דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2016
החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
(תיקון) ,התשע"ד.2014-
כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  30במאי( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-037806 :אשר
המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה ,החליט דירקטוריון החברה ביום  29במאי 2016 ,לאמץ את
ההקלות המנויות בתקנה 5ד(ב)( )2(,)1ו )4(-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
( 1970להלן" :תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") ,וזאת החל מיום  29במאי.2016 ,
בנוסף ,בישיבתו מיום  29במאי  ,2016אישר דירקטוריון החברה את ביטולה של הוועדה לבחינת דוחות
כספיים של החברה ,כך שדוחותיה הכספיים של החברה יידונו ויאושרו על ידי דירקטוריון החברה בלבד,
וזאת לאור עמידת החברה והרכב הדירקטוריון של החברה בהוראות תקנה 3ב לתקנות החברות (הוראות
ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספים) ,התש"ע ,2010-כפי שתוקנו לאחרונה.

הננו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון של דורסל (ב.א.ז ).בע"מ (להלן" :החברה") לתקופה של שלושה
ותשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר( 2016 ,להלן" :תקופת הדוח" או "התקופה המדווחת").
הדו ח נערך מתוך הנחה שבפני קוראי הדוח מצוי גם הדוח התקופתי לשנת  ,2015שפורסם ביום  16במרץ
( 2016מס' אסמכתא ( )2016-01-008505להלן" :הדוח התקופתי").

חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
.1

החברה
החל מיום  6באפריל 2006 ,החברה הינה חברה ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט-
( 1999להלן" :חוק החברות") .החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ,כשעיקר הפעילות הינה בייזום
ובנייה של בנייני משרדים לתעשיית ההיי-טק וכן באיתור ורכישת מבנים המשמשים את ההיי-טק
והתעשייה בישראל .החברה פועלת באזורים המאופיינים בתנופת פיתוח וברמת ביקוש גבוהה .נכסי
החברה פזורים בכל רחבי הארץ ,בין היתר ביקנעם ,ברעננה ,בנתניה ,בלוד באזור ,בטירת הכרמל,
ביבנה ובפתח תקווה.

.2

המצב הכספי
סך הנכסים במאזן ליום  30בספטמבר 2016 ,הסתכם ב 492,104 -אלפי ש"ח ,לעומת סך  440,200אלפי
ש"ח ליום  30בספטמבר 462,009( 2015 ,אלפי ש"ח נכון ליום  31בדצמבר.)2015 ,
להלן ניתוח השינויים העיקריים במצב הכספי בתקופה:

סעיף
נכסים
שוטפים

30/09/16
41,415

%
מסך
המאזן
27,262
8%

30/09/15

%
מסך
המאזן
28,284
6%

31/12/15

2

%
מסך
המאזן
הגידול בנכסים שוטפים בסך  14,153אלפי
6%
ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד ,נובע
מעלייה ביתרת נכסים פיננסיים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד בסך  8,708אלפי ש"ח
ומעלייה ביתרת מזומנים בסך  7,595אלפי
ש"ח ,בקיזוז נכס לא שוטף המוחזק
למכירה בסך  2,982בתקופה המקבילה
אשתקד.
הגידול בנכסים שוטפים בסך  13,131אלפי
ש"ח לעומת  31בדצמבר 2015 ,נובע
מעלייה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד בסך  9,230אלפי ש"ח ,מעלייה
ביתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך 2,006
אלפי ש"ח ומעלייה ביתרת חייבים ויתרות
חובה בסך  1,524אלפי ש"ח.
הסבר

סעיף

30/09/16

נכסים לא
שוטפים

450,689

%
מסך
המאזן
412,938
92%

30/09/15

%
מסך
המאזן
433,725
94%

31/12/15

הון חוזר

()9,584

2%

()7,467

2%

()20,430

התחייבויות
שוטפות

50,999

10%

34,729

8%

48,714

התחייבויות
לא שוטפות

258,752

53%

255,342

58%

241,840

3

%
מסך
המאזן
הגידול בנכסים לא שוטפים בסך  37,751אלפי
94%
ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד ,נובע
מעלייה בהסדר משותף בסך  18,917אלפי
ש"ח נטו ,בשל רכישת קריית יבנה (כהגדרתו
בדוח התקופתי) ובשל שערוכו בתקופה
המדווחת ,ומנגד מכירת הנכס של הסדר
משותף המדע  ,5וכן מעלייה בנדל"ן להשקעה
בסך  18,872אלפי ש"ח בעיקר מרווח
מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בשנת
.2015
הגידול בנכסים לא שוטפים בסך  16,964אלפי
ש"ח לעומת  31בדצמבר 2015 ,נובע בעיקרו
מעלייה בהסדר משותף בסך  16,795אלפי
ש"ח נטו בשל רכישת קריית יבנה ובשל
מכירת נכס המדע .5
הגידול בגירעון בהון חוזר בסך  2,117אלפי
4%
ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד ,נובע
מעלייה בהתחייבויות שוטפות ,בעיקר בגין
חלויות שוטפות אגרות חוב (סדרה ב') בסך
 13,830אלפי ש"ח בקיזוז עלייה בנכסים
שוטפים בסך  14,153אלפי ש"ח.
הקיטון בגירעון בהון חוזר בסך  10,846אלפי
ש"ח לעומת  31בדצמבר 2015 ,נובע ברובו
מעלייה בנכסים שוטפים ,בקיזוז עלייה
בהתחייבויות שוטפות.
הגידול בהתחייבויות שוטפות בסך 16,270
11%
אלפי ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד,
נובע ברובו מעלייה בחלויות שוטפות בגין
אגרות חוב (סדרה ב') בסך  13,830אלפי ש"ח,
מעלייה ביתרת זכאים ויתרות זכות בסך
 4,232אלפי ש"ח .זאת ,בקיזוז קיטון באשראי
מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות בסך
 486אלפי ש"ח וקיטון ביתרת ספקים בסך
 1,283אלפי ש"ח.
הגידול בהתחייבויות שוטפות בסך 2,285
אלפי ש"ח לעומת  31בדצמבר 2015 ,נובע
בעיקרו מעלייה ביתרת זכאים ויתרות זכות
בסך  4,128אלפי ש"ח ,בקיזוז ירידה ביתרת
ספקים בסך  1,196אלפי ש"ח.
הגידול בהתחייבויות לא שוטפות בסך 3,410
52%
אלפי ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד,
נובע מעלייה ביתרת הלוואות מתאגידים
בנקאיים ומנותני אשראי אחרים בסך 12,158
אלפי ש"ח וכן מעלייה בהתחייבויות מסים
נדחים בסך  6,077אלפי ש"ח .זאת ,בקיזוז
חלויות שוטפות של אגרות חוב (סדרה ב')
בסך  13,646אלפי ש"ח וירידה בהתחייבויות
אחרות בסך  1,463אלפי ש"ח.
הגידול בהתחייבויות לא שוטפות בסך 16,912
אלפי ש"ח לעומת  31בדצמבר 2015 ,נובע
מעלייה ביתרת הלוואות לזמן ארוך בסך
 17,475אלפי ש"ח בשל נטילת הלוואה
מתאגיד בנקאי בתקופה ,בקיזוז ירידה
בהתחייבויות אחרות בסך  1,463אלפי ש"ח.
הסבר

סעיף

30/09/16

הון

182,353

.3

%
מסך
המאזן
150,129
37%

30/09/15

%
מסך
המאזן
171,455
34%

31/12/15

%
מסך
המאזן
הגידול בהון בסך  32,224אלפי ש"ח לעומת
37%
תקופה מקבילה אשתקד ,נובע מרווחים
שנצברו בתקופה בסך  45,224אלפי ש"ח,
בקיזוז דיבידנד ששולם בסך  13,000אלפי
ש"ח.
הגידול בהון בסך  10,898אלפי ש"ח לעומת 31
בדצמבר 2015 ,נובע מרווחים שנצברו
בתקופה בסך  23,898אלפי ש"ח ,בקיזוז
דיבידנד ששולם בסך  13,000אלפי ש"ח.
הסבר

תוצאות הפעילות
בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2016 ,רשמה החברה רווח נקי בסך
 23,898אלפי ש"ח ,לעומת רווח נקי בסך  11,818אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (סך של 33,144
אלפי ש"ח בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר.)2015 ,
להלן פירוט השוואתי של עיקר סעיפי דוחות רווח והפסד לתקופה:

סעיף
הכנסות
מדמי
שכירות
רווח
מהתאמת
שווי הוגן של
נדל"ן
להשקעה
חלק החברה
ברווחי
השקעות
המטופלות
לפי שיטת
השווי
המאזני ,נטו
ממס
הוצאות
תפעול

הוצאות
הנהלה
וכלליות

31/12/15

 %מסך
ההכנסות
63%

-

-

3,706

10%

23,753

33%

11,263

25%

361

1%

2,679

4%

9,289

20%

9,967

26%

13,418

19%

2,870

6%

2,269

6%

3,231

4%

30/09/16
34,166

 %מסך
ההכנסות
34,354
75%

30/09/15

 %מסך
ההכנסות
45,403
89%

4

הסבר

העלייה ברווחי השקעות
המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני בסך  10,902אלפי ש"ח
מקבילה
תקופה
לעומת
אשתקד ,נובעת בעיקרה בשל
רכישת קריית יבנה ושערוכו
וכן מכירת מבנה המדע 5
(כהגדרתו בדוח התקופתי).
הירידה בהוצאות תפעול בסך
 678אלפי ש"ח לעומת תקופה
מקבילה אשתקד ,מיוחסת
ברובה לקיטון בהוצאות
חשמל.
העלייה בהוצאות הנהלה
וכלליות בסך  601אלפי ש"ח
מקבילה
תקופה
לעומת
אשתקד ,נובעת מגידול בשכ"ע
ושירותים מקצועיים וכן
מגידול בדמי הניהול לחברת
האם סינאל מלל פייוויי בע"מ,
בהיקף
הגידול
בעקבות
הנכסים והשירותים שמספקת
חברת האם לחברה.

סעיף

30/09/16

רווח הפעלה

33,270

 %מסך
ההכנסות
73%

26,185

הוצאות
(הכנסות)
מימון ,נטו

5,398

12%

10,944

28%

הוצאות מס

3,974

9%

3,423

9%

.4

31/12/15

 %מסך
ההכנסות
77%

30/09/15

 %מסך
ההכנסות
68%

55,186

12,639

18%

9,403

13%

הסבר
העלייה ברווח מהפעלה בסך
 7,085אלפי ש"ח לעומת תקופה
מקבילה אשתקד ,נובעת בעיקר
מעלייה ברווחי השקעות
המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,נטו ממס ומירידה
בהוצאות תפעול.
הירידה בהוצאות המימון בסך
 5,546אלפי ש"ח לעומת תקופה
מקבילה אשתקד ,מיוחסת
ברובה לקיטון בהוצאות
המימון של חברת הבת תורן
(כהגדרתו בדוח התקופתי).
העלייה בהוצאות המס בסך
 551אלפי ש"ח לעומת תקופה
מקבילה אשתקד ,נובעת
מהפרשה למס רכישה בסך
 2,400אלפי ש"ח בגין קריית
יבנה וכן בקיזוז קיטון בשיעור
המס בתקופה המדווחת.

נזילות ומקורות מימון
תזרים המזומנים ושווי מזומנים ליום  30בספטמבר 2016 ,הסתכם ב 8,753 -אלפי ש"ח ,לעומת סך
 1,158אלפי ש"ח ליום  30בספטמבר( 2015 ,סך  6,747אלפי ש"ח בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר,
.)2015
להלן ניתוח השינויים העיקריים בתזרים המזומנים בתקופה:

סעיף

30/09/16

30/09/15

31/12/15

הסבר

מזומנים נטו,
מפעילות שוטפת

13,114

6,528

12,084

הגידול בסך  6,586אלפי ש"ח לעומת תקופה המקבילה אשתקד
נובע בעיקר מגידול ברווח הכולל בתקופה המדווחת בסך
 23,898אלפי ש"ח ,לעומת  11,818אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד וכן מקיטון בסעיפי רכוש והתחייבויות נטו,
בסך  436אלפי ש"ח בתקופה המדווחת ,לעומת סך  2,435אלפי
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .זאת ,בקיזוז רווח מהתאמת
שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בתקופה המקבילה אשתקד בסך
 3,706אלפי ש"ח וכן בקיזוז גידול בחלק החברה ברווחי חברות
מוחזקות ,נטו ממס בסך  11,263אלפי ש"ח בתקופה המדווחת
בשל רכישת קריית יבנה בינואר  ,2016לעומת  361אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,וקיטון במסים נדחים ,נטו בסך
 808אלפי ש"ח בתקופה המדווחת ,לעומת  2,030אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופה שימשו
את החברה במימון פעילותה ,לרבות השקעה בנכסי נדל"ן.

5

סעיף

30/09/16

30/09/15

31/12/15

הסבר

מזומנים נטו,
מפעילות (לפעילות)
השקעה

()15,233

19,320

24,571

מזומנים נטו,
מפעילות (לפעילות)
מימון

4,133

()34,888

()40,105

הגידול במזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך  34,553אלפי
ש"ח לעומת תקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מרכישת
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נטו בסך 9,326
אלפי ש"ח בתקופה המדווחת ,לעומת מימוש ,נטו בסך 20,040
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת מימוש ,נטו
בסך  20,742אלפי ש"ח בשנת  ,)2015וכן מהשקעה בהסדר
משותף בסך  17,511אלפי ש"ח בשל רכישת קריית יבנה
בתקופה המדווחת .זאת ,בקיזוז דיבידנד שנתקבל מהסדר
משותף בסך  7,000אלפי ש"ח בתקופה המדווחת וגביית
הלוואות מהסדר משותף ,נטו בסך  4,806אלפי ש"ח בתקופה
המדווחת ,לעומת  351אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול במזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך  39,021אלפי
ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד ,נובע בעיקר מקיטון
בפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי בסך  15,617אלפי
ש"ח בתקופה המדווחת ,לעומת  93,888אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד (ולעומת  99,105אלפי ש"ח בשנת  )2015וכן
מקבלת הלוואה מהסדר משותף בתקופה בסך  2,750אלפי
ש"ח .זאת ,בקיזוז קיטון בקבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד
בנקאי בסך  30,000אלפי ש"ח שניטלה בתקופה המדווחת
לעומת  65,000אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת
 65,000אלפי ש"ח בשנת  ,)2015וכן מדיבידנד ששולם בתקופה
המדווחת בסך  13,000אלפי ש"ח ,לעומת סך  6,000אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.

להערכת דירקטוריון החברה ,נכון למועד הדוח ,על אף גירעון בהון החוזר (ליום  30בספטמבר)2016 ,
בתקופה של  12חודשים שקדמו למועד הדוח ,אין חשש סביר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוחות הכספיים ובהגיע מועד
קיומן של ההתחייבויות ,וכן אין בגירעון האמור בכדי להצביע על בעיית נזילות ,זאת לאחר
שדירקטוריון החברה בחן את תזרים המזומנים החזוי מפעילות שוטפת לשנתיים הקרובות ,לרבות
הכנסות צפויות משכר דירה ,בניכוי הוצאות תפעול שוטפות ,יתרות המזומנים וכן יכולת החברה
לגייס אשראי נוסף כנגד הביטחונות הקיימים ,לרבות על דרך של מחזור אשראי בנקאי קיים ,הן
להמשך פעילות שוטפת והן לביצוע השקעות בפרויקטים בנדל"ן.
הערכת הדירקטוריון כאמור לעיל ,מבוססת על נתונים והערכות בהתאם למיטב ידיעתה והבנתה
של החברה ביחס לפעילותה ותכניותיה ,שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד.
לפיכך ,אין כל ודאות כי הערכות אלו תתממשנה ,כולן או חלקן ,והן עלולות להיות שונות מאלו
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,

פוליטיים או מקרו-כלכליים ,אשר ישפיעו על מגמות השוק וכן כתוצאה מהתפתחות המגמות באופן
שונה מבעבר ,יכולת הגורמים השוכרים את נכסי החברה להמשיך בפעילותם ולעמוד
בהתחייבויותיהם כלפי החברה וכן מדיניות של הבנקים במתן אשראי למימון פעילות בתחום
הנדל"ן.
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ההיקף הממוצע של ההלוואות לזמן ארוך (כולל אגרות חוב) ליום  30בספטמבר 2016 ,הסתכם בסך
כ 212,822 -אלפי ש"ח .היקף האשראי הממוצע לזמן קצר ליום  30בספטמבר 2016 ,הסתכם בסך
 34,634אלפי ש"ח.
בנוסף להלוואות המהותיות בהן קשורה החברה נכון למועד זה ,ואשר פורטו בסעיף  1.7.12לדוח
התקופתי ,בתקופת הדוח התקשרה החברה בהסכם הלוואה מהותי נוסף ,שתנאיה העיקריים הינם
כדלקמן:
תיאור עיקרי ההסכם
סוג ההסכם
הסכם הלוואה
עם תאגיד
בנקאי מיום
 11בפברואר,
2016

סכום
הלוואה
30,000
אלפי ש"ח

יתרת הלוואה
ליום 30
בספטמבר,
2016
30,000
אלפי ש"ח

שיעור ריבית
והצמדה
ריבית שנתית
(פריים)
בתוספת
מרווח
 ,0.95%ללא
הצמדה

מועדי פירעון

ביטחונות

שעבודים קבועים
פירעון קרן
ללא הגבלה בסכום
ההלוואה
יתבצע בתשלום על מבנה א' ,מבנה
ב' ומבנה ד'
אחד ביום 10
(כהגדרתם בדוח
באוגוסט,
התקופתי) וכן
 .2020הריבית
הסכמי שכירות
משולמת מדי
שנחתמו בקשר
רבעון.
אליהם.

תיאור אמות
מידה פיננסיות
אין

נכון למועד הדוח ,יתרת תמורת ההנפקה בגין אגרות חוב (סדרה ב') ,אשר הסתכמה (נטו) לסך של כ-
 69מיליון ש"ח ,מושקעת באפיקים סולידיים ,כמפורט בפרק  5לתשקיף המדף של החברה מיום 30
במאי( 2014 ,כפי שפורסם ביום  29במאי  ,2014מס' אסמכתא  21 .)2014-01-078831מיליון ש"ח
מתמורת ההנפקה כאמור ,שימשו את החברה לתשלום תמורת רכישת מלוא הון המניות המונפק
והנפרע וזכויות ההצבעה של תורן .כמו כן ,כ 14 -מיליון ש"ח מתמורת ההנפקה כאמור ,שימשו את
החברה לתשלום תמורת רכישת  50%מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של קריית יבנה.
לעניין חשיפות החברה לשינויים בריבית הפריים ובמדד המחירים לצרכן וכן לסיכוני שוק שונים,
ראה סעיף  7להלן .החברה לא מבצעת פעילות חיסוי בגין חשיפות אלו.

חלק ב'  -חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
.5

סיכוני שוק
בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ביחס לדוח
הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי.
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.6

מאזנים לפי בסיסי הצמדה מאזן
6.1

מאזן מאוחד של החברה ליום  30בספטמבר 2016 ,לפי בסיסי הצמדה
בהצמדה
למדד
בדולר או
פריט לא
המחירים
בהצמדה
כספי
ללא הצמדה
לצרכן
לדולר
א ל פ י ש " ח

סך הכל

נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
חייבים ויתרות חובה
נכסי מסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע ,נטו
הסדר משותף
סך נכסים

10

-

8,743

-

8,753

8
18

8,490
8,490

20,155
2,874
31,772

234
901
1,135

28,653
3,108
901
41,415

-

-

-

425,496
208
24,985
450,689

425,496
208
24,985
450,689

18

8,490

31,772

451,824

492,104

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
וחלויות שוטפות
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
ספקים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין מסים שוטפים
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות

1,091
1,091

2,039
13,830
488
16,357

17,336
944
12,278
30,558

2,832
161
2,993

20,466
13,830
944
15,598
161
50,999

-

9,134
54,907
64,041

150,909
981
151,890

38,779
4,042
42,821

160,043
54,907
981
38,779
4,042
258,752

הון ועודפים

-

-

-

182,353

182,353

סך התחייבויות והון

1,091

80,398

182,448

228,167

492,104

עודף נכסים על התחייבויות
(התחייבות על נכסים) ,נטו

()1,073

()71,908

()150,676

223,657

-
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6.2

מאזן מאוחד של החברה ליום  31בדצמבר 2015 ,לפי בסיסי הצמדה
בהצמדה
למדד
בדולר או
פריט לא
המחירים
בהצמדה
כספי
ללא הצמדה
לצרכן
לדולר
א ל פ י ש " ח

סך הכל

נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
חייבים ויתרות חובה
נכסי מסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
הסדר משותף
רכוש קבוע ,נטו
סך נכסים

21

-

6,726

-

6,747

6
27

10,313
10,313

9,104
1,435
17,265

149
530
679

19,423
1,584
530
28,284

-

-

-

425,300
8,190
235
433,725

425,300
8,190
235
433,725

27

10,313

17,265

434,404

462,009

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
ספקים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות

1,510
1,510

2,039
13,830
6
15,875

17,381
2,140
10,076
29,597

1,388
344
1,732

20,930
13,830
2,140
11,470
344
48,714

755
755

10,664
54,815
65,479

131,149
981
132,130

37,971
5,505
43,476

142,568
54,815
981
37,971
5,505
241,840

הון ועודפים

-

-

-

171,455

171,455

סך התחייבויות והון

2,265

81,354

161,727

216,663

462,009

עודף נכסים על התחייבויות
(התחייבויות על נכסים) ,נטו

()2,238

()71,041

()144,462

217,741

-
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.7

מבחני רגישות
ניתוח רגישות לשינויים בשער חליפין דולר ארה"ב/ש"ח
רווח (הפסד) מהשינויים
אחוז השינוי

+5%

+10%

שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%

-5%

נכסים פיננסיים בשווי
הוגן
מזומנים ושווי מזומנים

1

-

8

-

()1

1

1

10

()1

()1

אשראי לזמן קצר

()109

()55

()1,091

55

109

סה"כ

()107

()54

()1,073

54

107

ניתוח רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח (הפסד) מהשינויים
אחוז השינוי

+10%

+5%

שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%

-5%

נכסים פיננסיים בשווי
הוגן
אשראי לזמן קצר

849

425

8,490

()425

()849

()204

()102

()2,039

102

204

זכאים ויתרות זכות

()49

()24

()488

24

49

הלוואות לזמן ארוך

()913

()457

()9,134

457

913

אגרות חוב

()6,269

()2,859

()68,737

-

-

סה"כ

()6,586

()3,017

()71,908

158

317

ניתוח רגישות לשינויים במחיר ניירות ערך סחירים
רווח (הפסד) מהשינויים
אחוז השינוי

+10%

+5%

שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינויים
-10%

-5%

תיק ניירות ערך

2,865

1,433

28,653

()1,433

()2,865

סה"כ

2,865

1,433

28,653

()1,433

()2,865

ניתוח רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית והנומינלית
רווח (הפסד) מהשינויים
אחוז השינוי

 200נקודות

+10%

+5%

שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינויים
-5%

-10%

 200נקודות

תיק ניירות ערך
הלוואות לזמן ארוך
צמודות מדד
הלוואות לזמן ארוך לא
צמודות מדד
אגרות חוב

()1,595

()195

()97

18,561

97

195

1,595

620

45

23

()11,735

()23

()45

()682

1,672

200

100

()23,041

()101

()203

()1,896

2,798

425

213

()69,461

()214

()430

()3,029

סה"כ

3,495

475

239

()85,676

()241

()483

()4,012
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חלק ג'  -היבטי ממשל תאגידי
.8

מדיניות החברה בנושא מתן תרומות
החברה לא קבעה מדיניות בקשר למתן תרומות .בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר,
 2016תרמה החברה סך של  86אלפי ש"ח.

.9

פרטים בדבר דירקטורים בלתי תלויים
החברה טרם אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים ,כהגדרת המונח
בסעיף  1לחוק החברות .יצוין כי מלבד הדירקטורים החיצוניים ,נחשב גם מר עזי נתנאל כדירקטור
בלתי תלוי.

חלק ד'  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .10אומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ,ראה ביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים
של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,
 .11אירועים מהותיים בתקופת הדוח
11.1

התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית
לפרטים אודות התקשרות החברה עם צדדים שלישיים ,בלתי קשורים לחברה ולבעלת
השליטה בה ,לרכישת מניות המהוות  50%מהון המניות המונפק והנפרע של קריית יבנה
בע"מ ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,והינה ,בין היתר ,בעלת זכויות החכירה המהוונות
בבניין בן  4קומות (כולל קומת קרקע) למשרדים ותעשייה הממוקם ביבנה ,ביום  24בינואר,
 2016ראה ביאור 5א' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,

11.2

נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי
לפרטים אודות נטילת הלוואה בסך  30מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי ביום  11בפברואר2016 ,
ראה ביאור 5ג' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,

11.3

חידוש הסכם ניהול עם סינאל
לפרטים אודות קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום  25בפברואר,
 ,2016לחידוש הסכם ניהול עם סינאל מלל פייוויי בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,ראה ביאור
5ד' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,

11.4

עדכון מדיניות התגמול של החברה
לפרטים אודות קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום  25בפברואר
 ,2016לעדכון מדיניות התגמול של החברה ,ראה סעיף  6לדוח הדירקטוריון של החברה ליום
 31בדצמבר ,2015 ,שצורף לדוח התקופתי.
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11.5

חלוקות דיבידנדים
11.5.1

ביום  16במרץ 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 7
מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  12באפריל .2016 ,לפרטים נוספים ,לרבות
לנימוקי דירקטוריון החברה אודות עמידה במבחני החלוקה ,ראה דיווח מיידי
מיום  16במרץ 2016 ,מס' אסמכתא ( 2016-01-008439מידע זה מהווה הכללה על
דרך ההפניה).

11.5.2

ביום  17באוגוסט 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן
בסך  6מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  6בספטמבר .2016 ,לפרטים נוספים ,ראה
דיווח מיידי מיום  17באוגוסט 2016 ,מס' אסמכתא ( 2016-01-105415מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה).

11.6

העלאת דירוג החברה
ביום  16במאי 2016 ,הודיעה חברת הדירוג  Standard & Poor's Maalotעל העלאת דירוג
החברה מ "ilBBB+" -ל ."ilA-" -לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  16במאי,
( 2016אסמכתא מס' ( )2016-01-026661מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

11.7

11.8

יו"ר הדירקטוריון
11.7.1

ביום  15במאי 2016 ,הודיע יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דן אלון ,על התפטרותו
מסיבה שאינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות ערך של
התאגיד.

11.7.2

ביום  13ביולי 2016 ,מונה מר יצחק זינגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,כיו"ר
דירקטוריון החברה .ביום  22בספטמבר 2016 ,הסתיימה כהונתו של מר יצחק זינגר
כיו"ר דירקטוריון החברה.

11.7.3

ביום  22בספטמבר 2016 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את
מינויו של מר אייל בוגנים (שהינו קרובו של מנכ"ל החברה) ,המכהן כדירקטור
בחברה ,כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה של שלוש שנים מהמועד האמור.

הארכת תשקיף מדף
ביום  16במאי 2016 ,אישרה הרשות לניירות ערך את הארכת התקופה להצעת ניירות ערך
ע"פ תשקיף המדף של החברה עד ליום  30במאי .2017 ,לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של
החברה מיום  16במאי( 2016 ,אסמכתא מס' ( )2016-01-026652מידע זה מהווה הכללה על
דרך ההפניה).

11.9

מכירת נכס ע"י חברת הבת המדע 5
לפרטים אודות הסכם למכירת נכס לצד שלישי שנחתם על ידי המדע  5יקנעם בע"מ,
המוחזקת בשיעור של  50%על ידי החברה ,ראה ביאור 5ט' לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,

 11.10התפטרות סמנכ"לית הכספים
ביום  9בספטמבר 2016 ,הסתיימה כהונתה של סמנכ"לית הכספים של החברה ,לאחר
שבחודש יולי  2016הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה ,מסיבות אישיות שאין להביאן
לידיעת המחזיקים בניירות ערך של התאגיד.
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 11.11אסיפה כללית שנתית
ביום  22בספטמבר 2016 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויים מחדש
של הדירקטורים אשר כיהנו בחברה נכון למועד האסיפה ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,וכן
אושר מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה .תיקון
מדיניות התגמול של החברה ,לא אושר ברוב הדרוש על ידי האסיפה הכללית.
 .12אירועים לאחר תקופת הדוח
 12.1רכישת נכס בפתח תקווה
לפרטים אודות רכישת הבעלות בנכס בפתח תקווה ביום  3בנובמבר 2016 ,ראה ביאור 6א'
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,
 12.2תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף
בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  8בנובמבר( 2016 ,מכוח תשקיף מדף של
דורסל נושא תאריך  30במאי  ,2014שתוקפו הוארך עד ליום  30במאי )2017 ,הציעה החברה
לציבור מניות רגילות ואגרות חוב (סדרה ג') של החברה ,במסגרת שני מכרזים נפרדים שאינם
תלויים זה בזה .ביום  10בנובמבר 2016 ,הנפיקה דורסל ניירות ערך כמפורט להלן:
א 120,400 .מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה בתמורה לסך של  9.38ש"ח
למניה;
ב 66,125,000 .אגרות חוב (סדרה ג') רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,בשיעור ריבית
שנתית של .3.5%
סך התמורה ברוטו לחברה בגין הקצאת ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף
הינה כ 67,254 -אלפי ש"ח.
לפרטים נוספים ,ראה ביאור 6ג' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר,
 2016וכן דיווח מיידי של החברה מיום  10בנובמבר( 2016 ,אסמכתא מס' )2016-01-075870
(מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) .לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ג') של החברה,
ראה סעיף  15להלן.
 12.3הקצאת מניות לשותפות בשליטת הראל השקעות ביטוח ושירותים בע"מ
ביום  23בנובמבר  ,2016לאחר שהתקבלו לכך האישורים הנדרשים (לרבות אישור הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ) ,הקצתה החברה לשותפות סל מניות ישראליות ,שהנה שותפות
כללית הנמצאת בשליטה (בשרשור סופי) של הראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ,
 1,100,000מניות של דורסל ,בתמורה לתשלום במזומן בסך של  9.38ש"ח למניה וכן 220,000
כתבי אופציה לא סחירים אך ניתנים להעברה ,הניתנים למימוש ל 220,000 -מניות החברה החל
ממועד הקצאתם ועד לתום שנתיים ממועד זה ,בתמורה למחיר מימוש (לא צמוד) במזומן בסך
של  10ש"ח למניה .ניירות הערך שהוקצו לשותפות חסומים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,
התשכ"ח 1968-ותקנות ניירות ערך (פרטים לפי סעיפים 15א עד 15ג לחוק) ,התש"ס.2000-
מחיר המימוש ומספר מניות המימוש מותאמים כמקובל למקרים של הנפקת זכויות ,חלוקת
דיבידנד ,חלוקת מניות הטבה וכיו"ב.
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יצוין כי כתוצאה מהקצאת המניות לעיל (על דרך של הנפקה) ,דוללו החזקות בעלי המניות
בחברה ,כאשר בכלל זה החזקותיה של בעלת השליטה בחברה ,סינאל מלל פייוויי בע"מ,
המהוות נכון למועד זה כ 74.92% -מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 75.64% -מזכויות
ההון וההצבעה בה .לפרטים נוספים ראו ביאור 6ב' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
ליום  30בספטמבר 2016 ,וכן דיווחים מיידיים של החברה מיום  15בנובמבר( 2016 ,אסמכתא
מס'  )2016-01-078348ומיום  23בנובמבר( 2016 ,אסמכתא מס' ( )2016-01-131146מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 12.4התפטרות דירקטור
ביום  24בנובמבר 2016 ,הודיע מר ארז בוגנים אשר כיהן כדירקטור בחברה (שהינו בנו של מר
גבי בוגנים ,בעל השליטה ומנכ"ל החברה) ,על התפטרותו מסיבה שאינה כרוכה בנסיבות שיש
להביאן לידיעת המחזיקים בניירות ערך של התאגיד.
 12.5מדיניות התגמול של החברה
בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  22בספטמבר( 2016 ,מס' אסמכתא 2016-01-
 ,)127732בדבר החלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שלא לאשר את מדיניות
התגמול של החברה .ביום  30בנובמבר  ,2016החליט דירקטוריון החברה (לאחר קבלת המלצת
ועדת התגמול] לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק
החברות ,התשנ"ט .1999-לפרטים ראה דיווח מיידי מיום  30בנובמבר 2016 ,מס' אסמכתא
( 2016-01-134983מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 12.6מצבת התחייבויות של החברה
עובר לפרסום דוח זה ,פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה
לפי מועדי פירעון ,כנדרש בתקנה 38ה' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל .1970-לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  30בנובמבר( 2016 ,אסמכתא
מס' ( )2016-01-134836מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
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חלק ה'  -הוראות גילוי בנוגע לנדל"ן להשקעה
 .13נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד
מבנה ב' – המדע 6
לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30בספטמבר 2016
שיעור ההחזקה בנכס
שווי הוגן בסוף תקופה
(אלפי ש"ח)
( NOIאלפי ש"ח)
רווח מהתאמת שווי הוגן
(אלפי ש"ח)
שיעור תפוסה ממוצע
שיעור תשואה בפועל
דמי שכירות ממוצעים
למ"ר לשנה (ש"ח)

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני 2016

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 31במרץ 2016

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר 2015

100%

100%

100%

100%

86,720

86,720

86,720

86,720

1,782

1,680

1,696

6,765

-

-

-

4,520

100%

100%

100%

100%

8%

8%

8%

8%

706

679

694

699

מבנה ד' – המדע 4
לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30בספטמבר 2016
שיעור ההחזקה בנכס
שווי הוגן בסוף תקופה
(אלפי ש"ח)
( NOIאלפי ש"ח)
רווח מהתאמת שווי הוגן
(אלפי ש"ח)
שיעור תפוסה ממוצע
שיעור תשואה בפועל
דמי שכירות ממוצעים
למ"ר לשנה (ש"ח)

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני 2016

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 31במרץ 2016

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר 2015

100%

100%

100%

100%

53,613

53,613

53,613

53,540

1,080

1,091

1,078

4,265

-

-

-

7,690

100%

100%

100%

100%

8%

8%

8%

8%

857

864

915

899
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מתחם אורדן
לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30בספטמבר 2016
שיעור ההחזקה בנכס
שווי הוגן בסוף תקופה
(אלפי ש"ח)
( NOIאלפי ש"ח)
רווח מהתאמת שווי הוגן
(אלפי ש"ח)
שיעור תפוסה ממוצע
שיעור תשואה בפועל
דמי שכירות ממוצעים
למ"ר לשנה (ש"ח)

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני 2016

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 31במרץ 2016

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר 2015

100%

100%

100%

100%

80,900

80,900

80,900

80,900

1,281

1,258

1,318

4,876

-

-

-

50

100%

100%

100%

100%

6.4%

6.4%

6.5%

6%

242

244

246

228

בית אומגה
לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30בספטמבר 2016
שיעור ההחזקה בנכס
שווי הוגן בסוף תקופה
(אלפי ש"ח)
( NOIאלפי ש"ח)
רווח מהתאמת שווי הוגן
(אלפי ש"ח)
שיעור תפוסה ממוצע
שיעור תשואה בפועל
דמי שכירות ממוצעים
למ"ר לשנה (ש"ח)

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 30ביוני 2016

לתקופה של
שלושה חודשים
שנסתיימה ביום
 31במרץ 2016

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר 2015

100%

100%

100%

100%

138,203

138,203

138,203

138,080

2,857

2,903

2,763

11,136

-

-

-

6,286

100%

100%

100%

100%

8%

8%

8%

8%

1,188

1,143

1,148

1,219
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חלק ו' – גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
 .14פרטים בנוגע לאגרות חוב (סדרה ב')
פרטים אודות אגרות החוב
אג"ח (סדרה ב')
ע.נ .ליום  30בספטמבר2016 ,

 69,150אלפי ש"ח

ע.נ .צמוד ליום  30בספטמבר2016 ,

 69,150אלפי ש"ח

סכום ריבית צבורה ליום  30בספטמבר2016 ,

 484אלפי ש"ח

ערך בדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר2016 ,

 68,737אלפי ש"ח

שווי בורסאי ליום  30בספטמבר2016 ,
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה
(10ב)(()13א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)

 69,461אלפי ש"ח
כן

עמידה בתנאים ובהתחייבויות למחזיקי אגרות החוב
נכון למועד הדוח ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות ע"פ שטר הנאמנות ולא התקיימו עילות
להעמדה לפירעון מיידי ו/או להתאמה בשיעור הריבית ,והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן
בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות ו/או בקשר עם העמדת אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי.
לפרטים אודות עמידה באמות מידה פיננסיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ,ראה ביאור  3לדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר.2016 ,
לעניין התייחסות דירקטוריון החברה לגרעון בהון החוזר בתקופה של  12חודשים שקדמו למועד
הדוח ,אשר אינו מצביע על בעיית נזילות ,ראה סעיף  4לעיל.
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 .15פרטים בנוגע לאגרות חוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי החברה לאחר תקופת הדוח
ביום  10בנובמבר  ,2016לאחר תקופת הדוח ,הנפיקה החברה  66,125,000אגרות חוב (סדרה ג'),
רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :אגרות החוב (סדרה ג')") ,על פי דוח הצעת מדף
שפרסמה החברה ביום  8בנובמבר( 2016 ,אסמכתא מס'  )2016-01-074565ובהתאם לתנאי שטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') המצורף כנספח לדוח הצעת המדף (להלן" :שטר הנאמנות של
סדרה ג'").
פרטים אודות אגרות החוב
אג"ח (סדרה ג')
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה
(10ב)(()13א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)
מועד הנפקה מקורי

 10בנובמבר2016 ,

שווי נקוב במועד ההנפקה

 66,125אלפי ש"ח

שווי נקוב ליום 30.9.2016
סכום הריבית שנצברה ליום 30.9.2016

ל.ר.
ל.ר.

שווי הוגן בדוחות הכספיים ליום 30.9.2016

ל.ר.

שווי בבורסה ליום 30.9.2016
סוג ,שיעור הריבית ומועד תשלומה

ל.ר.

מועדי תשלום הקרן

בסיס הצמדה (קרן וריבית)
האם ניתנות להמרה
זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה
האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות החברה
על פי שטר הנאמנות

כן

שיעור ריבית שנתית קבוע – .3.5%
הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') תשולם בשני תשלומים חצי
שנתיים ,ביום  30ביוני וביום  31בדצמבר ,של כל אחת מהשנים
 2017עד ( 2024כולל) ,כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום
 30ביוני 2017 ,על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים
בתקופת הריבית הראשונה ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום
 31בדצמבר.2024 ,
אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה לפירעון (קרן) בשבעה ()7
תשלומים ,לא שווים ,ביום  31בדצמבר ,של כל אחת מהשנים
 ,2018-2024שישולמו כדלקמן :תשלום הקרן הראשון ,אשר יהיה
בסך השווה לשיעור של  5%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולם
ביום  31בדצמבר ;2018 ,שני תשלומים ,שכל אחד מהם יהיה בסך
השווה לשיעור של  10%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולמו
בימים  31בדצמבר 2019 ,ו 31-בדצמבר ;2020 ,שלושה תשלומים
נוספים ,שכל אחד מהם יהיה בסך השווה לשיערו של  20%מקרן
אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולמו בימים  31בדצמבר 31 ,2021
בדצמבר  ,2022ו 31-בדצמבר  ;2023ותשלום הקרן האחרון ,אשר
יהיה בסך השווה לשיעור של  15%מקרן אגרות החוב (סדרה ג'),
ישולם ביום  31בדצמבר.2024 ,
אין
לא
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעמיד את
איגרות החוב (סדרה ג') לפדיון מוקדם ,כמפורט בסעיף  7.2לשטר
הנאמנות.
ל.ר.
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לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ג') ,ראו שטר הנאמנות של סדרה ג' ,הכולל בין היתר ,את
הסעיפים המפורטים להלן:


תנאים להרחבת סדרה – סעיף .4.1



התניות פיננסיות בהן החברה נדרשת לעמוד – סעיף .5.3



מנגנון התאמת שיעור הריבית בגין שינוי או הפסקת דירוג אגרות החוב (סדרה ג')  -סעיף .5.7



מנגנון התאמת שיעור הריבית בגין אי עמידה בהתניות הפיננסיות – סעיף .5.8



מגבלות על חלוקה – סעיף .5.9

פרטים אודות הנאמן לתעודות ההתחייבות
אג"ח (סדרה ג')
שם חברת הנאמנות

משמרת חברה לשירותי נאמנויות בע"מ

שם האחראי על הסדרה

רמי סבטי ,רו"ח
טלפון03-6386868 :
פקס03-6374344 :
דוא"לRamiS@mtrust.co.il :
כתובת :דרך מנחם בגין  ,46-48תל אביב

פרטי ההתקשרות
פרטים אודות דירוג אגרות החוב

אג"ח (סדרה ג')
שם החברה המדרגת
הדירוג שנקבע לאגרות החוב במועד הנפקת
הסדרה
דירוג אגרות החוב ליום  30בספטמבר2016 ,

סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ
ilA- / stable

ל.ר.

הדירוג הקבוע לאגרות החוב במועד פרסום דוח זה ilA- / stable

היסטוריית דירוג

דירוג ראשון

לפרטים נוספים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה ג') שפורסם על ידי סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ,
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  13באוקטובר( 2016 ,אסמכתא מס' ( )2016-01-064371מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה).
בטחונות ,התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות
אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בבטחונות ,בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.
יצוין כי החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל רכושה לטובת צד שלישי כלשהו
להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי ,ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
שהתקבלה באסיפה ,ברוב של המחזיקים המשתתפים באסיפה בשני שלישים ( )2/3לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המיצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .לפרטים נוספים ראו סעיף
 6.2לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה.
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עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג')
למיטב ידיעת החברה ,למועד הדוח ,החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות
של סדרה ג' ,לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי
והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות של סדרה ג'
בקשר עם העמדת אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי.
לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה ,ראה סעיף  5.3לשטר הנאמנות של
סדרה ג'.
אסיפות מחזיקי אגרות חוב ושינוי תנאי אגרות החוב
נכון למועד הדוח ,לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') .כמו כן ,נכון למועד
פרסום הדוח ,לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ג').

דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה.

אייל בוגנים – יו"ר דירקטוריון
דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
תאריך אישור דוח הדירקטוריון 30 :בנובמבר2016 ,
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גבי בוגנים – מנהל כללי

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ליום  30בספטמבר 2016
(בלתי מבוקרים)
ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34
ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
ליום  30בספטמבר 2016
(בלתי מבוקרים)

תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

1

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

2-3

דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

4

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

5

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

6-7

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

8-17

דוח סקירה לרבעון השלישי לשנת 2016
דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
חברת דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת דורסל (ב.א.ז ).בע"מ החברה וחברות בנות (להלן " -הקבוצה"),
הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30בספטמבר 2016 ,ואת הדוחות התמציתיים
המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים
זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע
כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשר ת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

חיפה 30 ,בנובמבר2016 ,

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

ליום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

ליום 31
בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
חייבים ויתרות חובה
נכסי מסים שוטפים
נכס לא שוטף המוחזק למכירה
סה"כ נכסים שוטפים

8,753
28,653
3,108
901
41,415

1,158
19,945
2,662
515
2,982
27,262

6,747
19,423
1,584
530
28,284

נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע ,נטו
הסדר משותף
סה"כ נכסים לא שוטפים

425,496
208
24,985
450,689

406,624
246
6,068
412,938

425,300
235
8,190
433,725

סה"כ נכסים

492,104

440,200

462,009

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

ליום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

ליום 31
בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
ספקים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין מסים שוטפים
סה"כ התחייבויות שוטפות

20,466
13,830
944
15,598
161
50,999

20,952
2,227
11,366
184
34,729

20,930
13,830
2,140
11,470
344
48,714

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

160,043
54,907
981
38,779
4,042
258,752

147,885
68,553
697
32,702
5,505
255,342

142,568
54,815
981
37,971
5,505
241,840

הון
הון מניות רגילות  1ש"ח ע.נ
קרנות הון
עודפים

21,555
12,682
148,593
182,830

21,555
12,682
116,369
150,606

21,555
12,682
137,695
171,932

בניכוי מניות החברה המוחזקות בידי החברה

()477

()477

()477

סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה האם

182,353

150,129

171,455

סה"כ התחייבויות והון

492,104

440,200

462,009

אייל בוגנים
יו"ר דירקטוריון

גבי בוגנים
מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות 30 :בנובמבר.2016 ,
הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תומר פלס
חשב

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)
הכנסות
מדמי שכירות
רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן
להשקעה ורווח הון ממימושו
חלק החברה ברווחי השקעות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,
נטו ממס

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

34,166

34,354

12,114

12,269

45,403

-

3,706

-

-

23,753

11,263
45,429

)*( 361
38,421

3,623
15,737

)*( 151
12,420

)*( 2,679
71,835

9,289
2,870
12,159

9,967
2,269
12,236

3,720
1,038
4,758

3,261
852
4,113

13,418
3,231
16,649

רווח הפעלה

33,270

26,185

10,979

8,307

55,186

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

109
()5,507
()5,398

718
()11,662
()10,944

()1,648
()1,648

44
()1,950
()1,906

946
()13,585
()12,639

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח כולל לתקופה

27,872
3,974
23,898

15,241
3,423
11,818

9,331
1,141
8,190

6,401
1,446
4,955

42,547
9,403
33,144

רווח למניה רגילה אחת (בש"ח) בת 1
ש"ח ע.נ
רווח למניה בסיסי ומדולל

1.13

הממוצע המשוקלל של הון המניות
ששימש בחישוב הרווח למניה
(באלפים)
בסיסי ומדולל

21,113

הוצאות
הוצאות תפעול
הוצאות הנהלה וכלליות

0.56

21,113

0.39

21,113

(*) סווג מחדש ,ראה ביאור 2ה' להלן

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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0.23

21,113

1.57

21,113

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

קרנות הון
אלפי ש"ח

הון מניות
אלפי ש"ח

עודפים
אלפי ש"ח

מניות
החברה
המוחזקות
בידי החברה
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר ( 2016בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2016
רווח כולל לתקופה
דיבידנד ששולם
יתרה ליום  30בספטמבר 2016

21,555
21,555

12,682
12,682

137,695
23,898
()13,000
148,593

()477
()477

171,455
23,898
()13,000
182,353

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר ( 2015בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2015
רווח כולל לתקופה
דיבידנד ששולם
יתרה ליום  30בספטמבר 2015

21,555
21,555

12,682
12,682

110,551
11,818
()6,000
116,369

()477
()477

144,311
11,818
()6,000
150,129

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר ( 2016בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1ביולי 2016
רווח כולל לתקופה
דיבידנד ששולם
יתרה ליום  30בספטמבר 2016

21,555
-

12,682
-

21,555

12,682

146,403
8,190
()6,000
148,593

()477
()477

180,163
8,190
()6,000
182,353

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר ( 2015בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1ביולי 2015
רווח כולל לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר 2015

21,555
21,555

12,682
12,682

111,414
4,955
116,369

()477
()477

145,174
4,955
150,129

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
(מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2015
רווח כולל לשנה
דיבידנד ששולם
סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2015

21,555
21,555

12,682
12,682

110,551
33,144
()6,000
137,695

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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()477
()477

144,311
33,144
()6,000
171,455

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח כולל לתקופה
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו
ממס
רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן
להשקעה
הפסד (רווח) מהתאמת שווי הוגן של
נכסים והתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן
דרך רווח והפסד
רווח ממימוש נדל"ן להשקעה
הפסד (רווח) ממימוש נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד
שחיקת יתרות מזומנים במט"ח
שחיקת זכאים לזמן ארוך
פחת והפחתות
שחיקת (שערוך) הלוואות והתחייבויות
אחרות לזמן ארוך ,נטו
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
מסים נדחים ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בספקים
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

23,898

11,818

8,190

4,955

33,144

()11,263

()361

()3,623

()151

()2,679

-

()3,706

-

-

()22,352

()222
-

()15
-

()207
-

99
-

()139
()1,401

318
8
33

()121
27
29

33
2
11

()16
19
10

()104
28
284
40

()122
92
808
13,550

()752
14
2,030
8,963

()2
878
5,282

92
1,582
6,590

()874
106
7,299
13,352

()1,722
()1,196
2,482
()436

1,943
()2,767
()1,611
()2,435

()964
()729
499
()1,194

()1,157
10
()2,718
()3,865

2,933
()2,854
()1,347
()1,268

13,114

6,528

4,088

2,725

12,084

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
השקעה בנדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
גביית (מתן) הלוואות מהסדר משותף
דיבידנד שנתקבל מהסדר משותף
רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד
השקעה בהסדר משותף
מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה

()196
4,806
7,000

()1,025
351
-

4,806
7,000

()165
()67
-

()1,055
4,383
547
-

()54,945
()6

()8,081
()46

()18,386
-

()382
-

()8,447
()46

45,619
()17,511
()15,233

28,121
19,320

15,657
9,077

3,288
2,674

29,189
24,571

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
קבלת הלוואה מהסדר משותף
אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ,נטו
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) מימון

30,000
()15,617
2,750
()13,000
4,133

65,000
()93,888
()6,000
()34,888

()5,203
()6,000
()11,203

()5,423
()505
()5,928

65,000
()99,105
()6,000
()40,105

עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי
מזומנים

2,014

()9,040

1,962

()529

()3,450

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

6,747

10,225

6,793

1,706

10,225

השפעת השינויים בשערי חליפין על
יתרות
מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

()8

()27

()2

()19

()28

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

8,753

1,158

8,753

1,158

6,747

מידע נוסף בדבר תזרימי המזומנים
תשלומי ריבית
תקבולי ריבית
תשלומי מסים ,נטו
פעילות השקעה שאינה במזומן
גידול (קיטון) בהשקעה בנדל"ן באשראי
ספקים

4,859
221
1,364

11,568
435
1,094

1,300
44
439

1,300
74
476

13,706
733
1,453

-

265

-

-

()265

הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי
א .החברה התאגדה בישראל ביום  21בפברואר 1995 ,לפי פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-
כחברה פרטית .החל מיום  6באפריל 2006 ,החברה הינה חברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות,
התשנ"ט.1999-
החברה עוסקת בהקמה ,פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן .בבעלות החברה שלושה מבנים ביקנעם,
המושכרים לחברות שונות ,מבנה בלוד ומבנה ברעננה .בפברואר  2014השלימה החברה התקשרות
לרכישת זכויות חכירה מהוונות בבניין משרדים באזור התעשייה באזור.
בשנת  2004הוקמה חברת הבת דורסל רעננה בע"מ (להלן" :דורסל רעננה") .בבעלות דורסל רעננה
מקרקעין באזור התעשייה הצפוני של נתניה.
בשנת  2012הוקמה חברה בשליטה משותפת ,המדע  5יקנעם בע"מ (להלן" :המדע  .)"5החברה
מחזיקה ב 50% -מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בהמדע  .5בבעלות המדע  5נכס אחד
ביקנעם .לפרטים אודות מכירת הנכס ,ראה ביאור 5ט' להלן.
בדצמבר  2014רכשה החברה חברה פרטית ,תורן חברה לפיתוח ונכסים ( )1989בע"מ (להלן:
"תורן") ,שהינה ,בין היתר ,בעלת זכויות החכירה בבניין משרדים (להלן" :בית אומגה") ,בעלת
זכות שיווק והשכרת חניות בחניון ציבורי וכן משווקת חשמל לשוכרים בנכס והחניון האמורים.
לפרטים אודות רכישת תורן ,ראה ביאור 7א'( )2בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת
.2015
בינואר  2016התקשרה החברה בהסכמים לרכישת מניות המהוות  50%מהון המניות המונפק
והנפרע של חברה פרטית ,שהתאגדה בישראל ,קריית יבנה בע"מ (להלן" :קריית יבנה") ,שהינה,
בין היתר בעלת זכויות החכירה המהוונות בבניין למשרדים ותעשייה הממוקם ביבנה (להלן:
"הנכס") .לפרטים אודות רכישת קריית יבנה ,ראה ביאור 5א' להלן.
ב.

יש לעיין בדוחות תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31
בדצמבר 2015 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,ולביאורים אשר נלוו אליהם.

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
א .בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן" :דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן.)"IAS 34" :
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה ,יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית ,כללי הצגה ושיטות חישוב
הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר 2015 ,ולשנה שהסתיימה באותו
תאריך.
ב.

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

ג.

קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בדוחות ביניים
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי
שמאי בלתי תלוי אחת לשנה .בנוסף ,בכל תאריך דיווח ביניים ,בוחנת החברה את הצורך בעדכון
אומדן השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו
התבצעה לגביו הערכת שווי ,על מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון
לתאריך הדיווח ביניים .בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי ,בחוזי
השכירות בנכס ,בסביבה המקרו-כלכלית של הנכס ,וכן במידע חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר
נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי ההוגן של
הנכס .במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך
הדיווח ביניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי,
אומדת החברה למועד הדיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסים אלו באמצעות שמאי חיצוני.
ליום  30בספטמבר 2016 ,בחנה החברה האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של הנדל"ן
להשקעה שונה מהותית מהשווי שנאמד על ידי שמאי חיצוני בתאריך  31בדצמבר .2015 ,להערכת
החברה לא אירעו שינויים משמעותיים בשווי הנדל"ן ביחס למועד האחרון בו נערכה הערכת שווי.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .מסים על הכנסה בדוחות ביניים
הוצאות מסים על הכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים ,וכן את סך השינוי
ביתרות המסים הנדחים.
הוצאות מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי
הממוצע .לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי ,מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא
הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים ,הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.
ה .שינוי מתכונת הצגת חלק הקבוצה בתוצאות יישויות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
בתקופת הדיווח ,החליטה החברה לשנות את מדיניותה ביחס לאופן ההצגה של חלק הקבוצה
בתוצאות של חברות מוחזקות מסוימות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
בהתאם למדיניות החדשה ,חלקה של הקבוצה בתוצאות של כלל החברות המוחזקות על ידה,
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,יסווג בדוח רווח והפסד כחלק מהרווח התפעולי של הקבוצה
וזאת חלף הצגתן מחוץ לרווח התפעולי .השינוי נובע מכך שהקבוצה בוחנת היום את כלל פעילות
הנדל"ן ,כחלק מפעילותה ,וזאת לאור הגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה.
הנהלת החברה בדעה כי הצגה זו משקפת באופן נאות ורלוונטי יותר את פעילות הקבוצה.
השפעת הסיווג על הדוחות הכספיים של הקבוצה הינה הגדלת הרווח התפעולי ליום  30בספטמבר,
 2015בסך  361אלפי ש"ח ,הגדלתו בסך  151אלפי ש"ח ברבעון שלישי  2015והגדלתו בסך  2,679אלפי
ש"ח בשנת .2015
שינוי הסיווג נעשה בדרך של יישום למפרע.
ביאור  - 3אגרות חוב
להלן מידע בדבר אגרות החוב (סדרה ב') ליום  30בספטמבר:2016 ,
תנאי ההלוואה
סך החוב
תאגיד
לוח הסילוקין
מנגנון הצמדה
ריבית
(באלפי ש"ח)
לווה
יתרת אגרות החוב ליום 30
צמוד למדד
היתרה הבלתי מסולקת
68,737
החברה
בספטמבר 2016 ,בסך של כ69 -
המחירים
של אגרות החוב נושאת
מיליון ש"ח עומדת לפירעון ב5 -
ריבית ממוצעת של  2.8%לצרכן
תשלומים שנתיים שווים צמודים,
לשנה ,אשר תשולם
אשר ישולמו ביום  31בדצמבר של
פעמיים בשנה בכל 30
כל אחת מהשנים 2016-2020
ביוני ו 31 -בדצמבר ,החל
(כולל)( ,כל תשלום בשיעור של
מיום  31בדצמבר2014 ,
 20%מהערך הנקוב של הקרן,
ועד לפירעון האג"ח ב31 -
התשלום הראשון יבוצע ביום 31
בדצמבר.2020 ,
בדצמבר 2016 ,והתשלום האחרון
ריבית אפקטיבית –
יבוצע ביום  31בדצמבר.)2020 ,
.3.09%
התניות פיננסיות:
עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של אגרות החוב (סדרה ב') (ומילוי כל יתר ההתחייבויות על פי
שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')) ,התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתניות פיננסיות
אשר בהפרתן יהיו זכאים לפירעון מוקדם ,כדלקמן:
א .ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מ 80 -מיליון ש"ח לפירעון מוקדם,
במשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים .היה וההון העצמי כאמור יפחת מ 90 -מיליון ש"ח
במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית .נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,סך ההון העצמי
המאוחד (בניכוי זכויות מיעוט) הינו  182מיליון ש"ח.
ב .היחס בין החוב הפיננסי נטו (חוב פיננסי נטו – חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים בתוספת חוב
כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות אחרות נושאות ריבית ,בניכוי
מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) ל CAP -נטו ( CAPנטו – משמעו ההון העצמי של
החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה,
בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים ,לא יעלה על  75%לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני
רבעונים רצופים אחרונים .היה והיחס האמור יעלה על  65%במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה
לתוספת ריבית .נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,היחס בין החוב הפיננסי נטו ל CAP -נטו הינו .54%
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 3אגרות חוב (המשך)
התניות פיננסיות (המשך):
ג .היחס בגין החוב הפיננסי נטו ל – EBITDA( EBITDA -סך הרווח התפעולי ב 12 -החודשים האחרונים
שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס ,מימון ,פחת ,הפחתות ומוניטין ,כפי שמוצג
בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא יעלה על  12לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני
רבעונים רצופים .היה והיחס האמור יעלה על  10במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,היחס בין החוב הפיננסי נטו ל EBITDA -הינו .5
ד .החברה התחייבה כי לא תבצע חלוקה כלשהי (כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט )1999-אלא בכפוף
למגבלות שנקבעו בשטר הנאמנות ובכלל זה כי:
( )1החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיפים א'-ג' לעיל (וביצוע החלוקה לא
יפגע בעמידה זו).
( )2ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לאחר החלוקה ,לא יפחת מ100 -
מיליון ש"ח.
( )3יצוין ,כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,תהא רשאית החברה ,בכל שנה קלנדרית,
לבצע חלוקה (שלא מרווחי שיערוך שנצברו החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב'))
בסכום השווה לעד  50%מהרווח הנקי המצטבר של החברה החל ממועד הנפקת אגרות החוב
(סדרה ב') ועד למועד החלוקה בפועל .על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד
נוסף בסך מצטבר שלא יעלה על  15מיליון ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של
החברה שהצטברו ,עובר להנפקת אגרות החוב (סדרה ב').
ה .החברה התחייבה על שמירת רצף הדירוג .עדכון הדירוג לדרגה ( BBB-מינוס) לתקופה העולה על 60
ימים רצופים ,תהא עילה לפירעון מיידי .היה והדירוג האמור יעודכן בדרגה אחת מתחת לדירוג
הבסיס ( BBB+פלוס) ,תהא זו עילה לתוספת ריבית .לעניין העלאת דירוג החברה ,ראה ביאור 6א'
להלן.
ו .תוספת ריבית ,משמעה תוספת בשיעור  0.5%לשנה ,בגין כל חריגה מהתניה פיננסית ,ולא תעלה על
.1.5%
נכון למועד הדוח ,עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות ע"פ שטר הנאמנות ולא התקיימו עילות
להעמדה לפירעון מיידי ו/או להתאמה בשיעור הריבית.
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים
פרט למפורט בטבלה הבאה ,סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים
המוצגים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים ,זהה בקירוב לשוויים ההוגן:
שווי
ערך
הוגן
בספרים
ליום  30בספטמבר 2016
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
הלוואות צמודות מדד לזמן
ארוך בריבית קבועה ()1
הלוואות שקליות לזמן ארוך
בריבית קבועה ()2
אגרות חוב סדרה ב' ()3

שווי
ערך
הוגן
בספרים
ליום  30בספטמבר 2015
אלפי ש"ח

שווי
ערך
הוגן
בספרים
ליום  31בדצמבר 2015
אלפי ש"ח

11,173

11,735

13,306

14,350

12,703

13,564

21,915
68,737
101,825

23,041
69,461
104,237

24,375
68,553
106,234

24,271
70,118
108,739

23,750
68,645
105,098

23,681
69,710
106,955
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים (המשך)
( )1השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך צמודות מדד הנושאות ריבית קבועה ,מבוסס על חישוב הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעורי ריבית  ,1.31%-1.43%המקובלים להלוואות דומות בעלות
מאפיינים דומים.
( )2השווי ההוגן של הלוואה שקלית לזמן ארוך הנושאת ריבית קבועה ,מבוסס על חישוב הערך הנוכחי
של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית  ,2.27%המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים.
( )3השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוח על המצב הכספי.
לצורך מדידת שוויים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת הקבוצה את מכשיריה הפיננסיים הנמדדים
בדוח על המצב הכספי על פי שוויים ההוגן ,לפי מדרג רמה  1אשר הינו מחירים מצוטטים (לא מתואמים)
בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.
ביאור  - 5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
א.

התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית
ביום  25בינואר 2016 ,התקשרה החברה בהסכמים לרכישת מניות המהוות  50%מהון המניות
המונפק והנפרע של חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,קריית יבנה בע"מ (להלן" :המניות
הנרכשות") ,אשר הינה:
( )1בעלת זכויות החכירה המהוונות בבניין בן  4קומות (כולל קומת קרקע) למשרדים ותעשייה,
בשטח בנוי כולל של  21,282מ"ר ,על פני מגרש בשטח של  18,180מ"ר הממוקם ביבנה (להלן:
"הנכס").
( )2משמשת כחברת הניהול של הנכס וכן עוסקת בהשכרתו.
( )3פועלת לרכישת חשמל בצובר מחברת החשמל במתח גבוה ושיווקו במתח נמוך לשוכרים
בנכס.
(להלן" :חברת היעד").
יצוין ,כי מניות המהוות  49%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם
עם צד שלישי בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן" :המוכר" ולהלן" :ההסכם",
בהתאמה) ומניות המהוות  1%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם
עם בעלת יתרת המניות בחברת היעד ,שהינה צד שלישי ,בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה
(להלן" :בעל המניות הנוסף" ולהלן" :הסכם בעלי המניות" ,בהתאמה).
עיקרי העסקה ופרטים נוספים:
( )1בתמורה למניות הנרכשות ,שילמה החברה סך של כ 17.2 -מיליון ש"ח (להלן" :התמורה").
יצוין ,כי בהתאם להוראות ההסכם ,סך של כ 1.5 -מיליון ש"ח מתוך התמורה הופקד
בנאמנות עד לקבלת האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל.
( )2נכון למועד הדוח 100% ,מהשטחים בנכס מושכרים ,ברובם לשוכר עיקרי ויתרת השטחים
מושכרים לשוכרים נוספים.
( )3במועד חתימת ההסכם ,הועמדה לחברה הלוואה מחברת היעד בסך של כ 2.8 -מיליון ש"ח,
אשר הריבית בגינה הינה בשיעור  .3.5%לא נקבע מועד לפירעון ההלוואה האמורה .החברה
המוחזקת התחייבה שלא לפרוע את ההלוואה בשנה הקרובה.
( )4יצוין ,כי ההסכם כולל מצגים והוראות לעניין שיפוי ,הכול כמקובל בהסכמים מעין אלו.
( )5כאמור ,החברה התקשרה גם בהסכם בעלי המניות ,המסדיר את מערכת היחסים בין
החברה לבעל המניות הנוסף ,במסגרתו נקבע ,בין היתר ,כדלקמן:
( )5.1כל צד ימנה כמות זהה של דירקטורים לדירקטוריון חברת היעד.
( )5.2לבעל המניות הנוסף ניתנה אופציה לתקופה של  180ימים למכור לחברה את
החזקותיו בחברת היעד בתמורה לסך כולל של  17.15מיליון ש"ח בתוספת מע"מ
כדין.
( )5.3הסכם בעלי המניות קובע הוראות כמקובל בהסכמים מעין אלו ,לרבות Tag along
והעמדת מימון לפעילותה של חברת היעד.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
א.

התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית (המשך)
עיקרי העסקה ופרטים נוספים( :המשך)
( )6יצוין ,כי חברת היעד נטלה הלוואות מתאגיד בנקאי (להלן" :הבנק") למימון הנכס ,שיתרתן
למועד ההתקשרות כאמור הינה בסך של כ 45 -מיליוני ש"ח ,אשר להבטחת פירעונן הועמדו
לטובת הבנק 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.
( )7החברה מימנה את תשלום התמורה ממקורותיה העצמאיים.

ב.

קיטון בשיעור המס
בתחילת חודש ינואר  ,2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות
יופחת לשיעור של ( 25%במקום  .)26.5%שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או
שנצמחה החל מיום  1בינואר.2016 ,
כתוצאה מהחקיקה האמורה ,חל קיטון בהתחייבויות המסים הנדחים של החברה ליום 30
בספטמבר 2016 ,בסך של כ 2,327 -אלפי ש"ח שנזקף כנגד הוצאות מסים לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה לאותו תאריך.

ג.

נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי
ביום  11בפברואר 2016 ,נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי (להלן" :הבנק") ,שעיקרי תנאיה
הינם כדלקמן:
( )1סך קרן ההלוואה הינו  30מיליון ש"ח ,ללא הצמדה .פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלום
אחד ביום  10באוגוסט.2020 ,
( )2ההלוואה תישא ריבית שנתית פריים בתוספת מרווח בשיעור  .0.95%הריבית בגין ההלוואה
תשולם מדי רבעון ,החל מיום  31במרץ.2016 ,
( )3להבטחת ההלוואה ישמשו את הבנק בטוחות שהועמדו לו ע"י החברה בגין הלוואות שנטלה
ממנו החברה  -שעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום על מבנה א' ,מבנה ב' ומבנה ד' וכן
הסכמי שכירות שנחתמו בקשר אליהם.

ד.

חידוש הסכם ניהול עם סינאל
ביום  25בפברואר 2016 ,אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה חידוש ועדכון
התקשרותה של החברה בהסכם עם סינאל מלל פייוויי בע"מ ,אשר החברה רואה בה כבעלת
השליטה בחברה (להלן" :סינאל") ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  13בפברואר  ,2016במסגרתו
תספק סינאל לחברה שירותי ניהול ,באמצעות נותני שירותים (לרבות נושאי משרה) מטעמה (להלן:
"הסכם הניהול").
תנאיו של הסכם הניהול הינם כדלקמן:
( )1במסגרת הסכם הניהול ,תספק סינאל לחברה שירותי ניהול ,כפי שיידרשו לחברה מעת לעת
ובכלל זה ,מתן ליווי לפרויקטים לבנייה (ככל שקיימים) ,טיפול בגיוס אשראי למימון
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.
( )2כמו כן ,הסכם הניהול כולל תשלום בגין תקורות ,לרבות ,דמי שכירות ואחזקת מבנה,
הוצאות ארנונה ,חשמל ומשרדיות ,שירותי מזכירות ורכבים.
( )3תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום  13בפברואר  ,2016ועד חלוף שלוש שנים ,דהיינו ,עד
ליום  12בפברואר .2019 ,כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם הניהול בהודעה
של  90ימים מראש.
( )4בתמורה למתן השירותים ,תשלם החברה לסינאל ,דמי ניהול חודשיים קבועים בסך של
 123,627ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ כדין ,צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו
המדד הידוע ביום  15בינואר ( )2016להלן" :התמורה").
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
ה.

חלוקות דיבידנדים
()1
()2

ו.

ביום  16במרץ 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  7מיליון
ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  12באפריל.2016 ,
ביום  17באוגוסט 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 6
מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  6בספטמבר.2016 ,

העלאת דירוג החברה
ביום  10במאי 2016 ,הודיעה חברת הדירוג  Standard & Poor's Maalotעל העלאת דירוג החברה
מ "ilBBB+" -ל."ilA-" -

ז.

יו"ר הדירקטוריון
()1
()2
()3

ביום  15במאי 2016 ,הודיע יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דן אלון ,על התפטרותו.
ביום  13ביולי 2016 ,מונה מר יצחק זינגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,כיו"ר דירקטוריון
החברה .ביום  22בספטמבר 2016 ,הסתיימה כהונתו של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון
החברה.
ביום  22בספטמבר 2016 ,אושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מינויו של מר אייל
בוגנים ,המכהן כדירקטור בחברה ,כיו"ר דירקטוריון החברה.

ח.

הארכת תשקיף מדף
ביום  16במאי 2016 ,החליטה הרשות לניירות ערך להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך ע"פ
תשקיף המדף של החברה עד ליום  30במאי.2017 ,

ט.

מכירת נכס על ידי המדע 5
ביום  29ביוני  , 2016לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה ,התקשרה חברת המדע  5יקנעם
בע"מ ,המוחזקת בשיעור של  50%על ידי החברה (להלן" :חברה מוחזקת") ,בהסכם מכר עם צד ג'
שאינו קשור לחברה ו/או לבעלת השליטה בה (להלן" :הקונה") ,למכירת כל זכויות החכירה של
החברה המוחזקת במקרקעין ועליהם בניין ברחוב המדע  5ביקנעם (להלן" :הנכס") ,וזאת
בתמורה לסך כולל של  39מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן" :התמורה") .התמורה הועברה
לחברה המוחזקת כנגד ביצוע פעולות והמצאת מסמכים כמקובל בהסכמים מסוג זה .כנגד השלמת
תשלום התמורה מסרה החברה המוחזקת לקונה את החזקה בנכס ,במצבו  ,As Isוהמחתה לקונה
את זכויותיה על פי הסכמי השכירות הקיימים בנכס (ביחד להלן" :העסקה").
הרווח לחברה המוחזקת מהעסקה ,לפני מיסים על הכנסה ,הסתכם בכ 10 -מיליון ש"ח (חלק
החברה ,בשרשור .)50%
במהלך הרבעון השלישי לשנת  ,2016חילקה החברה המוחזקת דיבידנד בסך של  7מיליון ש"ח (חלק
החברה) מתוך התזרים הפנוי בחברה לאחר העסקה.
בנוסף ,פרעה החברה המוחזקת הלוואה בסך  4,806אלפי ש"ח אשר נתקבלה מהחברה.
בנוסף לאמור לעיל ,החברה עצמה התקשרה עם הקונה בהסכם למתן שירותי ניהול לנכס ,במסגרת
התקשרות נפרדת בינה לבין הקונה ,וזאת בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך של כ 400 -אלפי ש"ח
בתוספת מע"מ כדין (להלן" :הסכם שירותי הניהול") .הסכם שירותי הניהול נקשר לתקופה של
חמש שנים .על אף האמור לעיל ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בתום כל שנה לאחר
תקופת התקשרות בת  24חודשים.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הושלמה העסקה במלואה.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
י.

חתימה על הסכם " "No Shopלרכישת נכס בחיפה
ביום  31באוגוסט 2016 ,חתמה החברה על הסכם " "No Shopעם צד שלישי שאינו קשור לחברה
או לבעלת השליטה בה (להלן" :המוכר") ,לרכישת זכויות בנכס מסחרי הממוקם בחיפה.
נכון למועד החתימה על הדוחות ,המשא ומתן לרכישת הנכס לא הבשיל לכדי הסכם.

ביאור  - 6אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח
א.

רכישת נכס בפתח תקווה
בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום  4באוגוסט 2016 ,אודות משא ומתן עם צד שלישי שאינו
קשור לחברה או לבעלי השליטה בה (להלן" :המוכר") לרכישת הבעלות בנכס ,ביום  3בנובמבר
 ,2016התקשרה החברה בהסכם עם המוכר (להלן" :ההסכם") לרכישת מלוא הזכויות במבנה
הבנוי על מקרקעין הידועים כגוש  6194חלקה  ,183בשטח רשום של  2,015מ"ר ,הממוקם באזור
התעשייה של קריית אריה בפתח תקווה .המבנה הינו בן  3קומות ,בשטח כולל של  3,681מ"ר
המשמשים להשכרה למשרדים ותעשיה (להלן" :השטחים להשכרה") בתוספת  640מ"ר לא
מקורים (מרפסת וגג) (להלן ביחד" :הנכס").
בנוסף ,הוסבו לחברה כל הזכויות וההתחייבויות של המוכר בנכס ,לרבות הסכמי השכירות.
בתמורה לנכס ולזכויות האמורות ,שילמה החברה למוכר סך כולל של  27.55מיליון ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין (להלן" :התמורה").
להלן יובאו עיקרי ההסכם:
( )1החברה רכשה את הנכס כפי שהוא ( )As Isבמועד חתימת ההסכם.
( )2במועד חתימת ההסכם שולם על ידי החברה סך של  5מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ ,אשר
שימש במלואו לסילוק משכנתא הרשומה על הנכס ,בהתאם למנגנון שנקבע לכך בהסכם.
( )3יתרת התמורה ,בסך של  22.55מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ ,שולמה על ידי החברה ביום 13
בנובמבר( 2016 ,להלן" :מועד הסגירה") .יצוין ,כי חלק מיתרת התמורה כאמור ,הופקד
בידי נאמן לטובת הבטחת תשלום מקדמות מיסים ולהבטחת המצאת אישורים עליהם
הוסכם בין הצדדים.
( )4הצדדים ישלמו מיסים ,אגרות והיטלים כמקובל ולפי הוראות כל דין .החברה תשלם את
כל האגרות הכרוכות בהעברת זכויות המוכר בנכס.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד זה ,בנכס  16שוכרים ושיעור התפוסה בנכס עומד על  100%מסך
השטחים להשכרה .דמי השכירות השנתיים (ברוטו) הנובעים מהסכמי השכירות הקיימים בנכס
נכון למועד זה ,מסתכמים לסך של כ 2,150 -אלפי ש"ח.
ביום  10בנובמבר 2016 ,נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי לצורך מימון העסקה ,בסך של 22
מיליון ש"ח ,אשר תשמש אותה לתשלום מרבית התמורה ,כאשר יתרת התמורה תשולם מאמצעיה
הקיימים של החברה .ההלוואה האמורה ,הועמדה לתקופה של כ 8 -שנים ,מובטחת בשעבוד ראשון
בדרגה על הנכס ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .3.075%ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים
(קרן וריבית).
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 6אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח (המשך)
ב.

הקצאת מניות להראל חברה לביטוח בע"מ
ביום  6בנובמבר  ,2016קיבלה החברה התחייבות בלתי חוזרת מהראל חברה לביטוח בע"מ שהינה
משקיע מוסדי ,כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז-
( 2007להלן" :המשקיע") ,במסגרתה הקצתה החברה למשקיע 1,100,000 ,מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כ"א של החברה (להלן" :מניות") ,אשר מהוות ,לאחר הקצאתן ,כ 4.91% -מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה וכ 4.95% -מזכויות ההון וההצבעה בה (להלן" :המניות המוקצות"),
וכן  220,000כתבי אופציה ,לא רשומים למסחר ,הניתנים למימוש ל 220,000 -מניות (להלן" :כתבי
האופציה המוקצים") ,כך שבהנחת ביצוע ההקצאה ובהנחת דילול מלא ,יחזיק המשקיע במניות
המהוות כ 5.83% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ 5.88% -מזכויות ההון וההצבעה
בה.
בתמורה למניות המוקצות ,שילם המשקיע לחברה סך של  9.38ש"ח למניה ,ובתמורה כוללת של
 10,318אלפי ש"ח ,ואילו מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים ,שהוקצו למשקיע
ללא תמורה ,הינו  10ש"ח.
כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום  23בנובמבר 2016 ,ועד לתום
שנתיים מאותו מועד.
המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים הוקצו למשקיע  ,As Isללא כל הצהרה ו/או מצג ו/או
שיפוי מצד החברה ,וכשהם חופשיים מכל זכות נוגדת.
יצוין כי כתוצאה מהקצאת המניות לעיל (על דרך של הנפקה) ,דוללו החזקות בעלי המניות בחברה,
כאשר בכלל זה החזקותיה של בעלת השליטה בחברה ,סינאל מלל פייוויי בע"מ ,המהוות נכון
למועד זה כ 74.92% -מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 75.64% -מזכויות ההון וההצבעה בה.

ג.

תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף
()1

()2

בדוח הצעת מדף שפורסם ביום  8בנובמבר( 2016 ,להלן" :דוח הצעת המדף") הוצעו לציבור
ניירות הערך המפורטים להלן:
א .עד  712,400מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה (להלן:
"המניות").
ב .עד  80,000,000אגרות חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של
החברה (להלן" :אגרות החוב (סדרה ג')").
הרכב ומחיר כל יחידה
א .המניות הוצעו לציבור ,בדרך של הצעה אחידה (כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז ,)2007-ב 7,124 -יחידות (להלן" :יחידות המניות"),
בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב כל יחידת מניה ומחירה המזערי הינם
כדלקמן:
במחיר של  9.38ש"ח למניה
 100מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
 938ש"ח
סה"כ מחיר מזערי ליחידת מניה
ב .אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו לציבור ,בדרך של הצעה אחידה ,ב 80,000 -יחידות
(להלן" :יחידות האג"ח") ,בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה
שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') ,כשהרכב כל יחידת אג"ח ומחירה הינם כדלקמן:
 1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ג')
 1,000ש"ח
במחיר השווה ל 100% -מערכן הנקוב
 1,000ש"ח
סה"כ מחיר ליחידת אג"ח
שיעור הריבית המרבי על פיו הוצעו אגרות החוב (סדרה ג') במכרז היה ( 3.5%להלן:
"שיעור הריבית המרבי").

15

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 6אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח (המשך)
ג.

תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף (המשך)
( )3הזמנות ממשקיעים מסווגים
ביחס ל 64,000 -יחידות אג"ח (המהוות  80%מיחידות האג"ח שהוצעו בהנפקה לציבור על
פי התשקיף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו
בסעיף  4.2לדוח הצעת המדף.
( )4על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ,הנפיקה החברה ביום  10בנובמבר 66,125,000 ,2016
אגרות חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
( )5בנוסף ,הנפיקה החברה  120,400מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה בתמורה
לסך של  9.38ש"ח למניה.
( )6התמורה ברוטו בגין הקצאת יחידות המניות ויחידות האג"ח שהוצעו לציבור על פי דוח
הצעת המדף היא כ 67,254,352 -ש"ח.
( )7אגרות החוב (סדרה ג') מדורגות בדירוג  ilA-על ידי חברת הדירוג סטנדרט אנד פורס מעלות
בע"מ.
( )8שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הינו  .3.5%הריבית בגין
אגרות החוב (סדרה ג') תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ,ביום  30ביוני וביום 31
בדצמבר ,של כל אחת מהשנים  2017עד ( 2024כולל) ,כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם
ביום  30ביוני 2017 ,על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים בתקופת הריבית הראשונה
ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר.2024 ,
( )9אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה לפירעון (קרן) בשבעה ( )7תשלומים ,לא שווים ,ביום 31
בדצמבר ,של כל אחת מהשנים  ,2018-2024שישולמו כדלקמן :תשלום הקרן הראשון ,אשר
יהיה בסך השווה לשיעור של  5%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולם ביום  31בדצמבר,
 ;2018שני תשלומים ,שכל אחד מהם יהיה בסך השווה לשיעור של  10%מקרן אגרות החוב
(סדרה ג') ,ישולמו בימים  31בדצמבר 2019 ,ו 31-בדצמבר ;2020 ,שלושה תשלומים נוספים,
שכל אחד מהם יהיה בסך השווה לשיערו של  20%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולמו
בימים  31בדצמבר  31 ,2021בדצמבר  ,2022ו 31-בדצמבר  ;2023ותשלום הקרן האחרון,
אשר יהיה בסך השווה לשיעור של  15%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולם ביום 31
בדצמבר.2024 ,
( )10אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בבטחונות ,בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.
יצוין כי החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל רכושה לטובת צד שלישי
כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי ,ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') שהתקבלה באסיפה ,ברוב של המחזיקים המשתתפים באסיפה בשני
שלישים ( )2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המיצג בהצבעה ,למעט
הנמנעים.
( )11התניות פיננסיות:
החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ג') לא נפרעו במלואן ,תעמוד באמות המידה
הפיננסיות הבאות:
א .ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מ 130 -מיליון ש"ח
לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים .היה וההון העצמי
כאמור יפחת מ 150 -מיליון ש"ח במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
ב .היחס בין החוב הפיננסי נטו (חוב פיננסי נטו – חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים
בתוספת חוב כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות
אחרות נושאות ריבית ,בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) לCAP -
נטו ( CAPנטו – משמעו ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה
הכספיים המאוחדים ,בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה ,בהתאם לדוחותיה
הכספיים המאוחדים ,לא יעלה על  75%לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים
רצופים אחרונים .היה והיחס האמור יעלה על  65%במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה
לתוספת ריבית.
16

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביאור  - 6אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח (המשך)
ג.

תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף (המשך)
( )11התניות פיננסיות (המשך):
ג .היחס בגין החוב הפיננסי נטו ל – EBITDA( EBITDA -סך הרווח התפעולי ב12 -
החודשים האחרונים שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס ,מימון,
פחת ,הפחתות ומוניטין ,כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא
יעלה על  10לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים רצופים .היה והיחס האמור
יעלה על  8.5במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
ד .יחס ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לסך מאזן ,לא יפחת מ-
 13%במשך תקופה של שני רבעונים רצופים .היה והיחס האמור יעל על  20%במשך
תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
נכון למועד הדוח ,החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות כאמור.
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מידע כספי ביניים נפרד ליום  30בספטמבר 2016
(בלתי מבוקר)
ערוך בהתאם להוראות תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד ליום  30בספטמבר 2016
(בלתי מבוקר)

תוכן העניינים
עמוד
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

1

מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר):
נתונים על המצב הכספי

2-3

נתונים על הרווח הכולל

4

נתונים על תזרימי המזומנים

5-6

מידע נוסף

7-14

לכבוד
בעלי המניות של חברת דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
הנדון:

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970-של דורסל (ב.א.ז) בע"מ (להלן – "החברה") ליום  30בספטמבר  ,2016ולתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו
בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל" -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים
מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה
אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני
ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים
שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל,
אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
חיפה 30 ,בנובמבר2016 ,

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

ליום 31
בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
חלויות שוטפות בגין הלוואות לחברות מוחזקות
חייבים ויתרות חובה
נכסי מסים שוטפים
נכס לא שוטף המוחזק למכירה
סה"כ נכסים שוטפים

7,225
28,653
3,494
3,150
896
43,418

797
19,945
2,875
3,398
510
2,982
30,507

6,147
19,423
2,875
1,338
525
30,308

נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע ,נטו
השקעה בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות
סה"כ נכסים לא שוטפים

206,393
172
110,538
58,206
375,309

190,274
202
78,912
62,598
331,986

206,320
193
85,757
62,014
354,284

סה"כ נכסים

418,727

362,493

384,592
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נתונים על המצב הכספי
ליום 31
בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

ליום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
ספקים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

14,633
13,830
685
12,556
41,704

15,119
2,096
8,616
25,831

15,097
13,830
1,924
8,237
39,088

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות אחרות
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

108,168
54,907
651
26,902
4,042
194,670

90,176
68,553
411
21,888
5,505
186,533

86,318
54,815
651
26,760
5,505
174,049

הון
הון מניות רגילות  1ש"ח ע.נ
קרנות הון
עודפים

21,555
12,682
148,593
182,830

21,555
12,682
116,369
150,606

21,555
12,682
137,695
171,932

בניכוי מניות החברה המוחזקות בידי החברה

()477

()477

()477

סה"כ הון

182,353

150,129

171,455

סה"כ התחייבויות והון

418,727

362,493

384,592

אייל בוגנים
יו"ר דירקטוריון

גבי בוגנים
מנהל כללי

תאריך אישור המידע הכספי נפרד 30 :בנובמבר2016 ,

3

תומר פלס
חשב

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
נתונים על הרווח הכולל

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)
הכנסות
מדמי שכירות
רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן
להשקעה ורווח הון ממימושו
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות,
נטו ממס

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

16,172

16,112

5,775

5,817

21,225

-

-

-

-

17,417

19,249
35,421

)*( 5,752
21,864

6,070
11,845

)*( 2,933
8,750

)*( 12,793
51,435

3,670
2,449
6,119

4,124
1,898
6,022

1,517
895
2,412

1,588
758
2,346

5,242
2,653
7,895

רווח הפעלה

29,302

15,842

9,433

6,404

43,540

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

1,908
()4,315
()2,407

2,366
()4,050
()1,684

704
()1,259
()555

877
()1,511
()634

2,857
()5,512
()2,655

רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
רווח כולל לתקופה

26,895
2,997
23,898

14,158
2,340
11,818

8,878
688
8,190

5,770
815
4,955

40,885
7,741
33,144

הוצאות
הוצאות תפעול
הוצאות הנהלה וכלליות

(*) סווג מחדש ,ראה ביאור א' 2ב' להלן
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח כולל לתקופה
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו
ממס
רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן
להשקעה
רווח ממימוש נדל"ן להשקעה
הפסד (רווח) מהתאמת שווי הוגן של
נכסים והתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן
דרך רווח והפסד
הפסד (רווח) ממימוש נכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד
שחיקת יתרות מזומנים במט"ח
שחיקת זכאים לזמן ארוך
פחת והפחתות
שחיקת יתרות חובה והלוואות מתאגידים
בנקאיים ,נטו
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
מסים נדחים ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בספקים
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) שוטפת

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

23,898

11,818

8,190

4,955

33,144

()19,249

()5,752

()6,070

()2,933

()12,793

-

-

-

-

()16,016
()1,401

()222

()15

()207

99

()139

318
8
27

()180
27
27

33
2
9

()16
19
9

()163
28
240
36

()1,576
92
142
3,438

()1,646
14
1,258
5,551

()596
501
1,862

()581
1,032
2,584

()1,902
106
6,130
7,270

()2,010
()1,239
2,856
()393

1,474
()2,647
()1,849
()3,022

()1,094
()822
542
()1,374

()1,028
252
()2,344
()3,120

3,446
()2,819
()2,228
()1,601

3,045

2,529

488

()536

5,669
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נתונים על תזרימי המזומנים

לתקופה של תשעה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שנסתיימה
ביום  30בספטמבר
2 0 1 5
2 0 1 6
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(בלתי מבוקר)

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2 0 1 5
אלפי ש"ח
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
השקעה בנדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
השקעה בהסדר משותף
גביית (מתן) הלוואות מהסדר משותף ,נטו
רכישת רכוש קבוע
מתן הלוואות לחברה מוחזקת
דיבידנד שנתקבל מהסדר משותף
גביית הלוואות מחברות מוחזקות
רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד
דיבידנד שנתקבל מחברה בת
מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) השקעה

()73
()17,511
4,806
()6
7,000
4,643

()901
351
()13,393
-

4,806
7,000
719

()165
()67
1,699

()931
4,383
547
()12,675
4,381

()54,945

()4,099

()18,386

()382

()4,465

45,619
()10,467

23,027
4,381
9,366

15,657
9,796

3,288
4,373

24,095
15,335

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ,נטו
קבלת הלוואות מהסדר משותף
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו מפעילות (לפעילות) מימון

30,000
()11,242
2,750
()13,000
8,508

()11,704
()6,000
()17,704

()3,745
()6,000
()9,745

()3,965
()496
()4,461

()15,462
()6,000
()21,462

עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי
מזומנים

1,086

()5,809

539

()624

()458

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

6,147

6,633

6,688

1,440

6,633

השפעת השינויים בשערי חליפין על
יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

()8

()27

()2

()19

()28

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

7,225

797

7,225

797

6,147

3,666
2,017
870

3,715
612
969

909
643
383

874
337
393

5,331
1,045
1,304

-

265

-

-

()265

מידע נוסף בדבר תזרימי המזומנים
תשלומי ריבית
תקבולי ריבית
תשלומי מסים ,נטו
פעילות השקעה שאינה במזומן
גידול (קיטון) בהשקעה בנדל"ן באשראי
ספקים
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי
( )1כללי
הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) התש"ל.1970-
יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר2015 ,
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.
( )2מדיניות חשבונאית
א .המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2למידע הכספי הנפרד
של החברה ליום  31בדצמבר ,2015 ,ולשנה שנסתיימה באותו תאריך.
ב .שינוי מתכונת הצגת חלק הקבוצה בתוצאות יישויות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
בתקופת הדיווח ,החליטה החברה לשנות את מדיניותה ביחס לאופן ההצגה של חלק הקבוצה
בתוצאות של חברות מוחזקות מסוימות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
בהתאם למדיניות החדשה ,חלקה של הקבוצה בתוצאות של כלל החברות המוחזקות על ידה,
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,יסווג בדוח רווח והפסד כחלק מהרווח התפעולי של הקבוצה
וזאת חלף הצגתן מחוץ לרווח התפעולי .השינוי נובע מכך שהקבוצה בוחנת היום את כלל פעילות
הנדל"ן ,כחלק מפעילותה ,וזאת לאור הגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה.
הנהלת החברה בדעה כי הצגה זו משקפת באופן נאות ורלוונטי יותר את פעילות הקבוצה.
השפעת הסיווג על הדוחות הכספיים של הקבוצה הינה הגדלת הרווח התפעולי ליום  30בספטמבר,
 2015בסך  5,752אלפי ש"ח ,הגדלתו בסך  2,933אלפי ש"ח ברבעון שלישי  2015והגדלתו בסך 12,793
אלפי ש"ח בשנת .2015
שינוי הסיווג נעשה בדרך של יישום למפרע.
( )3קיטון בשיעור המס
בתחילת חודש ינואר  ,2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות יופחת
לשיעור של ( 25%במקום  .)26.5%שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל
מיום  1בינואר.2016 ,
כתוצאה מהחקיקה האמורה ,חל קיטון בהתחייבויות המסים הנדחים של החברה ליום  30בספטמבר,
 2016בסך של כ 1,614 -אלפי ש"ח שנזקף כנגד הוצאות מסים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
לאותו תאריך.
( )4אגרות חוב
להלן מידע בדבר אגרות החוב (סדרה ב') ליום  30בספטמבר:2016 ,
תאגיד
לווה
החברה

סך החוב
ריבית
(באלפי ש"ח)
היתרה הבלתי מסולקת
68,737
של אגרות החוב נושאת
ריבית ממוצעת של 2.8%
לשנה ,אשר תשולם
פעמיים בשנה בכל 30
ביוני ו 31 -בדצמבר ,החל
מיום  31בדצמבר2014 ,
ועד לפירעון האג"ח ב31 -
בדצמבר.2020 ,
ריבית אפקטיבית –
.3.09%
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תנאי ההלוואה
לוח הסילוקין
מנגנון הצמדה
יתרת אגרות החוב ליום 30
צמוד למדד
בספטמבר 2016 ,בסך של כ69 -
המחירים
מיליון ש"ח עומדת לפירעון ב5 -
לצרכן
תשלומים שנתיים שווים צמודים,
אשר ישולמו ביום  31בדצמבר של
כל אחת מהשנים 2016-2020
(כולל)( ,כל תשלום בשיעור של
 20%מהערך הנקוב של הקרן,
התשלום הראשון יבוצע ביום 31
בדצמבר 2016 ,והתשלום האחרון
יבוצע ביום  31בדצמבר.)2020 ,

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )4אגרות חוב (המשך)
התניות פיננסיות:
עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של אגרות החוב (סדרה ב') (ומילוי כל יתר ההתחייבויות על פי
שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')) ,התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתניות פיננסיות
אשר בהפרתן יהיו זכאים לפירעון מוקדם ,כדלקמן:
א .ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מ 80 -מיליון ש"ח לפירעון מוקדם,
במשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים .היה וההון העצמי כאמור יפחת מ 90 -מיליון ש"ח
במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית .נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,סך ההון העצמי
המאוחד (בניכוי זכויות מיעוט) הינו  182מיליון ש"ח.
ב .היחס בין החוב הפיננסי נטו (חוב פיננסי נטו – חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים בתוספת חוב
כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות אחרות נושאות ריבית ,בניכוי
מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) ל CAP -נטו ( CAPנטו – משמעו ההון העצמי של
החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה,
בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים ,לא יעלה על  75%לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני
רבעונים רצופים אחרונים .היה והיחס האמור יעלה על  65%במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה
לתוספת ריבית .נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,היחס בין החוב הפיננסי נטו ל CAP -נטו הינו .54%
ג .היחס בגין החוב הפיננסי נטו ל – EBITDA( EBITDA -סך הרווח התפעולי ב 12 -החודשים האחרונים
שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס ,מימון ,פחת ,הפחתות ומוניטין ,כפי שמוצג
בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא יעלה על  12לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני
רבעונים רצופים .היה והיחס האמור יעלה על  10במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
נכון ליום  30בספטמבר 2016 ,היחס בין החוב הפיננסי נטו ל EBITDA -הינו .5
ד .החברה התחייבה כי לא תבצע חלוקה כלשהי (כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט )1999 -אלא בכפוף
למגבלות שנקבעו בשטר הנאמנות ובכלל זה כי:
( )1החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיפים א'-ג' לעיל (וביצוע החלוקה לא
יפגע בעמידה זו).
( )2ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לאחר החלוקה ,לא יפחת מ100 -
מיליון ש"ח.
( )3יצוין ,כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,תהא רשאית החברה ,בכל שנה קלנדרית,
לבצע חלוקה (שלא מרווחי שיערוך שנצברו החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב'))
בסכום השווה לעד  50%מהרווח הנקי המצטבר של החברה החל ממועד הנפקת אגרות החוב
(סדרה ב') ועד למועד החלוקה בפועל .על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד
נוסף בסך מצטבר שלא יעלה על  15מיליון ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של
החברה שהצטברו ,עובר להנפקת אגרות החוב (סדרה ב').
ה .החברה התחייבה על שמירת רצף הדירוג .עדכון הדירוג לדרגה ( BBB-מינוס) לתקופה העולה על 60
ימים רצופים ,תהא עילה לפירעון מיידי .היה והדירוג האמור יעודכן בדרגה אחת מתחת לדירוג
הבסיס ( BBB+פלוס) ,תהא זו עילה לתוספת ריבית .לעניין העלאת דירוג החברה ,ראה ביאור א' 5א'
להלן.
ו .תוספת ריבית ,משמעה תוספת בשיעור  0.5%לשנה ,בגין כל חריגה מהתניה פיננסית ,ולא תעלה על
.1.5%
נכון למועד הדוח ,עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות ע"פ שטר הנאמנות ולא התקיימו עילות
להעמדה לפירעון מיידי ו/או להתאמה בשיעור הריבית.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
התקשרות בהסכמים לרכישת מניות בחברה פרטית
א.
ביום  25בינואר 2016 ,התקשרה החברה בהסכמים לרכישת מניות המהוות  50%מהון המניות
המונפק והנפרע של חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,קריית יבנה בע"מ (להלן" :המניות
הנרכשות") ,אשר הינה:
( )1בעלת זכויות החכירה המהוונות בבניין בן  4קומות (כולל קומת קרקע) למשרדים ותעשייה,
בשטח בנוי כולל של  21,282מ"ר ,על פני מגרש בשטח של  18,180מ"ר הממוקם ביבנה (להלן:
"הנכס").
( )2משמשת כחברת הניהול של הנכס וכן עוסקת בהשכרתו.
( )3פועלת לרכישת חשמל בצובר מחברת החשמל במתח גבוה ושיווקו במתח נמוך לשוכרים
בנכס.
(להלן" :חברת היעד").
יצוין ,כי מניות המהוות  49%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם
עם צד שלישי בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה (להלן" :המוכר" ולהלן" :ההסכם",
בהתאמה) ומניות המהוות  1%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת היעד נרכשו במסגרת הסכם
עם בעלת יתרת המניות בחברת היעד ,שהינה צד שלישי ,בלתי קשור לחברה ולבעלי השליטה בה
(להלן" :בעל המניות הנוסף" ולהלן" :הסכם בעלי המניות" ,בהתאמה).
עיקרי העסקה ופרטים נוספים:
( )1בתמורה למניות הנרכשות ,שילמה החברה סך של כ 17.2 -מיליון ש"ח (להלן" :התמורה").
יצוין ,כי בהתאם להוראות ההסכם ,סך של כ 1.5 -מיליון ש"ח מתוך התמורה הופקד
בנאמנות עד לקבלת האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל.
( )2נכון למועד הדוח 100% ,מהשטחים בנכס מושכרים ,ברובם לשוכר עיקרי ויתרת השטחים
מושכרים לשוכרים נוספים.
( )3במועד חתימת ההסכם ,הועמדה לחברה הלוואה מחברת היעד בסך של כ 2.8 -מיליון ש"ח,
אשר הריבית בגינה הינה בשיעור  .3.5%לא נקבע מועד לפירעון ההלוואה האמורה .החברה
המוחזקת התחייבה שלא לפרוע את ההלוואה בשנה הקרובה.
( )4יצוין ,כי ההסכם כולל מצגים והוראות לעניין שיפוי ,הכול כמקובל בהסכמים מעין אלו.
( )5כאמור ,החברה התקשרה גם בהסכם בעלי המניות ,המסדיר את מערכת היחסים בין
החברה לבעל המניות הנוסף ,במסגרתו נקבע ,בין היתר ,כדלקמן:
( )5.1כל צד ימנה כמות זהה של דירקטורים לדירקטוריון חברת היעד.
( )5.2לבעל המניות הנוסף ניתנה אופציה לתקופה של  180ימים למכור לחברה את
החזקותיו בחברת היעד בתמורה לסך כולל של  17.15מיליון ש"ח בתוספת מע"מ
כדין.
( )5.3הסכם בעלי המניות קובע הוראות כמקובל בהסכמים מעין אלו ,לרבות Tag along
והעמדת מימון לפעילותה של חברת היעד.
( )6יצוין ,כי חברת היעד נטלה הלוואות מתאגיד בנקאי (להלן" :הבנק") למימון הנכס ,שיתרתן
למועד ההתקשרות כאמור הינה בסך של כ 45 -מיליוני ש"ח ,אשר להבטחת פירעונן הועמדו
לטובת הבנק 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.
( )7החברה מימנה את תשלום התמורה ממקורותיה העצמאיים.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )4אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
ב.

נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי
ביום  11בפברואר 2016 ,נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי (להלן" :הבנק") ,שעיקרי תנאיה
הינם כדלקמן:
( )1סך קרן ההלוואה הינו  30מיליון ש"ח ,ללא הצמדה .פירעון קרן ההלוואה יתבצע בתשלום
אחד ביום  10באוגוסט.2020 ,
( )2ההלוואה תישא ריבית שנתית פריים בתוספת מרווח בשיעור  .0.95%הריבית בגין ההלוואה
תשולם מדי רבעון ,החל מיום  31במרץ.2016 ,
( )3להבטחת ההלוואה ישמשו את הבנק בטוחות שהועמדו לו ע"י החברה בגין הלוואות שנטלה
ממנו החברה  -שעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום על מבנה א' ,מבנה ב' ומבנה ד' וכן
הסכמי שכירות שנחתמו בקשר אליהם.

ג.

חידוש הסכם ניהול עם סינאל
ביום  25בפברואר 2016 ,אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה חידוש ועדכון
התקשרותה של החברה בהסכם עם סינאל מלל פייוויי בע"מ ,אשר החברה רואה בה כבעלת
השליטה בחברה (להלן" :סינאל") ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  13בפברואר  ,2016במסגרתו
תספק סינאל לחברה שירותי ניהול ,באמצעות נותני שירותים (לרבות נושאי משרה) מטעמה (להלן:
"הסכם הניהול").
תנאיו של הסכם הניהול הינם כדלקמן:
( )1במסגרת הסכם הניהול ,תספק סינאל לחברה שירותי ניהול ,כפי שיידרשו לחברה מעת לעת
ובכלל זה ,מתן ליווי לפרויקטים לבנייה (ככל שקיימים) ,טיפול בגיוס אשראי למימון
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.
( )2כמו כן ,הסכם הניהול כולל תשלום בגין תקורות ,לרבות ,דמי שכירות ואחזקת מבנה,
הוצאות ארנונה ,חשמל ומשרדיות ,שירותי מזכירות ורכבים.
( )3תוקפו של הסכם הניהול יהא מיום  13בפברואר  ,2016ועד חלוף שלוש שנים ,דהיינו ,עד
ליום  12בפברואר .2019 ,כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם הניהול בהודעה
של  90ימים מראש.
( )4בתמורה למתן השירותים ,תשלם החברה לסינאל ,דמי ניהול חודשיים קבועים בסך של
 123,627ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ כדין ,צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו
המדד הידוע ביום  15בינואר ( )2016להלן" :התמורה").

ד.

חלוקות דיבידנדים
()1
()2

ה.

ביום  16במרץ 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  7מיליון
ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  12באפריל.2016 ,
ביום  17באוגוסט 2016 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך 6
מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  6בספטמבר.2016 ,

העלאת דירוג החברה
ביום  10במאי 2016 ,הודיעה חברת הדירוג  Standard & Poor's Maalotעל העלאת דירוג החברה
מ "ilBBB+" -ל."ilA-" -
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )4אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
ו.

יו"ר הדירקטוריון
()1
()2
()3

ביום  15במאי 2016 ,הודיע יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דן אלון ,על התפטרותו.
ביום  13ביולי 2016 ,מונה מר יצחק זינגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,כיו"ר דירקטוריון
החברה .ביום  22בספטמבר 2016 ,הסתיימה כהונתו של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון
החברה.
ביום  22בספטמבר 2016 ,אושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מינויו של מר אייל
בוגנים ,המכהן כדירקטור בחברה ,כיו"ר דירקטוריון החברה.

ז.

הארכת תשקיף מדף
ביום  16במאי 2016 ,החליטה הרשות לניירות ערך להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך ע"פ
תשקיף המדף של החברה עד ליום  30במאי.2017 ,

ח.

מכירת נכס על ידי המדע 5
ביום  29ביוני  ,2016לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה ,התקשרה חברת המדע  5יקנעם
בע"מ ,המוחזקת בשיעור של  50%על ידי החברה (להלן" :חברה מוחזקת") ,בהסכם מכר עם צד ג'
שאינו קשור לחברה ו/או לבעלת השליטה בה (להלן" :הקונה") ,למכירת כל זכויות החכירה של
החברה המוחזקת במקרקעין ועליהם בניין ברחוב המדע  5ביקנעם (להלן" :הנכס") ,וזאת
בתמורה לסך כולל של  39מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן" :התמורה") .התמורה הועברה
לחברה המוחזקת כנגד ביצוע פעולות והמצאת מסמכים כמקובל בהסכמים מסוג זה .כנגד השלמת
תשלום התמורה מסרה החברה המוחזקת לקונה את החזקה בנכס ,במצבו  ,As Isוהמחתה לקונה
את זכויותיה על פי הסכמי השכירות הקיימים בנכס (ביחד להלן" :העסקה").
הרווח לחברה המוחזקת מהעסקה ,לפני מיסים על הכנסה ,הסתכם בכ 10 -מיליון ש"ח (חלק
החברה ,בשרשור .)50%
במהלך הרבעון השלישי לשנת  ,2016חילקה החברה המוחזקת דיבידנד בסך של  7מיליון ש"ח (חלק
החברה) מתוך התזרים הפנוי בחברה לאחר העסקה.
בנוסף ,פרעה החברה המוחזקת הלוואה בסך  4,806אלפי ש"ח אשר נתקבלה מהחברה.
בנוסף לאמור לעיל ,החברה עצמה התקשרה עם הקונה בהסכם למתן שירותי ניהול לנכס ,במסגרת
התקשרות נפרדת בינה לבין הקונה ,וזאת בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך של כ 400 -אלפי ש"ח
בתוספת מע"מ כדין (להלן" :הסכם שירותי הניהול") .הסכם שירותי הניהול נקשר לתקופה של
חמש שנים .על אף האמור לעיל ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בתום כל שנה לאחר
תקופת התקשרות בת  24חודשים.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הושלמה העסקה במלואה.

ט.

חתימה על הסכם " "No Shopלרכישת נכס בחיפה
ביום  31באוגוסט 2016 ,חתמה החברה על הסכם " "No Shopעם צד שלישי שאינו קשור לחברה
או לבעלת השליטה בה (להלן" :המוכר") ,לרכישת זכויות בנכס מסחרי הממוקם בחיפה.
נכון למועד החתימה על הדוחות ,המשא ומתן לרכישת הנכס לא הבשיל לכדי הסכם.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )5אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח
א.

רכישת נכס בפתח תקווה
בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום  4באוגוסט 2016 ,אודות משא ומתן עם צד שלישי שאינו
קשור לחברה או לבעלי השליטה בה (להלן" :המוכר") לרכישת הבעלות בנכס ,ביום  3בנובמבר
 ,2016התקשרה החברה בהסכם עם המוכר (להלן" :ההסכם") לרכישת מלוא הזכויות במבנה
הבנוי על מקרקעין הידועים כגוש  6194חלקה  ,183בשטח רשום של  2,015מ"ר ,הממוקם באזור
התעשייה של קריית אריה בפתח תקווה .המבנה הינו בן  3קומות ,בשטח כולל של  3,681מ"ר
המשמשים להשכרה למשרדים ותעשיה (להלן" :השטחים להשכרה") בתוספת  640מ"ר לא
מקורים (מרפסת וגג) (להלן ביחד" :הנכס").
בנוסף ,הוסבו לחברה כל הזכויות וההתחייבויות של המוכר בנכס ,לרבות הסכמי השכירות.
בתמורה לנכס ולזכויות האמורות ,שילמה החברה למוכר סך כולל של  27.55מיליון ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין (להלן" :התמורה").
להלן יובאו עיקרי ההסכם:
( )1החברה רכשה את הנכס כפי שהוא ( )As Isבמועד חתימת ההסכם.
( )2במועד חתימת ההסכם שולם על ידי החברה סך של  5מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ ,אשר
שימש במלואו לסילוק משכנתא הרשומה על הנכס ,בהתאם למנגנון שנקבע לכך בהסכם.
( )3יתרת התמורה ,בסך של  22.55מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ ,שולמה על ידי החברה ביום 13
בנובמבר( 2016 ,להלן" :מועד הסגירה") .יצוין ,כי חלק מיתרת התמורה כאמור ,הופקד
בידי נאמן לטובת הבטחת תשלום מקדמות מיסים ולהבטחת המצאת אישורים עליהם
הוסכם בין הצדדים.
( )4הצדדים ישלמו מיסים ,אגרות והיטלים כמקובל ולפי הוראות כל דין .החברה תשלם את
כל האגרות הכרוכות בהעברת זכויות המוכר בנכס.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד זה ,בנכס  16שוכרים ושיעור התפוסה בנכס עומד על  100%מסך
השטחים להשכרה .דמי השכירות השנתיים (ברוטו) הנובעים מהסכמי השכירות הקיימים בנכס
נכון למועד זה ,מסתכמים לסך של כ 2,150 -אלפי ש"ח.
ביום  10בנובמבר 2016 ,נטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי לצורך מימון העסקה ,בסך של 22
מיליון ש"ח ,אשר תשמש אותה לתשלום מרבית התמורה ,כאשר יתרת התמורה תשולם מאמצעיה
הקיימים של החברה .ההלוואה האמורה ,הועמדה לתקופה של כ 8 -שנים ,מובטחת בשעבוד ראשון
בדרגה על הנכס ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .3.075%ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים
(קרן וריבית).

ב.

הקצאת מניות להראל חברה לביטוח בע"מ
ביום  6בנובמבר  ,2016קיבלה החברה התחייבות בלתי חוזרת מהראל חברה לביטוח בע"מ שהינה
משקיע מוסדי ,כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז-
( 2007להלן" :המשקיע") ,במסגרתה הקצתה החברה למשקיע 1,100,000 ,מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כ"א של החברה (להלן" :מניות") ,אשר מהוות ,לאחר הקצאתן ,כ 4.91% -מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה וכ 4.95%-מזכויות ההון וההצבעה בה (להלן" :המניות המוקצות"),
וכן  220,000כתבי אופציה ,לא רשומים למסחר ,הניתנים למימוש ל 220,000 -מניות (להלן" :כתבי
האופציה המוקצים") ,כך שבהנחת ביצוע ההקצאה ובהנחת דילול מלא ,יחזיק המשקיע במניות
המהוות כ 5.83% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ 5.88% -מזכויות ההון וההצבעה
בה.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )5אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח
ב.

הקצאת מניות להראל חברה לביטוח בע"מ
בתמורה למניות המוקצות ,שילם המשקיע לחברה סך של  9.38ש"ח למניה ,ובתמורה כוללת של
 10,318אלפי ש"ח ,ואילו מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים ,שהוקצו למשקיע
ללא תמורה ,הינו  10ש"ח.
כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום  23בנובמבר 2016 ,ועד לתום
שנתיים מאותו מועד.
המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים הוקצו למשקיע  ,As Isללא כל הצהרה ו/או מצג ו/או
שיפוי מצד החברה ,וכשהם חופשיים מכל זכות נוגדת.
יצוין כי כתוצאה מהקצאת המניות לעיל (על דרך של הנפקה) ,דוללו החזקות בעלי המניות בחברה,
כאשר בכלל זה החזקותיה של בעלת השליטה בחברה ,סינאל מלל פייוויי בע"מ ,המהוות נכון
למועד זה כ 74.92% -מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 75.64% -מזכויות ההון וההצבעה בה.

ג.

תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף
()1

()2

()3

()4
()5
()6

בדוח הצעת מדף שפורסם ביום  8בנובמבר( 2016 ,להלן" :דוח הצעת המדף") הוצעו לציבור
ניירות הערך המפורטים להלן:
א .עד  712,400מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה (להלן:
"המניות").
ב .עד  80,000,000אגרות חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של
החברה (להלן" :אגרות החוב (סדרה ג')").
הרכב ומחיר כל יחידה
א .המניות הוצעו לציבור ,בדרך של הצעה אחידה (כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז ,)2007-ב 7,124 -יחידות (להלן" :יחידות המניות"),
בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב כל יחידת מניה ומחירה המזערי הינם
כדלקמן:
במחיר של  9.38ש"ח למניה
 100מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
 938ש"ח
סה"כ מחיר מזערי ליחידת מניה
ב .אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו לציבור ,בדרך של הצעה אחידה ,ב 80,000 -יחידות
(להלן" :יחידות האג"ח") ,בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה
שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') ,כשהרכב כל יחידת אג"ח ומחירה הינם כדלקמן:
 1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ג')
 1,000ש"ח
במחיר השווה ל 100% -מערכן הנקוב
 1,000ש"ח
סה"כ מחיר ליחידת אג"ח
שיעור הריבית המרבי על פיו הוצעו אגרות החוב (סדרה ג') במכרז היה ( 3.5%להלן:
"שיעור הריבית המרבי").
הזמנות ממשקיעים מסווגים
ביחס ל 64,000 -יחידות אג"ח (המהוות  80%מיחידות האג"ח שהוצעו בהנפקה לציבור על
פי התשקיף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו
בסעיף  4.2לדוח הצעת המדף.
על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ,הנפיקה החברה ביום  10בנובמבר 66,125,000 ,2016
אגרות חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
בנוסף ,הנפיקה החברה  120,400מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה בתמורה
לסך של  9.38ש"ח למניה.
התמורה ברוטו בגין הקצאת יחידות המניות ויחידות האג"ח שהוצעו לציבור על פי דוח
הצעת המדף היא כ 67,254,352 -ש"ח.
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דורסל (ב.א.ז ).בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים
א .כללי (המשך)
( )5אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח (המשך)
ג.

תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף של החברה מכוח תשקיף מדף (המשך)
( )7אגרות החוב (סדרה ג') מדורגות בדירוג  ilA-על ידי חברת הדירוג סטנדרט אנד פורס מעלות
בע"מ.
( )8שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הינו  .3.5%הריבית בגין
אגרות החוב (סדרה ג') תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים ,ביום  30ביוני וביום 31
בדצמבר ,של כל אחת מהשנים  2017עד ( 2024כולל) ,כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם
ביום  30ביוני 2017 ,על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים בתקופת הריבית הראשונה
ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר.2024 ,
( )9אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה לפירעון (קרן) בשבעה ( )7תשלומים ,לא שווים ,ביום 31
בדצמבר ,של כל אחת מהשנים  ,2018-2024שישולמו כדלקמן :תשלום הקרן הראשון ,אשר
יהיה בסך השווה לשיעור של  5%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולם ביום  31בדצמבר,
 ;2018שני תשלומים ,שכל אחד מהם יהיה בסך השווה לשיעור של  10%מקרן אגרות החוב
(סדרה ג') ,ישולמו בימים  31בדצמבר 2019 ,ו 31-בדצמבר ;2020 ,שלושה תשלומים נוספים,
שכל אחד מהם יהיה בסך השווה לשיערו של  20%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולמו
בימים  31בדצמבר  31 ,2021בדצמבר  ,2022ו 31-בדצמבר  ;2023ותשלום הקרן האחרון,
אשר יהיה בסך השווה לשיעור של  15%מקרן אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולם ביום 31
בדצמבר.2024 ,
( )10אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בבטחונות ,בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.
יצוין כי החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל רכושה לטובת צד שלישי
כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי ,ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') שהתקבלה באסיפה ,ברוב של המחזיקים המשתתפים באסיפה בשני
שלישים ( )2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המיצג בהצבעה ,למעט
הנמנעים.
( )11התניות פיננסיות:
החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ג') לא נפרעו במלואן ,תעמוד באמות המידה
הפיננסיות הבאות:
א .ההון העצמי המאוחד של החברה (בניכוי זכויות מיעוט) לא יפחת מ 130 -מיליון ש"ח
לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים רצופים אחרונים .היה וההון העצמי
כאמור יפחת מ 150 -מיליון ש"ח במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
ב .היחס בין החוב הפיננסי נטו (חוב פיננסי נטו – חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים
בתוספת חוב כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן התחייבויות פיננסיות
אחרות נושאות ריבית ,בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר) לCAP -
נטו ( CAPנטו – משמעו ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) לפי דוחותיה
הכספיים המאוחדים ,בצירוף חוב פיננסי נטו) של החברה ,בהתאם לדוחותיה
הכספיים המאוחדים ,לא יעלה על  75%לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים
רצופים אחרונים .היה והיחס האמור יעלה על  65%במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה
לתוספת ריבית.
ג .היחס בגין החוב הפיננסי נטו ל – EBITDA( EBITDA -סך הרווח התפעולי ב12 -
החודשים האחרונים שקדמו למועד הבדיקה הכולל לפני ניכוי הוצאות מס ,מימון,
פחת ,הפחתות ומוניטין ,כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לא
יעלה על  10לפירעון מוקדם ,במשך תקופה של שני רבעונים רצופים .היה והיחס האמור
יעלה על  8.5במשך תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
ד .יחס ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לסך מאזן ,לא יפחת מ-
 13%במשך תקופה של שני רבעונים רצופים .היה והיחס האמור יעל על  20%במשך
תקופה כאמור ,תהא זו עילה לתוספת ריבית.
נכון למועד הדוח ,החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות כאמור.
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הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי לפי תקנות 5ד(ב)(()4ג) ו38-ג(ד)(:)1
אני ,גבי בוגנים מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוח הרבעוני של דורסל (ב.א.ז) בע"מ (להלן" :התאגיד") לרבעון השלישי של שנת 2016
(להלן" :הדוחות");

.2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;

 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים של
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 30בנובמבר2016 ,

גבי בוגנים ,מנכ"ל

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנות 5ד(ב)(()4ג) ו38-ג(ד)()2
אני ,תומר פלס ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של
דורסל (ב.א.ז) בע"מ (להלן" :התאגיד") לרבעון השלישי של שנת ( 2016להלן" :הדוחות" או "הדוחות
לתקופת הביניים");

.2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
דוחות;

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים של
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם;
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 30בנובמבר2016 ,

תומר פלס ,חשב

