המדעהקמת  במסגרת
  .4%+ פריים בשיעור שנתית בריבית"ח ש

  5 המדעע"י  ביקנעם בנכס חכירה זכויות רכישת )2(

(להלן:  לחברה קשור שאינו, שלישי צד עם בהסכם 5 המדע התקשרה 2012, במאי 29 ביום
 חכירה לתקופתביקנעם  תעשייה במבנה המוכר של החכירה זכויות לרכישת"), המוכר"
, לרבות זכות להארכת תקופת 2043, באפריל 30 ביום המסתיימת, שנים 49 של הוונתמ

והעברת  לרכישה בתמורהשנים נוספות, בתנאים שיקבעו במועד הארכה.  49 -החכירה ל
  "ח. ש מיליון 17.25 של סך למוכר 5 המדע שילמההחזקה בנכס 

  5ע"י המדע נטילת הלוואה בנקאית  )3(

הלוואה מתאגיד בנקאי  5נטלה המדע  2012, ביוני 13 יוםבמימון רכישת הנכס,  לשם  .א
שנים, ללא הצמדה, בריבית שנתית בשיעור פריים  11מיליון ש"ח לתקופה של  10בסך 

תשלומים רבעוניים שווים, החל  44 -, כשפירעון הקרן והריבית יבוצע ב1.9%בתוספת 
כס לטובת הבנק, את הנ 5ההלוואה שעבדה המדע  להבטחת. 2012בספטמבר,  30מיום 

  כמו גם את הסכמי השכירות שנחתמו בקשר אליו. 

מיליון ש"ח לתקופה  4הלוואה מתאגיד בנקאי בסך  5נטלה המדע  2015במרץ,  3ביום   .ב
, פירעון הקרן והריבית 2.92%שנים, ללא הצמדה, בריבית שנתית קבועה של  10של 

 .2015ביוני,  30מדי רבעון החל מיום מבוצעים 
עבור "ח מיליון ש 11ערבות מוגבלת בסכום של ביחד ולחוד  העמידוותף החברה והש  .ג

  לטובת הבנק. 5המדע 
 .5עבוד ספציפי בדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בקשר עם מבנה המדע ש  .ד
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 דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  ן להשקעה "נדל  -  8 ביאור

  ההרכב והתנועה  .א

  הן להשקע"נדל 

 5 1 0 2  4 1 0 2  

  ש"חאלפי   ש"חאלפי  
  251,605  405,140   בינואר 1יתרה ליום 

   :תוספות במהלך השנה
  26,409   790   ועלויות לאחר מועד ההכרה הראשוני רכישות

  99,445   -   )להלן )2א'(7 ביאור ראה(כניסה לאיחוד 
  27,681  22,352   )להלן 9 ביאור ראהן (שווי הוג התאמת

  -   )2,982(  מימוש נדל"ן להשקעה

  153,535  20,160  סה"כ תוספות
 

  

  405,140  425,300  רבדצמב 31יתרה ליום 

  

  רווח והפסדסכומים שהוכרו בדוח   .ב
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2  

  ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   
  23,768  25,503  45,403  הכנסות שכירות מנדל"ן להשקעה 

  5,910   27,681   22,352   ן להשקעה "רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל
ן "הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל

 גםשהפיק דמי שכירות (ראה  שקעהלה
  5,292   5,537   13,418   )17 ביאור

(ראה גם  רווח הון ממימוש נדל"ן להשקעה
  -   -   1,401   )7ד'(8ביאור 

 
 השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה של הקבוצה קביעת  .ג

שמאי מקרקעין בשווי הוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי  יםנדל"ן להשקעה מוצג
שבו ניתן היה להחליף נכס או לסלק  . השווי ההוגן מייצג את הסכוםחיצוניים בלתי תלויים

מושכלת, בעסקה שאינה מושפעת רצון, הפועלים בצורה מהתחייבות, בין קונה מרצון לבין מוכר 
 בינלאומיים. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על חשבונאותלפי תקני  ,מיחסים מיוחדים בין הצדדים

  :שקלול תוצאות שהתקבלו מביצוע מודלים רלוונטים

השווי ההוגן נמדד בהתבסס על מחירים עדכניים בשוק פעיל לנדל"ן דומה, הכפוף לחכירה  )1(
 תוך התאמה המשקפת הבדלים אלו. או לחוזים אחרים שונים,

השווי ההוגן נמדד בהתבסס על היוון תחזיות תזרימי מזומנים, המתבססות על אומדנים  )2(
מהימנים של תזרימי מזומנים עתידיים, הנתמכים על ידי תנאים של כל חכירה או חוזים 

ה באותו אחרים קיימים וכן על ידי ראיות חיצוניות, כגון דמי שכירות שוטפים לנדל"ן דומ
מיקום ובאותו מצב, וכן שימוש בשיעורי היוון, המשקפים הערכות שוק שוטפות בדבר חוסר 

 השוויהוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים. שיעור ההיוון ששימש בחישוב 
-9%: 2014, בדצמבר 31( 7.75%-9%טק הינו -ההוגן של הנכסים שייעודם תעשיית היי

 הינותעשייתי ). שיעור ההיוון ששימש בחישוב השווי ההוגן של הנכסים שייעודם 7.75%
 ).7%-8.3%: 2014בדצמבר,  31( 6.5%-8%

  

  מידע נוסף  .ד
   מבנה א' )1(

לחברה הסכם חכירה מהוון עם מינהל מקרקעי ישראל. לפי הסכם זה הוחכרה הקרקע 
. 2046בפברואר,  17ום ועד לי 1997בפברואר,  18שנים, החל מיום  49לחברה לתקופה של 

 49בהתאם להסכם החכירה, לחברה אופציה להארכת תקופת החכירה לתקופה נוספת בת 
  חודשים.  12שנים וזאת בהודעה מראש בת 

   מבנה ב' )2(
מקרקעי ישראל לפיו הוחכרה הקרקע לחברה לתקופה  מינהללחברה הסכם חכירה מהוון עם 

. בהתאם להסכם החכירה, 2050בינואר,  3ום ועד לי 2001בינואר,  4שנים החל מיום  49של 
שנים וזאת בהודעה מראש  49לחברה אופציה להארכת תקופת החכירה לתקופה נוספת בת 

  חודשים. 12בת 
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  (המשך) להשקעה ן"נדל  -  8ביאור 

 (המשך) מידע נוסף  .ד
  אורדן מתחם )3(

 10התקשרה ביום , )"המאוחדת"החברה : ורסל רעננה בע"מ (להלןדהחברה המאוחדת 
בהסכם לרכישת  ),"אורדן": בהסכם יחד עם אורדן תעשיות בע"מ (להלן 2005במרץ, 

 )."הסכם החכירה": ) והחכרתו לאורדן (להלן"הסכם המכר": מקרקעין מאת אורדן (להלן
ולל סככות ו/או מבנים, באזור דונם, כ 56 -המקרקעין הינם שטח קרקע כולל (ברוטו) בן כ

 שילמהזכויות ומתקני חשמל מסוימים  התעשייה הצפוני של  נתניה. בתמורה למקרקעין,
הושלם הליך הרישום  2011בשנת אלפי ש"ח.  58,721לאורדן סך כולל של  המאוחדתהחברה 

  של הנכס על שם החברה המאוחדת.

   'ג מבנה )4(
"סינאל  :בע"מ (להלן מערכותרת סינאל התקשרה החברה עם חב 2006 ,במרץ 26ביום 

בהסכם לפיו  )"האם"חברת אשר מוזגה לתוך סינאל מלל פייוויי בע"מ (להלן: ), "מערכות
 -בשטח של כ(חלק)  279חלקה  7656נכס הידוע כגוש  מערכותרכשה החברה מאת סינאל 

 -כם כש"ח, כשמתואלפי  4,700סך של  מערכותלסינאל שילמה החברה בתמורה . מ"ר 539
  אלפי ש"ח שולמו באמצעות הסבת הלוואה בנקאית מסינאל מערכות לחברה. 1,350

  בית אוריין )5(
והשכרתו לאוריין ש.מ. בע"מ אוריין  לרכישת ביתבהסכם  התקשרה החברה 2011בשנת 

בנובמבר,  23להעברת זכויות חכירה מהוונות לתקופה המסתיימת ביום ), "אוריין"(להלן: 
), אשר משמש כמשרדה הראשי של אוריין, "הנכס"ית אוריין (להלן: של אוריין, בב 2043

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 11 -לידי החברה, וזאת בתמורה לסך כולל של כ
  נכנס לתוקף הסכם השכירות עם אוריין. 2011באפריל,  12ביום 

  ' ד מבנה )6(
 ביחס ישראל רקעימק מנהל לבין החברה בין חכירה הסכם נחתם 2011, באוקטובר 27 ביום

  , 2008, בפברואר 7 מיום החל שנים 49 של לתקופה', ד למבנה
"ן מנדל הנכס סווג לכך ובהתאם, במבנה ההקמה עבודות את החברה השלימה 2012 בשנת

  .להשקעה"ן לנדל בהקמה להשקעה

   באזור מבנה )7(
בהסכם עם צדדים שלישיים בלתי  התקשרותהשלימה החברה  2014בפברואר,  18 ביום

) לרכישת זכויות החכירה "המוכר"קשורים לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן בסעיף זה: 
קומות (ומרתף) באזור התעשייה באזור (הידועות  4קומות בבניין משרדים בן  3 -המהוונת ב

מ"ר, המסתיימת  2,730) בשטח כולל של 6010בגוש  179כתתי חלקות מסוימות בחלקה 
סך פרסום הדוח,  מועדל, כי יודגשמיליון ש"ח.  18רה לסך של , בתמו2028באפריל,  28ביום 

ש"ח מתוך התמורה מוחזק בנאמנות בידי הנאמן עד להתקיימותם של מס'  אלפי 342של 
 תנאים שנקבעו בהסכם.  

מוקנית האופציה לרכוש את זכויות המוכר בגג המקרקעין בהן מצוי הנכס לרבות  לחברה
חודשים  24מ"ר וזאת למשך תקופה בת  1,000טח כולל של ה הצמודות להן בשיזכויות הבני

. זה דוח למועד נכון נרשמו טרם אשרהחל ממועד רישומן של הזכויות כאמור ע"ש המוכר, 
אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין)  500מחיר מימוש האופציה כאמור לעיל הינו בסך של 

  יות כאמור על שמובתוספת כל סכום שישלם המוכר כהיטל השבחה בגין רישום הזכו
התקשרה החברה עם צד שלישי בלתי קשור לחברה ולבעלת  2015באוקטובר,  1ביום 

מ"ר ברוטו, הידועה  497 -השליטה בה למכירת יחידה בקומת הקרקע בבניין בשטח של כ
הרוכש סך של לם יש ,בתמורה לזכויות בממכר .4 -ו 2וחלק מתתי חלקות  3כתת חלקה 

הופקד בנאמנות כפקדון אלפי ש"ח  100ת מע"מ כחוק. סך של אלפי ש"ח בתוספ 4,383
  להבטחת המצאת האישורים על השלמת רישום זכויות החכירה ברשות מקרקעי ישראל.

  אומגה בית )8(
  .)2א'(7 ביאור ראהאומגה,  ביתלפרטים אודות השלמת עסקת רכישת 
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  ן להשקעה (המשך)"נדל  -  8 ביאור

 (המשך) נוסף מידע.       ד
  שכירות  הסכמי )9(

  ' א מבנה  .א
ביוני,  8אשר נחתם ביום  ,עם סינאל שכירותההסכם  הוארך, 2015במאי  26ביום 
לתקופה מ"ר,  117 -ומחסנים של כמ"ר,  1,638 -להשכרת שטח משרדים של כ ,2010
בתמורה להשכרת הנכס משלמת  .2015, באוגוסט 1, שתחילתה ביום שנים 3של 

(דמי שכירות, דמי ניהול, ש"ח  78,389סינאל לחברה דמי שכירות חודשיים בסך של 
  ובצירוף מע"מ כדין, צמודים למדד המחירים לצרכן.אחזקה וחניות) 

חתמה החברה על הסכם עם דייר השוכר שטחים במבנה א'.  2010בדצמבר,  31ביום 
שנים, שתחילתה ביום  5מ"ר לתקופה של  1,738 -ההסכם הינו להשכרת שטח של כ

אלפי ש"ח  185. הוסכם כי תשלום דמי השכירות הרבעוניים ע"ס 2011בינואר,  1
יבוצע בתחילת כל רבעון מראש. הסכם השכירות נקוב בש"ח וצמוד למדד המחירים 

ר, מ" 600 -הוסכם כי שטח השכירות של הדייר יקטן ב 2014בחודש דצמבר, לצרכן. 
בדמי שכירות רבעוניים  מ"ר 1,138ים יושכרו על ידי הדייר שלאחר הקטנת השטח כך

   .אלפי ש"ח 144ע"ס 
חדשים להשכרת שטחים  שוכריםשלושה  םחתמה החברה על הסכמים ע 2015בשנת 

, בדמי שכירות רבעוניים מ"ר סה"כ לתקופות שבין שנתיים ועד שלוש שנים 700של 
  .אלפי ש"ח 122ע"ס 

  מבנה ב'.        ב
 2אשר נחתם ביום האריכה החברה את הסכם השכירות  2011באוגוסט,  11ביום 

), חברה "מארוול"מארוול ישראל (אם.אי.אס.אל.) בע"מ (להלן: עם  2003ביוני, 
לתקופה של חמש שנים החל  פרטית בלתי קשורה לחברה ולבעלת השליטה בה,

ש"ח לחודש  507,084ל של , בתמורה לדמי שכירות בסך כול2012, מחודש ספטמבר
  צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ.

למארוול זכות להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שלוש שנים 
בכל אחת מתקופות השכירות  %2.5 -כל אחת, וזאת תמורת עדכון דמי השכירות ב

  הנוספות.

  אורדן מתחםג.        
 החברה מחכירה , לפיו2005ממרץ  חכירה עם אורדןלחברה הבת דורסל רעננה הסכם 

שנים, החל ממועד השלמת העסקה  10לאורדן את המקרקעין לתקופה של הבת 
מיליון  1.3 -) וזאת תמורת דמי חכירה בסך כ"תקופת החכירה הראשונה": (להלן

 3 -לאורדן זכות להאריך, לפי שיקול דעתה בלבד, את תקופת החכירה ל דולר לשנה.
שנים  5שנים כל אחת והאחרונה מהן בת  5ת נוספות, שתי הראשונות בנות תקופו

 -כ וזאת תמורת דמי חכירה בסך) "הנוספותת החכירה ו"תקופ: (להלן חסר חודש
מיליון  1.2 -, בשנה הראשונה עד שביעית ודמי חכירה בסך כמיליון דולר לשנה 1.35

  דולר בשנים השמינית, התשיעית והעשירית.
ביום  במועד השלמת העסקה, ערבות בנקאית מתחדשת. הבתלחברה  האורדן מסר

  אלפי דולר. 675 -מיליון דולר ל 1 -קטן סכום הערבות הבנקאית מ 2014באוגוסט,  9
 תקופת להארכת האופציה מימוש על רעננה לדורסל אורדן הודיעה בתקופת הדוח

  .שנים חמש בת נוספת חכירה

  ' ג מבנה  .ד
ובשנת  2014בשנת הסכמי שכירות אשר נחתמו שלושה ברה נכון לתאריך דוח זה, לח

  אלפי ש"ח בחודש. 26 -לתשלום חודשי של ככל שטחי הנכס, בתמורה השכרת ל 2015

  אוריין בית  .ה
בהסכם שכירות לפיו החברה תשכיר את הנכס לאוריין החברה התקשרה עם אוריין 

מיליון ש"ח  1.08לחודש (ש"ח  90,000לתקופה של חמש שנים וזאת בתמורה לסך של 
בשנה) ובתוספת מע"מ כדין, צמוד למדד המחירים לצרכן. לאוריין זכות להארכת 

חודשים כל אחת, זכות כאמור  12תקופת השכירות לשלוש תקופות נוספות בנות 
יום  120תופעל באופן אוטומטי ובלבד שאוריין לא נתנה הודעה מראש ובכתב בת 

כירות בתקופות השכירות הנוספות, קרי החל קודם לסיום תקופת השכירות. דמי הש
  לשנה. 5%מהשנה השישית, יגדלו בשיעור של 
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  ן להשקעה (המשך)"נדל  -  8 ביאור

 (המשך) נוסף מידע.       ד
   (המשך) שכירות הסכמי )9(

  ' ד מבנה  .ו

, להשכרת מארוול עם בהסכם החברה התקשרה 2011, באוגוסט 11 ביום )1(
מ"ר בתוספת שטחי שירות וחניות במבנה ד',  3,971 -משרדים בשטח של כ

, בתמורה לתשלום חודשי 2012, ספטמבר מחודשלתקופה של חמש שנים החל 
ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כדין.  187,372כולל בסך 

 בנות נוספות תקופות לשתי תאוטומטי תוארך השכירות הסכם תקופת, כן כמו
 של בראשיתה 2.5% של בשיעור השכירות דמי הגדלת תוך, אחת כל, שנים 3

 בכתב הודעה ייתן לא שהשוכר ובמידה והכול, כאמור נוספת תקופה כל
 השכירות לתקופת או השכירות תקופת לסיום קודם יום 180 בת ומראש
  .השכירות הסכם סיום אודות הראשונה הנוספת

, שלישי צד עם שכירות בהסכם החברה התקשרה 2011, בנובמבר 10 ביום )2(
"הסכם  ו "השוכר"בלתי קשור לחברה ולבעלת השליטה בה (להלן בהתאמה: 

מ"ר בתוספת  2,050 -) לפיו, תשכיר החברה לשוכר שטח כולל של כהשכירות"
) שנים, החל 5, לתקופה של חמש ('א במבנה נוסף ושטחד'  במבנהחניות 
), בתמורה לתשלום "תקופת הסכם השכירות"(להלן:  2012, טמברספ מחודש

ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת  123,190חודשי כולל בסך של 
) 30לאחר חלוף שלושים ( 2.5%מע"מ כדין, כשדמי השכירות יגדלו בשיעור של 

 חודשים ממועד תחילת תקופת הסכם השכירות, כאמור לעיל. 
השכירות תוארך אוטומטית לשתי תקופות נוספות בנות  כמו כן, תקופת הסכם

בראשיתה של  2.5%, תוך הגדלת דמי השכירות בשיעור של ל אחתשנים, כ 3
כל תקופה נוספת כאמור, והכול ובמידה שהשוכר לא ייתן הודעה בכתב 

יום קודם לסיום תקופת השכירות או לתקופת השכירות  180ומראש בת 
  ום הסכם השכירות.הנוספת הראשונה אודות סי

 באזור מבנה  .ז
) לעיל, רכישת הזכויות בנכס כוללת גם את 7פי הסכם הרכישה כמוזכר בסעיף ד'( על

זכויות והתחייבויות המוכר בהתאם להסכמי שכירות קיימים בנכס, אשר נכון למועד 
שנים  5שנים עד  3שוכרים בהסכמי השכירות לתקופות של  6 -מושכר במלואו ל הדוח

אלפי ש"ח, צמוד  1,820 -אופציות), המניבים דמי שכירות שנתיים בסך כ (לא כולל
למדד המחירים לצרכן. הסכמי השכירות האמורים כוללים הוראות כמקובל, בין 

  '.וכוהיתר, בקשר להמצאת בטחונות למשכיר, ביטוחי מבנה 

 אומגה בית  .ח
קוואלקום  הוארכה ההתקשרות בין חברת הבת תורן לבין 2011באוקטובר,  26ביום 

ישראל בע"מ, חברה בלתי קשורה לחברה ולבעלת השליטה בה, בהמשך להסכם 
 6,080 -, להשכרת משרדים בשטח של כ1996בדצמבר,  8ההתקשרות המקורי מיום 

. 2022במאי,  31מ"ר בתוספת שטחי שירות וחניות במבנה אומגה לתקופה שעד ליום 
במאי בכל אחת  31ידי סיום ביום לשוכר ניתנה הזכות להביא את תקופת השכירות ל

  .2021עד וכולל  2017מהשנים 
יז'ן בע"מ, ונטו 013הוארכה ההתקשרות בין חברת תורן לבין  2013בנובמבר,  7ביום 

חברה בלתי קשורה לחברה ולבעלת השליטה בה, בהמשך להסכם השכירות המקורי 
תוספת שטחי מ"ר ב 7,007 -להשכרת משרדים בשטח של כ 1998בינואר,  19מיום 

. לשוכר מוקנות 2019בדצמבר,  31אומגה לתקופה שעד ליום  ביתשירות וחניות ב
שלוש תקופות אופציות להארכת ההסכם בתקופות שכירות נוספות בנות שנתיים כל 
אחת. במועד מימוש האופציה השנייה והשלישית יעלה שכ"ד המלא שישולם במועד 

  .2%מימוש האופציה הרלוונטי בשיעור של 
  

במסגרת התקשרות החברה עם צדדים שלישיים לרכישת חברה פרטית כמוזכר 
, רכישת המניות בחברה כוללת גם את זכויות והתחייבויות המוכרים )2א'(7בביאור 

  . בהתאם להסכמי השכירות הקיימים בנכס
 

 בכל אורדן ובמתחם החברה של במבנים השוכרים נושאים השכירות לדמי בנוסף  .ט
 , אזור ובית אומגה'ד ,'א במבנים השוכרים, כן כמו. המבנים על החלות ההוצאות
 מהשוכרים(חלק  בפועל העלויות פי על המחושבים, שוטפים אחזקה דמי משלמים
 .היחסי חלקו לפי שוכר כל), 10% בתוספת
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  ן להשקעה (המשך)"נדל  -  8 ביאור

 לקבל חכירה דמי      . ה

  תפעולית חכירה הסדרי

 לביטול ניתנות שאינן תפעוליות חכירות בגין לקבל עתידיים מינימליים חכירה דמי
  

  בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

  בשנה הראשונה  31,769   31,666 
  בשנה השנייה ועד השנה החמישית  44,221   65,244 
 96,910   75,990    

      
  

 שיעבודים  .ו

  להלן. 15ראה ביאור 
  
  

  שווי הוגן  -  9 ביאור

 הוגן בשווי הכספי המצב על בדוח הנמדדים וההתחייבויות הנכסים פירוט  .א

 למדרגלצורך מדידת שוויים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם הקבוצה בהתאם 
  :להלןש הרמות שלוש את הכולל

  טים (שלא תואמו) בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות מחירים מצוט  :1 רמה
 זהות שלישות יש גישה אליהם במועד המדידה.                

  , שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה   : 2 רמה
 ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.                

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.    :3 רמה

סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה 
  נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

  

אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של  להלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה,
  בשוויים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם. 2015בדצמבר,  31החברה ליום 

  
  עיתי בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פריטים של הוגן שווי

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
   3רמה   1ה רמ  3רמה   1רמה 

 39,922   -   19,423   -  
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  רווח והפסד
  טק-תעשיית היי  344,400   -   324,290   - 
  תעשייה  80,900   -   80,850   - 
  "כ סה  425,300   19,423   405,140   39,922 
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  (המשך) וי הוגןשו  -  9 ביאור

 3על פי רמה  התחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגןנכסים ו  .א

  הוגן בשווי שנמדד להשקעה ן"בנדל תנועה )1(

 תעשייה  סה"כ
תעשיית 

 טק-היי
 

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  2015, בינואר 1 ליום יתרה  324,290   80,850   405,140 

        
  שינויים במהלך השנה:      
  השקעות  790   -   790 
  מימוש נדל"ן להשקעה  )2,982(    )2,982(

 22,352   50   22,302  
התאמות שנרשמו כנגד שערוך 

  הנכסים שטרם מומשו
  2015, בדצמבר 31 ליום יתרה  344,400   80,900   425,300 
        

  

  (*) הוגן בשווי הנמדד להשקעה ן"נדל של הערכה טכניקות של תיאור )2(

 טכניקת הערכה תונים שאינם נצפיםתיאור הנ  טווח

שווי הוגן 
  ליום

בדצמבר  31
2015  

תיאור 
המכשיר 

 הנמדד
  ש"ח 455-606

  ש"ח 5,400-7,790
7.75%-10%  

100%  

  אומדן דמי שכירות למ"ר לשנה
  אומדן שווי למ"ר

  שיעור ההיוון
  שיעור תפוסה 

היוון תזרימי 
) DCFמזומנים (

  ושיטת ההשוואה

  תעשיית  344,400 
   טק-היי

  ש"ח 239
  ש"ח 1,700
, 8% –שכ"ד 
  6.5% –קרקע 
100%  

  אומדן דמי שכירות למ"ר לשנה
  אומדן שווי למ"ר

  שיעור ההיוון
  

  שיעור תפוסה

היוון תזרימי 
  ) DCFמזומנים (

  תעשייה  80,900 

  

 הינם אשר תלויים בלתי שווי מעריכי ידי על שבוצעה שווי בהערכת נקבע ההוגן השווי(*) 
  .שהוערך ן"הנדל וסוג למיקום בנוגע רב וניסיון מוכרים מקצועיים כישורים בעלי

  

  הוגן בשווי הנמדד להשקעה ן"נדל של רגישות ניתוחי )3(
 המשמעותי נצפה שאינו הנתון

 השווי בקביעת שימש אשר
 להשקעה ן"נדל של הוגן שווי מדידת על משמעותית השפעה  ההוגן

 ן"הנדל של ההוגן השווי ,ההיוון בשיעור 0.2% של ירידה תחול כאשר  היוון שיעור
 0.2%אלפי ש"ח. כאשר תחול עלייה של  9,693בסך  יגדל להשקעה

 9,238בשיעור ההיוון, השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה יקטן בסך 
  אלפי ש"ח.

 של ההוגן השווי ,הנקי התפעולי ברווח 2% של היעלי תחול כאשר  )NOI( נקי תפעולי רווח
אלפי ש"ח. כאשר תחול ירידה של  8,870ך בס יגדל להשקעה ן"הנדל

ברווח התפעולי הנקי, השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה יקטן בסך  2%
  אלפי ש"ח. 8,747

 של ההוגן השווי ,הצפוי התפוסה בשיעור 2% של ירידה תחול כאשר  ארוך לטווח צפוי תפוסה שיעור
  אלפי ש"ח. 8,747קטן בסך י להשקעה ן"הנדל

  
  

  הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגןתיאור תהליכי  )4(
  '.יא 2 וביאור' ג 8 ביאור ראהבאשר לתהליכי הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגן, 
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  ספקים  -  10 ביאור

  ההרכב: בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

  חשבונות פתוחים  2,133   2,345 
  לפירעוןהמחאות   7   2,914 
 5,259   2,140    

  
  

  זכות ויתרות זכאים    -  11ביאור 

  :ההרכב בדצמבר 31ליום 

4 1 0 2 5 1 0 2  
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח

      

  חברת האם  10   1 
  הוצאות לשלם  9,717   11,313 
  שכר דירה מראש  1,384   1,223 
  םזכאים שוני  158   131 
  ריבית לשלם  201   493 
 13,161   11,470    

  

  
  

  מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשראי  -  12 ביאור

 כללי  .א

  נטילת הלוואות ממוסדות בנקאיים

), שעיקרי "הבנק"שתי הלוואות מתאגיד בנקאי (להלן:  החברהנטלה  2012במרץ,  27ביום  )1(
 תנאיהן הינם כדלקמן:

שנים, צמודה למדד המחירים לצרכן,  11ח, לתקופה של מיליון ש" 10הלוואה בסך   .א
תשלומים  41 -. פירעון קרן ההלוואה יתבצע ב4.5%בריבית שנתית קבועה בשיעור 
. הריבית בגין ההלוואה תשולם מדי 2013 ,במרץ 31שווים, מדי רבעון, החל מיום 

 .2012 ,ביוני 30רבעון, ביום העסקים האחרון בכל רבעון, החל מיום 
שנים, ללא הצמדה, בריבית שנתית  11מיליון ש"ח, לתקופה של  15ואה בסך הלו  .ב

תשלומים  41 -. פירעון קרן ההלוואה יתבצע ב1.5%פריים בתוספת מרווח בשיעור 
. הריבית בגין ההלוואה תשולם מדי 2013 ,במרץ 31שווים מדי רבעון החל מיום 

 .2012 ,ביוני 30רבעון, ביום העסקים האחרון בכל רבעון, החל מיום 
 11בסך ), "הבנק"מתאגיד בנקאי (להלן:  הלוואה החברהנטלה  2012 ,בספטמבר 27ביום  )2(

 מרווח בתוספת פריים, בריבית שנתית הצמדה ללאשנים,  11מיליון ש"ח, לתקופה של 
תשלומים שווים, מדי רבעון, החל מיום  40 -. פירעון קרן ההלוואה יתבצע ב1.55%בשיעור 

. הריבית בגין ההלוואה תשולם מדי רבעון, ביום העסקים האחרון בכל 2013, ספטמברב 30
  .2012, דצמברב 30רבעון, החל מיום 

לטובת הבנק את מבנה  החברהלעיל, שעבדה  )2( -) ו1בסעיפים (להבטחת ההלוואות, כאמור  )3(
 הסכמי השכירות שנחתמו בקשר אליו. את, וכן בבעלותהד' 

 20בסך ), "הבנק"חברה הלוואה מתאגיד בנקאי (להלן: נטלה ה 2013באוגוסט,  4ביום  )4(
. פירעון קרן 1.65%מיליון ש"ח, ללא הצמדה, בריבית שנתית פריים בתוספת מרווח בשיעור 

. הריבית 2014באוגוסט,  4תשלומים שווים, מדי רבעון, החל מיום  32 -ההלוואה יתבצע ב
 .2013 בנובמבר, 4בגין ההלוואה תשולם מדי רבעון, החל מיום 

ידי החברה, בגין הלוואות -טחונות שניתנו לבנק עליישמשו את הבנק הב, להבטחת ההלוואה
 קודמות שנטלה החברה. 
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  (המשך) מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשראי  -  21 ביאור

 (המשך) כללי  .א

  (המשך) ות בנקאייםנטילת הלוואות ממוסד

) לשם מימון "הבנק"(להלן:  נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי 2014 בפברואר, 18 ביום )5(
שעיקרי תנאיה הינם  ),לעיל )7ד'(8 בביאור(כאמור באזור  תשלום התמורה בגין רכישת הנכס

  כדלקמן:

נכון אשר  מיליון ש"ח, ללא הצמדה וכן ערבות בנקאית 13.9 -סך קרן ההלוואה הינו כ  .א
ש"ח. פירעון קרן ההלוואה יתבצע  אלפי 348 -סך של כל למועד פרסום הדוח הסתכמה

 שנים. 12למשך  2015בתשלומים חודשיים שווים, מדי חודש, החל מחודש פברואר 
. תשלום הריבית 1.33%שיעור הריבית השנתית הינו פריים בתוספת מרווח בשיעור   .ב

 ד נטילת ההלוואה.בגין ההלוואה יבוצע מדי חודש, החל ממוע
להבטחת ההלוואה, שעבדה החברה לטובת הבנק את הנכס וכן את התקבולים   .ג

 הצפויים מהסכמי השכירות שנחתמו בקשר אליו.
  בת בחברה הלוואות נטילת )6(

פרעה חברה בת הלוואות שנטלה מתאגיד בנקאי לשם מימון בית  2015ביוני,  21ביום 
מיליון ש"ח (להלן:  85 -דם) היו בסך כולל של כאומגה, אשר יתרתן (כולל עמלת פירעון מוק

). יצוין, כי שיעור הריבית השוטפת בגין ההלוואות הקודמות עמד על "ההלוואות הקודמות"
. כמו 2017במאי,  31(צמוד למדד המחירים לצרכן) ומועד פירעונן המקורי חל ביום  4.9%

ות בוטלה ערבות החברה כן, יודגש, כי במסגרת הפירעון המוקדם של ההלוואות הקודמ
  לפירעונן. 

  

במועד בו נפרעו ההלוואות הקודמות כאמור, נטלה חברת הבת שתי הלוואות חדשות 
  , בהתאמה)."הבנק"ולהלן:  "ההלוואות"מתאגיד בנקאי אחר (להלן: 

  עיקרי תנאי ההלוואות הינם כדלקמן:

  הלוואה ראשונה  )א(

פירעון קרן ההלוואה יתבצע מיליון ש"ח, ללא הצמדה.  40סך קרן ההלוואה הינו  .1
  שנים. 12בתשלומים חודשיים שווים על פני תקופה של 

  . 0.55%שיעור הריבית השנתית הינו פריים בתוספת מרווח בשיעור  .2

 הלוואה שנייה  )ב(
מיליון ש"ח, ללא הצמדה. פירעון קרן ההלוואה יתבצע  25סך קרן ההלוואה הינו  .1

 שנים. 10בתשלומים חודשיים שווים על פני תקופה של 
 .3.5%ריבית השנתית הינו שיעור ה .2

כחלק מהפירעון המוקדם של ההלוואות, שילמה חברת הבת לבנק עמלת פירעון   )ג(
 מיליון ש"ח. 5.6מוקדם בסך 

לטובת הבנק את הנכס וכן את התקבולים  חברת הבתלהבטחת ההלוואות, שעבדה   )ד(
  הצפויים מהסכמי השכירות שנחתמו בקשר אליו.

בגין הנכס (היינו ההכנסות  NOI -התחייבה כלפי הבנק, כי ה חברת הבתכמו כן,   )ה(
המגיעות בגין ו/או בקשר עם הנכס בכל שנה קלנדרית מהשכרה וניהול של הנכס, 

מיליון ש"ח  6.5 -בניכוי כל ההוצאות בגין הפעלה וניהול הנכס) לא יפחת בכל עת מ
תהא רשאית  חברת הבת"). על אף האמור לעיל, אמת המידה הפיננסית(להלן: "

לסטות מאמת המידה הפיננסית ובלבד שיתקיימו שני התנאים הבאים: (א) הסטייה 
מיליון ש"ח לשנה קלנדרית מסוימת; (ב) בשנה שלאחר  1.5לא תהא בסך העולה על 

ישוב  NOI -השנה בה התקיימה הסטייה כאמור לעיל, תתוקן הסטייה באופן בו ה
 חות. מיליון ש"ח לכל הפ 6.5לעמוד על סך של 

 -בגין הנכס הינו כ NOI -למועד הדוח, חברת הבת עומדת באמת המידה הפיננסית וה נכון
  מיליון ש"ח. 11
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  (המשך) מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשראי  -  12 ביאור

  מופחתת בעלות הנמדדותהרכב התחייבויות פיננסיות   .ב

  

  2015בדצמבר  31מועדי הפירעון ליום   .ג

 אלפי ש"ח 
  

 20,930  חלות שוטפת -שנה ראשונה 
  

 19,742   שנה שנייה
 19,161  שנה שלישית
 19,241  שנה רביעית

 18,944  שנה חמישית
 65,480   שנה שישית ואילך

  142,568  
  

  163,498 
  
  
  

  אגרות חוב  -  13ביאור 

  פרסום תשקיף מדף  .א
מניות רגילות  100,000,000פרסמה החברה תשקיף מדף על פיו תוכל להציע עד  2014במאי,  29ביום 

וב (סדרות ז' עד סדרות של אגרות ח 5סדרות של אגרות חוב (סדרות ב' עד ו'), עד  5של החברה, עד 
) הניתנים למימוש 5עד  1סדרות של כתבי אופציה (סדרות  5י"א) הניתנות להמרה למניות, עד 

) הניתנים למימוש 10עד  6סדרות של כתבי אופציה (סדרות  5למניות רגילות של החברה ועד 
  לאגרות חוב של החברה.

  

  ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ב

  '). ב(סדרה  חוב אגרות חברהה הנפיקה, 2014 ביוני 25 ביום )1(
אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') צמודות למדד המחירים לצרכן  69,150החברה הקצתה 

  .2.8%אלפי ש"ח ובריבית של  68,381בתמורה כספית נטו של 
   אלפי ש"ח. 769הוצאות ההנפקה של החברה הינן בסך של 

  
  

   

שיעור   
ריבית 
 שנתית

התחייבויות 
  שוטפות

התחייבויות לא 
  סך הכל  שוטפות

בדצמבר 31ליום    בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום    

 531/12/1  2015  2014  2015  2014  2015  2014  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 

         בנקים:
         הלוואות: 

 96,129  12,703  90,619  10,664  5,510  2,039  4.18  בהצמדה למדד  
 5,148  2,266  2,259  755  2,889  1,511  2.15  או בהצמדה אליו דולר ארה"בב  
 97,200  124,779  86,446  109,899  10,754   14,880  2.6  בריבית משתנה ללא הצמדה  
  -   23,750   -   21,250   -   2,500   3.5  בריבית קבועה ללא הצמדה  

התחייבויות פיננסיות "כ סה
 הנמדדות בעלות מופחתת

  
 20,930  19,153  142,568  179,324  163,498  198,477 
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  (המשך) אגרות חוב  -  13ביאור 

  ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  . ב
  :2015בדצמבר,  31להלן מידע בדבר אגרות החוב (סדרה ב') ליום 

  

 תאגיד
  לווה

  החוב סך
  "ח)ש(באלפי 

  ההלוואה תנאי
  הסילוקין לוח  הצמדה מנגנון  ריבית

היתרה הבלתי מסולקת   68,645  החברה
שאת של אגרות החוב נו

 2.8%ריבית ממוצעת של 
לשנה, אשר תשולם 
 30פעמיים בשנה בכל 

בדצמבר, החל  31 -ביוני ו
 2014בדצמבר,  31מיום 

 31 -ועד לפירעון האג"ח ב
  .2020בדצמבר, 

 –ריבית אפקטיבית 
3.09%.  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

 31יתרת אגרות החוב ליום 
 69 -בסך של כ 2015בדצמבר, 

 5 -ת לפירעון במיליון ש"ח עומד
תשלומים שנתיים שווים צמודים, 

בדצמבר של  31אשר ישולמו ביום 
 2016-2020כל אחת מהשנים 

(כולל), (כל תשלום בשיעור של 
מהערך הנקוב של הקרן,  20%

 31התשלום הראשון יבוצע ביום 
והתשלום האחרון  2016בדצמבר, 

  ).2020בדצמבר,  31יבוצע ביום 
  

  :פיננסיות התניות )2(
למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של אגרות החוב (סדרה ב') (ומילוי כל יתר  עד

כלפי , התחייבה החברה )ההתחייבויות על פי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')
מחזיקי אגרות החוב בהתניות פיננסיות אשר בהפרתן יהיו זכאים לפירעון מוקדם, 

 כדלקמן:
מיליון ש"ח  80 -יכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מההון העצמי המאוחד של החברה (בנ  .א

לפירעון מוקדם, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים. היה וההון העצמי 
 מיליון ש"ח במשך תקופה כאמור, תהא זו עילה לתוספת ריבית. 90 -כאמור יפחת מ

 171הינו ) סך ההון העצמי המאוחד (בניכוי זכויות מיעוט 2015בדצמבר,  31נכון ליום 
 .ש"ח מיליון

חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים  – נטו פיננסי חובהיחס בין החוב הפיננסי נטו (  .ב
בתוספת חוב כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות 

 CAP -אחרות נושאות ריבית, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) ל
משמעו ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה  – נטו CAPנטו (

הכספיים המאוחדים, בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה, בהתאם לדוחותיה 
לפירעון מוקדם, במשך תקופה של שני רבעונים  75%הכספיים המאוחדים, לא יעלה על 

כאמור, תהא זו עילה במשך תקופה  65%רצופים אחרונים. היה והיחס האמור יעלה על 
נטו  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל 2015בדצמבר,  31נכון ליום  לתוספת ריבית.

 .55% ינוה
 12 -סך הרווח התפעולי ב – EBITDA )EBITDA -היחס בגין החוב הפיננסי נטו ל  .ג

החודשים האחרונים שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס, מימון, 
ות ומוניטין, כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא פחת, הפחת

והיחס האמור  היהלפירעון מוקדם, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.  12יעלה על 
בדצמבר,  31נכון ליום  במשך תקופה כאמור, תהא זו עילה לתוספת ריבית. 10יעלה על 

 .4 ינוה EBITDA -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל 2015
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  (המשך) אגרות חוב  -  13ביאור 

  (המשך) ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ב
  (המשך) :פיננסיות התניות)    2(

) אלא 1999 -החברה התחייבה כי לא תבצע חלוקה כלשהי (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  .ד
  ר הנאמנות ובכלל זה כי:בכפוף למגבלות שנקבעו בשט

' לעיל (וביצוע החלוקה ג-'אהחברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיפים  )1(
 לא יפגע בעמידה זו).

 -ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לאחר החלוקה, לא יפחת מ )2(
  מיליון ש"ח. 100

א רשאית החברה, בכל שנה יצוין, כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, תה )3(
קלנדרית, לבצע חלוקה (שלא מרווחי שיערוך שנצברו החל ממועד הנפקת אגרות החוב 

מהרווח הנקי המצטבר של החברה החל ממועד  50%(סדרה ב')) בסכום השווה לעד 
הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') ועד למועד החלוקה בפועל. על אף האמור לעיל, החברה 

מיליון ש"ח וזאת מתוך  15יבידנד נוסף בסך מצטבר שלא יעלה על תהא רשאית לחלק ד
הרווחים הראויים לחלוקה של החברה שהצטברו, עובר להנפקת אגרות החוב (סדרה 

 ב').
(מינוס) לתקופה העולה  -BBBהחברה התחייבה על שמירת רצף הדירוג. עדכון הדירוג לדרגה   .ה

היה והדירוג האמור יעודכן בדרגה אחת מתחת ימים רצופים, תהא עילה לפירעון מיידי.  60על 
 (פלוס), תהא זו עילה לתוספת ריבית. +BBBלדירוג הבסיס 

לשנה, בגין כל חריגה מהתניה פיננסית, ולא  0.5%תוספת ריבית, משמעה תוספת בשיעור   .ו
 .1.5%תעלה על 

יבויות ע"פ החברה עמדה בכל התנאים וההתחיולמועד אישור הדוחות הכספיים, נכון למועד הדוח 
  .ו/או להתאמה בשיעור הריבית שטר הנאמנות ולא התקיימו עילות להעמדה לפירעון מיידי

  
  

  הכנסה על מסים  -  14ביאור 

  נדחים מסים יתרות  .א

  הרכב התחייבויות (נכסי) מס נדחה מפורטים כדלהלן:

  סך הכל
הפסדים 
  מועברים

הפרשים 
בערך נכסים 

והתאמות 
  שווי הוגן

 הפרשים 
בעיתוי  

נסות הכ
  והוצאות

  

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
  2014בינואר,  1יתרה ליום   )1,456(  22,648   -  21,192 

  -תנועה בתקופת החשבון     
  תנועה שוטפת  61   9,419   -  9,480 
  2014 ,בדצמבר 31יתרה ליום   )1,395(  32,067   -  30,672 

  -תנועה בתקופת החשבון         
  תנועה שוטפת  )104(  8,569   )1,166(  7,299 
  2015 ,בדצמבר 31יתרה ליום   )1,499(  40,636   )1,166(  37,971 

          
  

  הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלהלן: מסיםה

    בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
 יםהתחייבויות מסים נדח –התחייבויות לא שוטפות   37,971   30,672 
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  (המשך) הכנסהמסים על   -  14 ביאור

  על הכנסה שהוכרו בדוח רווח והפסד מסיםהוצאות   .ב

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
  פיםמסים שוט  1,883   905   1,356 
  מסים בגין שנים קודמות  221   -   1,635 
  מסים נדחים  7,299   9,480   3,884 
 6,875   10,385  9,403   
        

 

 האפקטיבי המס  .ג

ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שיעורי המס הרגילים לבין סכום ההפרשה למסים 
  מוסבר להלן:

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  על ההכנסה מסיםסה"כ רווח לפני   39,868   38,921   18,396 
        

  שיעור מס סטטוטורי  26.5%  26.5%  25%
        

  סטטוטורי מס שיעור לפי מס הוצאות  10,565   10,314   4,599 
  ) במס בגין:חסכון( תוספת      

 -   -  )497(  
ם לצרכי מס שלא נוצרו הפרשי עיתוי והפסדי
  בגינם מסים נדחים

 -   -  )1,194(  
נטרול מסים כתוצאה מאיחוד נכסים 

  והתחייבויות, נטו של חברה בת

 1,184   -   -  
התאמת יתרות מסים נדחים עקב שינוי 

  בשיעורי המס
  מסים בגין רווחים כלואים  -   -   1,762 
  התאמת רווח הון ממימוש נכסים  )75(  -   - 
  הכנסות פטורות  -   11   )166(
  הוצאות מסים בגין שנים קודמות  221   -   - 
  אחרות  383   60   )504(
 2,276   71  )1,162(    
        

 6,875   10,385   9,403  
סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו ברווח 

  והפסד
        

  

  יתרות מסים שוטפים  .ד

  בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
  נכסי מסים שוטפים 530  533 
    

  התחייבויות מסים שוטפים 344  - 
      

  ונושאים ריבית. יתרות מסים שוטפים צמודים לשינויים במדד
  

  מידע נוסף  .ה

 .2011 המס שנת וכולל עד דין פי על כסופיות הנחשבות שומותה רלחב )1(
 לשנים ומותש הסכם על"מ בע רעננה דורסל הבת חברת חתמה, 2008, באוגוסט 19 ביום )2(

 .החברה של הכספיים דוחותיה על מהותית אינה השומות סגירת השפעת. 2005-2007
 במועד דירה שכר תקבולי בסיס על הכנסה מס לצרכי מדווחות שכירות מדמי הכנסות )3(

 .קבלתם
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל ( 
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  מסים על הכנסה (המשך)  -  41 ביאור

 (המשך) וסףמידע נ  .ה

והוראת שעה),  69פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  2012, בנובמבר 12 ביום )4(
, 2013 בנובמבר 12 ליום עד שעה הוראת נקבעה בתיקון). "התיקון"(להלן:  2012-התשע"ג

וטרם  2011, בדצמבר 31 ליום עד שנצברו פטורות הכנסות בגין מופחת מס תשלום המעניקה
  דנד ואשר זכו לכינוי "רווחים כלואים" (הכנסה צבורה).חולקו כדיבי

 17,618במהלך תקופת הוראת השעה בחרה החברה להפשיר את כלל ההכנסה החייבת בסך 
 7,000מתוכה חולק כדיבידנד סך של  אשר 2011בדצמבר,  31ש"ח שנצברה עד ליום  אלפי

ידי החברה התחייבות -לע 2013 בשנת. בהתאם לכך, הוכרה ושולמה 2013בשנת  אלפי ש"ח
"ח ש אלפי 5,000 בסך דיבידנד חולק 2014 בשנת ש"ח. אלפי 1,762מיסים שוטפים בסך של 

"ח מיתרת ש אלפי 6,000 בסך דיבידנד חולק 2015 בשנתו מיתרת כלל ההכנסה החייבת לעיל
  כלל ההכנסה החייבת לעיל.

ך (עודפים שלא התחייבו נקבע כי רווחי שערו ו, במסגרתהחוקפורסם  2013בחודש אוגוסט  )5(
במס חברות מהסוג שקבע שר האוצר בסכום העולה על מיליון שקלים חדשים המחושב 

מנגנון של מכירה    באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס) יהיו ברי מיסוי וזאת בהתבסס על
ורכישה רעיונית של נכס בכל עת שבוצע לגביו שערוך ומשערוך זה גם חולקו רווחים. 

(שבח ורכישה) לעניין מס שבח לגבי  קבעה הוראה מקבילה בחוק מיסוי מקרקעיןבהתאם, נ
זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שבשלה נרשמה בדוחות הכספיים של החברה 
חלוקה מרווחי שערוך כאילו הזכות נמכרה ביום חלוקת רווחי השערוך ונרכשה מחדש 

  .באותו יום
ס אפשריות על החברה, אולם הן אינן ניתנות לקביעה לחקיקה האמורה, קיימות השלכות מ

  באופן מעשי.

הקובע כי שיעור מס  ,פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2016בתחילת חודש ינואר  )6(
). שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה 26.5%(במקום  25%החברות יופחת לשיעור של 

ון אינו רלוונטי לשיעור המס המוטל . התיק2016בינואר,  1שהופקה או שנצמחה החל מיום 
 IAS 12. בהתאם להוראות 1959-על הכנסות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

אינן מביאות בחשבון  2015בדצמבר,  31"מסים על הכנסה", יתרות המסים הנדחים ליום 
  את הוראות החוק האמור, מאחר וחקיקתו הושלמה לאחר סוף תקופת הדיווח.

  

ת החוק הייתה מושלמת למעשה עד לסוף תקופת הדיווח, אזי התחייבויות באם חקיק
אלפי ש"ח,  3,200 -היו קטנות בסך של כ 2015בדצמבר,  31המסים הנדחים של החברה ליום 

אלפי ש"ח  3,200 -והוצאות המסים של החברה לשנה שנסתיימה באותו תאריך היו קטנות ב
 3,258 -שנסתיימה באותו תאריך היה גדל בוההשפעה על הרווח הכולל של החברה לשנה 

  אלפי ש"ח.
  

  
  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושיעבודים  -  15 ביאור

לטובת מימון המבנים נטלה החברה אשראי בנקאי לזמן ארוך, להבטחתו שיעבדה בשיעבוד צף את   .א
, 2המדע  יה שהוקמו על ידה על המקרקעין המצויים ברחוביכל זכויותיה בקשר עם פרויקטי הבנ

ביקנעם, כל הבנוי והמחובר להם וכן מכונות, כלי רכב, ציוד, חומרים וכל חפץ  6המדע ו 4המדע 
ה המוקמים על המקרקעין. כמו כן, שיעבד הבנק יהקשור או מיועד לשמש לביצוע פרויקטי הבני

על פי את זכויותיה הנובעות מפוליסת ביטוח המבנים כאמור וכן כל זכויות החברה לקבלת כספים 
אלפי דולר ראשונים מכספי הביטוח  1,472הסכמי שכירות בינה לבין כל שוכרי המבנים, למעט סך 
 שמובטחים לשוכר במבנה ב' במקרה של אובדן מוחלט.

  

שעבוד מדרגה ראשונה לטובת הבנק של כל הזכויות הנובעות לחברה הבת מרכישת מתחם אורדן   .ב
  ם החכירה.לרבות הזכויות הנובעות מהסכם המכר ומהסכ

  

בית אוריין לרבות ת לחברה מרכישת ה ראשונה לטובת הבנק של כל הזכות הנובעשעבוד מדרג  .ג
 .הסכם השכירותת מהסכם המכר ומהזכות הנובע

 

קבוע ראשון בדרגה על כל הזכויות הקיימות לחברת תורן ע"פ חוזה חכירה מהוון שנחתם שעבוד   .ד
ה אומגה. שעבודים צפים על פירות הנכס, שעבוד בין תורן לבין מינהל מקרקעי ישראל בקשר למבנ

 .קבוע ומשכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך שעבוד לזכות הבנק
  

החברה מסרה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת בנק, על מלוא סכום ההלוואות הקיימות בחברת   .ה
 תורן.
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  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושיעבודים (המשך)  -  15 ביאור

הנכס באזור, לרבות ת לחברה מרכישת ה ראשונה לטובת הבנק של כל הזכות הנובעשעבוד מדרג  .ו
 .הסכם השכירותת מהסכם המכר ומהזכות הנובע

  

משפט השלום בנצרת  בביתנתקבל בידי החברה כתב תביעה אשר הוגש כנגדה  2014ביוני,  12ביום   .ז
-2009קבלן אשר ביצע את עבודות השלד וחלק מעבודות הגמר במבנה ד' של החברה בין השנים ע"י 

. לטענת הקבלן, לכאורה לא קיבל את מלוא התמורה בגין ביצוע העבודות ולכן תובע את 2012
תשלום יתרת התמורה. לעמדת החברה, הקבלן לא קיים את התחייבויותיו ע"פ הסכם ההתקשרות 

כך נאלצה החברה להתקשר עם חברה קבלנית אחרת לשם עבודות בנייה והריסה בין הצדדים ולפי
ובנייה מחדש של עבודות שהיו אמורות להתבצע ע"י הקבלן, תוך שנגרם לחברה נזק כספי בשל כך. 

ש"ח נגד הקבלן לבימ"ש המחוזי בנצרת,  4,969,690במקביל, הגישה החברה תביעה כספית ע"ס 
ם שנחתם בן הצדדים. בכתב התביעה מפורטים בהרחבה הנזקים בגין אי עמידה בתנאי ההסכ

  הכבדים שנגרמו לחברה כתוצאה מאי עמידה בתנאי ההסכם ע"י הקבלן. 
התקיים דיון בבימ"ש המחוזי במסגרתו ניתנה החלטה לפיה התביעה  2015בפברואר,  11ביום 

דר דין רגיל כתביעה שהוגשה ע"י הקבלן לבימ"ש השלום תימחק, והתאפשר לו להגיש תביעה בס
שכנגד לבימ"ש המחוזי במסגרת התביעה שהוגשה ע"י החברה. הקבלן הגיש תביעה חדשה לבימ"ש 

  המחוזי והוגש כתב הגנה מטעם החברה.
בהתבסס על חוות הדעת של יועציה המשפטיים של החברה, סיכויי החברה להדוף את טענות 

בהתאם לכך, . 50% -כויי התביעה נמוכים מהקבלן עולים על הסיכוי כי התביעה תתקבל, קרי סי
 .2015, דצמברב 31לא נזקפה הפרשה בדוחות הכספיים ליום 

  
  

  הון מניות  -  16 ביאור

  ש"ח ערך נקוב 1הרכב הון המניות בנות   .א

  1520בדצמבר  31ליום  2014בדצמבר  31ליום 
    רשום  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע

 21,325,200   100,000,000   21,325,200   100,000,000  
  מניות רגילות בנותכמות 

  כ"א ש"ח ע.נ. 1  
  

  המניות הון התפתחות  .ב

  דיבידנד תוחלוק

מיליון  7 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך כולל של כ 2013באוגוסט,  5 ביום )1(
ש"ח. חלוקת הדיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מאושר, בוצעה תוך יישום "חוק לתיקון חוק 

 שילמה" ובהתאם 2012-והוראת שעה), התשע"ג 69ידוד השקעות הון (תיקון מס' לע
  "ח.שליון ימ 1.7 -, מס בסך של כ2013החברה, בחודש אוגוסט 

מיליון  5על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  החברההחליט דירקטוריון  2014ביולי,  17 ביום )2(
 .2014באוגוסט,  10ביום שולם ש"ח. הדיבידנד האמור 

מיליון  6החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2015במרץ,  29 ביום )3(
  .2015באפריל,  19ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ביום 

  
  

  הוצאות תפעול  -  17 ביאור

  ההרכב:  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
     

  אחזקת מבנים 2,643  1,405   697 
  חשמל מסים ואחרות 10,775  4,132   4,595 
 5,292   5,537  13,418   
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  ) בע"מב.א.ז.דורסל (
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -  18 ביאור

 ההרכב: בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח פי ש"חאל אלפי ש"ח
     

  דמי ניהול  1,174   1,241   1,178 
  שירותים מקצועיים 959  1,347   564 
  ביטוחים 189  140   186 
  שכר עבודה ורכב  497   -   - 
  אחרות 412  224   262 
 2,190   2,952  3,231   
        

  

  
  מימון הכנסות  -  19ביאור 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        ריבית ושיערוך הכנסות  .א
  בבנקים תהכנסות ריבית ושיערוך בגין פיקדונו

  1  69  -   קצרלזמן   
  319   255   222   הכנסות ריבית אחרות

  222  324  320  
     

     אחרות  .ב
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

  -  176  724  למסחרהמוחזקים 
   724  176  -  

        

   946   500  320  

  

  

  הוצאות מימון  -  20ביאור 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  5 1 0 2  4 1 0 2  3 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     הוצאות ריבית ושיערוך
הוצאות ריבית ושיערוך בגין הלוואות זמן ארוך 

  4,120  5,112  11,535   ואחרות
אגרות חוב הניתנות בגין  ושיערוך הוצאות ריבית

  -  1,162  2,050   להמרה 

   13,585  6,274  4,120  
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  רווח למניה  -   21 ביאור

ס על הנתונים חישוב הרווח למניה והרווח המדולל למניה המוקצה לבעלי המניות הרגילות מבוס  .א
 הבאים

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
בסיסי הרווח ששימש לצורך חישוב רווח 

  11,268   28,944   33,144   מדולל למניה מפעילות נמשכתו
        

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2  

  אלפי מניות  אלפי מניות  אלפי מניות  
הממוצע המשוקלל של מספר המניות 

בסיסי ששימש לצורך חישוב רווח  הרגילות
  21,113   21,113   21,113   מדולל למניה מפעילות נמשכתו

  

  
  מכשירים פיננסיים  -  22 ביאור

  עיקרי המדיניות החשבונאית  .א

התנאים להכרה, בסיס המדידה מצו, כולל פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאו
תחייבויות הנכסים פיננסיים, כל קבוצה של ל ביחסהבסיס לפיו הוכרו ההכנסות וההוצאות ו

  .'יד-יג'2בביאור מובאים  הון,פיננסיות ומכשירי 
  

 מכשירים פיננסיים קבוצות   .ב

  2015בדצמבר,  31ליום  

 

בדולר או 
בהצמדה 

 אליו
בשקל חדש 

 צמוד מדד
חדש בשקל 

  סה"כ  לא צמוד
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      נכסים פיננסיים
  6,747   6,726   -   21   מזומנים ושווי מזומנים

          שווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  19,423   9,104   10,313   6   מוחזקים למסחר
  1,435   1,435   -   -    הלוואות וחייבים

   27   10,313   17,265   27,605  
          

          התחייבויות פיננסיות
  245,346   161,727   81,354   2,265   , אגרות חוב וזכאיםהלוואות

          
  

  2014בדצמבר,  31ליום  

 

בדולר או 
בהצמדה 

 אליו
בשקל חדש 

 צמוד מדד
בשקל חדש 

  סה"כ  לא צמוד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      נכסים פיננסיים

  10,225   10,225   -   -   ושווי מזומניםמזומנים 
          שווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  39,922   17,088   21,627   1,207   מוחזקים למסחר
  2,053   2,053   -   -    הלוואות וחייבים

   1,207   21,627   29,366   52,200  

          
          התחייבויות פיננסיות

  284,910   114,721   165,025   5,164   , אגרות חוב וזכאיםהלוואות
          

  



  

37 
  

 דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -  22 ביאור

  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג

מנהלי הקבוצה מפקחים ומנהלים את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות הקבוצה 
. סיכונים רמתם ועוצמתםלסיכונים לפי  ההחשיפמידת דוחות פנימיים המנתחים את  באמצעות

שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון תזרים סיכון  ,סיכון מטבע כגוןאלה כוללים סיכוני שוק (
  .סיכון נזילותו) מזומנים בגין שיעור ריבית

  

  סיכון שוק  .ד

של מטבע דולר, פעילות הקבוצה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשער החליפין 
שינויים בשיעורי הריבית וסיכון מדד המחירים לצרכן. חשיפות לסיכוני שוק נמדדות ע"י ניתוחי 
רגישות. במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי בסוגי החשיפות לסיכוני השוק. כמו כן, לא חל שינוי 

  בדרך בה הקבוצה מודדת את הסיכונים.
  

  מטבע סיכון )1(
ומשכך חשופה הקבוצה  ,אליו בהצמדה או דולר במטבע הינן הקבוצה של הכנסותיהמ חלק

לשינויים בשער הדולר, כך שירידה משמעותית בשער הדולר עלולה להביא לירידה 
משמעותית בהכנסות הקבוצה וכן לירידה ברווחיה. על פי מדיניות הקבוצה, מתבצע צמצום 

ת לו. ועדת השקעות של החשיפה לדולר על ידי נטילת הלוואות הנקובות בדולר או צמודו
הדירקטוריון נוהגת לעקוב אחר הפוזיציה נטו של כל הפעילויות בדולר ובהתאם לצורך 
מבצעת עסקאות אקדמה על אותו מטבע. מעת לעת לקבוצה תזרים מזומנים עודף נטו 
מקבלת הכנסות דולריות לעיל. החשיפה המטבעית הנובעת מתזרים המזומנים נטו הצפוי, 

  על ידי עסקאות החלפת מטבע. מנוהלת בעיקר
הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הפנקסניים של  הערכים

 כדלקמן: הינם
  

  נכסים  התחייבויות 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 5 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  1,207   27   5,164  2,265   דולר ארה"ב
          
  

  ניתוח רגישות של מטבע חוץ
חשופה לשינויים בשער חליפין של דולר ארה"ב. ניתוח הרגישות כולל יתרות הקבוצה 

קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ (דולר) ומתאים את התרגום שלהם בתום 
  בשער חליפין דולר/ש"ח. 5%התקופה לשינוי בשיעור של 

ברווח לפני מס  לקיטון תגרום, לפניה הדולרבמטבע הש"ח מול  5% -יה בישל על השפעה
  אלפי ש"ח). 198 סך: 2014"ח (לשנת ש אלפי 112 בסך 2015לשנת 

  

 ריבית סיכון )2(

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים הנושאים ריבית משתנה, וכן התחייבויות פיננסיות 
החברה, הנושאות ריבית קבועה ומשתנה ועל כהלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב שהנפיקה 

  כן היא חשופה לסיכון ריבית.
  

  ריביתה שיעוריניתוח רגישות 

נגזרים ולא פיננסיים ריבית של מכשירים  שיעוריניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה ל
ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת  נגזרים בתאריך המאזן.

  כי סכום ההתחייבות לתאריך המאזן עמד לאורך כל שנת הדיווח. ההנחה
  

ושאר הפרמטרים היו נשארים נקודות בסיס  50 -בהנחה ששיעורי הריבית היו גדלים ב
  , ההשפעה לפני מס הייתה כדלקמן:קבועים

  

 :2014ח ("ש אלפי 730 -בהיה קטן  2015 ,בדצמבר 31הקבוצה לשנה שנסתיימה ביום  רווח
ו מחשיפת הקבוצה לשיעורי ריבית ביחס . שינוי זה נובע בעיקראלפי ש"ח) 684 -ב קטן

 .בריבית משתנה להלוואותיה
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  
  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  22 ביאור

  (המשך) סיכון שוק  .ד

  לצרכן המחירים מדד סיכון )3(

לוואות ארוכות מועד בש"ח צמודי מדד. עלייה במדד פעילות הקבוצה ממומנת על ידי ה
  המחירים לצרכן עשויה לגרום לעלייה בהוצאות המימון של הקבוצה. 

  

  )"מדד"רגישות למדד המחירים לצרכן (להלן:  ניתוח

ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי מדד של מכשירים פיננסיים נגזרים ולא 
הרגישות בדבר התחייבויות צמודות למדד הוכן תחת ההנחה  נגזרים בתאריך המאזן. ניתוח

  כי סכום ההתחייבות לתאריך המאזן עמד לאורך כל שנת הדיווח.
  

נקודות בסיס ושאר הפרמטרים היו נשארים  100 -בהנחה ששיעורי המדד היו גדלים ב
  קבועים, ההשפעה לפני מס הייתה כדלקמן:

  

: 2014אלפי ש"ח ( 710 -היה קטן ב 2015צמבר, בד 31רווח הקבוצה לשנה שנסתיימה ביום 
אלפי ש"ח). שינוי זה נובע בעיקרו מחשיפת הקבוצה לשיעורי מדד ביחס  1,434 -קטן ב

ה עליימבחשיפה לשינויים במדד נובע בעיקר  גידולה. מדד תלהלוואות מבנקים צמודו
  .2015בהתחייבויות צמודות מדד, נטו במהלך 

  

  סיכון אשראי  .ה

ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. לחברה מדיניות המבטיחה כי ההכנסות מדמי לקבוצה אין 
שכירות ודמי ניהול נכסים מתקבלות לאחר התקשרות עם לקוחות להם היסטוריית תשלומים 

  נאותה, תוך המצאת בטחונות מתאימים להבטחת חלק מהתשלומים העתידיים.
  

  סיכוני נזילות  .ו

  טבלאות סיכון ריבית ונזילות

  נגזרים פיננסיים מכשירים מהוות שאינן פיננסיות תחייבויותה )1(

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין 
התחייבויות פיננסיות, אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על 

ת בהתבסס על המועד תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיו
המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה כוללת תזרימים הן בגין 

  ריבית והן בגין קרן.
  

  

 
  

  
  

שיעור  
ריבית 
  עד חודש  ממוצע

1-3 
  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  שנים 1-5  ועד שנה

 5מעל 
  סה"כ  שנים

  חאלפי ש"  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 
                

2015                
  12,020   -   8,700   1,624   126   1,570   -  נושאות ריביתשאינן 
לזמן  ות צמודות מדדהלווא

  14,489   2,635   9,314   1,898   642   -  4.18  ארוך בריבית קבועה
לזמן  שקליותות הלווא

  27,736   12,152   12,291   2,184   830   279  3.5  ארוך בריבית קבועה
 לזמן ות שקליותואהלו

  124,779   54,922   52,026   12,836   4,519   476   2.6  משתנהארוך בריבית 
 לזמן ות דולריותהלווא

  2,265   -   713   1,160   392   -   2.15  משתנהארוך בריבית 

  75,037   -   59,265   15,772   -   -   3.09  אגרות חוב סדרה ב'

     2,325   6,509   35,474   142,309   69,709   256,326  
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  המאוחדים ים לדוחות הכספייםביאור

  

  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  22 ביאור

  (המשך) נזילות סיכוני  . ו

  (המשך) טבלאות סיכון ריבית ונזילות

  נגזרים פיננסיים מכשירים מהוות שאינן פיננסיות התחייבויות )1(

  נגזרים לא םיפיננסי נכסים )2(
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של הקבוצה בגין נכסים פיננסיים לא 

ת נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החוזיים הבלתי מהוונים של הנכסים נגזרים. הטבלאו
הפיננסיים כולל ריבית שתצמח מנכסים אלו, פרט למקרים בהם הקבוצה צופה כי תזרים 

  המזומנים יתרחש בתקופה שונה. 
  

 

  עד חודש
1-3 

  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  סה"כ  שנים 1-5  ועד שנה

  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
1520           

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
            :והפסד

  3,018   3,018   -   -   -   מניות
  16,405   3,202   -   -   13,203   מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

  1,897   -   238   629   1,030   חייבים ויתרות חובה
   14,233   629   238   6,220   21,320  

            
0142      

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
       והפסד:

 5,007  5,007  -  -  -   מניות
 34,915  34,915  -  -  -   מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

  2,053   -   106   796   1,151   חייבים ויתרות חובה
   1,151   796   106   39,922   41,975  

            
  
  

   

 

שיעור 
ריבית 
  עד חודש  ממוצע

1-3 
  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  שנים 1-5  ועד שנה

 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 
                

2014                
  16,704   -   8,816   1,601   2,427   3,860   -  נושאות ריבית שאינן
לזמן ות צמודות מדד הלווא

  107,991   4,882   93,092   7,507   2,510   -  4.79  ארוך בריבית קבועה
לזמן  ות צמודות דולרהלווא

  1,424   -   -   949   -   475  5.76  ארוך בריבית קבועה
 לזמן ות שקליותהלווא

  110,417   43,652   53,265   10,297   3,167   36   3.29  משתנהארוך בריבית 
 לזמן ות דולריותהלווא

  3,873   -   2,300   1,177   396   -   2.08  משתנהארוך בריבית 
  79,271   14,368   62,785   2,118   -   -   3.09  אגרות חוב סדרה ב'

     4,371   8,500   23,649   220,258   62,902   319,680  

  
  
              



  

40 
  

  "מדורסל (ב.א.ז.) בע
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  

  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  22 ביאור

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ז

  מכשירים פיננסים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן
פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות 

  לות מופחתת בדוחות הכספיים, זהה בקירוב לשווי ההוגן: הפיננסיים המוצגים בע
  

  הוגן שווי  ערך פנקסני 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 5 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2  4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        התחייבויות פיננסיות
  101,206   13,564   96,130   12,703   )1( בריבית קבועה לזמן ארוך ות צמודות מדדהלווא
  1,417   -   1,384   -   )2( בריבית קבועה לזמן ארוך ות צמודות דולרהלווא

  -   23,681   -   23,750   הלוואה שקלית לזמן ארוך בריבית קבועה
  67,414   69,710   68,539   68,645   )לעיל 13 ביאור ראה(אגרות חוב סדרה ב' 

   105,098  166,053  106,955  170,037 
          

ת ריבית קבועה, מבוסס על חישוב ומדד הנושא צמודותארוך לזמן  ותהשווי ההוגן של הלווא )1(
 ותלהלווא ים, המקובל2.44%-2.25%ריבית  יהמזומנים לפי שיעורהערך הנוכחי של תזרימי 

  ).2.95%-2.7%: 2014ת מאפיינים דומים (ובעל ותדומ

וך הנושאת ריבית קבועה, מבוסס על חישוב הערך לזמן אר שקלית ההשווי ההוגן של הלווא )2(
ת ובעל ותדומ ותלהלווא , המקובל3.76%הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית 

 ).0.65%: 2014מאפיינים דומים (
  

לצורך מדידת שוויים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים, מסווגת הקבוצה את מכשיריה הפיננסיים, 
מחירים מצוטטים  אשר הינו 1כספי ע"פ שוויים ההוגן, לפי מדרג רמה הנמדדים בדוח על המצב ה

  (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.
  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים  -  23 ביאור

  עסקאות עם חברת האם  .א

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
  הכנסות מדמי שכירות 964  1,053   1,044 
     

  הכנסות מאחזקה 85  78   78 
     

  הוצאות הנהלה וכלליות 921  927   884 
        

  

  אחרים קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  .ב

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
  הוצאות שכר דירקטורים 513  554   534 
     

  מספר מקבלים 7  7   8 
        

  עסקאות עם חברה קשורה  -   -   53 
        

  

  .ב'5 וביאור 11 ביאור ראה - קשוריםעם צדדים  יתרות  .ג
  

  להלן. 'ג24, ראה ביאור סינאל עם ניהול הסכם חידושאודות  לפרטים
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  המאוחדים הכספייםים לדוחות ביאור

  

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  -  24 ביאור

  התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית  .א

מהון המניות  50%בהסכמים לרכישת מניות המהוות  החברה התקשרה 2016בינואר,  25ביום 
"המניות (להלן:  , קריית יבנה בע"מהמונפק והנפרע של חברה פרטית שהתאגדה בישראל

  ), אשר הינה:"הנרכשות

קומות (כולל קומת קרקע) למשרדים ותעשייה,  4בעלת זכויות החכירה המהוונות בבניין בן  )1(
מ"ר הממוקם ביבנה (להלן:  18,180מ"ר, על פני מגרש בשטח של  21,282בשטח בנוי כולל של 

  )."הנכס"

  וכן עוסקת בהשכרתו. משמשת כחברת הניהול של הנכס )2(

ברת החשמל במתח גבוה ושיווקו במתח נמוך לשוכרים פועלת לרכישת חשמל בצובר מח )3(
  בנכס. 

  ). "חברת היעד"(להלן: 
  

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם  49%יצוין, כי מניות המהוות 
, "ההסכם"ולהלן:  "המוכר"עם צד שלישי בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן: 

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם  1%ת בהתאמה) ומניות המהוו
עם בעלת יתרת המניות בחברת היעד, שהינה צד שלישי, בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה 

  , בהתאמה). "הסכם בעלי המניות"ולהלן:  "בעל המניות הנוסף"(להלן: 
  

  :עיקרי העסקה ופרטים נוספים

  ). "התמורה"מיליון ש"ח (להלן:  17.2 -שילמה החברה סך של כ בתמורה למניות הנרכשות, )1(
מיליון ש"ח מתוך התמורה הופקד  1.5 -יצוין, כי בהתאם להוראות ההסכם, סך של כ

  בנאמנות עד לקבלת האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל.
רים מהשטחים בנכס מושכרים לשוכר יחיד ושטחים נוספים מושכ 76%, הדוחנכון למועד  )2(

  למספר שוכרים.

מיליון ש"ח,  2.8 -במועד חתימת ההסכם, הועמדה לחברה הלוואה מחברת היעד בסך של כ )3(
. לא נקבע מועד לפירעון ההלוואה 3.4%אשר הריבית בגינה הינה בשיעור פריים+ מרווח של 

  האמורה.  

  ן אלו. יצוין, כי ההסכם כולל מצגים והוראות לעניין שיפוי, הכול כמקובל בהסכמים מעי )4(

כאמור, החברה התקשרה גם בהסכם בעלי המניות, המסדיר את מערכת היחסים בין  )5(
  החברה לבעל המניות הנוסף, במסגרתו נקבע, בין היתר, כדלקמן:

 כל צד ימנה כמות זהה של דירקטורים לדירקטוריון חברת היעד.  )5.1(
ימים למכור לחברה את  180לבעל המניות הנוסף ניתנה אופציה לתקופה של  )5.2(

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  17.15החזקותיו בחברת היעד בתמורה לסך כולל של 
 כדין.

 Tag alongהסכם בעלי המניות קובע הוראות כמקובל בהסכמים מעין אלו, לרבות  )5.3(
  והעמדת מימון לפעילותה של חברת היעד.

 :ם מדוחותיה הכספיים של חברת היעדלהלן נתונים עיקריי )6(
הסתכמו לסך  2014בדצמבר,  31היעד בשנה שנסתיימה ביום חברת ורווח נקי של הכנסות 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 5,436 -ו אלפי ש"ח 13,004
 2014בדצמבר,  31סך הנכסים וסך ההתחייבויות של חברת היעד בשנה שהסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 61,230 -אלפי ש"ח ו 93,155הסתכמו לסך 

) למימון הנכס, שיתרתן "הבנק"מתאגיד בנקאי (להלן: יצוין, כי חברת היעד נטלה הלוואות  )7(
מיליוני ש"ח, אשר להבטחת פירעונן הועמדו  45 -הינה בסך של כההתקשרות כאמור למועד 

לטובת לבנק שעבודים על זכויות חברת היעד בנכס ובמקרקעין עליהם הוקם הנכס. כמו כן, 
לטובת הבנק בקשר עם  בעלי המניות של חברת היעד ובכללם החברה מעמידים ערבות

  פירעון ההלוואות האמורות לפי שיעור החזקתם בחברת היעד. 

  בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה ממקורותיה העצמאיים. )8(
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן (המשך)  -  24 ביאור

  נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי  .ב

), שעיקרי תנאיה "הבנק"הלוואה מתאגיד בנקאי (להלן:  החברה נטלה 2016בפברואר,  11יום ב
  הינם כדלקמן:

מיליון ש"ח, ללא הצמדה. פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלום  30סך קרן ההלוואה הינו  )1(
  .2020 ,באוגוסט 10אחד ביום 

הריבית בגין ההלוואה  .0.95%ההלוואה תישא ריבית שנתית פריים בתוספת מרווח בשיעור  )2(
  . 2016 ,במרץ 31די רבעון, החל מיום תשולם מ

להבטחת ההלוואה ישמשו את הבנק בטוחות שהועמדו לו ע"י החברה בגין הלוואות שנטלה  )3(
שעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום על מבנה א', מבנה ב' ומבנה ד' וכן  - ממנו החברה

 הסכמי שכירות שנחתמו בקשר אליהם.
  

  סינאל עם ניהול סכםה חידוש  .ג

חידוש ועדכון  אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 2016בפברואר,  25ביום 
התקשרותה של החברה בהסכם עם סינאל מלל פייוויי בע"מ, אשר החברה רואה בה כבעלת 

 , במסגרתו2016בפברואר  13שנים, החל מיום  3), לתקופה של "סינאל"השליטה בחברה (להלן: 
תספק סינאל לחברה שירותי ניהול, באמצעות נותני שירותים (לרבות נושאי משרה) מטעמה (להלן: 

  )."הסכם הניהול"
  הינם כדלקמן:תנאיו של הסכם הניהול 

סינאל לחברה שירותי ניהול, כפי שיידרשו לחברה מעת לעת  תספקבמסגרת הסכם הניהול,  )1(
קיימים), טיפול בגיוס אשראי למימון ובכלל זה, מתן ליווי לפרויקטים לבנייה (ככל ש

הבנייה, קשר וליווי מול מרכז השקעות והגשת דו"חות בביצוע, שירותי חשבות, סמנכ"ל 
כספים וליווי פיננסי, מציאת שוכרים, ניהול מו"מ וקיום קשר שוטף בכל הנוגע להשכרת 

  שטחים ואחזקתם, שירותי ניהול, אחזקה ותפעול של נכסי החברה. 

סכם הניהול כולל תשלום בגין תקורות, לרבות, דמי שכירות ואחזקת מבנה, כמו כן, ה )2(
 הוצאות ארנונה, חשמל ומשרדיות, שירותי מזכירות ורכבים.

, ועד חלוף שלוש שנים, דהיינו, עד 2016בפברואר  13תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום  )3(
כם הניהול בהודעה רשאי לסיים את ההתקשרות בהס איה. כל צד 2019 ,בפברואר 12ליום 

  ימים מראש. 90של 

בתמורה למתן השירותים, תשלם החברה לסינאל, דמי ניהול חודשיים קבועים בסך של  )4(
ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו  123,627

 ). "התמורה")  (להלן: 2016בינואר  15המדד הידוע ביום 
  

  בידנדהחלטה בדבר חלוקת די  .ד

מיליון ש"ח.  7החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2016במרץ,  16ביום 
  .2016באפריל,  12הדיבידנד ישולם ביום 



 

  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  
  

  ג' 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  

  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  

  2015בדצמבר  31ליום 



 

  

  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  

  ג' 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  2015בדצמבר  31ליום 
  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  ע מ ו ד  
    
  1  חשבון המבקריםוח רואי הד
    

    מידע כספי נפרד:
    

  2-3  נתונים על המצב הכספי
    

  4  נתונים על הרווח הכולל
    

  5-6  נתונים על תזרימי המזומנים
    

  7-18  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
    

  
   



 

  

  
  

  
  

  לכבוד
  בע"מ חברת דורסל (ב.א.ז.)בעלי המניות של 

  
  

  א.נ., 
  

  על מידע כספי נפרד  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון: 
  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9לפי תקנה             

  
  

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת  2014-ו 2015בדצמבר  31"החברה") לימים  –) בע"מ (להלן של חברת דורסל (ב.א.ז 1970-התש"ל

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 2015בדצמבר  31משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על 

  ביקורתנו.
  
  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את -ורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. עלערכנו את ביק
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. 

יקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים ב
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי 

  הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  
  

ג' לתקנות ניירות 9הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  לדעתנו, המידע הכספי
  .1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
  

  2016במרץ,  16
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  נתונים על המצב הכספי

  
  

  
 בדצמבר 31ליום   
 2  0  1  4 2  0  1  5  מידע  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף  
     

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 6,633  6,147  ב'  מזומנים ושווי מזומנים

 38,751  19,423  2ג'  בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים 
  3,138   2,875  2ה'  הלוואות לחברה מוחזקת בגיןחלויות שוטפות 

 4,880  1,338   חייבים ויתרות חובה
 429  525  3ד'  שוטפים מסיםנכסי 

 53,831  30,308   סה"כ נכסים שוטפים
    

    נכסים לא שוטפים
 192,620  206,320   נדל"ן להשקעה
  229   193     רכוש קבוע, נטו

  77,892   85,757     תומוחזק ותבחברהשקעה 
  47,519   62,014  2ה'  הלוואות לחברה מוחזקת

 318,260  354,284   שוטפים לאסה"כ נכסים 
    

 372,091  384,592   סה"כ נכסים
       

  
  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  נתונים על המצב הכספי

  

  
 בדצמבר 31ליום   
 2  0  1  4 2  0  1  5  מידע  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף  
     

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות
 15,700  15,097   חלויות שוטפותאשראי מתאגידים בנקאיים ו

  -   13,830  ו'  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 5,008  1,924    ספקים

 10,465  8,237   זכאים ויתרות זכות
 31,173  39,088    סה"כ התחייבויות שוטפות

     
    התחייבויות לא שוטפות

 101,522  86,318   ומנותני אשראי אחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
  68,539   54,815  ו'  אגרות חוב

  411   651    אחרות פיננסיותהתחייבויות 
 20,630  26,760  1ד' נדחים מסיםהתחייבויות 

  5,505   5,505    התחייבויות אחרות

 196,607  174,049   סה"כ התחייבויות לא שוטפות
     

    הון 
 21,555  21,555    ש"ח ע.נ 1רגילות  הון מניות
 12,682  12,682   קרנות הון

 110,551  137,695   עודפים
   171,932  144,788 
     
     

  )477( )477(  בניכוי מניות החברה המוחזקות בידי החברה

      

  144,311  171,455    סה"כ הון 

      

  372,091  384,592    סה"כ התחייבויות והון 

    
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  דן אלון

  יו"ר דירקטוריון
  גבי בוגנים
  מנהל כללי

  וייס-שרון מוטעי
 סמנכ"ל כספים

  
  

  .2016, במרץ 16 תאריך אישור הדוחות:
  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  נתונים על הרווח הכולל

  
  

  בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל    
   2  0  1  3  2  0  1  4  2  0  1  5  מידע  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף  
      

     הכנסות
 19,358  21,189   21,225   מדמי שכירות

 רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
 5,150  1,566   17,417     ורווח הון ממימושו

   38,642   22,755  24,508 
     הוצאות

 5,292  5,528   5,242   תפעולהוצאות 
 2,065  2,412   2,653   הוצאות הנהלה וכלליות

   7,895   7,940  7,357 
        

     
 17,151  14,815   30,747   רווח הפעלה

         

 3,327  2,643   2,857    הכנסות מימון
 )4,118( )6,271(  )5,512(   הוצאות מימון

 )791( )3,628(  )2,655(  הוצאות מימון, נטו 
      

 1,361  20,726  12,793    ממס נטו, מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק
      

 17,721  31,913   40,885   על הכנסה מסיםלפני  רווח
 6,453  2,969   7,741  2ד' על הכנסה מסים

  11,268   28,944   33,144     כולל לשנה רווח

         
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  נתונים על תזרימי המזומנים

  
  

  בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל  

  5  1  0  2  4  1  0  2  3  1  0  2   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

      מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 
 11,268  28,944   33,144  כולל לשנה  רווח

  )1,361(  )20,726(  )12,793(  חלק החברה ברווחי חברה מוחזקת, נטו ממס
 )5,150( )1,566(  )16,016(  נדל"ן להשקעה התאמת שווי הוגן שלרווח מ

  -   -   )1,401(  רווח ממימוש נדל"ן להשקעה
והתחייבויות פיננסיות ן של נכסים שווי הוגרווח מהתאמת 

 -  88   )139( בשווי הוגן דרך רווח והפסד
   -   )96(  )163(  רווח ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  44   2   28   שחיקת יתרות מזומנים במט"ח
 1  226   240   שחיקת זכאים לזמן ארוך

  -   9   36   פחת והפחתות
 )3,488( )1,296(  )1,902( והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, נטושחיקת הלוואות 

  -   158   106   הוצאות מימון בגין אגרות חוב
 3,447  2,243   6,130  מסים נדחים, נטו

  7,270   7,986  4,761 
     בסעיפי רכוש והתחייבויותשינויים 

 1,730  )4,348(  3,446   ויתרות חובהחייבים (גידול) ב קיטון
 )291( 4,176   )2,819( גידול (קיטון) בספקים 

 820  1,094   )2,228(  ויתרות זכותזכאים ב(קיטון) גידול 
  )1,601(   922  2,259 

    
    

 7,020  8,908   5,669  שוטפת פעילותממזומנים נטו 
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  תזרימי המזומניםנתונים על 

  
  

  
  

  

  בדצמבר 31יום שנה שנסתיימה בל  

  5  1  0  2  4  1  0  2  3  1  0  2   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

    תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
 )1,607( )19,575(  )931( השקעה בנדל"ן להשקעה 

  -   -   4,383   תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
  -   )20,759(   -   השקעה בחברה בת

  )200(  )286(  547   גביית (מתן) הלוואות מהסדר משותף, נטו
  -   )238(   -   רכישת רכוש קבוע

  )2,150(  -   )12,675(  מתן הלוואות לחברה מוחזקת
  4,064  4,177   4,381   תומוחזקמחברות גביית הלוואות 

  )7,185( )36,517(  )4,465(  רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  -  4,959   24,095   תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 )7,078( )68,239(  15,335  השקעה )לפעילותמפעילות ( מזומנים נטו
    

     תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
 20,000  13,900   -   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 )12,883( )13,332(  )15,462(  הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאיפירעון 
  -   68,381   -  תקבולים מהנפקת אג"ח (בניכוי הוצאות הנפקה)

 )7,000( )5,000(  )6,000( ששולםדיבידנד 
 117  63,949   )21,462( מימון (לפעילות) מפעילותמזומנים נטו 

     
 59  4,618   )458(  נטו במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעלייה (

        
 2,002  2,017   6,633  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

        
  השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות

  )44(  )2(  )28(  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ  
        

 2,017  6,633   6,147  השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
        

     מידע נוסף בדבר תזרימי המזומנים
 4,783  5,278   5,331   תשלומי ריבית

 400  495   1,045   תקבולי ריבית

 2,562  1,395   1,304   תשלומי מסים, נטו

  262   366   )265(  בהשקעה בנדל"ן באשראי ספקים(קיטון) גידול 

        
        במזומן שלא השקעה פעילות

  )1,804(  -   -   יתרת חובה לזמן ארוך
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  כללי  .א

  כללי )1(

והתוספת העשירית לתקנות  'ג9הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 
  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

  

  הגדרות )2(

  בע"מ. (ב.א.ז.)דורסל   -  החברה

 31ב' בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 1 ביאורב ןכהגדרת  -  תומוחזק ותחבר
  .2015בדצמבר, 

 31ב' בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 1 ביאורב וכהגדרת  -  הסדר משותף
  .2015בדצמבר, 

  

  מדיניות חשבונאית )3(

הכספיים  לדוחות 2 ביאורבהדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת 
פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים  ,המאוחדים של החברה

   בגין חברה מוחזקת, כמפורט להלן:
  

המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות   .א
  מוחזקת.   האם, למעט השקעות בחבר

  

המציגים  ,מוחזקת מוצגת כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות הבחבר ההשקע  .ב
  .תהמוחזק הבדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החבר

  

ולות בדוחות המאוחדים סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכל  .ג
  מוחזקת.  ההמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חבר

  

מוחזקת מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות  החלק החברה בתוצאות חבר  .ד
  מוחזקת. ההמציגים בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חבר

  

ומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה סכומי תזרימי המז  .ה
 עצמה כחברה אם, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

  

  מוחזקת מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.  החברלהלוואות שניתנו   .ו
  

בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, מוחזקת אשר  היתרות והכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חבר  .ז
רווח הכולל, באותו הנמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל 

  אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. 
  

  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ב

 בדצמבר 31ליום  ההרכב:
 5 1 0 2 4 1 0 2 
 ש"חאלפי  ש"חאלפי   
   

 6,633  6,126   ושווי מזומנים נקובים בש"חמזומנים 
 -  21   ושווי מזומנים נקובים בדולרמזומנים 

   6,147  6,633 
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  פיננסיים מכשירים  .ג

  עיקרי המדיניות החשבונאית )1(

התנאים להכרה, בסיס המדידה פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו, כולל 
נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות כל קבוצה של ל ביחסהבסיס לפיו הוכרו ההכנסות וההוצאות ו

  הכספיים המאוחדים של הקבוצה. לדוחות' טו-יג'2 ביאורמובאים ב הון,ומכשירי 
  

  מכשירים פיננסייםקבוצות  )2(

  2015בדצמבר,  31ליום  

 

בדולר או 
בהצמדה 

 אליו
בשקל חדש 

 צמוד מדד
בשקל חדש 

  סה"כ  לא צמוד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

      נכסים פיננסיים
  6,147   6,126   -   21   מזומנים ושווי מזומנים

          שווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  19,423   9,104   10,313   6   למסחרמוחזקים 

  69,513   1,241   68,272   -    הלוואות וחייבים

   27   78,585   16,471   95,083  

          
          התחייבויות פיננסיות

  180,051   96,432   81,354   2,265   , אגרות חוב וזכאיםהלוואות

          
  

  2014בדצמבר,  31ליום  

 

בדולר או 
בהצמדה 

 אליו
חדש בשקל 

 צמוד מדד
בשקל חדש 

  סה"כ  לא צמוד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     
      נכסים פיננסיים

  6,633   6,633   -   -   מזומנים ושווי מזומנים
          שווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  38,751   15,917   21,627   1,207   מוחזקים למסחר
  57,085   1,092   55,993   -    הלוואות וחייבים

   1,207   77,620   23,642   102,469  

          
          התחייבויות פיננסיות

  200,509   111,922   83,423   5,164   , אגרות חוב וזכאיםהלוואות

          
  

  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים )3(

דוחות  מנהלי החברה מפקחים ומנהלים את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות החברה באמצעות
. סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק רמתם ועוצמתםלסיכונים לפי  ההחשיפמידת פנימיים המנתחים את 

סיכון ו) שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריביתסיכון  ,סיכון מטבע כגון(
  .נזילות

  

פיננסיים נגזרים על מנת לגדר את השפעת הסיכונים הנ"ל ע"י שימוש במכשירים את מפחיתה  חברהה
  .החשיפות לסיכונים
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  .ג

  סיכוני נזילות )4(

  טבלאות סיכון ריבית ונזילות

  התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים  .א

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות 
פיננסיות, אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים 
הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה 

  וע אותן. הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.להידרש לפר
  

  

  
  

  
   

שיעור  
ריבית 
  עד חודש  ממוצע

1-3 
  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  שנים 1-5  ועד שנה

 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 
5201                

  9,233   -   6,700   1,536   24   973   -  נושאות ריביתשאינן 
   ות צמודות מדדהלווא

  14,489   2,635   9,314   1,898   642   -  4.18  לזמן ארוך בריבית קבועה
  לזמן  ות שקליותהלווא

  96,241   31,721   50,814   10,216   3,361   129   2.8  משתנהארוך בריבית 
  לזמן  ות דולריותהלווא

  2,265   -   713   1,160   392   -   2.15  משתנהארוך בריבית 
  75,037   -   59,265   15,772   -   -   3.09  אגרות חוב סדרה ב'

     1,102   4,419   30,582   126,806   34,356   197,265  

שיעור  
ריבית 
  עד חודש  ממוצע

1-3 
  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  שנים 1-5  ועד שנה

 5מעל 
  סה"כ  שנים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  % 
1420                

  15,498   -   8,816   1,601   1,316   3,765     נושאות ריביתשאינן 
   ות צמודות מדדהלווא

  14,874   4,587   8,230   1,390   667   -  4.17  לזמן ארוך בריבית קבועה
   ות צמודות דולרהלווא

  1,424   -   -   949   -   475  5.76  לזמן ארוך בריבית קבועה
  לזמן  שקליותות הלווא

  110,416   43,651   53,265   10,297   3,167   36   3.29  משתנהארוך בריבית 
  לזמן  ות דולריותהלווא

  3,873   -   2,300   1,177   396   -   2.08  משתנהארוך בריבית 
  79,271   14,368   62,785   2,118   -   -   3.09  אגרות חוב סדרה ב'

     4,276   5,546   17,532   135,396   62,606   225,356  
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  מכשירים פיננסיים (המשך)  .ג

  סיכוני נזילות (המשך) )4(

  נכסים פיננסיים לא נגזרים  .ב

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של החברה בגין נכסים פיננסיים לא נגזרים. 
הטבלאות נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החוזיים הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסיים כולל 
ריבית שתצמח מנכסים אלו, פרט למקרים בהם החברה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה 

  שונה. 
  

 

  עד חודש
1-3 

  חודשים

 3מעל 
חודשים 
  סה"כ  שנים 1-5  ועד שנה

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
           

2015           
       

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
            והפסד:

  3,018   3,018   -   -   -   מניות
  16,405   3,202   -   -   13,203   מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

  1,240   -   236   513   491   חייבים ויתרות חובה
לזמן ארוך בריבית  ות שקליותהלווא

  63,053   57,791   3,942   1,320   -   קבועה

   13,694   1,833   4,178   64,011   83,716  
            

2014           
       

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
            והפסד:

  5,007   5,007   -   -   -   מניות
  33,744   33,744   -   -   -   מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

  1,399   -   106   641   652   חייבים ויתרות חובה
לזמן ארוך בריבית  ות שקליותהלווא

  50,658   47,519   2,354   785   -    קבועה

   652   1,426   2,460   86,270   90,808  
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  מסים על הכנסה  .ד

  יתרות מסים נדחים )1(

  הרכב התחייבויות (נכסי) מס נדחה מפורטים להלן:

  סך הכל

הפרשים 
בערך נכסים 

והתאמות 
  שווי הוגן

 הפרשים 
בעיתוי  
הכנסות 
  והוצאות

  

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
        
  2014בינואר,  1יתרה ליום   )1,334(  19,721   18,387 

        
  -תנועה בתקופת החשבון    
  תנועה שוטפת  71   2,172   2,243 
  2014 ,בדצמבר 31יתרה ליום   )1,263(  21,893   20,630 

        
  -תנועה בתקופת החשבון       
  תנועה שוטפת  )260(  6,390   6,130 
  2015 ,בדצמבר 31יתרה ליום   )1,523(  28,283   26,760 

        
  
  הכספי כדלהלן: במסגרת הנתונים על המצבהנדחים מוצגים  מסיםה

    בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
      

 התחייבויות מסים נדחים –התחייבויות לא שוטפות   26,760   20,630 
      

  

  הוצאות מסים על הכנסה שהוכרו בדוח רווח והפסד )2(

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
3 1 0 2  4 1 0 2 5 1 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

  
  

  מסים שוטפים  1,390   726   1,244 
  מסים בגין שנים קודמות  221   -   1,762 
  מסים נדחים  6,130   2,243   3,447 
 6,453   2,969   7,741    

        
 

  יתרות מסים שוטפים )3(

  בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2 5 1 0 2  

   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח
    

  נכסי מסים שוטפים 525  429 
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  מסים על הכנסה (המשך)  .ד

  מידע נוסף )4(

 .2011שומות הנחשבות כסופיות על פי דין עד וכולל שנת המס ה רלחב  .א
 מדווחות לצרכי מס הכנסה על בסיס תקבולי שכר דירה במועד קבלתם.הכנסות מדמי שכירות   .ב
-והוראת שעה), התשע"ג 69פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  2012בנובמבר,  12ביום   .ג

, המעניקה תשלום 2013בנובמבר  12). בתיקון נקבעה הוראת שעה עד ליום "התיקון"(להלן:  2012
וטרם חולקו כדיבידנד ואשר  2011בדצמבר,  31ת שנצברו עד ליום מס מופחת בגין הכנסות פטורו

  זכו לכינוי "רווחים כלואים" (הכנסה צבורה).
  

על פי התיקון, מס החברות המופחת נקבע בהתאם לחלק ההכנסה אותה ביקשה החברה להפשיר, 
ר ביחס לכלל ההכנסה הפטורה של החברה (הכנסה צבורה נבחרת). ככל שהחברה ביקשה להפשי

  חלק גדול יותר מהכנסתה, כך גדלה הטבת המס לה זכתה.
  

חברה אשר בחרה לשלם מס חברות מופחת כאמור, מחויבת להשקיע במהלך תקופה של חמש שנים 
שתחילתן בשנת המס שבה חל "מועד הבחירה", השקעה בסכום לפי נוסחה שפורטה בתיקון (השקעה 

מאלה: נכסים יצרניים, הוצאות מו"פ בישראל או מיועדת) במפעל תעשייתי, לשם אחד או יותר 
  תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שיתווספו למפעל.

  

 אלפי 17,618בסך  במהלך תקופת הוראת השעה בחרה החברה להפשיר את כלל ההכנסה החייבת
אלפי ש"ח.  7,000אשר מתוכה חולק כדיבידנד סך של  2011 ,בדצמבר 31ש"ח שנצברה עד ליום 

 1,762 ידי החברה התחייבות מיסים שוטפים בסך של-לע 2013ושולמה בשנת הוכרה  ,לכךבהתאם 
 אלפי ש"ח מיתרת כלל ההכנסה החייבת לעיל 5,000חולק דיבידנד בסך  2014בשנת . ש"ח אלפי

  .אלפי ש"ח מיתרת כלל ההכנסה החייבת לעיל 6,000חולק דיבידנד בסך  2015ובשנת 

נקבע כי רווחי שערוך (עודפים שלא  ובמסגרתאשר חוק, השומות פורסם בר 2013חודש אוגוסט ב  .ד
התחייבו במס חברות מהסוג שקבע שר האוצר בסכום העולה על מיליון שקלים חדשים המחושב 

מנגנון של מכירה ורכישה    באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס) יהיו ברי מיסוי וזאת בהתבסס על
שערוך ומשערוך זה גם חולקו רווחים. בהתאם, נקבעה הוראה רעיונית של נכס בכל עת שבוצע לגביו 

(שבח ורכישה) לעניין מס שבח לגבי זכות במקרקעין או זכות באיגוד   מקבילה בחוק מיסוי מקרקעין
מקרקעין שבשלה נרשמה בדוחות הכספיים של החברה חלוקה מרווחי שערוך כאילו הזכות נמכרה 

  .באותו יום ביום חלוקת רווחי השערוך ונרכשה מחדש
  

לחקיקה האמורה, קיימות השלכות מס אפשריות על החברה, אולם הן אינן ניתנות לקביעה באופן 
  מעשי.

הקובע כי שיעור מס החברות  ,פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2016בתחילת חודש ינואר   .ה
). שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או 26.5%(במקום  25%יופחת לשיעור של 

התיקון אינו רלוונטי לשיעור המס המוטל על הכנסות מכוח . 2016בינואר,  1שנצמחה החל מיום 
הכנסה", יתרות  "מסים על IAS 12בהתאם להוראות . 1959-החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

אינן מביאות בחשבון את הוראות החוק האמור, מאחר  2015בדצמבר,  31המסים הנדחים ליום 
  וחקיקתו הושלמה לאחר סוף תקופת הדיווח.

  

המסים  ויותחקיקת החוק הייתה מושלמת למעשה עד לסוף תקופת הדיווח, אזי התחייב באם
אלפי ש"ח, והוצאות  2,588 -בסך של כ תוהיו קטנ 2015בדצמבר,  31ליום  הנדחים של החברה

ההשפעה על אלפי ש"ח ו 2,588 -המסים של החברה לשנה שנסתיימה באותו תאריך היו קטנות ב
  "ח.ש אלפי 2,645 -ב נה שנסתיימה באותו תאריך היה גדלשל החברה לש הרווח הכולל
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  בע"מ (ב.א.ז.)דורסל 

  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
  
  

  

  תומוחזק ותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חבר  .ה

  תומוחזק ותלחבר תהלוואו

  כללי )1(

חודשו מדי שנה חתמה החברה על הסכמי מימון עם חברה מאוחדת אשר  2005, בחודש מרץ  .א
  .אלפי ש"ח 56,088ות בסך כולל של שתי הלוואות נושאות ריבית בין חבר הועמדו םבמסגרתו

  

כנגד הסכמי , מאוחדת חברה עם חוב אגרות על החברה חתמה ,2012במהלך הרבעון הרביעי של שנת   .ב
 בין ריבית נושאות חוב אגרות שתי הועמדו במסגרתן אשרא' לעיל, 1המימון הנזכרים בסעיף 

  "ח:ש אלפי 53,166 של כולל בסך החברות
  

אלפי ש"ח, אשר נפרעה בהתאם ללוח הסילוקין, בתשלום  12,373: אגרת חוב בסך אגרת חוב א'
. הקרן לפי אגרת חוב 2013בינואר,  1שנים, כאשר מועד הפירעון הראשון הינו ביום  3רבעוני למשך 

זו, תהא צמודה במלואה לעליית מדד המחירים לצרכן, כך שבמועד הפירעון שולמה הקרן כשהיא 
וע במועד הפירעון, כשהיא מחולקת במדד הידוע במועד הקובע. בנוסף, הקרן מוכפלת במדד היד

  החל מהמועד הקובע ועד למועד הפירעון.  4.5%נושאת ריבית שנתית בשיעור 
  

אלפי ש"ח, אשר פירעון הקרן והריבית שתצטבר יבוצעו  40,793: אגרת חוב בסך אגרת חוב ב'
) במועד פדיונה 2( 2017בספטמבר,  30ביום  )1בתשלום אחד, באחד משני המועדים הבאים: (

המוקדם של אגרת החוב בהתאם להחלטת הלווה לפרוע בפירעון מוקדם את סכום הקרן (כולה או 
. הקרן לפי אגרת חוב זו, תהא צמודה במלואה 4.5%חלקה). שיעור הריבית השנתית תהא בשיעור 

רן כשהיא מוכפלת במדד הידוע במועד לעליית מדד המחירים לצרכן, כך שבמועד הפירעון תשולם הק
  הפירעון, כשהיא מחולקת במדד הידוע במועד הקובע.

  

 מאוחדת לחברה חוב אגרת  .ג
הנפיקה החברה אגרת חוב לחברה בת לטובת הלוואות מתאגיד בנקאי שנטלה  2015, ביוני 18ביום 

רע בתשלום אלפי ש"ח, אשר ייפ 17,250החברה הבת בתקופה המדווחת. סכום אגרת החוב הינו 
. הקרן לפי אגרת 2015בספטמבר,  30שנים, כאשר מועד הפירעון הראשון הינו ביום  6רבעוני למשך 

חוב זו, תהא צמודה במלואה לעליית מדד המחירים לצרכן. בנוסף, הקרן תישא ריבית שנתית 
  החל מהמועד הקובע ועד למועד הפירעון. 3%בשיעור 

  
  

  תנאי ההלוואות )2(

  בדצמבר 31ליום 

שיעור 
ריבית 
  שנתית

  

4 1 0 2  5 1 0 2  31/12/15   
   %  ש"חאלפי   ש"חאלפי 

  :לחברה מאוחדתהלוואות לזמן ארוך      
  בהצמדה 3-4.5  64,889   50,657 
  חלויות שוטפות -בניכוי    2,875   3,138 
 47,519   62,014     
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
  
  

  (המשך) תומוחזק ותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חבר  .ה

  הסדרים משותפים

חתמה החברה על הסכם מייסדים עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה (להלן:  2012במאי,  23 ביום )1(
הינו  5. תחום פעילותה של המדע ")5 המדע(להלן: "יקנעם בע"מ  5המדע  ת"), להקמת חברהשותף"

מהונה המונפק והנפרע  50% -מחזיקה ב החברהרכישת מקרקעין, אחזקה וניהול מקרקעין הנרכש. 
בהונה המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בה הינן  ההחזקות יתרת, כאשר 5 בהמדעומזכויות ההצבעה 

 מיליון 4 בסך בעלים הלוואת שותףוה החברה מבין"א כ העמידו, 5 המדעהקמת  במסגרת .השותףבידי 
  .4%+ פריים בשיעור שנתית בריבית"ח ש

  

  בדצמבר 31ליום 
4 1 0 2  5 1 0 2  

  ש"חאלפי   ש"חאלפי 
     
  השקעת בעלים  5,511   5,650 
  , נטובתקופהרווחים שנצברו   2,679   408 

 6,058   8,190    
  

  5 המדעע"י  ביקנעם בנכס חכירה זכויות רכישת )2(

"), המוכר(להלן: " לחברה קשור שאינו, שלישי צד עם בהסכם 5 המדע התקשרה 2012, במאי 29 ביום
, שנים 49 של מהוונת חכירה לתקופתביקנעם  תעשייה במבנה המוכר של החכירה זכויות לרכישת

שנים נוספות, בתנאים  49 -, לרבות זכות להארכת תקופת החכירה ל2043, באפריל 30 ביום המסתיימת
 17.25 של סך למוכר 5 המדע שילמהוהעברת החזקה בנכס  לרכישה בתמורהבעו במועד הארכה. יקיש

  "ח. ש מיליון
  

  5 המדע"י ע בנקאית הלוואה נטילת )3(

מיליון  10הלוואה מתאגיד בנקאי בסך  5נטלה המדע  2012 ,ביוני 13 ביוםלשם מימון רכישת הנכס,   .א
כשפירעון  ,1.9%שנים, ללא הצמדה, בריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  11ש"ח לתקופה של 

להבטחת . 2012 ,בספטמבר 30תשלומים רבעוניים שווים, החל מיום  44 -הקרן והריבית יבוצע ב
 , כמו גם את הסכמי השכירות שנחתמו בקשר אליו. את הנכס לטובת הבנק 5ההלוואה שעבדה המדע 

שנים,  10מיליון ש"ח לתקופה של  4הלוואה מתאגיד בנקאי בסך  5נטלה המדע  2015במרץ,  3ביום   .ב
, פירעון הקרן והריבית יבוצעו מדי רבעון החל מיום 2.92%ללא הצמדה, בריבית שנתית קבועה של 

 .2015ביוני,  30
לטובת  5מיליון ש"ח עבור המדע  11ד ולחוד ערבות מוגבלת בסכום של החברה והשותף העמידו ביח  .ג

 הבנק.
 . 5שיעבוד ספציפי בדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בקשר עם מבנה המדע   .ד

  
  

  ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ו

  . ')ב(סדרה  חוב אגרות החברה הנפיקה, 2014 ביוני 25 ביום )1(
אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') צמודות למדד המחירים לצרכן בתמורה  69,150החברה הקצתה 

  .2.8%אלפי ש"ח ובריבית של  68,381כספית נטו של 
  אלפי ש"ח. 769הוצאות ההנפקה של החברה הינן בסך של 
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
  
  

  (המשך) ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ו

  :2015בדצמבר,  31להלן מידע בדבר אגרות החוב (סדרה ב') ליום 
  

תאגיד 
  לווה

  סך החוב
  (באלפי ש"ח)

  תנאי ההלוואה
  לוח הסילוקין  מנגנון הצמדה  ריבית

היתרה הבלתי מסולקת   68,645  החברה
של אגרות החוב נושאת 

 2.8%ריבית ממוצעת של 
לשנה, אשר תשולם 
 30פעמיים בשנה בכל 

בדצמבר, החל  31 -ביוני ו
 2014בדצמבר,  31מיום 

 31 -ועד לפרעון האג"ח ב
  .2020בדצמבר, 

 –ריבית אפקטיבית 
3.09%.  

צמוד למדד 
המחירים 

  לצרכן

 31יתרת אגרות החוב ליום 
 69 -בסך של כ 2015 בדצמבר,

 5 -מיליון ש"ח עומדת לפירעון ב
תשלומים שנתיים שוווים צמודים, 

בדצמבר של  31אשר ישולמו ביום 
 2016-2020כל אחת מהשנים 

(כולל), (כל תשלום בשיעור של 
מהערך הנקוב של הקרן,  20%

 31התשלום הראשון יבוצע ביום 
והתשלום האחרון  2016בדצמבר, 

  ).2020דצמבר, ב 31יבוצע ביום 
  

  :פיננסיות התניות )2(
למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של אגרות החוב (סדרה ב') (ומילוי כל יתר ההתחייבויות על פי  עד

כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתניות פיננסיות , התחייבה החברה )שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')
 לתוספת ריבית, כדלקמן:אשר בהפרתן יהיו זכאים לפירעון מוקדם או 

, מוקדםמיליון ש"ח לפירעון  80 -ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מ  )א(
"ח ש מיליון 90 -מ יפחת כאמור העצמי וההון היהבמשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים. 

סך ההון העצמי  2015, רדצמבב 31נכון ליום  .ריבית לתוספת עילה זו תהא, כאמור תקופה במשך
 "ח.ש מיליון 171הינו המאוחד (בניכוי זכויות מיעוט) 

חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים בתוספת חוב  – נטו פיננסי חוב( נטו הפיננסי החוב בין היחס  )ב(
כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות אחרות נושאות ריבית, בניכוי 

משמעו ההון העצמי של  – נטו CAPנטו ( CAP -מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) ל
פיים המאוחדים, בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה, החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה הכס

לפירעון מוקדם, במשך תקופה של שני  75%בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים, לא יעלה על 
 עילה זו תהא, כאמור תקופה במשך 65% על יעלה האמור והיחס היהרבעונים רצופים אחרונים. 

 .55%נטו הינו  CAP -בין החוב הפיננסי נטו להיחס  2015, רדצמבב 31נכון ליום  .ריבית לתוספת
החודשים האחרונים  12 -סך הרווח התפעולי ב – EBITDA( EBITDA -בגין החוב הפיננסי נטו ל היחס  )ג(

שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס, מימון, פחת, הפחתות ומוניטין, כפי שמוצג 
לפירעון מוקדם, במשך תקופה של שני  12בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא יעלה על 

משך תקופה כאמור, תהא זו עילה לתוספת ריבית. ב 10יעלה על  האמור והיחס היהרבעונים רצופים. 
 .4הינו  EBITDA -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל 2015, בדצמבר 31נכון ליום 

) אלא בכפוף 1999 -החברה התחייבה כי לא תבצע חלוקה כלשהי (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  )ד(
  למגבלות שנקבעו בשטר הנאמנות ובכלל זה כי:

' לעיל (וביצוע החלוקה לא ג-'אמידה הפיננסיות כאמור בסעיפים החברה תעמוד באמות ה .1
 יפגע בעמידה זו).

 100 -ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לאחר החלוקה, לא יפחת מ .2
  מיליון ש"ח.

יצוין, כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, תהא רשאית החברה, בכל שנה קלנדרית,  .3
(שלא מרווחי שיערוך שנצברו החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב'))  לבצע חלוקה

מהרווח הנקי המצטבר של החברה החל ממועד הנפקת אגרות החוב  50%בסכום השווה לעד 
(סדרה ב') ועד למועד החלוקה בפועל. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד 

ן ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של מיליו 15נוסף בסך מצטבר שלא יעלה על 
 החברה שהצטברו, עובר להנפקת אגרות החוב (סדרה ב').
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 דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

  
  

  (המשך) ')ב(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ו

  (המשך) :פיננסיותהתניות  )2(

 60(מינוס) לתקופה העולה על  -BBBהחברה התחייבה על שמירת רצף הדירוג. עדכון הדירוג לדרגה   )ה(
ימים רצופים, תהא עילה לפירעון מיידי. היה והדירוג האמור יעודכן בדרגה אחת מתחת לדירוג 

 (פלוס), תהא זו עילה לתוספת ריבית. +BBBהבסיס 
, בגין כל חריגה מהתניה פיננסית, ולא תעלה על לשנה 0.5%תוספת ריבית, משמעה תוספת בשיעור   )ו(

1.5%. 
, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות ע"פ שטר ולמועד אישור הדוחות הכספיים נכון למועד הדוח

  .ו/או להתאמה בשיעור הריבית הנאמנות ולא התקיימו עילות להעמדה לפירעון מיידי
  

  

  דיווחה בתקופת אירועים  .ז

 חלוקת דיבידנד )1(

"ח. הדיבידנד מיליון ש 6החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2015במרץ,  29ביום 
  .2015באפריל,  19ביום שולם האמור 

  

 חידוש התקשרות החברה בהסכם שכירות עם סינאל )2(

אישר דירקטוריון החברה את חידוש התקשרותה של החברה בהסכם שכירות עם  2015במאי,  26ביום 
), לפיו החברה "סינאל"סינאל מלל פייוויי בע"מ, אשר החברה רואה בה כבעלת השליטה בה (להלן: 

מ"ר, לתקופה  117 -מ"ר ומחסנים של כ 1,638 -תמשיך להשכיר לסינאל במבנה א' שטח משרדים של כ
ש"ח (דמי שכירות, דמי  78,389בתמורה לסך חודשי כולל של  2015באוגוסט,  1שנים החל מיום  3של 

  ניהול ואחזקה וחניות) ובצירוף מע"מ כדין, צמוד למדד המחירים לצרכן.
 

 אזור במבנהבקומת הקרקע  יחידה מכירת )3(

מ"ר במבנה  497ח של השלימה החברה עסקה למכירת יחידה בקומת הקרקע בשט 2015בנובמבר,  1ביום 
אלפי ש"ח  4,383 -אזור, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה, בתמורה לסך של כ

  ובתוספת מע"מ. 
  

  

  דיווחה תקופתלאחר  אירועים  .ח

  התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית )1(

מהון המניות המונפק  50%בהסכמים לרכישת מניות המהוות  החברה התקשרה 2016בינואר,  24ביום 
  ), אשר הינה:"המניות הנרכשות"והנפרע של חברה פרטית שהתאגדה בישראל (להלן: 

קומות (כולל קומת קרקע) למשרדים ותעשייה, בשטח  4בעלת זכויות החכירה המהוונות בבניין בן   )א(
  )."הנכס"מ"ר הממוקם ביבנה (להלן:  18,180מ"ר, על פני מגרש בשטח של  21,282בנוי כולל של 

  וכן עוסקת בהשכרתו. משמשת כחברת הניהול של הנכס  )ב(

  פועלת לרכישת חשמל בצובר מחברת החשמל במתח גבוה ושיווקו במתח נמוך לשוכרים בנכס.   )ג(
  ). "חברת היעד"(להלן: 

  
מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם עם צד  49%יצוין, כי מניות המהוות 

, בהתאמה) ומניות "ההסכם"ולהלן:  "המוכר"שלישי בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן: 
מניות מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם עם בעלת יתרת ה 1%המהוות 

 "בעל המניות הנוסף"בחברת היעד, שהינה צד שלישי, בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן: 
  , בהתאמה). "הסכם בעלי המניות"ולהלן: 
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
  
  

  (המשך) דיווחה תקופתלאחר  אירועים  .ח

  (המשך) פרטית התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה )1(

  :עיקרי העסקה ופרטים נוספים

  ). "התמורה"מיליון ש"ח (להלן:  17.2 -בתמורה למניות הנרכשות, שילמה החברה סך של כ )1(
מיליון ש"ח מתוך התמורה הופקד בנאמנות עד  1.5 -יצוין, כי בהתאם להוראות ההסכם, סך של כ

  לקבלת האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל.
מהשטחים בנכס מושכרים לשוכר יחיד ושטחים נוספים מושכרים למספר  76%, הדוחנכון למועד  )2(

  שוכרים.

מיליון ש"ח, אשר  2.8 -במועד חתימת ההסכם, הועמדה לחברה הלוואה מחברת היעד בסך של כ )3(
  . לא נקבע מועד לפירעון ההלוואה האמורה.  3.4%הריבית בגינה הינה בשיעור פריים+ מרווח של 

  צוין, כי ההסכם כולל מצגים והוראות לעניין שיפוי, הכול כמקובל בהסכמים מעין אלו. י )4(

כאמור, החברה התקשרה גם בהסכם בעלי המניות, המסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבעל  )5(
  המניות הנוסף, במסגרתו נקבע, בין היתר, כדלקמן:

 כל צד ימנה כמות זהה של דירקטורים לדירקטוריון חברת היעד.  )5.1(
ימים למכור לחברה את החזקותיו  180לבעל המניות הנוסף ניתנה אופציה לתקופה של  )5.2(

 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 17.15בחברת היעד בתמורה לסך כולל של 
והעמדת  Tag alongהסכם בעלי המניות קובע הוראות כמקובל בהסכמים מעין אלו, לרבות  )5.3(

  מימון לפעילותה של חברת היעד.

 :ם מדוחותיה הכספיים של חברת היעדלהלן נתונים עיקריי )6(
 13,004הסתכמו לסך  2014בדצמבר,  31הכנסות ורווח נקי של חברת היעד בשנה שנסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 5,436 -אלפי ש"ח ו
הסתכמו  2014בדצמבר,  31שנה שהסתיימה ביום סך הנכסים וסך ההתחייבויות של חברת היעד ב

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 61,230 -אלפי ש"ח ו 93,155לסך 

) למימון הנכס, שיתרתן למועד "הבנק"יצוין, כי חברת היעד נטלה הלוואות מתאגיד בנקאי (להלן:  )7(
נק מיליוני ש"ח, אשר להבטחת פירעונן הועמדו לטובת לב 45 -הינה בסך של כההתקשרות כאמור 

שעבודים על זכויות חברת היעד בנכס ובמקרקעין עליהם הוקם הנכס. כמו כן, בעלי המניות של 
חברת היעד ובכללם החברה מעמידים ערבות לטובת הבנק בקשר עם פירעון ההלוואות האמורות 

  לפי שיעור החזקתם בחברת היעד. 

  בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה ממקורותיה העצמאיים. )8(
  
  

  נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי )2(

), שעיקרי תנאיה הינם "הבנק"הלוואה מתאגיד בנקאי (להלן:  החברה נטלה 2016בפברואר,  11ביום 
  כדלקמן:

מיליון ש"ח, ללא הצמדה. פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלום אחד  30סך קרן ההלוואה הינו   )א(
  .2020 ,באוגוסט 10ביום 

. הריבית בגין ההלוואה 0.95%בתוספת מרווח בשיעור  ההלוואה תישא ריבית שנתית פריים  )ב(
  . 2016 ,במרץ 31די רבעון, החל מיום תשולם מ

להבטחת ההלוואה ישמשו את הבנק בטוחות שהועמדו לו ע"י החברה בגין הלוואות שנטלה ממנו   )ג(
שעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום על מבנה א', מבנה ב' ומבנה ד' וכן הסכמי שכירות  - החברה

  שנחתמו בקשר אליהם.
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  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
  
  

  דיווח (המשך)ה תקופתלאחר  אירועים  .ח

  סינאל עם ניהול הסכם חידוש )3(

חידוש ועדכון התקשרותה  האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אושר על ידי 2016בפברואר,  25ביום 
של החברה בהסכם עם סינאל מלל פייוויי בע"מ, אשר החברה רואה בה כבעלת השליטה בחברה (להלן: 

, במסגרתו תספק סינאל לחברה שירותי 2016בפברואר  13שנים, החל מיום  3), לתקופה של "סינאל"
  )."הסכם הניהול"ניהול, באמצעות נותני שירותים (לרבות נושאי משרה) מטעמה (להלן: 

  הינם כדלקמן:תנאיו של הסכם הניהול 

סינאל לחברה שירותי ניהול, כפי שיידרשו לחברה מעת לעת ובכלל  תספקבמסגרת הסכם הניהול,   )א(
זה, מתן ליווי לפרויקטים לבנייה (ככל שקיימים), טיפול בגיוס אשראי למימון הבנייה, קשר 

וע, שירותי חשבות, סמנכ"ל כספים וליווי פיננסי, וליווי מול מרכז השקעות והגשת דו"חות בביצ
מציאת שוכרים, ניהול מו"מ וקיום קשר שוטף בכל הנוגע להשכרת שטחים ואחזקתם, שירותי 

  ניהול, אחזקה ותפעול של נכסי החברה. 

כמו כן, הסכם הניהול כולל תשלום בגין תקורות, לרבות, דמי שכירות ואחזקת מבנה, הוצאות   )ב(
 ומשרדיות, שירותי מזכירות ורכבים.ארנונה, חשמל 

 12, ועד חלוף שלוש שנים, דהיינו, עד ליום 2016בפברואר  13תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום   )ג(
ימים  90. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם הניהול בהודעה של 2019בפברואר 

  מראש.

 123,627ודשיים קבועים בסך של בתמורה למתן השירותים, תשלם החברה לסינאל, דמי ניהול ח  )ד(
ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו המדד הידוע 

 ). "התמורה")  (להלן: 2016בינואר  15ביום 
  

  החלטה בדבר חלוקת דיבידנד )4(

ש"ח. הדיבידנד מיליון  7החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2016במרץ,  16ביום 
  .2016באפריל,  12ישולם ביום 

  
  

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  

  פרטים נוספים על התאגיד
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  בע"מ דורסל (ב.א.ז.)

  פרטים נוספים על התאגיד

  

 

  ")החברה" (להלן: בע"מ דורסל (ב.א.ז.)    : שם החברה

  06-21128-51   :מס' חברה ברשם

  20692 יקנעם 142, ת.ד. 2המדע     : החברהכתובת 

  9890484-04  : פקס   9596777-04      :טלפון

  2015בדצמבר  31    : תאריך המאזן

  6201במרץ  16    : תאריך הדוח
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 תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים   :א10תקנה 
  .הדירקטוריון לדוח 3 סעיף אהר

  

 הערך ניירות בתמורת שימוש   :ג10תקנה 
ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') וזאת  69,150,000הנפיקה החברה  2014ביוני  25ביום 

  "). ההנפקה תמורתש"ח (להלן: " 69,150,000בתמורה לסך כולל ברוטו של 

מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה כאמור שימש את החברה למימון רכישת  21 -סך של כ

  )."תורן"תורן חברה לפיתוח ונכסים בע"מ (להלן: 

 50%ש"ח מתוך תמורת ההנפקה כאמור, שימש את החברה למימון  מיליון 17.2 -של כסך 

א' לדוחות הכספיים המאוחדים 24רכישת קריית יבנה בע"מ. לפרטים נוספים ראה ביאור 

  .2015בדצמבר,  31של החברה ליום 

  

  לתאריך המאזן כלולותרשימת השקעות בחברות בת ובחברות    :11 תקנה

  

  שיעור ההחזקה

  

 סעיףראה  ,ועיקריהן ולתורן 5 להמדע, רעננה לדורסלשניתנו  הלוואות יתרת בדבר פרטיםל
   .2015בדצמבר,  31ליום  נוסף לדוחות הכספיים הנפרדיםמידע  בפרק 'ה

  
  הדיווח בשנת כלולות ובחברות בת בחברות בהשקעות שינויים:         12 תקנה

  .כלולותבשנת הדיווח לא חלו שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות 

   

  מהן לתאריך המאזן חברההוהכנסות  כלולותהכנסות של חברות בנות ו  :13תקנה 

  ,ריביתמ חברהה הכנסות
 אלפי ש"ח

דמי מ חברהה הכנסות
 אלפי ש"ח, ניהול

 דיבידנד
 שם החברה רווח

אחרי 
31/12/15  

עד 
31/12/15  

אחרי 
31/12/15  

עד 
31/12/15  

    לפני מס  אחרי מס

 רעננה דורסל 2,829  1,873  382  273   68 1,602   488 

  תורן  8,948   6,245   4,000   -   -  290   119

  5המדע   6,152   5,358   -   180   45  222   65
   

  מועדי וסיבות הפסקת המסחר -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה    :20תקנה 

, למעט הפסקות מסחר בניירות הערך של החברהבמהלך שנת הדוח לא הופסק המסחר 
  . עיתייםדוחות בעת פרסום קצובות 

  

ערך מאזני 
  מותאם

  אלפי ש"ח

עלות 
, מתואמת

  "חש אלפי

ערך  סה"כ
  נקוב ש"ח

  סוג מניה  מס' מניות

 מס' המניה בבורסה
לניירות ערך בתל 

  אביב בע"מ
  (להלן: "הבורסה")

  שם החברה

 בע"מ רעננה דורסל -  רגילות 10,000 10,000 10 26,973
  (להלן: "דורסל רעננה")

  תורן  -  רגילות  299,850  1,291,000  1,291  50,594

  -  רגילות  100  100  -  3,384
יקנעם בע"מ  5המדע 

  ")5(להלן: "המדע 

שער בבורסה 
  לתאריך המאזן

בסמכות למנות 
  דירקטורים

  נייר הערך  בהון  בהצבעה

  רעננה דורסל 100% 100%  הדירקטורים כל  נסחרת לא

  תורן  100%  100%  הדירקטורים כל  נסחרת לא

  5המדע   50%  50%  הדירקטורים כל  נסחרת לא



 

 

   לנושאי משרה בכירהו עניין לבעלי תגמולים   :21תקנה 

אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה, ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה (באלפי לכל  2015להלן פירוט תגמולים שניתנו במהלך שנת 

   ש"ח):

  

  

ציבורית שמניותיה רשומות למסחר  חברה ,"מבע פייוויי מלל סינאל, האם חברת לבין החברה בין ניהול הסכם במסגרת ניתנים השירותים כי, יובהר(*) 

 ישיר באופן תגמולים משולמים לא וכי) "סינאל"מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן:  80.01% -בבורסה ומחזיקה ב

  להלן. 22תקנה  גםראה  .המשרה לנושאי

אלפי ש"ח. מר חן זכאי  30 היה 2015בשנת . שכרו החודשי ברוטו של מר חן 2015בינואר,  7בחברה החל מיום מר מעוז חן מכהן כסמנכ"ל נכסים (**) 

, 2016במרץ,  16 -ו 14. בישיבת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר נערכו ביום ם חורגים מהמקובל (לרבות רכב וטלפון נייד)נלתנאים נוספים שאי

  .2015בהתאמה, אושר מענק מיוחד בגין תרומתו לחברה בשנת 

  *) גמול לדירקטור.*(*

  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  סה"כ
  תפקיד  שם  'מס

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  מענקים  שכר
תשלום 
מבוסס 

  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

  ריבית  עמלה
דמי 

  שכירות
גמול 

  דירקטורים

   גבי בוגנים  .1
ראה תקנה  מנכ"ל 

 להלן 22
-  -  -  -  342 (*)  -  -  -  -  -  342  

סמנכ"ל   וייס-שרון מוטעי  .2
 כספים 

ראה תקנה 
 להלן 22

-  -  -  -  349 (*)  -  -  -  -  -  349   

סמנכ"ל   מעוז חן (**)  .3
  נכסים 

ראה תקנה 
  להלן 22

-  550  82  -  -  -  -  -  -  -  632  

יו"ר   (***) דן אלון  .4
 דירקטוריון 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  86   86  



 

 

   (המשך) לנושאי משרה בכירהו עניין לבעלי תגמולים   :21תקנה 

של החברה בגין  הדירקטורים תשבעל נלוותוהוצאות  שכר 2015שילמה בשנת  החברה

 דירקטוריון"ר ליו שולמו"ח ש אלפי 86 -כ מתוכם"ח, ש אלפי 513 -כשל  סך כהונתם

למעט הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, הגמול השנתי וגמול השתתפות בישיבה  .החברה

הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול  לדירקטורים של החברה, אינו עולה על

דירקטורים ") (ולרבות לתקנות הגמול(להלן: " 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

ם אודות גמול שאושר לדירקטורים, אייל בוגנים וארז ). לפרטישהינם בעל השליטה וקרוביו

  להלן. 22בוגנים ראה תקנה 

מהגמול הקבוע,  50% -מר דן אלון, יו"ר דירקטוריון החברה זכאי לגמול שנתי הגבוה ב

בהתאם לתקנות הגמול וכן לגמול השתתפות בסכום הקבוע בתקנות הגמול, כנוסחן טרם 

  ).ת הגמול בנוסחן הקודם""תקנו(להלן:  2008תיקונן בפברואר 

  . להלן 22ראה תקנה  ,סינאללפרטים אודות הסכם ניהול עם 

  

   השליטה בחברה :א'21תקנה 

מהונה המונפק של  80.01% -נכון לתאריך המאזן, למיטב ידיעת החברה, מחזיקה סינאל בכ

החברה ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בסינאל הינו מר גבי 

מהון המניות המונפק והנפרע של סינאל ומזכויות ההצבעה בה,  63.25% -בוגנים, המחזיק ב

לאור  בוגנים. יגב בשליטתו המלאה של מרת ופרטי ותבאמצעות חברבמישרין וכן בעקיפין 

  האמור, החברה רואה במר גבי בוגנים כבעל השליטה בחברה.

  

  שליטה בעלי עם עסקאות  :22תקנה 

  )"החברות"חוק (להלן:  1999-) לחוק החברות, התשנ"ט4( 270המנויות בסעיף  עסקאות

  סינאל עם ניהול הסכם .1

התקשרות מניות החברה את  בעליאישרה האסיפה הכללית של  2013באפריל,  14 ביום

 2013בפברואר,  13מיום החל הסכם ניהול עם סינאל לתקופה של שלוש שנים ב החברה

סינאל לחברה שירותי ניהול סיפקה , במסגרתו )"ההסכם": זה 1בסעיף  (להלן

אלפי ש"ח, צמוד  75.9(באמצעות עובדים ונושאי משרה בסינאל) בתמורה לסך של 

) 1ם הינם כדלקמן: (תנאי ההסכ עיקרי. למדד המחירים לצרכן ובתוספת מע"מ כדין

ה, אם וככל ליווי פרויקטים לבניי כוללים, בין היתר,שירותי הניהול  על פי ההסכם,

יה, קשר וליווי מול מרכז השקעות יגיוס אשראי בנקאי למימון הבנטיפול בשקיימים, 

, שוכרים מציאת, פיננסי וליווי סמנכ"ל כספים, חשבותרותי יוהגשת דוחות ביצוע, ש

 שירותי, ואחזקתם שטחים להשכרת הנוגע בכל שוטף קשר וקיום ומתן משא ניהול

, תקורות הכוללות בין היתר דמי שכירות נכסי החברהשל  ותפעול אחזקה ניהול,

(להלן  ואחזקת מבנה, הוצאות ארנונה, חשמל ומשרדיות, שירותי מזכירות ורכבים

בעלי התפקידים בסינאל  והיקף עבודתם לצורך מתן ) 2; ()"השירותים"זה:  1בסעיף 

ימי עבודה  4 - (מר גבי בוגנים) כדלקמן: מנכ"ל סינאלהינם שרותי הניהול לחברה 

 ;ימי עבודה חודשיים 8 -וייס) -(גב' שרון מוטעי סמנכ"ל כספים של סינאל ;חודשיים

ימי  4 - מנהל התפעול של סינאל ;ימי עבודה חודשיים 10 -חשבונות בסינאל  תמנהל

) במקרה בו סינאל תחליף את מי מבעלי התפקידים, ייבחן על ידי 3עבודה חודשיים; (
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ון החברה הצורך בסיום הסכם הניהול ומכל מקום החלפת ועדת התגמול ודירקטורי

) כל אחד 4( המנכ"ל ו/או סמנכ"ל הכספים תהא כפופה לאישורים הנדרשים על פי דין;

  יום מראש.  90בהודעה של  ,מן הצדדים רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת

ובשל כך (בסינאל בהיותו בעל השליטה  ,סינאל, בהיותה צד להסכם וכן מר גבי בוגנים

  . התקשרות בהסכם, הינם בעלי עניין אישי במנכ"ל החברהובהיותו  )בחברה

, לרבות לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר אישור נוספים לפרטים

 ,2013באפריל,  14ומיום  2013, באפריל 11 מיום יםמיידי יםדיווח אהר ההתקשרות,

(מידע זה מהווה  בהתאמה ,2013-01-036187 -ו 2013-01-033361 אסמכתא' מס

  ).ההפניה דרךהכללה על 

 וזאת"מ, מע ללא"ח ש אלפי 921 סך לסינאל שולם 2015 בשנת ניהול שירותי בגין

  .בהסכם שנקבעו לתנאים בהתאם

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את חידוש ועדכון 2016בפברואר  25ביום 

, במסגרתו, תשלם החברה 2016בפברואר  13מיום  שנים, החל 3ההסכם לתקופה של 

ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן  123,627לסינאל דמי ניהול חודשיים בסך של 

לצורך מתן התפקידים בסינאל בעלי של היקף עבודתם כמו כן,  ובתוספת מע"מ כדין.

י עבודה ימ 7 - (מר גבי בוגנים) כדלקמן: מנכ"ל סינאלגדל באופן שרותי הניהול לחברה 

 ;ימי עבודה חודשיים 10 -וייס) -(גב' שרון מוטעי סמנכ"ל כספים של סינאל ;חודשיים

ימי עבודה  4 -מנהל התפעול של סינאל ימי עבודה חודשיים;  12 –חשב בסינאל 

לפרטים נוספים, לרבות לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר  חודשיים.

בפברואר  25ומיום  2016בינואר  18מיידיים מיום אישור ההתקשרות, ראה דיווחים 

, בהתאמה (מידע זה מהווה 2016-01-034645 -ו 2016-01-012769, מס' אסמכתא: 2016

  הכללה על דרך ההפניה).

 בעל השליטהשל  קרוביולדירקטורים, שהינם  גמול מתן .2

אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2014באוגוסט  18ביום   .א

גמול) חידוש מתן גמול שנתי למר אייל בוגנים (בנו של מר גבי בוגנים) בגובה הת

 . 2015 ,בינואר 12שנים החל מיום  3לתקופה של  הגמולהגמול הקבוע בתקנות 

(לאחר שקיבל את אישור ועדת , אישר דירקטוריון החברה 2015במאי,  26ביום   .ב

 כדלקמן:מול) גהת

לנושאי משרה בחברה, הנמנים על בעל חידוש מתן פוליסת ביטוח אחריות  .1

 השליטה וקרוביו, קרי, למר גבי בוגנים, מר ארז בוגנים ולמר אייל בוגנים.

חידוש מתן גמול השתתפות בישיבה למר ארז בוגנים, בגין כהונתו כדירקטור  .2

 25בחברה, בגובה הסכום הקבוע בתקנות הגמול בנוסחן הקודם, החל מיום 

 . 2015ביוני 

-2015-01, מס' אסמכתא 2015במאי  26פים, ראה דיווח מיידי מיום לפרטים נוס

  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 029277

בוגנים ואייל בוגנים גמול שנתי  ארז דירקטוריםכל אחד מהל שולם 2015 בשנת

  "ח.ש אלפי 63וגמול השתתפות בישיבות בסך 



 

7 

 

 לרבות, משרה נושאי אחריות ביטוחפוליסת ו לשיפוי התחייבות אודות לפרטים .3

 .להלןא' 29 תקנה ראה, וקרובו השליטה בעל שהינם, משרה ונושאי לדירקטורים

  עסקאות אחרות

  סינאל עם שכירות הסכם

אישר  2015, במאי 21 ביום הביקורת ועדת אישור שנתקבל לאחר, 2015 במאי 26 ביום

 להשכרת, סינאל עם שכירות הסכםב חידוש התקשרות החברה החברה את דירקטוריון

א' באזור התעשייה  במבנה מ"ר, 117 -ומחסנים של כ "רמ 1,638 -כ שלמשרדים  שטח

. )"הנכס"זה:  בסעיף (להלן  2015, באוגוסט 1, שתחילתה ביום שנים 3בת , לתקופה ביקנעם

ש"ח  78,389של  ים בסךחודשי דמי שכירותבתמורה להשכרת הנכס משלמת סינאל לחברה 

, צמודים וחניות)אחזקה  ,דמי ניהולכדין (דמי השכירות כוללים תשלום עבור  בצירוף מע"מ

בהיותו בעל השליטה  ,למדד המחירים לצרכן. סינאל, בהיותה צד להסכם וכן מר גבי בוגנים

  , הינם בעלי עניין אישי בעסקה. ומנכ"ל החברה )ובשל כך בחברה(בסינאל 

דיווח מיידי  אהר ת ודירקטוריון החברה,לרבות לנימוקי ועדת הביקור לפרטים נוספים,

 דרך על הכללה מהווה(מידע זה  2015-01-029136אסמכתא מס'  2015במאי,  26מיום 

  ).ההפניה

עד למועד אישור הדירקטוריון כאמור, היה בתוקף הסכם השכירות הקודם עם סינאל 

. לפרטים נוספים ראה תקנה 2013 ,במאי 22שאושר ביום על ידי דירקטוריון החברה ביום 

, מס' 2015במרץ  24, כפי שפורסם ביום 2014לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  22

  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 2015-01-058993אסמכתא: 

  

  האפשר לתאריך  לסמוך ככ משרה ונושאין יעני יהמוחזקים ע"י בעל אחריםמניות וני"ע  :24תקנה 
   דוח ה

אודות מניות החברה המוחזקות בידי בעלי עניין או נושאי משרה בכירה בחברה,  לפרטים

 מהווה זה(מידע  206-01-005215, מס' אסמכתא 2016, בינואר 7מיום ראה דיווח מיידי 

  ).ההפניה דרך על הכללה

  

  המיריםוניירות ערך  הון המניות  :א24תקנה 
' מס, 2014 ביוני 25 מיום מיידי דיווח' ר, החברה של הערך ניירות מרשם אודות לפרטים

  ). ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  2014-01-098637: אסמכתא

  

   1המניות בעלי מרשם   :ב24תקנה 
' מס, 2014 ביוני 25 מיום מיידי דיווח' ר, החברה של הערך ניירות מרשם אודות לפרטים

  ).ההפניה דרך על הכללה מהווה זה(מידע  2014-01-098637: אסמכתא

  

  החברהמען    :א25תקנה 
  20692מיקוד  142קנעם, ת.ד. י 2רח' המדע 

  04-9890484 :פקס    04-9596777טלפון: 

   dorsel.co.ilinfo@דואר אלקטרוני:  

   

                                                 
  המוחזקות בידי החברה. 212,136מניות רדומות בע.נ.  ללא 1
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  חברהההדירקטורים של    :26תקנה 

  

  'מס
 שם

  הדירקטור
  .ז.ת מספר

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

   כתבי
  דין-בי

  נתינות

 חברות
 או בוועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 תלוי בלתי

 דירקטור/ 
  חיצוני

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה
  בה עניין בעל של

 התאריך
 החלה שבו

 כהונתו
 כדירקטור

  החברה של

  השכלה
שנים האחרונות  5 -עיסוק ב

ופירוט תאגידים בהם משמש 
  כדירקטור

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
  בחברה

ארלוזורוב  22.11.1966 22642425  אלון דן  .1
, תל 152

  אביב

תואר ראשון  בוגר  14.08.2011  לא  לא  לא  לא  ישראלית
אונ' מבמשפטים 

שפילד (אנגליה), 
  דין רךעוכ מוסמך

 לקתשותף אקוויטי ומנהל מח
 -מ. פירון ושות'  -ניירות ערך 

 אפריל לחודש עדעורכי דין 
(משרד המשמש  2011

חברה בדיני ני"ע), לכיועמ"ש 
 2012ועד יוני  2011בין יוני 
בפועלים אי.בי.אי הועסק 
   , כיום עו"ד עצמאיחיתום

  לא

יצחק   .2
  זינגר

, 11מאפו  14.07.1946 003833993
הרצליה ב' 

46591  

 ועדת  ישראלית
  השקעות

 בעל  לא
 מומחיות

 חשבונאית
  ופיננסית

יו"ר דירקטוריון  
  סינאל 

תואר ראשון  בוגר  12.7.2006
)B.A.(  בכלכלה

אונ'  –וחשבונאות 
תל אביב. מוסמך 

  רואה חשבון

סנו מפעלי  "ר דירקטוריון יו
 כנפייםב , דח"צס בע"מוברונ

דירקטור אחזקות בע"מ, 
  באלקטרה נדל"ן בע"מ

  לא

רח' הרצוג  21.10.1937 3923117  מאיר אורי  .3
, תל 18

אביב, 
62915  

ועדת   ישראלית
, ביקורת

ועדה לבחינת 
הדוחות 

הכספיים, 
  ועדת תגמול 

 דירקטור
  תלוי בלתי

תואר ראשון  בוגר  12.10.2007  לא  לא
)B.A.(  בכלכלה

ומדעי המדינה 
אונ'  העברית מה

בירושלים, תואר 
במנהל ) .M.B.A(שני 

אונ' תל  –עסקים 
  אביב.

  לא  

אייל   .4
  בוגנים

רח' הזוהר   10.06.1979  036407963
, תל 33

  אביב

סמנכ"ל משאבי   לא  לא  לא   ישראלית
  בסינאל  שאנו

בוגר מדעי   17.08.2008
ההתנהגות 

והחטיבה לניהול 
 -משאבי אנוש 

  המכללה למינהל

דירקטור בסינאל, מראיין 
  מועמדים בחברת אדם מילא

כן, בנו של 
גבי בוגנים 

מנכ"ל 
החברה 

ואחיו של 
ארז בוגנים, 

 דירקטור
  בחברה
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  מס'
שם 

  הדירקטור
  מספר ת.ז.

תאריך 
  לידה

מענו 
להמצאת 

  כתבי 
  דין-בי

  נתינות

חברות 
בוועדה או 
ועדות של 

  הדירקטוריון

דירקטור 
בלתי תלוי 
/ דירקטור 

  חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

או כשירות 
  מקצועית

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 

שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 
  של בעל עניין בה

התאריך 
שבו החלה 

כהונתו 
כדירקטור 
  של החברה

  השכלה
האחרונות שנים  5 -עיסוק ב

ופירוט תאגידים בהם משמש 
  כדירקטור

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
  בחברה

שד'  05.01.1975 032027922  בוגנים ארז  .5
ההשכלה 

ב', דירה  17
162 ,

סנטרל 
פארק 
(מגדל 
תל צפוני) 

 אביב
67890  

סמנכ"ל שיווק   לא  לא  לא  ישראלית
בינלאומי ופיתוח 

  עסקי בסינאל

26.06.2012  LLB  במשפטים

 Essexמטעם אונ' 
 LLB(אנגליה), 

במשפטים מטעם 
אונ' ירושלים, בוגר 

ניהול פיננסי 
למנהלים מטעם 
אונ' ת"א, בוגר 

ניהול פיננסי 
למנהלים בכירים 

"בהצלחה" מטעם 
  אונ' ת"א

סמנכ"ל שיווק בינלאומי 
ופיתוח עסקי בסינאל, בעלים 

ושותף במשרד עו"ד בוגנים, 
ושות' משרד עו"ד, שגב תושיה 

בעלים של משרד עו"ד ארז 
בוגנים, איש עסקים פרטי 

 NPLH Call Homeבחברת 
  מומחים גדולים

כן, בנו של 
גבי בוגנים 

מנכ"ל 
החברה 

ואחיו של 
 אייל

בוגנים, 
 דירקטור

  בחברה

רח' ההר  07.05.1967 022990402  שרית כהן  .6
, כוכב 26

יאיר, 
44864  

ועדת   ישראלית
ביקורת, 

לבחינת  ועדה
הדוחות 

הכספיים, 
 ועדת תגמול

וועדת 
  השקעות

דירקטורית 
  חיצונית

 תבעל
 מומחיות

 חשבונאית
  ופיננסית

בוגרת חשבונאות   11.07.2015  אין
אונ' וכלכלה מטעם 

 LLB, ירושלים
במשפטים מטעם 

מכללת שערי משפט 
(מסלול רואי 

 לימודי, חשבון)
 ןמקרקעי שמאות

(מכללה  "ןונדל
, בתל אביב למינהל
  )אקדמאים מסלול

סמנכ"ל כספים בנקסטקום 
בע"מ. מכהנת כדירקטורית 
בבינקסט בע"מ ובפוטוטק 

  בע"מ.
, 2014עד לחודש דצמבר 

כיהנה כדירקטורית בתשתיות 
  נפט ואנרגיה בע"מ.

  לא

רוטשילד   31.01.1966  022365522  אלי לביא  .7
, תל 45

  אביב

ועדת   ישראלית
ביקורת, 

ועדה לבחינת 
הדוחות 

הכספיים, 
  ועדת תגמול

דירקטור 
  חיצוני

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
  ופיננסית

מנהל עסקים  MBA  6.9.2015  אין
מטעם אוניברסיטת 

בוסטון, בוגר 
הנדסת 

אלקטרוניקה 
  מטעם הטכניון.

אי. אמ. סי חברה  מנכ"ל 
, עד לניהול השקעות בע"מ

כיהן  2012לחודש דצמבר 
כמנכ"ל ארזים השקעות בע"מ 

כיהן  2011יולי ודש ועד לח
בארזים השקעות  כסמנכ"ל

  בע"מ.
 מכהן כדירקטור בתאגידים 

אי. אמ. סי חברה לניהול 
השקעות בע"מ, לביא את 

לביא חיתום וניהול השקעות 
  בע"מ

  לא
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  :הדוח בתקופת הסתיימה שכהונתם בחברה דירקטורים

  

  חברהשל ה בכירה משרה נושאי   :א26תקנה 
 

 

  'מס
 שם

  הדירקטור
  נתינות  לידה תאריך  .ז.ת מספר

 או בוועדה חברות
 של ועדות

  הדירקטוריון

 בלתי דירקטור
 דירקטור/  תלוי

  חיצוני

 מומחיות בעל
 חשבונאית

 או ופיננסית
  מקצועית כשירות

 שבו התאריך
 כהונתו החלה

 של כדירקטור
  החברה

תאריך סיום 
  כהונה

בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

  בחברה

ועדת ביקורת, ועדה   ישראלית 23.11.1939 070042544  עזריה דוד  .1
לבחינת הדוחות 
הכספיים, ועדת 

  תגמול,  ועדת השקעות

 מומחיות בעל  חיצוני דירקטור
 חשבונאית

  ופיננסית

  לא  11.07.2015  12.07.2006

מיכל   .2
 -צוקרמן
  שחורי

ועדת ביקורת, ועדה    ישראלית  05.08.1955  53550679
לבחינת הדוחות 

  הכספיים, ועדת תגמול

 דירקטורית
  תחיצוני

  לא  11.07.2015  12.07.2006  לא

  מס'
נושא שם 

המשרה 
  הבכירה

  תאריך לידה  מספר ת.ז.
תאריך 
תחילת 
  כהונה

 ו בחברה, בחברתתפקיד
חברה בבת שלה, ה
בעל ורה שלה, או בקש

  עניין בה

בעל עניין 
  בחברה

בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה אחר או 
של בעל עניין 

  בחברה

  שנים האחרונות 5 -עיסוק ב  השכלה

"ל החברה, מנכ"ל מנכ  1995  17.08.1966  0626642425  גבי בוגנים  1
סינאל, יו"ר דירקטוריון 

  אנטקו בע"מ

בעל השליטה,   כן
אביהם של אייל 

  וארז בוגנים

    אקדמית חלקית בתחום מדעי המחשב

-מוטעי שרון  .2
  וייס 

וכן סמנכ"ל כספים,   28.11.2012  04.02.1973  028888774
אחראית על סיכוני שוק, 

  סמנכ"ל כספים בסינאל

במנהל עסקים  ).B.A(בעלת תואר ראשון   לא  לא
המסלול האקדמי,  -וחשבונאות 

תואר בעלת ראשל"צ,  -המכללה למנהל 
-בר 'במשפטים מטעם אונ ׂ) .M.A(שני 

 –אילן, בעלת תעודה בנושא דירקטורים 
לשכת רואי החשבון בישראל, מוסמכת 

  רואת חשבוןכ

דירקטורית דירקטורית באנטקו, 
, סמנכ"ל כספים בסינאלבתורן, 

דירקטורית בלתי תלויה בנצבא 
  בע"מ 1995החזקות 

תל ' מאונ) .B.A(תואר ראשון  בוגר  לא  לא  סמנכ"ל נכסים  07.01.2015  19.01.1977  033647603  מעוז חן  .4
הל נבמ) .M.B.A(, תואר שני אביב

בעל תעודת . המכללה למנהלעסקים, 
  יועץ השקעות.

נותן שירותים חיצוני לחברה 
ומנכ"ל אפריקה ישראל ניהול 

  קרנות נאמנות בע"מ.

 ) במנהל עסקים.M.B.Aבעל תואר שני (   לא   לא  חשב החברה  28.11.2012  20.10.1972  029730637  פלס  תומר  .3
 ילימוד בוגרמטעם אונ' חיפה, 

, מוסמך מכללה למנהלבחשבונאות 
  כרואה חשבון

חשב חברות בנות בסינאל, מנהל 
ביקורת במשרד רו"ח בריטמן 

אלמגור, זהר ושות', ביקורת 
  זיו האפט ושות' BDOבמשרד רו"ח 

מבקר פנים מבקר פנים,   23.07.2006  02.11.1944  072608235  עזרא יהודה  .5
   של סינאל

' חיפה, מאונ) .B.A(תואר ראשון  בוגר  לא  לא
הל עסקים, אונ' נבמ) .M.B.A(תואר שני 
  ואה חשבוןכר מוסמךתל אביב. 

 -בעל משרד "עזרא יהודה 
ייעוץ, בקרה וניהול  -רוזנבלום 
  סיכונים"
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   מורשי חתימה עצמאיים  : ב26תקנה 

    לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.    

  
   ווכתובת המבקרהחשבון  הרוא  : 27תקנה 

, 5648ת.ד  33284חיפה  ,5רח' מעלה השחרור  -ושות' רואי חשבון הר זברייטמן אלמגור 

  .31055חיפה 

  
  וכן החלטות אסיפה כללית מיוחדת הדירקטורים והחלטות המלצות  : 29 תקנה

מיליון ש"ח.  6, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 2015 במרץ 29ביום 

  לפרק א' לעיל.  1.4.2לפרטים נוספים ר' סעיף 

  להלן החלטות שנתקבלו באסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה:

) 1, החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה, בין היתר, כדלקמן: (2015ביולי  5ביום  .1

התקשרות  ) לאשר את2כדירקטורית חיצונית; ( גב' שרית כהן מינויה שללאשר את 

החברה בפוליסת ביטוח אחריות ביחס לדירקטורים בחברה שאינם בעל השליטה 

) לא לאשר את 4) לא לאשר את מינויו של מר עזי נתנאל כדח"צ בחברה; (3; (וקרוביו

מחדש מתן כתב  לאשר )5תיקון תקנון החברה בקשר עם מתן פטור מאחריות; (

 23התחייבות לשיפוי עבור מר ארז בוגנים. לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידיים מיום 

, מס' אסמכתא: 2015ביולי  5ומיום  2015-01-054642, מס' אסמכתא: 2015ביוני 

  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 2015-01-064317

ות של החברה את מינויו של מר אלי , אישרה אסיפת בעלי המני2015בספטמבר  6ביום  .2

שנים, לרבות את תנאי כהונתו  3לביא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 

, מס' 2015ביולי  30והעסקתו בחברה. לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידיים מיום 

 2015-01-114087, מס' אסמכתא: 2015בספטמבר  6ומיום  2015-01-085866אסמכתא 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה). (מידע זה 

, החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה, בין היתר, לאשר 2016בפברואר  25ביום  .3

עדכון מדיניות ואת  עם סינאלניהול חידוש ועדכון התקשרותה של החברה בהסכם את 

 .בהתאםהתגמול 

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016בינואר  18לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידיים מיום 

(מידע זה מהווה  2016-01-034645, מס' אסמכתא: 2016בפברואר  25ומיום  012769

      הכללה על דרך ההפניה).
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   החברה החלטות  : א29 תקנה

לפרטים אודות כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המקובל לנושאי משרה בחברה (לרבות  .1

, מס' 2012בינואר  3מיום  אלו הנמנים על בעל השליטה וקרוביו), ראה דיווח מיידי

 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 2012-01-003885אסמכתא 

לפרטים אודות כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל לנושאי משרה בחברה, שאינם  .2

נמנים על בעל השליטה בחברה, ראה נספח ב' לדוח זימון אסיפת בעלי מניות של 

(מידע זה מהווה  2015-01-054642מכתא מס' אס  2015ביוני,  23החברה מיום  

 "). 2015ביוני  23הדיווח המיידי מיום הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "

לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה (לרבות אלו הנמנים  .3

(מידע זה מהווה  2015ביוני  23מיום  על בעל השליטה וקרוביו), ראה דיווח מיידי

  הכללה על דרך ההפניה).

  

  

  

  

  

  

  

   

 

      

  מנהל כללי -גבי בוגנים     יו"ר דירקטוריון –דן אלון 
  

  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

 2016במרץ,  16



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דורסל (ב.א.ז.) בע"מ

  

  דוח בדבר בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

    



 

 

שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה דוח 

  :1970 -ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9

), אחראית לקביעתה התאגיד"ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של דורסל (ב.א.ז) בע"מ (להלן: "

לעניין זה, חברי  הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על 

  ההנהלה הם:

 גבי בוגנים, מנכ"ל. .1

 .כספים"ל סמנכוייס, -שרון מוטעי .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו 

יקוחם או בידי מי בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פ

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה 

סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

בד, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעו

  מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר 

אמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים ה

  במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

  

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 

  ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

  

ה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיק

  הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה; 

  

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח 

  הדירקטוריון כללה:

הגדרת התהליכים והבקרות המהותיים ביותר בהתאם להתפתחות בפעילות התאגיד    .א

 התהליכים שהוגדרו: נדל"ן להשקעה, הלוואות ואג"ח. .2015שחלה בשנת 

 הערכת אפקטיביות הפנימית ורמת התיעוד הנדרשת לגבי התהליכים שהוגדרו.   .ב

הערכת אפקטיביות הפנימית ורמת התיעוד הנדרשת ברמת הארגון לגבי התהליכים:    .ג

 הערכיה והסגירה של דיווח כספי ומערכות מידע.

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ודירקטוריון התאגיד עודכנו לגבי ממצאי הבדיקות,    .ד

  הליקויים שנתגלו ואופן הטיפול בהם.

  

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, 

ועל הגילוי  הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

  היא אפקטיבית.  2015בדצמבר,  31בתאגיד ליום 

  



 

 

  הצהרת מנהלים

) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
  :1970 -התש"ל

  

  , מצהיר כי:גבי בוגניםאני, 

(להלן:  2015") לשנת התאגידבחנתי את הדוח התקופתי של דורסל (ב.א.ז.) בע"מ (להלן: " .1
  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  .2
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

מידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ו .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .4
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דירקטוריון התאגיד, 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   .א
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או
 –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף   .ב
 לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית

 על 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 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

  -וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי   .ג
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 כאמור למועד הדוחות. 
  

  אדם אחר על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל 

  

  

  

  

  

  

      

  גבי בוגנים, מנכ"ל    2016 במרץ, 16

  

  
   



 

 

  הצהרת מנהלים

לתקנות ניירות ערך ) 2ב(ד)(9לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
  :1970 -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

  כי: ה, מצהירוייס -שרון מוטעיאני, 

הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של דורסל (ב.א.ז.) בע"מ בחנתי את הדוחות  .1
 ");הדוחות(להלן: " 2015") לשנת התאגיד(להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג  .2
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 
שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  .3
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים ולתקופ

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .4
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ל את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה ש  .א
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 
של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף   .ב
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

לים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונה  .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, ככל שהוא 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
יעתי על ידי רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא ליד

  -אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,   .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבות 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל   .ג
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד 
הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה 

 ומשולבות בדוח זה.
  

  מור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר על פי כל דין.אין בא
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