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.1.1

פעילות קרדן  NVותיאור התפתחות עסקיה
כללי
"( Kardan N.V.קרדן  )"NVהתאגדה בהולנד בשנת  2003ומניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה
לניירות ערך הפאן-אירופית באמסטרדם .NYSE Euronext Amsterdam -
בהיותה חברה הולנדית שמניותיה נסחרות גם בבורסה באמסטרדם ,כפופה קרדן  NVלדין ההולנדי ,לרבות
לדיני החברות בהולנד ודיני ניירות ערך בהולנד והיא אינה כפופה לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ולתקנות
שהותקנו מכוחו .בנוסף ,לאור העובדה שניירות ערך של קרדן  NVהונפקו לציבור גם בישראל ,כפופה קרדן

NV

לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולתקנות מכוח החוק האמור.
קרדן  NVהינה חברת השקעות והחזקות ,אשר נכון לתאריך הדוח פועלת בעיקר מחוץ לישראל ,באמצעות
חברות בנות וקשורות ,בארבעה תחומי פעילות עיקריים )1( :נדל"ן  -אסיה; ( )2שירותים פיננסיים  -בנקאות
ואשראי קמעונאי; ( )3תשתיות  -פעילות הפרויקטים; ו )4( -תשתיות  -השקעה בנכסים .1יצוין כי במהלך שנת
 2013פעלה קרדן  NVגם בתחום הנדל"ן באירופה.2
נכון למועד דוח זה קבוצת קרדן  NVפעילה באזורים כדלקמן :מרכז-מזרח אירופה  -בתחום הבנקאות
והאשראי הקמעונאי ובתחום התשתיות (בעיקר פעילות הפרויקטים) ;3בסין  -בתחום הנדל"ן ובתחום
התשתיות (פעילות ההשקעה בנכסים); ובאמריקה הלטינית ,אסיה ,אפריקה וישראל בתחום התשתיות (פעילות
הפרויקטים).
.1.1

מקרא
בדוח זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
קרדן - NV

Kardan N.V.

קבוצת קרדן - NV

קרדן  ,NVיחד עם חברות בנות וקשורות שלה

קרדן ישראל -

קרדן ישראל בע"מ

קבוצת קרדן ישראל -

קרדן ישראל יחד עם חברות בנות וקשורות שלה

קרדן יזמות -

קרדן יזמות ( )2011בע"מ

קבוצת קרדן יזמות -

קרדן יזמות יחד עם חברות בנות וקשורות שלה

 1לאחר תאריך המאזן ,ביום  15בינואר  ,2015התקשרה חברת  Tahal Group Assets B.V.חברה נכדה ,אשר קרדן  NVמחזיקה בעקיפין ב-
 98.43%ממניותיה ,בהסכמים למכירת כל החזקותיה ( )100%בחברה הבת  ,KWIG HKהמחזיקה בחברות שהינן בעלות זיכיונות לתפעול
והפעלה של  11מתקנים לטיפול בשפכים ולאספקת מים בסין (לפרטים נוספים ראה סעיף  9.27.4להלן וכן דיווחים מיידיים מהימים
 19.1.2015 ,15.1.2015ו ;6.3.2015-מס' אסמכתא  2015-01-014302 ,2015-01-012406ו ,2015-01-045298-אשר המידע האמור בהם מובא
בדוח זה על דרך ההפניה ) ,המהווים את עיקר הפעילות בתחום ההשקעה בנכסים .עד למועד הדוח הושלם החלק הראשון של העסקה,
במסגרתו הועברו מניות המהוות  75%מהונה המונפק של  .KWIG HKחלקה השני של העסקה צפוי להתבצע עד ליום  30ביוני .2015
בעקבות עסקה זו ,צפוי תחום התשתיות  -השקעה בנכסים ,להצטמצם באופן משמעותי וייתכן כי בעתיד לא יהווה עוד תחום פעילות נפרד.
 2ביום  22בנובמבר  2013מכרה קרדן  NVאת החזקותיה ב , GTC Poland-כך שלמועד דוח זה ,לחברה אין פעילות בתחום הנדל"ן במרכז
ובמזרח אירופה .לפרטים ראו סעיף  16.4להלן.
 3בעלי השליטה בקרדן  NVלא התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים ובאזורים בהם פועלת קרדן  .NVבפועל ,במועד הדוח ,בעלי
השליטה בקרדן  NVאינם מבצעים במישרין פעילות מהותית באזורים בהם פועלת קרדן .NV

1

- GTC Poland

Globe Trade Centre S.A.

- GTC Investments

GTC Investments B.V.

- GTC Holding

GTC Real Estate Holding B.V.

קבוצת - GTC

 ,GTC Holdingיחד עם חברות בנות וקשורות שלה

קרדן לנד סין -

Kardan Land China Limited

- KFS

Kardan Financial Services B.V.

 ,VIPאויס אקראינה או אויס VIP Rent Foreign Enterprise -

קבוצת - KFS

 ,KFSיחד עם חברות בנות וקשורות שלה

- TBIF

TBIF Financial Services B.V

קבוצת - TBIF

 ,TBIFיחד עם חברות בנות וקשורות שלה

 Tahal Internationalאו Tahal Group International B.V. -TGI

- Tahal Group

Tahal Group B.V.

- Tahal Assets

Tahal Group Assets B.V.

- KWIG HK

)Kardan Water International Group (HK

קבוצת תהל -

 Tahal Internationalיחד עם חברות בנות וקשורות שלה

הבורסה בתל-אביב -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

- Euronext

הבורסה לניירות ערך הפאן-אירופית באמסטרדם -

NYSE Euronext Amsterdam

N.V

דולר -

דולר ארה"ב

הדוחות הכספיים -

הדוחות הכספיים של קרדן  NVליום  31בדצמבר  2014הכלולים בחלק ג' לדוח זה

דוח הדירקטוריון -

דוח הדירקטוריון של קרדן  NVליום  31בדצמבר  2014הכלול בחלק ב' לדוח זה

חוק ניירות ערך -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

חוק החברות -

חוק החברות ,התשנ"ט1999-

הפקודה-

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א1961-

מעלות -

Standard & Poor`s Maalot

תאריך הדוח -

 25במרס  ,2015המועד בו אושר דוח זה

שנת הדוח -

שנת 2014

תקופת הדוח -

 1בינואר  2014עד  31בדצמבר 2014

קרדן  NVמיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי מגזרי פעילות ("תקן  .)"IFRS 8תחומי הפעילות המתוארים
בחלק זה הינם מגזרי הפעילות ברי הדיווח של קרדן  NVבהתאם לתקן .IFRS 8

2

כאמור ,קרדן  NVהינה חברת השקעות והחזקות אשר פועלת באמצעות חברות בנות וחברות קשורות .המידע
המופיע בחלק א' של דוח זה מחולק לפי תחומי הפעילות (מגזרים עסקיים) של קרדן  .NVככל שקיים מידע
מהותי ביחס לחברות המוחזקות באמצעותן מבוצעת הפעילות כאמור ,הוא יכלל במסגרת תיאור תחומי
הפעילות או במסגרת המידע הניתן בדוח זה אודות קבוצת קרדן  NVבכללותה ,לפי העניין.
יצוין ,כי בדוח זה מובאות הערכות של החברות הבנות באמצעותן פועלת קרדן  .NVקרדן  NVמאמצת את
הערכותיהן של חברות אלו.
לעניין החזקה במניות של החברות הנזכרות בחלק זה ,נתוני החזקות של חברה בחברה אחרת באמצעות חברה
או חברה בת בבעלות מלאה מוצגים כהחזקות במניות החברה האחרת במישרין ,אלא אם נאמר אחרת.
שיעורי החזקה במניות חברה מוחזקת מחושבים מתוך סך ההון המונפק בפועל של החברה המוחזקת ,מבלי
לקחת בחשבון דילול אפשרי עקב מימוש אופציות וניירות ערך המירים אחרים שהונפקו על-ידיה ,אלא אם כן
צוין במפורש אחרת.
בתיאורים של חברות המוחזקות על-ידי קרדן  NVנכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחקרים
שונים .קרדן  NVאינה אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור.
יש לקרוא את חלק א' של דוח תקופתי זה יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הבאורים לדוחות הכספיים.
.1.1

תרשים מבנה החזקות
להלן תרשים מבנה ההחזקות של קרדן  NVבסמוך למועד פרסום הדוח בתחומי הפעילות השונים בציון חברות
מוחזקות מהותיות ,באמצעותן מתבצעת הפעילות .נוסף להחזקות בחברות המצוינות בטבלה להלן ,לקרדן
החזקות בחברות נוספות במסגרת תחומי הפעילות שלה .לתיאור מבנה ההחזקות של כל אחת מהחברות
המהותיות ,ראו תיאור במסגרת תחומי הפעילות ,ככל שנדרש.4
NV

 4התרשים אינו כולל חברות שאינן מהותיות והתייחסות לדילול בגין אופציות.
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*Kardan N.V.
98.43%

100%
Kardan Financial
Services B.V.

שירותים
- פיננסיים
בנקאות ואשראי
קמעונאי
100%
TBIF
Financial
Services B.V.

Tahal Group
International B.V.

- תשתיות
פעילות
הפרויקטים
100%
Tahal Group
B.V.

- תשתיות
השקעה
בנכסים
100%
Group
Tahal Group
Assets B.V.

100%

GTC Real Estate
Holding B.V.

נדל"ן בסין

100%
Kardan Land
China Limited

 שהינה חברת בת בבעלות מלאהEmerging Investments XII BV * התרשים אינו כולל את ההחזקה בחברת
.NV  והינה חברת המימון של קרדןNV של קרדן
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.1.1

שינוי מבני ,מיזוג או רכישה מהותיים
בשנת הדוח לא חל שינוי מבני ,מיזוג או רכישה מהותיים ברמת קרדן .NV
לפרטים אודות רכישות ,מכירות או העברות של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל ,ראו פירוט
במסגרת תחומי הפעילות השונים.
לפרטים בדבר הסכם למכירת החזקות  Tahal Assetsב KWIG HK-לאחר תאריך המאזן ראו סעיף  9.27.4להלן.
לפרטים בדבר מכירת זכויות קרדן לנד סין בחברה המחזיקה את קניון  Galleria Chengduראו סעיף  7.21.2להלן.5
לפרטים בדבר מכירת החזקות  TBIFב TBI Credit EAD-לאחר תאריך המאזן ראו סעיף  8.13.2להלן.
לפרטים בדבר מכירת החזקותיה של קרדן  NVב GTC Poland-ראו סעיף  16.4להלן.6

.1

תחומי פעילות
להלן תיאור כללי של תחומי הפעילות של קרדן  NVשהינם בהתאם למגזרי הפעילות המדווחים של קרדן
בדוחות הכספיים:

.1.1

NV

תחום הנדל"ן
נדל"ן אסיה  -קרדן  NVפועלת בתחום הנדל"ן באסיה באמצעות חברת קרדן לנד סין העוסקת בייזום נדל"ן
למגורים וכן בנדל"ן להשקעה בסין .במסגרת זו פועלת קרדן לנד סין ,נכון למועד דוח זה ,בחמש ערים ברחבי סין,
שהינן ערים מהמעגל השני והשלישי בסין .נכון לתאריך הדוח ,הפרויקטים של קרדן לנד סין כוללים בעיקר פיתוח
למגורים ,פיתוח לשימוש מעורב וכן נכס נדל"ן להשקעה (מרכז קניות) המצוי בשלבים סופיים של בניה.
לפרטים נוספים אודות תחום הנדל"ן ,ראו סעיף  7לחלק זה.7

.1.1

תחום השירותים הפיננסיים  -פעילות הבנקאות והאשראי הקמעונאי
קבוצת  KFSעוסקת בתחום הבנקאות ,האשראי הקמעונאי והליסינג (מימוני ותפעולי) ,בבולגריה ,ברומניה
ובאוקראינה ,כדלהלן:

.1.1.1

פעילות בנקאית ,אשראי קמעונאי ,אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וליסינג בבולגריה וברומניה; 8

.1.1.1

פעילות ליסינג תפעולי באוקראינה;
לפרטים נוספים אודות תחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי ,ראו סעיף  8לחלק זה.

 5העסקה למכירת ההחזקות בחברה המחזיקה את קניון  Galleria Chengduהושלמה ביום  23בדצמבר .2014
 6העסקה למכירת החזקותיה של קרדן  NVב GTC Poland-הושלמה ביום  22בנובמבר .2013
 7במהלך שנת הדוח החזיקה קרדן לנד סין ב 50%-מחברה שהחזיקה במלוא הזכויות בקניון  .Galleria Chengduביום  23בדצמבר  2014מכרה
קרדן לנדן סין את החזקותיה בחברה המחזיקה בזכויות בקניון לשותף ,כך שלמועד פרסום דוח זה ,קרדן לנד סין מחזיקה בזכויות בנכס נדל"ן
להשקעה אחד המצויים בשלבים סופיים של בניה.
 8תחת הפלטפורמה של  TBI Bankוכן באמצעות חברות לא בנקאיות בתחום האשראי הקמעונאי.

5

.1.1

פעילות התשתיות
פעילות קרדן  NVבתחום התשתיות מחולקת לשני תחומי פעילות ,אשר מוצגים כמגזרים עסקיים בדוחות
הכספיים של קרדן  ,NVכדלהלן:

.1.1.1

תחום פעילות הפרויקטים
 , Tahal Groupבאמצעות חברות בנות וקשורות ,עוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי ופיקוח בתחומי מים-ביוב,
טיפול במים ובשפכים ,הטמנת פסולת ,גז וחקלאות וכן עוסקת בביצוע והקמה של פרויקטים בתחום משאבי מים
ואספקת מים ,השקיה ,התפלה ,טיפול וטיהור מי שופכין ,הנדסת סביבה ,הנדסה אזרחית ,מערכות ביוב
וחקלאות.

.1.1.1

תחום השקעה בנכסים
 Tahal Assetsהינה חברת החזקות המשקיעה בנכסים מניבים בתחום תשתיות מים וביוב ,כגון :מתקני טיפול
בשפכים ומים וזיכיונות לתפעול ותחזוקה של רשתות מים עירוניות ולהפעלת מתקן התפלה.
ביום  15בינואר  2015התקשרה  Tahal Assetsבהסכם למכירת החזקותיה ב KWIG HK-המחזיקה בזכויות מסוג
 B.O.Tלתפעול מתקנים לטיפול בשפכים ולאספקת מים ,המהווים את עיקר הפעילות בתחום ההשקעה בנכסים.
לפרטים נוספים בדבר בהסכם למכירת ההחזקות ב KWIK HK-ראו סעיף  9.27.4להלן וכן הערת שוליים  1לעיל.
הפעילות בתחום פעילות הפרויקטים ובתחום ההשקעה בנכסים מבוצעת בכ 25-מדינות בארבע יבשות שונות -
אסיה (בעיקר בהודו ובישראל) ,אפריקה ,אירופה (מזרח אירופה) ואמריקה (דרום אמריקה).
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות הפרויקטים ותחום ההשקעה בנכסים ,ראו סעיף  9לחלק זה.

.1
.1.1

השקעות בהון קרדן  NVועסקאות במניותיה במהלך השנים  2014 ,2013ו( 2015-עד מועד הדוח)
קרדן  NVהעניקה אופציות ומניות לעובדים בכירים ולמנהלים כמפורט בסעיף  11.3.2.2להלן ובביאור  19לדוחות
הכספיים .בשנת  2012לא מומשו או פקעו אופציות .בשנת  2013לא מומשו אופציות ופקעו  325,000אופציות מבלי
שמומשו ,בשנת  2014לא מומשו או פקעו אופציות והוענקו  250,000אופציות נוספות לעובדים .לפרטים בדבר
תוכנית המניות ותוכנית האופציות של קרדן  ,NVראו סעיף  11.3.2להלן וכן בביאור  19לדוחות הכספיים.

.1.1

למיטב ידיעת קרדן  ,NVבעלי עניין בקרדן  NVלא ביצעו עסקאות מהותיות במניות קרדן  NVמחוץ לבורסה
בשנים  2013ו ,2014-למעט רכישה של  390,350מניות של קרדן  ,NVשבוצעה ע"י מר משה ליסטנברג ביום
 3.12.2013ואשר בעקבותיה הפך לבעל עניין בקרדן ( NVלפרטים נוספים ראה הדיווח מיום  ,4.12.2013על מי
שנעשה בעל עניין בתאגיד מכוח החזקות; מס' אסמכתא ,2013-01-088648 :אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה
על דרך ההפניה).

.1.1

בהתאם להצעת החברה לעקרונות הסדר עם מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') מיום  31בדצמבר ( 2014להלן:
"עקרונות ההסדר") ,ככל שיושלם ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') במתכונת כמפורט בעקרונות
ההסדר ,קרדן  NVתקצה למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') ,מניות של קרדן  NVאשר יהוו  12%מההון
המונפק של קרדן  NVמיד לאחר ההקצאה .לפרטים נוספים ראו סעיף  13.1.5.5להלן.
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.1

חלוקת דיבידנדים
קרדן  NVכפופה לחוקי החברות בהולנד בכל הקשור לאפשרויות חלוקת דיבידנד וחלוקות אחרות מתוך הונה
העצמי.
בחודש יוני  2007אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של קרדן  NVמדיניות חלוקת דיבידנד לפיה קרדן
תחלק מדי שנה דיבידנד בסך שיהווה בין  20%ל 30%-מהרווח הנקי השנתי של קרדן  NVלפי כללי חשבונאות
בינלאומיים ,וזאת בהתחשב ברווח השנתי ,נזילות ,הון עצמי ,צרכים פיננסים וכן התניות פיננסיות ()covenants
והכל כפוף להוראות הדין שחלות על קרדן .NV
NV

בהתחשב בתוצאות קרדן  NVלשנים  2012ו 2013-ובהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד כאמור ,לא חולק בשנים
 2013ו 2014-דיבידנד בגין השנים  2012ו ,2013-בהתאמה .נכון ליום  31בדצמבר  2014לקרדן  NVיתרת רווחים
ראויים לחלוקה בסך של כ 13.6 -מיליון אירו.
לפרטים בדבר חלוקת דיבידנדים בחברות המוחזקות על ידי קרדן  NVראו באור 5ה בדוחות הכספיים .קרדן
הינה חברה שנתאגדה כאמור לפי דיני מדינת הולנד והוראות חוק החברות ,אינן חלות עליה ,ולכן הרווחים
הראויים לחלוקה כמפורט לעיל ,הינם הרווחים הראויים לחלוקה לפי הדין ההולנדי ולא לפי סעיף  302לחוק
החברות.

NV

מגבלות חיצוניות על חלוקת דיבידנד
לפרטים בדבר הגבלות על חלוקת דיבידנד ראו ביאורים 9ח'18 ,ה' 18 ,ו' ו 28-בדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר תיקון שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב') לפיהם חלים ויחולו ,בין היתר ,מגבלות
על חלוקת דיבידנדים בקרדן  NVראו סעיף  13.1.5להלן.9
למגבלות על חלוקת דיבידנדים בחברות המוחזקות המהותיות השונות ,ראו סעיפים רלוונטיים בתיאור כל תחום
פעילות.

 9במסגרת תיקונים לשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של קרדן "( NVהתיקונים") מחודש מרץ  ,2013התחייבה
קרדן  ,NVשלא תחלק דיבידנד עד לפרעון תשלומי  2015בפועל (כהגדרת מונח זה בתיקונים) אך בכל מקרה לא לפני מועד פרסומם בפועל של
הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  . 2013לפרטים נוספים אודות התיקונים ,ראה דיווחים מידיים שפרסמה קרדן  NVביום  7במרס ( 2013מס'
אסמכתא 2013-01-056964 :ו , )2013-01-056958 -אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה .במסגרת הצעת החברה לעקרונות
הסדר עם מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') מיום  31בדצמבר  ,2014התחייבה קרדן  NVכי בכפוף לכניסתו לתוקף של ההסדר ,עד לפירעון
 75%מאגרות החוב הקיי מות במועד פרסום הצעת החברה ,החברה לא תהא רשאית לבצע חלוקה (לרבות דיבידנד) .לפרטים נוספים אודות
הצעת החברה ראו דיווח מיידי מיום  31בדצמבר ( 2014מס' אסמכתא  ,) 2014-01-233811אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה
וכן סעיפים  13.1.5.4ו 13.1.5-להלן.
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פרק ב' :מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן NV

להלן מובאים נתונים כספיים לגבי תחומי הפעילות של קרדן ( NVבמיליוני אירו):

נדל"ן אסיה

תשתיות

שירותים פיננסיים

10

בנקאות ואשראי קמעונאי

השקעה בנכסים

פעילות פרויקטים

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

52

29

5

36

26

14

136

122

107

34

31

36

()6

()5

()24

()18

()21

()10

()12

()13

()6

()7

()7

()47

()24

()5

()4

()9

()7

()116

()105

()99

()20

()16

()23

סה"כ עלויות

56

()30

()10

28

()27

()28

126

()117

()112

26

()23

()30

הכנסות (הוצאות) אחרות

29

20

19

-

()17

()7

()6

()8

()2

()14

()6

()6

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

25

19

14

8

()18

()21

5

()3

()7

()6

2

-

רווח (הפסד) מפעילות מופסקת

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

סך הכל רווח (הפסד)

25

19

14

8

()18

()20

5

()3

()7

()6

2

-

רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של קרדן NV

25

19

14

8

()18

()20

4

()3

()7

()6

3

1

הכנסות (מחיצוניים)
עלויות
הפעילות

קבועות

המיוחסות

לתחום

עלויות
הפעילות

משתנות

המיוחסות

לתחום

()9

 10עד ליום  22בנובמבר  , 2013פעלה החברה בתחום הנדל"ן גם במרכז ובמזרח אירופה .לפרטים ראו סעיף  16.4לדוח זה להלן.

8

נדל"ן אסיה

תשתיות

שירותים פיננסיים

10

בנקאות ואשראי קמעונאי

השקעה בנכסים

פעילות פרויקטים

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()1

()1

סך הנכסים ליום  31בדצמבר

420

354

315

304

255

230

108

110

131

178

165

155

סך ההתחייבויות ליום  31בדצמבר

163

95

70

225

197

122

100

107

85

49

118

68

רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה

9

למידע כספי נוסף לגבי תחומי הפעילות של קרדן  NVראו באור  29לדוחות הכספיים .לפרטים אודות דיווח
משני בדבר מגזרים גיאוגרפיים ,ראו באור (29ה) לדוחות הכספיים.
להסבר בדבר תוצאות הפעילות של תחומי הפעילות של קרדן  ,NVראו דוח הדירקטוריון בחלק ב' לדוח זה
להלן.
.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילותה של קרדן NV

קרדן  NVהינה חברת החזקות בינלאומית הרשומה למסחר ב Euronext-ובבורסה בתל-אביב .ככזו ,מושפעת
קרדן  NVמגורמים חיצוניים רבים ,הן בשווקים בהן היא נסחרת והן בארצות ובתחומים בהם היא פעילה,
וביניהם:
סביבה כלכלית -
לפרטים אודות מצב השווקים שבהם קרדן  NVפעילה ראו דוח דירקטוריון וכן תיאור הסביבה הכללית של כל
אחד ממגזרי הפעילות של החברה בדוח זה להלן.
משבר או שגשוג בשווקים שבהם פועלת קרדן  NVעשוי להשפיע על התוצאות העסקיות של קרדן  NVוחברות
מוחזקות שלה ,על נזילותן ,שווי נכסיהן ,יכולת מימוש הנכסים שלהן ,מצב עסקיהן ,אמות המידה הפיננסיות
שלהן ,דירוג האשראי שלהן ,יכולתן לחלק דיבידנדים ,ויכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן
ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי המימון.
מצב שוקי ההון  -מניותיה של קרדן  NVרשומות למסחר ב Euronext-ובבורסה בתל-אביב .לאור האמור ,קבוצת
קרדן  NVמושפעת ממצב שוקי ההון הגלובליים בכלל וממצב של שוק ההון הישראלי וההולנדי בפרט .שינויי
מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלולים להשפיע על יכולת קרדן  NVלהפיק רווחי הון ממימוש החזקותיה,
ועל יכולתה לבצע הנפקות בבורסות לניירות ערך בישראל ו/או בעולם.
התייחסות שוקי ההון לחברת החזקות  -בשנים האחרונות פחתה האהדה לחברות החזקות הן בשוקי ההון
השונים והן מצד גופים מממנים .קיימת העדפה ברורה של משקיעים ושל גופים מממנים להשקיע (בהון עצמי
או בהון חיצוני) בחברות ממוקדות שבהן מתבצעת הפעילות גופה .מגמה זו מקשה על יכולת גיוס המשאבים של
כלל חברות ההחזקה וקרדן  NVביניהן ויתכן שפוגעת אף בשווי שבו נסחרת קרדן  .NVעל אף האמור ,הנהלת
קרדן  NVסבורה שפעילותה כחברת החזקות מגוונת היוותה את הבסיס לצמיחתה היות שפעילות ענפה
בשווקים מתפתחים מהווה מקור לפיתוח עסקי מגוון .זאת ועוד ,פיזור הפעילות במספר תחומים ובמדינות
שונות מקטין את הסיכון של קבוצת קרדן  NVותורם ליציבותה.
חברת החזקות  -תוצאותיה העסקיות של קרדן  NVמורכבות ומושפעות בעיקר מחלק קרדן  NVבתוצאותיהן
העסקיות של החברות המוחזקות על-ידיה ,מפעולות של מימוש או רכישה או עדכון ערך של החזקות באותן
חברות על-ידי קרדן  ,NVוכן מפעילות המטה של קרדן  NVהכוללת הוצאות או הכנסות מימון ,הוצאות הנהלה
וכלליות והוצאות מס .תזרים המזומנים של קרדן  NVמושפע ,בין היתר ,מדיבידנדים המחולקים על-ידי חברות
מוחזקות שלה ,מדמי ניהול המתקבלים מחברות אלה ,ומתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן
וכן מהשקעות שמבצעת קרדן  .NVבתוצאות העסקיות של קרדן  NVעלולה לחול תנודתיות גבוהה בין תקופות
דיווח שונות ,וזאת בעיקר בשל עיתוי המימושים שמבצעות קרדן  NVוהחברות המוחזקות על-ידיה ,בשל
שערוכי נדל"ן להשקעה וירידת ערך מוניטין ומלאי ,וכן בשל שינויים בהכנסות והוצאות המימון של קרדן NV
והחברות המוחזקות על-ידיה ,שהיקפן מושפע מהיקף החוב נטו שלהן ,מאפיקי ההצמדה של החוב ומשיעור
השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין ,בעיקר של השקל ושל היואן בכל תקופה מדווחת .בנוסף ,מפעם
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לפעם מגייסת קרדן  NVהלוואות או אגרות חוב לצורך מימון פעילותה בהסתמך על שעבוד מניות של החברות
המוחזקות .יכולתה של קרדן  NVלהעמיד משאבים כספיים לפיתוח עסקיה ולעמוד בהתחייבויותיה תלויה
במידה ניכרת ביכולתה לגייס הלוואות ולממש החזקות.
שערי מטבע  -עסקיה של קבוצת קרדן ( NVכמו גם התחייבויותיה) מתנהלים במגוון מטבעות ,לרבות ,אירו,
יואן סיני ,דולר ארה"ב ושקלים חדשים .מרבית נכסי קרדן  NVנקובים ביואן הסיני בעוד שהתחייבויותיה
נקובות בשקלים ,דבר הגורם לחשיפה הן בהון של קרדן  NVוהן בתוצאותיה הכספיות .שינויים בשערי החליפין
של המטבעות השונים שבהם מתנהלים עסקיה של קבוצת קרדן  NVעלולים להשפיע על המצב הפיננסי של
קבוצת קרדן .NV
בשנת  2014שינוים בשערי החליפין השפיעו באופן מהותי על תוצאות קרדן  ,NVוזאת לאור התחזקות המטבע
הסיני לעומת האירו .בהתייחס לשינויים במטבעות ברבעון הראשון של שנת  ,2015לאור המגמות שחלו בשערי
החליפין עד למועד דוח זה ,להערכת קרדן  NVלשינויים בשערי החליפין תהא השפעה שלילית על תוצאותיה
לאור התחזקות השקל ומנגד ,השפעה חיובית בהון העצמי לאור התחזקות היואן הסיני .השפעות אלו עשויות
להיות מהותיות .יודגש ,כי ההערכות הנ"ל מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר
עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה בשל גורמים שאינם בשליטתה קרדן  ,NVלרבות החלשות
השקל ו/או היואן הסיני .נכון למועד דוח זה אין ביכולת קרדן  NVלכמת את השפעות השינויים בשערי החליפין
על תוצאותיה והונה העצמי בדוחות הכספיים ליום  31במרץ  .2015לגבי השפעת שערי מטבע על הפעילות של
קרדן  NVראו באור  39לדוחות הכספיים וכן את הרווח הכולל של החברה ,המציג את הרווח בתוספת השפעת
תרגום מטבעות הנזקפת ישירות להון העצמי.
מיסוי  -קבוצת קרדן  NVמנהלת את עסקיה בארצות השונות באמצעות חברות מקומיות .לפיכך ,פעילותה של
קבוצת קרדן  NVכפופה לחוקי מס שונים בארצות השונות .חישוב התחייבויות המס של חברות קבוצת קרדן
 NVכרוך בפרשנות ויישום חוקי ואמנות מס במספר ארצות .כל אחת מהחברות בקבוצת קרדן  NVמחשבת את
התחייבויות המס שלה בהסתמך על הבנתה והבנת יועציה השונים את חוקי המס והאמנות .שינוי בחוקים
ואמנות אלה או פרשנויות אחרות עלולות להשפיע על התחייבויות המס של קבוצת קרדן .NV
חוק הריכוזית  -בחודש דצמבר  2013פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשי"ד2013-
ברשומות ("חוק הריכוזיות ") .חוק הריכוזיות מטיל ,בין היתר ,מגבלות על חברות ציבוריות וחברות אג"ח
במבנה פירמידלי ,כאשר בהתייחס למבנה פירמידלי קיים ,החוק אוסר שליטה במבנה הכולל יותר משתי שכבות
של תאגידים מדווחים .החוק קובע תקופת מעבר בת  6שנים לפתרון שליטה בתאגידים מדווחים בשכבה
השלישית .קרדן  NVנשלטת ע"י בעלי השליטה בה ,הן במישרין והן בעקיפין ,באמצעות קרדן יזמות שהינה
חברת שכבה ראשונה (כמשמעות מונח זה בחוק הריכוזיות) השולטת בקרדן ישראל ,שהינה חברת שכבה שניה
(כמשמעות מונח זה בחוק הריכוזיות) ולפיכך מהווה קרדן  NVחברת שכבה שלישית (כמשמעות מונח זה בחוק
הריכוזיות) .לאור האמור ,בהתאם להוראות חוק הריכוזיות ,מוקנית לקרדן ישראל ,קרדן יזמות וקרדן

NV

תקופת מעבר בת שש שנים החל מחודש דצמבר  2013למצוא פתרון שיצמצם את מבנה השליטה בקרדן

NV

לשתי שכבות של תאגידים מדווחים בלבד.
בנוסף ,בהתאם להוראות סעיף (25ד) לחוק הריכוזיות ,החל מחודש יוני ( 2014שישה חודשים מפרסומו של חוק
הריכוזיות ברשומות) ,נדרשת חברה בשכבה השלישית ואילך לשנות את מבנה הדירקטוריון שלה ,כך שרוב
חברי הדירקטוריון פחות אחד (לדוגמא 3 :מתוך  7או  4מתוך  9וכיו"ב) יהיו דירקטורים חיצוניים ורוב
הדירקטורים בדירקטוריון שלה יהיו בלתי תלויים.
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ביום  21ביולי  2014פורסמו ברשומות תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה
חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה) ,תשע"ד( 2014-להלן בסעיף זה" :תקנות ההקלות") .על פי תקנות
ההקלות חברה לא תסווג כחברת שכבה לעניין סעיף (25ד) לחוק הריכוזיות (היינו ,הדרישות לשינוי ממבנה
הדירקטוריון ,המפורטות לעיל לא יחולו עליה) ,בין היתר ,במידה והחברה הינה חברת חוץ (כהגדרתה בחוק
החברות) ובלבד שרוב הדירקטורים המכהנים בה מקיימים את התנאים הבאים )1( :עונים על הגדרת דירקטור
עצמאי או בלתי תלוי לפי הדין הזר החל על חברת החוץ; ו )2(-מתקיים בהם האמור בפסקה ( )1להגדרת
"דירקטור בלתי תלוי" בחוק החברות .נכון למועד דוח זה ,רוב הדירקטורים המכהנים בקרדן ( NVחמישה
דירקטורים מתוך תשעה דירקטורים מכהנים) עונים על הגדרת דירקטור בלתי תלוי בתקנון קרדן  NVוכן,
למיטב ידיעת קרדן  ,NVמתקיים בהם האמור בפסקה ( )1להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק החברות.
לפיכך ,לפי מיטב ידיעתה והבנתה של קרדן  ,NVחלות לגביה תקנות ההקלות ,בכל הנוגע לתחולת סעיף ( 25ד)
לחוק הריכוזיות.
יודגש ,כי למיטב ידיעת קרדן  ,NVבמועד זה קרדן ישראל ו/או קרדן יזמות טרם קיבלו החלטה לגבי אופן
צמצום מבנה השליטה בקרדן  ,NVכך שקרדן  NVאינה יכולה להעריך את מידת ההשפעה של צמצום המבנה
כאמור על מבנה ההחזקות שלה ו/או פעילותה.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של חוק הריכוזיות ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות
והנחות של קרדן  ,NVנכון למועד פרסום הדוח .השלכות חוק הריכוזיות ואופן היישום של הוראותיו ,תלויים
בהסדרים המשלימים שיקבעו וביניהם ,פרסום תקנות משלימות לחוק הריכוזיות ,בין היתר ,בנושא הקלות
לתאגידים מדווחים מסוימים.
לפרטים נוספים אודות גורמים ומגמות המשפיעים על כל תחום פעילות ,ראו בתיאור כל אחד מתחומי
הפעילות.
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.7

תיאור תחום הנדל"ן באסיה
כללי
לקבוצת קרדן  NVפעילות בתחום הנדל"ן באסיה אשר נכון למועד דוח זה מבוצעת כולה בסין .הפעילות מבוצעת
באמצעות קרדן לנד סין ,חברה שהתאגדה בהונג קונג ואשר מלוא הונה המונפק ( )100%מוחזק בידי ( GTC Holdingחברה
בת בבעלות מלאה של קרדן .)NV
בפרק זה מתוארת פעילות הנדל"ן של קרדן לנד סין :חלקו הראשון של הפרק עוסק בתאור נכסי הנדל"ן היזמי של קרדן
לנד סין .בהמשך ,מובא תיאור אודות נכסי נדל"ן להשקעה בהם מחזיקה קרדן לנד סין .החלק האחרון של הפרק כולל
גילוי ופרטים כלליים נוספים לגבי הפעילות בתחום הנדל"ן באסיה בכללותו.
נכון למועד דוח זה ,לקרדן לנד סין חמישה פרויקטים בארבע ערים ברחבי סין( Shenyang :עיר הבירה של מחוז Liaoning
שבצפון מזרח סין והעיר הגדולה ביותר במחוז זה)( Xianyang ,עיר בצפון מזרח סין הצמודה לעיר ( Changzhou ,)Xianעיר
הנמצאת כ 160 -ק"מ צפונית-מערבית לשנגחאי) ו( Dalian -העיר השניה בגודלה במחוז  .)Liaoningבנוסף מנהלת החברה
מרכז קניות שהיה בבעלותה עד ליום  23בדצמבר  2014בעיר ( Chengduאחת הערים המרכזיות במערב סין ובירת מחוז
סצ'ואן).

.7.7

.7.7

הגדרות:
קרדן לנד סין

-

( Kardan Land China Limitedלשעבר  ,)GTC Real Estate China Limitedחברה
שנתאגדה בהונג קונג.

GTC Holding

-

 ,GTC Real Estate Holding B.Vחברה שנתאגדה בהולנד ואשר מחזיקה במלוא הונה
המונפק של קרדן לנד סין.

קבוצת קרדן לנד סין

-

קרדן לנד סין והחברות המוחזקות על-ידיה.

תרשים אחזקות  -קבוצת קרדן לנד סין
להלן תרשים מבנה אחזקותיה העיקריות של קרדן לנד סין בחברות בנות וקשורות עיקריות (פעילות) נכון למועד הדוח:
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Kardan Land China - Holding structure

Kardan Land China Limited

50%

GTC Lucky
Hope Dadong
Limited

50%

50%

100%

50%

Green Power
Development
Limited

92.27%

50%

100%

50%

Kardan Land
Chengdu (HK)
Limited

Rainfield
Development
Limited

100%

100%

100%

Kardan Land
Dalian (HK)
Limited

100%

100%

Hong kong
China

GTC (China)
Investment Co.
Limited
100%

Shenyang
Taiying Real
Estate
Development
Limited

Shaanxi GTC
Lucky Hope
Real Estate
Development
Limited

Shenyang
GTC Palm
Garden
Development
Limited

Changzhou GTC
Lucky Hope Real
Estate
Development
Limited

Qili Xiangdi

Olympic Garden

Palm Garden

City Dream

Kardan Land
(Chengdu)
Limited
Sold Dec 23,
2014

Chengdu Galleria

Kardan Land
(Chengdu) Asset
Management Co. Ltd
100%
Kardan Land
(Chengdu) Asset
Management
Limited-Dalian
Branch

Shenyang GTC
Lucky Hope Suzy
Real Estate
Development
Limited

Kardan Land
Dalian Limited

Suzy

Dalian Europark

Kardan Land
(Beijing)
Management
and Consulting
Co. Limited

Symbols:
A Company

The name of te
project

. לקרדן לנד סין נותרו זכויות לקבלת דיבידנד מהחברה האמורה וכן זכויות להחזר השקעתה בפירוק. שכל הדירות הכלולות בו נמכרוQili Xiangdi * החברה מחזיקה בפרויקט
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א .תאור נכסי הנדל"ן היזמי (תחום הבנייה למגורים)
.7.7

מידע כללי על ענף הבנייה למגורים

.7.7.7

מאפיינים ומגמות כלכליות בסין
סין נחשבת לכלכלה הצומחת הגדולה בעולם ,לאור העובדה שהיקף האוכלוסייה בה עולה על  1.36מיליארד נפש ,וכח
העבודה הכולל עולה על  800מיליון איש .בשנת  2010הפכה סין לכלכלה השניה בגודלה בעולם ,ובשנת  2014הוכרזה על
ידי קרן המטבע הבינלאומי ככלכלה הגדולה בעולם.
ב 30-השנים האחרונות עוברת כלכלת סין בהדרגה מכלכלה הנשלטת על-ידי הממשל המרכזי לכלכלת שוק הפתוחה יותר
לשווקים בינלאומיים .בחודש מרס  2011פורסמה תוכנית החומש החדשה של סין לשנים  2011עד  .2015בין יעדי התוכנית
הוגדרה "צמיחה איכותית" ,כלומר :צמיחה מואצת שהינה בו בזמן גם בת קיימא ,קרי ,שניתן לשמר את רמתה לאורך
זמן תוך שמירה על איזון בין פיתוח תעשייתי ועיור לבין נושאים כמו איכות הסביבה ואיכות חייו של הפרט .יעד הצמיחה
בתוכנית הנוכחית עומד על כ 7% -לשנה .יש לציין ,כי היעד בתוכנית הקודמת ( )2010-2006עמד על כ 7.5% -לשנה
והצמיחה שהושגה בפועל עמדה על כ 11% -בממוצע .בטבלה המפורטת בסעיף  7.3.2להלן ניתן לראות שמגמת הגידול
בתל"ג הסיני נמשכת ,אולם שיעורי הצמיחה השנתיים הינם במגמת ירידה .נושאים מרכזיים נוספים העולים מהתוכנית
הינם :המשך תהליך העיור (עליית שיעור המתגוררים בערים מ 47.5% -ל )51.5% -והמשך תהליך העליה בצריכה הפרטית
הצפוי להביא לשיפור רמת חייו של מעמד הביינים הסיני .בתחום הנדלן מוצג יעד של הוספת כ 36 -מיליון יחידות דיור
בסין כולה.1

.7.7.7

טבלת פרמטרים כלכליים בסין*:
פרמטרים מאקרו כלכליים:
) (PPPתוצר מקומי גולמי
) (PPPתוצר לנפש
שיעור צמיחה בתוצר המקומי
)(PPP
שיעור צמיחה בתוצר לנפש
()PPP
שיעור אינפלציה
התשואה על חוב ממשלתי מקומי
לטווח ארוך
דירוג חוב ממשלתי לטווח
ארוך )(S&P for 5 years
שע״ח מטבע מקומי ביחס לאירו
ליום האחרון של השנה

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2014

31.12.2013
 13.37טריליון דולר
ארה"ב
 9,800דולר ארה"ב

31.12.2012
 12.38טריליון דולר
ארה"ב
 9,100דולר ארה"ב

7.4%

7.7%

7.8%

N/A

7.7%

7%

1.5%

2.5%

3.1%

3.1%

3.1%

 5( 3.3%שנים)

AA-

AA-

7.5

8.4

N/A
N/A

AA8.3

* על פי פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין  ,http://www.stats.gov.cnפרסומי משרד האוצר הסיני פרסום
CIA:
,http://www.standardandpoors.com
S&P
הדירוג
סוכנות
של
http://www.gov.cn
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

.7.7.7

שוק הבנייה למגורים בסין
שוק הנדל"ן בסין הינו שוק מבוזר מאוד המאופיין בתחרות רבה ,אשר פועלות בו מאות חברות נדל"ן גדולות ואין גורם
מסויים אשר מחזיק נתח שוק גדול מאוד .חברות הנדל"ן נחלקות לחברות מקומיות וחברות זרות .מרבית החברות
המקומיות מתמקדות בשוק הבניה למגורים :חלקן הינן חברות בקנה מידה לאומי ,אשר מוחזקות באופן חלקי על ידי
הממשלה הסינית וחלקן חברות פרטיות קטנות יותר המתקמדות בפרובינציות ספציפיות במדינה .החברות הזרות (בעיקר
חברות זרות אסיאתיות (בעיקר מהונג קונג וסינגפור)) פעילות לרוב בתחום הנדל"ן המסחרי ובבניית פרויקטים יוקרתיים
למגורים בערים מהמעגל הראשון והשני .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.14להלן.

1

China’s 12th Five Year Plan: Overview, KPMG, March 2011
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יצוין בהקשר זה ,כי עם המעגל הראשון של ערי סין נמנות ארבע הערים המפותחות ביותר בסין (מבחינת התל"ג לנפש,
תשתיות ,חינוך ועוד) :שנגחאי ,בייג'ין גאונז'ו ושנז'ן ( .)First Tierבמעגל השני נמנות הערים המפותחות פחות מהמעגל
הראשון במאפיינים האמורים ,ביניהן ערי הבירה של הפרובינציות השונות וערים גדולות נוספות בסין ,כגון,Shenyang :
 Chengdu ,Xianו ,2Dalian -בהן פועלת קרדן לנד סין ( .)Second Tierבמעגל השלישי נמנות הערים המפותחות פחות
מהמעגל השני במאפיינים האמורים ,ביניהן  Xianyangאשר גם בה פועלת קרדן לנד סין ( .)Third Tierמדיניות הממשלה
הסינית משתנה מעת לעת וזאת על מנת למנוע המשך עלייה במחירי הנדל"ן מבלי לפגוע בציבור הרוכשים דירות לשם
שימוש (להבדיל מהרוכשים להשקעה) וכדי לשמור על הכלכלה המקומית מפני האטה מהירה או התחממות יתר .לצורך
זה נוקטת הממשלה בכלים שונים לרבות הגבלת מספר הדירות אשר משפחה יכולה לרכוש בערים מסוימות ,כאשר בחלק
מהמקרים המגבלה היא לרכישת שתי דירות בלבד וכן צעדים הנוגעים לשוק המשכנתאות ,איסור על מתן משכנתא לדירה
שלישית וכן שינויים ביחס לדרישות ההון העצמי הנדרש בקבלת משכנתא ומיסוי רווחים .שינויים במדיניות הממשל
הסיני בתחום הנדל"ן עלולים להשפיע על היקפי פעילות קרדן לנד סין בנדל"ן למגורים ותוצאות פעילותה.

 Dalian 2לעיתים אף מכונה עיר מסדר .Tier 1.5
16

.7.7

להלן מובא ריכוז נתונים אודות פרויקטים בתחום המגורים  -נתונים מצרפיים:3

.7.7.7

להלן טבלה המפרטת את תמצית תוצאות הפרויקטים בתחום הנדל"ן היזמי (במיליוני אירו):4
לשנה שהתסיימה ביום
פרמטר
31.12.2013
31.12.2014
24
46.9
הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)
4.6
3.3
רווחי גולמי של תחום הפעילות (מאוחד)
4.6
3.3
רווחי תחום הפעילות (חלק התאגיד)
5
94.4
98.1
סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד)

.7.7.7

31.12.2012
0
0
0
93.2

להלן טבלה המפרטת את הפרויקטים בהקמה ליום :631.12.2014
פרויקטים בהקמה ליום האחרון של שנת הדיווח
מספר יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה
יתרת מלאי בספרים המתחייסת לפרויקטים בהקמה (במונחי עלות) במיליוני אירו
7
רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה
מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד ליום  28בפברואר ( 2015לגבי
פרויקטים בהקמה)

11,997
257.6
233.60
765
45
46

 3ערכים כספיים בטבלאות שלהלן תורגמו ממטבע מקומי (יואן סיני) לאירו לפי שער חליפין של  7.4556יואן סיני לאירו אחד.
4

הנתונים הינם בהתאם לנתונים בדוחות הכספיים של קרדן  NVובהתאם אינם כוללים את הפרויקטים המוצגים לפי שיטת השווי המאזני
בדוחות הכספיים של קרדן .NV

5

מתייחס רק ליתרת מלאי דירות בהקמה.

 6למעט ביחס לפרויקט בדליאן ,הנתונים בטבלאות שלהלן מייצגים חלק יחסי ( )50%מהפרויקטים שכן הפרויקטים מוצגים בשיטת השווי
המאזני בספריה של קרדן .NV
 7הנתונים בטבלה המתייחסים לרווח הגולמי הצפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על מחירי הדירות שכבר
נמכרו ,הסכמים שנחתמו עם קבלני משנה ,עלויות הקמה ,ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,מצב השווקים הרלוונטיים ,לרבות
מצב השוק העולמי ,הנתונים הספציפיים של כל פרויקט ושערי החליפין יואהן/אירו  .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מעיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקטים ,משינויים במצב השוק המקומי
והעולמי ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ,שינויים
בשערי החליפין ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
17

למעט ביחס לפרויקט בדליאן ,הנתונים בטבלאות שלהלן מייצגים חלק יחסי ( )50%מהפרויקטים שכן הפרויקטים מוצגים בשיטת השווי המאזני בספריה של קרדן .NV

.7.7.7

להלן ריכוז מידע אודות פרויקטים של בנייה למגורים (פרויקטים בהקמה) (הנתונים מייצגים כ 50% -מהפרויקטים) ,נכון ליום  31בדצמבר : 82014

סה"כ מס' יחידות מס' יחידות מס' יחידות מס' יחידות מס' מצטבר מס' מצטבר מס' מצטבר מס' יחידות
חלקה של שם הפרויקט מועד תחילת מועד סיום מועד סיום/
שיווק מכירות צפוי מועד סיום יחידות דיור דיור במלאי דיור במלאי דיור במלאי דיור במלאי של יחידות של יחידות של יחידות דיור שנמכרו
קרדן לנד
לאחר יום 31
דיור
דיור
דיור
ליום 31
ליום 31
ליום 31
ליום 31
מתוכננות
צפוי של
סין
בדצמבר שנמכרו עד שנמכרו עד שנמכרו עד בדצמבר 2014
בדצמבר
בדצמבר
בדצמבר
הפרויקטים
בפרויקט
(א)
(א)
עד ליום 28
ליום 31
ליום 31
ליום 31
2013
2013
2014
2014
בדצמבר בפברואר 2015
בדצמבר
בדצמבר
שטרם
שטרם
(ג)
(ג)
(ג)
(ב)
(ב)
2012
2013
2014
נמכרו
נמכרו
Palm
50%
Garden

46%
50%
50%

1
שלבים
עד  3.1ושלב
4

2006

2018

2017

1,704

327

246

455

284

602

564

495

5

שלבים  1עד
4
 Suzyשלבים
 1עד 3

2008

2018

2017

1,975

654

300

609

152

1,412

1,278

1,011

1

2008

2018

2017

2,528

351

47

469

131

1,904

1,820

1,537

23

City Dream

Olimpic
Garden

שלבים  1עד
5

2006

2018

2017

4,760

835

2018

2017

1,030

481

212
(ד)

480

1,085

500

3,617

3,330

2,922

15

730

700

371

150

60

2

Dalian
2012
100%
200646%46
6,025
7,142
7,906
1,767
3,348
1,285
2,648
11,997
2017
2018
סה"כ 5 -
2012
100%
(א) כולל דירות שנמכרו אך טרם נמסרו וכן דירות הנמצאות בשלבי בניה אך טרם התקבל אישור למכירתן .לענין הגדרת מכירה ראה הערה (ג) להלן.
(ב) דירות שיש אישור למכירתן אך טרם נמכרו .יובהר כי הממשל המקומי בסין מעניק את אישורו למכירת הדירות רק כאשר הבניה מגיעה לשלב מסויים .לענין הגדרת מכירה ראה
הערה (ג) להלן.
(ג) הנתונים מתייחסים לדירות לגביהן נחתם הסכם מחייב בלבד ואינם כוללים דירות מוזמנות ,לגביהן הופקד פקדון אך טרם נחתם הסכם מחייב .הסכמי מכירה בסין לא ניתנים
לביטול ,בדרך כלל ,אלא אם )1( :גודל הדירה בפועל שונה בלפחות  3%מהגודל אשר צוין בהסכם המכירה הראשונה; ( )2קיים עיכוב במסירת הדירה של  3חודשים ומעלה.

 8הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום הפרויקט הצפוי ומועד צפוי להשלמת המכירות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הסכמים שנחתמו עם קבלני משנה ,ניסיון
ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,מצב השווקים הרלוונטיים והנתונים הספציפיים של כל פר ויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה מעיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקטים ,מצב השוק המקומי והעולמי ,משינויים במצב השוק ומשינוי בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
18

(ד) בחודש יוני  2014התקשרה חברת הפרויקט בהסכם למכירת בניין משרדים  A2בפרויקט למשקיע סיני .לפרטים ראו סעיף  7.21.3להלן.
ככל שמתוארת לעיל ירידה במספר יחידות הדיור שבמלאי ,ירידה כאמור נובעת ממסירת יחידות בפרויקטים השונים.

.7.7.7

להלן ריכוז מידע אודות פרויקטים של בנייה למגורים (פרויקטים בשלבי תכנון בהם טרם החלה הבנייה) (הנתונים מייצגים כ 50% -מהפרויקטים) ,נכון ליום  31בדצמבר :92014

חלקה של קרדן
לנד סין בפרויקט

שם הפרויקט

מועד סיום
מכירות צפוי

מועד סיום צפוי של
הפרויקטים

סה"כ יחידות
דיור מתוכננות

עלויות בפועל
(במיליוני אירו)

עלויות צפויות
(במיליוני אירו)

עלות כוללת (במיליוני אירו)

50%

 Palm Gardenשלבים
3.2, 5, 6
 Suzyשלבים  4ו5 -
 City Dreamשלב 5
סה"כ 3 -

2019

2018

891

10.64

50.16

60.80

2019
2018
2018-2019

2018
2018
2018

1,445
367
2,703

17.44
5.55
33.63

52.88
19.65
122.69

70.32
25.20
156.32

50%
46%
46%-50%

קרדן לנד סין בוחנת את תוכנית הפיתוח של פרוייקטים שטרם החלה בנייתם .לאור האמור ,לגבי פרויקטים אלו של בנייה למגורים ,המצויים בשלבי תכנון ואשר טרם הוחל
בבנייתם ,לא ניתנו בדוח זה נתוני הכנסות צפויות ,רווח גולמי צפוי ושיעור רווח גולמי צפוי ,כפי שניתן לגבי פרויקטים של בנייה למגורים בהקמה ,כמפורט בסעיפים  7.4.5ו7.4.6-
להלן.

.7.7.7

להלן ריכוז נתונים צפויים אודות פרויקטים של בנייה למגורים בהקמה נכון ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו) ועד למועד סיומו הצפוי של הפרויקט (למעט ביחס לפרויקט
דליאן ,בו מייצגים הנתונים  100%מהפרויקט ,הנתונים מייצגים כ 50% -מהפרויקטים): 10
הכנסות צפויות
שיעור רווח גולמי
שם הפרויקט וחלקה של
צפוי
גולמי
רווח
צפויות
עלויות
הכנסות צפויות מחוזים
צפוי
קרדן לנד סין בו
סה"כ
הכנסות צפויות ממלאי
שנחתמו
19.43%
14.24
59.07
73.31
66.58
6.73
)50% (PG 1-3.1, 4
20.56%
20.22
78.12
98.34
67.37
30.97
)46% (CD 1-4
15.64%
9.26
49.89
59.15
41.71
50%
)(Suzy 1-3
17.44
38.67
111.89
150.56
107.30
)50% (OG 1-5
25.69%
43.26
19.15%
48.35
204.17
252.52
252.33
)100% (Dalian
0.19
20.63%
503.14
633.88
535.29
98.59
46%-100%
130.74

 9הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום הפרויקט הצפוי ,מועד צפוי להשלמת המכירות ,סך הכל יחידות מתוכננות ,העלויות הצפויות והעלויות הכוללות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על תוכניות הפרויקט ,הסכמים שנחתמו עם קבלני משנה ,עלויות הקמה ,ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,מצב השווקים הרלוונטיים והנתונים הספציפיים של כל פרויקט.
הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מעיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקטים ,משינויים במצב השוק המקומי והעולמי ,לרבות
כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 10הנתונים בטבלה המתייחסים להכנסות הצפויות ,העלויות הצפויות והרווח הגולמי הצפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על מחירי הדירות שכבר נמכרו ,הסכמים שנחתמו
עם קבלני משנה ,עלויות הקמה ,ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,מצב השווקים הרלוונטיים ,לרבות מצב השוק העולמי ,הנתונים הספציפיים של כל פרויקט ושערי החליפין יואהן/אירו.
הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מעיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקטים ,משינויים במצב השוק המקומי והעולמי ,לרבות
כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
19

.7.7.7

להלן ריכוז מידע אודות נתונים מצטברים וצפוים ביחס לפרויקטים בהקמה של בנייה למגורים (עודף/גירעון צפוי בפרויקטים) נכון ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו) (למעט
ביחס לפרויקט דליאן ,בו מייצגים הנתונים  100%מהפרויקט ,הנתונים מייצגים כ 50% -מהפרויקטים):11
חייבים בגין
עלויות שנותרו
עלויות
הכנסות
שם הפרויקט וחלקה של
מלאי במחירי
יחידות שנמכרו
רווח גולמי צפוי
סה"כ עלויות
סה"כ הכנסות ששולמו /נצברו לתשלום עד גמר
שהתקבלו
חלקה של קרדן לנד סין
מכירה
(דירות ,חנויות
הפרויקט
בפועל
בפועל
בו
ומקומות חניה)
50% (Palm Garden
)phases 1-3.1, 4
46% (City Dream phases
)1-4
)50% (Suzy phases 1-3
50% (Olympic Garden
)phases 1-5
)100% (Dalian
46% -100%

.7.7.7

47.29

0.35

66.59

114.23

53.02

36.23

89.26

24.97

110.35

2.56

67.37

180.28

120.205

19.45

139.70

40.58

91.36

0.71

41.71

133.78

75.40

33.01

108.41

25.37

194.60

4.91

107.31

306.82

170.41

50.75

221.16

85.66

77.69
521.29

0.05
8.58

252.33
535.31

330.07
1,065.18

166.96
586.04

106.09
245.53

273.05
831.58

57.02
233.60

להלן ריכוז מידע אודות דירות מוגמרות בפרויקטים למגורים נכון ליום  31בדצמבר ( 2014למעט ביחס לפרויקט דליאן ,בו מייצגים הנתונים  100%מהפרויקט ,הנתונים מייצגים כ-
 50%מהפרויקטים):

הפרויקט

Palm Garden 1-3.1, 4
City Dream 1-4
Suzy 1-3
Olimpic Garden 1-5
100% Dalian
סה"כ

מספר מצרפי של
יחידות דיור
שבנייתם
הסתיימה
מתחילת
הפרויקט ועד
ליום  31בדצמבר
2014
689
1,145
1,672
3,098
450
7,054

מספר מצרפי של
יחידות דיור
שבנייתם
הסתיימה
מתחילת
הפרויקט ועד
ליום  31בדצמבר
2013
531
882
1,540
2,933
249
6,135

סה"כ יחידות
דיור שנמכרו
ושבנייתם
הסתיימה ליום
 31בדצמבר 2014

סה"כ יחידות
דיור שנמכרו
ושבנייתם
הסתיימה ליום
 31בדצמבר 2013

יתרת הדירות
הגמורות שטרם
נמכרו ליום 31
בדצמבר 2014

יתרת הדירות
הגמורות שטרם
נמכרו ליום 31
בדצמבר 2013

601
1,093
1,647
3,072
371
6,784

462
840
1,525
2,918
150
5,895

88
52
25
26
79
270

69
42
15
15
99
240

גיול מלאי דירות
גמורות

1-6 years
1-4 years
1-4 years
1-6 years
1 year

 11ההערכות האמורות לעיל בדבר העלויות שנותרו לתשלום עד גמר הפרויקט ,סה"כ עלויות והרווח הגולמי הצפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו ב חוק ניירות ערך ,המבוסס על מחירי הדירות שכבר
נמכרו ,עלויות ההקמה ומצב השווקים הרלוונטיים ,לרבות מצב השוק העולמי .ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה
משינוי במחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כול ו ,עיכובים בהשלמת הפרויקט ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים
בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
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להלן ריכוז מידע אודות מכירות** בפרויקטים למגורים ,נכון ליום  31בדצמבר ( 2014למעט ביחס לפרויקט דליאן ,הנתונים מייצגים  50%מהפרויקטים):

הפרויקט

1. Palm Garden 1-3.1, 4
2. City Dream 1-4
3. Suzy 1-3
4. Olimpic Garden 1-5
)5. 100% (Dalian
סה"כ

מחיר מכירה
ממוצע למ"ר
בחוזים
שנחתמו
בשנת 2014
(באירו)
896
821
677
746
2,314
1,036

מחיר מכירה
ממוצע למ"ר
בחוזים
שנחתמו
בשנת 2013
(באירו)
878
780
684
657
2,386
783

מספר יח"ד שנמכרו בחוזים שנחתמו בתקופה הרלוונטית
שנת 2014
(סה"כ)
38
135
84
287
221
765

רבעון - 4
2014
19
38
12
71
3
143

רבעון - 3
2014
2
28
23
66
2
121

רבעון - 2
2014
5
34
23
72
209
343

רבעון - 1
2014
12
35
26
78
7
158

** החברה מגדירה "מכירה" כל דירה לגביה נחתם הסכם מחייב עם הרוכש ובוצע תשלום של לפחות שלושים אחוז ( )30%משווי הדירה.
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שנת 2013
69
267
284
409
90
1,119

מספר
יחידות
הדיור לגביהן
בוטל הסכם
המכירה
בשנת 2014
1
5
1
2
0
9

.7.7

גילוי אודות פרויקטים מהותיים בתחום הנדל"ן היזמי
להלן פרטים אודות פרויקטים מהותיים בתחום הנדל"ן היזמי.
החברה מגדירה "פרויקט מהותי" ככזה שמקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

.7.7.7

הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקט ליום  31בדצמבר  2014כשהוא מוכפל בשיעור ההחזקה בחברת הפרויקט מהווה  5%או יותר מסך ההון העצמי של קרדן  NVבדוח המאוחד ליום 31
בדצמבר .2014

.7.7.7

סך ההשקעה הצפויה בפרויקט ליום  31בדצמבר  2014כשהיא מוכפלת בשיעור ההחזקה בחברת הפרוייקט מהווה  5%או יותר מסך הנכסים של קרדן ( NVבניכוי חשבון האקוויטי
המיוחס לחברת הפרוייקט) בדוח המאוחד ליום  31בדצמבר  ,2014בתוספת מכפלת שיעור ההחזקה בחברת הפרוייקט בסך הנכסים של חברת הפרוייקט.

.7.7.7

סך ההכנסה השנתית הממוצעת הצפויה ,כהגדרת מונח זה להלן ,ליום  31בדצמבר  2014כשהיא מוכפלת בשיעור ההחזקה בחברת הפרוייקט מהווה  5%או יותר מהכנסותיה
המאוחדות של קרדן  NVלשנת  2014בתוספת מכפלת שיעור ההחזקה בחברת הפרוייקט בהכנסותיה של חברת הפרוייקט.
'סך ההכנסה השנתית הממוצעת הצפויה'  -סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט מחולק במספר השנים בהן צופה החברה במועד הרלוונטי כי היא עשויה להכיר בהכנסה בגין
הפרויקט.
פרויקט אשר אחד או יותר מהפרמטרים המפורטים בסעיפים  7.5.1עד  7.5.3לעיל מתקיים לגביו בשיעור של  10%ומעלה ,מוגדר "פרוייקט מהותי מאוד" ופירוט נוסף לגביו ניתן
במסגרת סעיף  7.6להלן.
יצויין כי הבחינה האמורה (ולפיכך  -גם פילוח הפירוט שלהלן) מבוצע ביחס לשלבים מוגדרים בכל פרויקט (בהקמה או בתכנון) .לפיכך ,מספר השלבים שלגביהם ניתן מידע ,הינו
גדול ממספר האתרים בהם פועלת קרדן לנד סין.
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גילוי נוסף אודות פרויקטים מהותיים מאוד
להלן נתונים מפורטים אודות פרויקטים שסווג על ידי החברה ,על סמך המבחנים המפורטים בסעיף  7.5לעיל ,כפרויקטים
מהותיים מאוד.12

.7.7.7
.7.7.7.7

פרויקט ( Olympic Gardenשלבים  1עד  - )5פרויקט מהותי מאוד המצוי בבניה
הצגת הפרויקט:
שם הפרויקט

Olympic Garden Phase 1-5

Xi’an, Shanxi Province, China
מיקום הפרויקט
שלבים  5 - 1כוללים  9,522דירות מגורים 363 ,חנויות ו3,802-
תיאור קצר של הפרויקט
מקומות חניה בשטח מבונה כולל של  1,046,968מ"ר (שטח זה
אינו כולל שטחי בית ספר ,גן ילדים ומועדון שכונתי אותם
בנתה החברה)
Shanxi GTC Lucky Hope Real Estate Development
חברה מקימה
Limited
הסכמים מיוחדים
50%
חלק החברה האפקטיבי בפרויקט
קרדן לנד סין מחזיקה ב 50% -מחברת הפרויקט
מבנה האחזקה בפרויקט
Lucky Hope Decision Limited 50%
ציון שמות השותפים
שיטת השווי המאזני
שיטת הצגה בדוחות הכספיים
נובמבר  2006ואוגוסט 2007
מועד רכישת הקרקע
 350,475מ"ר
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט
רבעון רביעי 2006
מועד תחילת עבודות ההקמה
חכירה ל 70 -שנים לחלק הקרקע המיועד לבנייה למגורים.
פירוט זכויות משפטיות בקרקע
חכירה ל 40 -שנים לחלק הקרקע המיועד למסחר.
אין
הסכמים מיוחדים (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר)
לא
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?
אין
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט
נושאים מיוחדים (חריגות בניה ,זיהום קרקע ,כשלי אין
ביצוע או תכנון מהותיים)
שיעור ביצוע תזרימי של הפרויקט (בניה ישירה בלבד62% ,
ליום )31.12.14
300%
 - *ROEתשואה על ההון
12%
 - **ROIתשואה על ההשקעה
* שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בהון העצמי המושקע בפרויקט במועד ההערכה.
** שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בכלל הוצאות הפרויקט בצירוף עלויות מס.

 12ערכים כספיים בטבלאות שלהלן תורגמו ממטבע מקומי (יואן סיני) לאירו לפי שער חליפין של  7.4556יואן סיני לאירו אחד.
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מצב תכנוני של הפרויקט (הנתונים הם לפי הנחת  100%ברוטו לשיווק): 13
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 50%
מצב תכנוני נוכחי
מועד סיום בניה צפוי
סה׳׳כ שטחים (ברוטו
מספר יחידות מירבי
סוג המלאי
(נכון ליום )31.12.2014
אקוויוולנטי)
2017
9,522
 888,741מ"ר
יחידות דיור
2017
311
 17,730מ"ר
שטחי מסחר

.7.7.7.7

הכנסות ועלויות צפויות ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו): 14
עלויות צפויות
הכנסות צפויות
48.02
64.62
2015
22.55
30.34
2016
32.61
43.88
2017
72.36
97.37
2018
48.24
64.91
2019
223.78
301.12
סה"כ

.7.7.7.7

עלויות והתקדמות הבניה:15
עלויות בפועל (מיליוני אירו)
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין הקרקע בתום תקופה
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין בניה ואחרות
מתוכן עלויות מימון
סה״כ עלות מצטברת (כולל עלויות קרקע)
סה׳׳כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה׳׳כ עלות שטרם הושקעה (אומדן)
מתוכן סה׳׳כ עלויות מימון
שיעור ביצוע תזרימי (לא כולל קרקע)
שיעור השלמה הנדסי ()%
מועד השלמה צפוי

רווח גולמי צפוי
16.60
7.79
11.27
25.01
16.67

77.34

ליום  31בדצמבר 2014
46.6
294.2
5.3
340.8
442.3
101.5
0

ליום  31בדצמבר 2013
41.3
225.8
3.7
267.1
422.8
155.7
0

62%
74%
2017

50%
60%
2017

* הנתונים מתייחסים לשלבים  1-5בפרוייקט ,אשר הינם בבנייה במועד האמור.

 13הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים
הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה
משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים
במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ,עיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקט ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 14הנתונים בטבלה המתייחסים לתקבולים צפויים ,עלויות צפויות ורווח גולמי צפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי
מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 15הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ,עיכובים בלתי צפויים בבניית הפרויקט ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
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נתונים אודות הסכמי מכר:16

מספר יחידות מצטבר לסוף התקופה לגביהן
נחתם הסכם מכר
מספר יחידות לגביהן נחתם הסכם מכר
מחייב בתקופה
 %שטחים שנמכרו במהלך התקופה (שטחי
מגורים בלבד)
 %תמורה מצטברת שנתקבלה עד לסוף
התקופה מסך שווי המכירות המצטבר
(מגורים בלבד ,מליוני אירו)
סה״כ תמורה מצטברת מחוזי מכירה
מחייבים של יח״ד( .מליוני אירו)
סה״כ יתרת תמורה צפויה לסוף התקופה
מחוזי מכירה מחייבים של יח״ד( .מליוני
אירו)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
לתקופה ()RMB
שטחים שנמכרו מתאריך הדוח עד סמוך
לפרסום הדוח (מ״ר)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
מתאריך הדו״ח עד סמוך ליום פרסום הדוח
()RMB
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שנת
2014

רבעון
רביעי
2014

רבעון
שלישי רבעון שני
2014
2014

7,234

7,234

7,092

6,960

6,817

6,660

5,844

574

142

132

143

157

816

469

5.7%

1.5%

1.3%

1.4%

1.43%

7.7%

6.7%

98%

98%

99%

99%

99%

98%

98%

349

349

343

334

324

313

264

8

8

4

4

5

8

6

5,565

5,450

5,449

5,725

5,632

5,533

5,332

4,360
5,461

מקדמות שהתקבלו:
2014
48.26

מקדמות שהתקבלו במהלך התקופה (במיליוני אירו)

.7.7.7.7

רבעון
ראשון
2014

שנת  2013שנת 2012

2013
45.53

2012
31.88

הכרה צפויה בהכנסות צפויה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט (חוזים שנחתמו): 17
שנה

סך הכנסות שיוכרו בגין מכירת
יחידות דיור (במיליוני אירו)

2015
2016
2017

64.62
21.89
-

 16הנתונים בטבלה המתייחסים ליתרת התמורה הצפויה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססים על תשלומים
שאמורים להתקבל מצדדים שלישיים .תשלומים אלו עלולים שלא להתקבל ,כולם או חלקם ,כתוצאה מפעולות של אותם צדדים שלישיים,
אשר אין לחברה שליטה עליהם ואשר גורמים אפשריים להם מפורטים המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 17הנתונים בטבלה המתייחסים להכרה הצפויה בהכנסות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  7.24לחלק זה.
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רווחיות גולמית (במיליוני אירו): 18

.7.7.7.7

סה״כ אומדן הכנסות בפרויקט
סה״כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה״כ רווח צפוי בגין הפרויקט
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט

ליום  31בדצמבר 2014
613.63
442.35
171.28
28%

ליום  31בדצמבר 2013
577
423
154
27%

* הנתונים מתייחסים לשלבים  1-5בפרוייקט ,אשר הינם בבנייה במועד האמור.

.7.7.7
.7.7.7.7

פרויקט ( Europark Dalianחלק הפרויקט המיוחס לדירות מגורים או משרדים ,החלק המסחרי מוצג ומנותח
בנפרד)  -פרויקט מהותי מאוד המצוי בבניה
תאור הפרויקט:
נתונים לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין – 100%
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:

פירוט ליום  31בדצמבר 2014
Europark Dalian
Dalian, China

פרויקט משולב של מגורים ומסחר ,הכולל מרכז קניות
( ,)Galleria Dalianשני בנייני )Small Office Home Office
 ,)SOHOשני בנייני מגורי יוקרה ,בניין נוסף למשרדים או
למגורים ושטחי חנייה ,בשטח מבונה כולל של כ 327 -אלפי
מ"ר בעיר  Dalianשבסין .סה"כ ייבנו למגורים  1,030יח"ד
בשטח לשיווק של  109,725מ"ר .בפרויקט  2,311מקומות
חניה שימשו את דיירי הבניינים ואת מבקרי מרכז הקניות.
100%
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות קרדן לנד סין מחזיקה  100%מהונה של Land Dalian
; ,(HK) Limitedהמחזיקה  100%מהונה של Kardan
בנות וכדומה):
 ,Land Dalian Ltd.המחזיקה בפרויקט
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים אין
מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ 25%-מן
הזכויות בנכס):
איחוד מלא
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
ינואר 2011
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
 66,016מ"ר
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
2012
מועד תחילת עבודות הקמה:
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות ,חכירה זכות שימוש ל 40 -שנים .זכות השימוש כאמור ניתנת
לארכה ככל שבעל הנכס הגיש בקשה במועד ,הבקשה
וכדומה):
אושרה ע"י הרשות המקומית ,נחתם הסכם חדש ובוצע
תשלום של .land premium
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה  /אין
פינוי בינוי /אחר)
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח הפרויקט הינו מהותי מאוד הן ברמת  KLCוהן ברמת
קרדן אן .וי.
לפרויקט
לא
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?
אין
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום
לא
הקרקע וכיוצ"ב)
בלבד,
ישירה
(בניה
הפרויקט
של
תזרימי
שיעור ביצוע
45%
ליום )31.12.14
50%
 - *ROEתשואה על ההון
15.4%
 - **ROIתשואה על ההשקעה
* שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בהון העצמי המושקע בפרויקט במועד ההערכה.

 18הנתונים בטבלה המתייחסים לאומדן הכנסות ,אומדן עלויות ,רווח צפוי ושיעור רווח גולמי צפויהינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני
משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה
מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או
התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
26

** שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בכלל הוצאות הפרויקט בצירוף עלויות מס.

.7.7.7.7

מצב תכנוני של הפרויקט (הנתונים הם לפי הנחת  100%ברוטו לשיווק): 19
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 100%
מצב תכנוני נוכחי
מועד סיום בניה צפוי
סה׳׳כ שטחים (ברוטו
מספר יחידות מירבי
סוג המלאי
(נכון ליום )31.12.2014
אקוויוולנטי)
2017
1,030
 109,725מ"ר
יחידות דיור

.7.7.7.7

הכנסות ועלויות צפויות ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו): 20
עלויות צפויות
הכנסות צפויות
7.44
9.71
2015
41.32
57.99
2016
115.06
127.85
2017
26.00
39.02
2018
14.35
17.97
2019
204.17
252.54
סה"כ

רווח גולמי צפוי
2.27
16.67
12.79
13.02
3.62
48.37

לפירוט בקשר עם הכנסות ועלויות מכר שהוכרו בדוחות הכספיים ראו סעיף  2.1.2בדוח הדירקטוריון להלן.

.7.7.7.7

עלויות והתקדמות הבניה:21
עלויות בפועל (מיליוני אירו)
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין הקרקע בתום תקופה
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין בניה
ואחרות
מתוכן עלויות מימון
סה״כ עלות מצטברת (כולל עלויות קרקע)
סה׳׳כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה׳׳כ עלות שטרם הושקעה (אומדן)
מתוכן סה׳׳כ עלויות מימון
שיעור ביצוע תזרימי (לא כולל קרקע)
שיעור השלמה הנדסי ()%
מועד השלמה צפוי

ליום  31בדצמבר 2014
72.23

ליום  31בדצמבר 2013
63.79

94.73

49.60

8.96
166.96
23
273.05
106.09
15.09

2.76
113.39
22
226.78
113.39
8.50

45%
48%
2017

28%
31%
2016

 19הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה של פרויקטים ,קצב בניית הפרויקט ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק  ,עיכובים בבניית הפרויקט ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 20הנתונים בטבלה המתייחסים לתקבולים צפויים ,עלויות צפויות ורווח גולמי צפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי
מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שו נה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 21הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספצי פיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש ל שטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 7.24לחלק זה.
 22השינוי בעלויות הפרויקט מסוף שנת  2012לסוף שנת  2013נובע ,בין היתר ,מהגורמים הבאים :גידול בעלויות מימון צפויות לאור חתימה
על הסכם ליווי חדש ,שיעור ריבית גבוה יותר ,גידול בעלויות גימור בגין בניין  Bלאור ההחלטה למכור אותו כמקשה אחת ( )en-blocוכן
לאור הקצאה שונה של חלק מעלויות הבניה בין המרכיב המסחרי למרכיב הדירות.
 23השינוי בעלויות הפרויקט מסוף שנת  2013לסוף שנת  2014נובע ,בין היתר ,מהגורמים הבאים )1( :גידול בעלויות המימון עקב הערכה בדבר
עיכוב בהתקדמות הפרויקט ודחיית פירעון ההלוואה; ( )2ירידה משמעותית בשער החליפין יואן-אירו.
27
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נתונים אודות הסכמי מכר:24

מספר יחידות מצטבר לסוף התקופה
לגביהן נחתם הסכם מכר
מספר יחידות לגביהן נחתם הסכם
מכר מחייב בתקופה
 %שטחים שנמכרו במהלך התקופה
(שטחי מגורים בלבד)
 %תמורה מצטברת שנתקבלה עד לסוף
התקופה מסך שווי המכירות המצטבר
(מגורים בלבד ,מליוני אירו)
סה״כ תמורה מצטברת מחוזי מכירה
מחייבים של יח״ד( .מליוני אירו)
סה״כ יתרת תמורה צפויה לסוף
התקופה מחוזי מכירה מחייבים של
יח״ד( .מליוני אירו)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
לתקופה ()RMB
שטחים שנמכרו מתאריך הדוח עד
סמוך לפרסום הדוח (מ״ר)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
מתאריך הדו״ח עד סמוך ליום פרסום
הדוח ( 2( )RMBדירות)

שנת 2014

רבעון
רביעי
2014

רבעון
שלישי
2014

רבעון שני
2014

רבעון
ראשון
2014

שנת  2013שנת 2012

371

371

368

366

157

150

60

221

3

2

209

7

90

60

19%

0%

0%

18%

1%

7%

5%

100%

100%

84%

84%

98%

98%

72%

78.44

78.44

65.12

64.74

32.17

30.49

8.68

0.09

0.09

12.89

12.98

0.79

0.51

3.34

17,253

18,294

17,955

17,165

19,167

20,081

19,405

119
18,558

*לפרטים בדבר ההסכם למכירת בניין  A2ראו סעיף  7.21.3להלן.

.7.7.7.7

מקדמות שהתקבלו:
מקדמות שהתקבלו במהלך התקופה (במיליוני אירו)

.7.7.7.7

2014
47.88

2013
21.66

2012
8.95

הכרה צפויה בהכנסות צפויה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט (חוזים שנחתמו): 25
שנה (רבעון) סך הכנסות שיוכרו בגין מכירת יחידות דיור
(במיליוני אירו)
0.19
2015
2016
2017

 24הנתונים בטבלה המתייחסים ליתרת התמורה הצפויה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססים על תשלומים
שאמורים להתקבל מצדדים שלישיים .תשלומים אלו עלולים שלא להתקבל ,כולם או חלקם ,כתוצאה מפעולות של אותם צדדים שלישיים,
אשר אין לחברה שליטה עליהם ואשר גורמים אפשריים להם מפורטים המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 25הנתונים בטבלה המתייחסים להכרה הצפויה בהכנסות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה  ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  7.24לחלק זה.
28

רווחיות גולמית ביחס לכלל הפרויקט (במיליוני אירו): 26
ליום  31בדצמבר 2014
330.07
סה״כ אומדן הכנסות בפרויקט
28
273.05
סה״כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
57.02
סה״כ רווח צפוי בגין הפרויקט
17%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט

.7.7.7.7

ליום  31בדצמבר 2013
319.98
27
226.78
93.20
29%

לפרטים בדבר אשראי שהועמד ע"י תאגידים בנקאיים למימון הפרויקט ראו סעיפים  7.12.6 ,7.12.5ו 7.17-להלן.
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 City Dreamשלבים  1עד  - 4פרויקט מהותי מאוד המצוי בבניה
הצגת הפרויקט:
שם הפרויקט
מיקום הפרויקט

 City Dreamשלבים  1עד 4
Changzhou, Jiangsu Province, China

תיאור קצר של הפרויקט

שלבים  4 - 1כוללים  3,949דירות מגורים 284 ,חנויות ו– 2,551חניות בשטח
מבונה כולל של  602,453מ"ר
Changzhou GTC Lucky Hope Real Estate Development Limited
-

חלק החברה בפרויקט

46%

חברה מקימה
הסכמים מיוחדים

מבנה האחזקה בפרויקט
ציון שמות השותפים
מועד רכישת הקרקע
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט
מועד תחילת עבודות ההקמה
פירוט זכויות משפטיות בקרקע
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט
(קומבינציה  /פינוי בינוי /אחר)
קיומן של חשיפות מהותיות של
התאגיד המדווח לפרויקט
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה
המדווחת?
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת
הפרויקט
נושאים מיוחדים (חריגות בניה
מהותיות ,זיהום הקרקע וכיוצ"ב)
שיעור ביצוע תזרימי של הפרויקט
(בניה ישירה בלבד ,ליום )31.12.14
 - *ROEתשואה על ההון
 - **ROIתשואה על ההשקעה

קרדן לנד סין מחזיקה  50%מחברת ,Green Power Development Limited
המחזיקה  92.27%מחברת הפרויקט
Lucky Hope Decision Limited - 50%
אוקטובר 2008
 139,473מ"ר
2008
חכירה ל 70 -שנים לחלק הקרקע המיועד לבנייה למגורים .חכירה ל 40 -שנים
לחלק הקרקע המיועד למסחר.
אין
אין
כן .בהתאם בדוחות הכספיים בוצעה הפרשה לירידת ערך בסך של  812אלפי
אירו המיוחסת לחניות מסויימות בפרויקט.
אין
אין
62%
69%
8%

* שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בהון העצמי המושקע בפרויקט במועד ההערכה.
** שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בכלל הוצאות הפרויקט בצירוף עלויות מס.

 26הנתונים בטבלה המתייחסים לאומדן הכנסות ועלויות ,רווח צפוי ושיעור רווח גולמי צפוי צפויים ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני
משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה
מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או
התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 27השינוי בעלויות הפרויקט מסוף שנת  2012לסוף שנת  2013נובע ,בין היתר ,מהגורמים הבאים :גידול בעלויות מימון צפויות לאור חתימה
על הסכם ליווי חדש ,שיעור ריבית גבוה יותר ,גידול בעלויות גימור בגין בניין  Bלאור ההחלטה למכור אותו כמקשה אחת ( )en-blocוכן
לאור הקצאה שונה של חלק מעלויות הבניה בין המרכיב המסחרי למרכיב הדירות.
 28השינוי בעלויות הפרויקט מסוף שנת  2013לסוף שנת  2014נובע ,בין היתר ,מהגורמים הבאים )1( :גידול בעלויות המימון עקב הערכה בדבר
עיכוב בהתקדמות הפרויקט ודחיית פירעון ההלוואה; ( )2ירידה משמעותית בשער החליפין יואן-אירו.
29

.7.7.7.7

מצב תכנוני של הפרויקט (הנתונים הם לפי הנחת  100%ברוטו לשיווק): 29
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 46%
מצב תכנוני נוכחי
מועד סיום בניה צפוי
סה׳׳כ שטחים (ברוטו
מספר יחידות מירבי
סוג המלאי
(נכון ליום )31.12.2014
אקוויוולנטי)
2017
3,949
 418,797מ"ר
יחידות דיור
2017
284
 35,121מ"ר
שטחי מסחר
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הכנסות ועלויות צפויות ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו): 30
עלויות צפויות
הכנסות צפויות
18.76
23.62
2015
46.55
58.60
2016
35.91
45.20
2017
33.02
41.57
2018
22.01
27.71
2019
156.25
196.70
סה"כ
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עלויות והתקדמות הבניה:31
עלויות בפועל (מיליוני אירו)
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין הקרקע בתום תקופה
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין בניה
ואחרות
מתוכן עלויות מימון
סה״כ עלות מצטברת (כולל עלויות קרקע)
סה׳׳כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה׳׳כ עלות שטרם הושקעה (אומדן)
מתוכן סה׳׳כ עלויות מימון
שיעור ביצוע תזרימי (לא כולל קרקע)
שיעור השלמה הנדסי ()%
מועד השלמה צפוי

רווח גולמי צפוי
4.86
12.05
9.29
8.55
5.70
40.45

ליום  31בדצמבר 2014
47.31

ליום  31בדצמבר 2013
31.7

193.19

120.3

1.08
240.50
279.39
38.89
0

1.0
152.0
215.9
63.9
0

62%
88%
2017

55%
66%
2017

* הנתונים ליום  31.12.2013מתייחסים לשלבים  1-3.2בפרוייקט ,אשר הינם בבנייה במועד האמור .הנתונים ליום
 31.12.2014מתייחסים לשלבים  1-4בפרוייקט ,אשר הינם בבנייה במועד האמור.

 29הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה של פרויקטים ,לוח הזמנים הצפוי להשלמת הפרויקט ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב
השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה,
לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של
משבר בכלכלה העולמית ,מעיכובים בהשלמת הפרויקט ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל
או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 30הנתונים בטבלה המתייחסים לתקבולים צפויים ,עלויות צפויות ורווח גולמי צפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי
מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 31הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 7.24לחלק זה.
30
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נתונים אודות הסכמי מכר:32
רבעון
שנת 2014
רביעי 2014
מספר יחידות מצטבר לסוף
התקופה לגביהן נחתם הסכם מכר
מספר יחידות לגביהן נחתם הסכם
מכר מחייב בתקופה
 %שטחים שנמכרו במהלך
התקופה (שטחי מגורים בלבד)
 %תמורה מצטברת שנתקבלה עד
לסוף התקופה מסך שווי המכירות
המצטבר (מגורים בלבד ,מליוני
אירו)
סה״כ תמורה מצטברת מחוזי
מכירה מחייבים של יח״ד( .מליוני
אירו)
סה״כ יתרת תמורה צפויה לסוף
התקופה מחוזי מכירה מחייבים
של יח״ד( .מליוני אירו)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים
שנחתמו לתקופה ()RMB
שטחים שנמכרו מתאריך הדוח עד
סמוך לפרסום הדוח (מ״ר)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים
שנחתמו מתאריך הדו״ח עד סמוך
ליום פרסום הדוח ()RMB
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רבעון שני
2014

שנת  2013שנת 2012

2,825

2,825

2,750

2,639

2,624

2,555

2,022

270

75

57

69

69

533

334

6%

2%

1%

2%

2%

15%

14%

98%

98%

100%

98%

98%

97%

97%

199

199

196

188

184

175

123

3.52

3.52

0.66

4.84

3.24

5.2

4.6

6,119

5,699

5,680

6,229

6,781

6,563

6,118

3,009
5,935

מקדמות שהתקבלו:
מקדמות שהתקבלו במהלך התקופה (במיליוני אירו)
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רבעון
שלישי
2014

רבעון
ראשון
2014

2014
28.22

2013
45.17

2012
26.02

הכרה צפויה בהכנסות צפויה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט (חוזים שנחתמו): 33
שנה
2015
2016
2017

סך הכנסות שיוכרו בגין מכירת יחידות דיור
(במיליוני אירו)
23.62
38.33
-

 32הנתונים בטבלה המתייחסים ליתרת התמורה הצפויה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססים על תשלומים
שאמורים להתקבל מצדדים שלישיים .תשלומים אלו עלולים שלא להתקבל ,כולם או חלקם ,כתוצאה מפעולות של אותם צדדים שלישיים,
אשר אין לחברה שליטה עליהם ואשר גורמים אפשריים להם מפורטים המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 33הנתונים בטבלה המתייחסים להכרה הצפויה בהכנסות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  7.24לחלק זה.
31
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רווחיות גולמית (במיליוני אירו): 34
סה״כ אומדן הכנסות בפרויקט
סה״כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה״כ רווח צפוי בגין הפרויקט
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט

ליום  31בדצמבר 2014
360.56
279.39
81.17
22.5%

ליום  31בדצמבר 2013
284.14
215.92
68.22
24.0%

* הנתונים ליום  31.12.2013מתייחסים לשלבים  1-3.2בפרוייקט ,אשר היו בבנייה במועד האמור .הנתונים ליום 31.12.2014
מתייחסים לשלבים  1-4בפרוייקט ,אשר היו בבנייה במועד האמור.
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 Suzyשלבים  1עד  - 3פרויקט מהותי מאוד המצוי בבניה
הצגת הפרויקט:
שם הפרויקט
מיקום הפרויקט
תיאור קצר של הפרויקט
חברה מקימה
הסכמים מיוחדים
חלק החברה בפרויקט
מבנה האחזקה בפרויקט
ציון שמות השותפים
מועד רכישת הקרקע
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט
מועד תחילת עבודות ההקמה
פירוט זכויות משפטיות בקרקע

 Suzy Gardenשלבים  1עד 3
Shenyang, Liaoning Province, China
שלבים  3 – 1כוללים  5,056דירות מגורים 109 ,חנויות ו–  928מקומות חניה
בשטח מבונה כולל של  387,984מ"ר (שטח זה אינו כולל שטח גן ילדים אותו
בנתה החברה)
Shenyang GTC Lucky Hope Suzy Real Estate Development
Company Limited
אין
50%
קרדן לנד סין מחזיקה ב 50% -מחברת הפרויקט
Lucky Hope Decision Limited - 50%
נובמבר  120,087( 2006מ"ר) ואוגוסט  44,132( 2007מ"ר)
 164,219מ"ר
רבעון רביעי 2008
חכירה ל 70 -שנים לחלק הקרקע המיועד לבנייה למגורים .חכירה ל 40 -שנים
לחלק הקרקע המיועד למסחר.

קיומן של חשיפות
מהותיות של אין
התאגיד המדווח לפרויקט
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה כן .בהתאם בדוחות הכספיים בוצעה הפרשה לירידת ערך בסך כולל של 60
אלפי אירו המיוחסת ליחידות דיור מסויימות.
המדווחת?
בקרבת
תשתיות
של
קיומן
דיון בדבר
אין
הפרויקט
נושאים מיוחדים (חריגות בניה ישנם קשיים בפינוי קרקעות בשלב  3בפרויקט .איחור פינוי הקרקעות מעכב
חלק את התחלות הבניה ביתרת שלב  .3חברת הפרויקט עומדת בקשר רציף
מהותיות ,זיהום קרקע וכיו״ב):
עם העירייה ועם הגופים שמתפנים מהקרקע על מנת לנסות ולהגיע להסדר.
שיעור ביצוע תזרימי של
הפרויקט 55%
(בניה ישירה בלבד ,ליום )31.12.14
76%
 - *ROEתשואה על ההון
6.2%
 - **ROIתשואה על ההשקעה
* שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בהון העצמי המושקע בפרויקט במועד ההערכה.
** שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בכלל הוצאות הפרויקט בצירוף עלויות מס.

 34הנתונים בטבלה המתייחסים לאומדן הכנסות ועלויות ,רווח צפוי ושיעור רווח גולמי צפוי צפויים ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני
משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,א ו להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה
מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או
התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
32
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מצב תכנוני של הפרויקט (הנתונים הם לפי הנחת  100%ברוטו לשיווק): 35
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 50%
מצב תכנוני נוכחי
מועד סיום בניה צפוי
סה׳׳כ שטחים (ברוטו
מספר יחידות מירבי
סוג המלאי
(נכון ליום )31.12.2014
אקוויוולנטי)
2017
5,056
 330,691מ"ר
יחידות דיור
2017
109
 14,014מ"ר
שטחי מסחר

.7.7.7.7

הכנסות ועלויות צפויות ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו):36
הכנסות צפויות
26
2015
28.9
2016
24.67
2017
19.36
2018
19.36
2019
118.29
סה"כ
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עלויות והתקדמות הבניה:37
עלויות בפועל (מיליוני אירו)
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין הקרקע בתום תקופה
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין בניה ואחרות
מתוכן עלויות מימון
סה״כ עלות מצטברת (כולל עלויות קרקע)
סה׳׳כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה׳׳כ עלות שטרם הושקעה (אומדן)
מתוכן סה׳׳כ עלויות מימון
שיעור ביצוע תזרימי (לא כולל קרקע)
שיעור השלמה הנדסי ()%
מועד השלמה צפוי

עלויות צפויות
21.93
24.38
20.81
16.33
16.33
99.78

ליום  31בדצמבר 2014
29.34
121.46
0.51
150.8
216.82
66.02
44%
65%
2017

רווח גולמי צפוי
4.07
4.52
3.86
3.03
3.03
18.51
ליום  31בדצמבר 2013
25.94
98.43
0.45
124.37
196.62
72.25
0.70
49%
60%
2017

 35הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה של פרויקטים ,לוח הזמנים הצפוי להשלמת הפרויקט ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב
השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה,
לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מעיכובים בהשלמת הפרויקט ,מההשלכות
הישירות ו/או העקיפות ש ל משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 36הנתונים בטבלה המתייחסים לתקבולים צפויים ,עלויות צפויות ורווח גולמי צפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי
מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונ ה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 37הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספציפ יים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ,מעיכובים בהשלמת הפרויקט ,משינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
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נתונים אודות הסכמי מכר:38
רבעון
שנת 2014
רביעי 2014

מספר יחידות מצטבר לסוף התקופה
לגביהן נחתם הסכם מכר
מספר יחידות לגביהן נחתם הסכם
מכר מחייב בתקופה
 %שטחים שנמכרו במהלך התקופה
(שטחי מגורים בלבד)
 %תמורה מצטברת שנתקבלה עד לסוף
התקופה מסך שווי המכירות המצטבר
(מגורים בלבד ,מליוני אירו)
סה״כ תמורה מצטברת מחוזי מכירה
מחייבים של יח״ד (מליוני אירו)
סה״כ יתרת תמורה צפויה לסוף
התקופה מחוזי מכירה מחייבים של
יח״ד (מליוני אירו)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
לתקופה ()RMB
שטחים שנמכרו מתאריך הדוח עד
סמוך לפרסום הדוח (מ״ר)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
מתאריך הדו״ח עד סמוך ליום פרסום
הדוח ()RMB
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רבעון שני
2014

שנת  2013שנת 2012

3,807

3,807

3,784

3,739

3,692

3,640

3,074

167

23

45

47

52

566

124

4.3%

0.6%

1.2%

1.2%

1.3%

13.8%

3.9%

99%

99%

99%

98%

98%

97%

99%

165

165

164

160

157

154

126

2

2

2

3

4

5

1

5,045

4,720

4,926

5,012

5,340

5,758

6,615

203
4,817

מקדמות שהתקבלו:
מקדמות
אירו)
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רבעון
שלישי
2014

רבעון
ראשון
2014

שהתקבלו במהלך התקופה (במיליוני

2014

2013

2012

15

32
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הכרה צפויה בהכנסות צפויה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט (חוזים שנחתמו): 39
סך הכנסות שיוכרו בגין מכירת יחידות דיור
שנה
(במיליוני אירו)
27.54
2015
7.33
2016
2017

 38הנתונים בטבלה המתייחסים ליתרת התמורה הצפויה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססים על תשלומים
שאמורים להתקבל מצדדים שלישיים .תש לומים אלו עלולים שלא להתקבל ,כולם או חלקם ,כתוצאה מפעולות של אותם צדדים שלישיים,
אשר אין לחברה שליטה עליהם ואשר גורמים אפשריים להם מפורטים המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 39הנתונים בטבלה המתייחסים להכרה הצפויה בהכנסות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספצ יפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  7.24לחלק זה.
34

רווחיות גולמית (במיליוני אירו): 40

.7.7.7.7

סה״כ אומדן הכנסות בפרויקט
סה״כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה״כ רווח צפוי בגין הפרויקט
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט

.7.7.7
.7.7.7.7

ליום  31בדצמבר 2014
267.57
216.82
50.75
19%

ליום  31בדצמבר 2013
245
197
48
20%

 n dr G mlaPשלבים  1עד  3.1ושלב  - 4פרויקט מהותי מאוד המצוי בבניה
הצגת הפרויקט:
שם הפרויקט
מיקום הפרויקט

 Palm Gardenשלבים  1עד  3.1ושלב 4

תיאור קצר של הפרויקט
חברה מקימה

Shenyang, Liaoning Province, China
שלבים  3.1 – 1ושלב  4כוללים  3,408דירות מגורים 106 ,חנויות ו–  1,012חניות
בשטח מבונה כולל של  325,382מ"ר
Shenyang GTC Lucky Hope Real Estate Development Limited

הסכמים מיוחדים
חלק החברה בפרויקט

50%

מבנה האחזקה בפרויקט

קרדן לנד סין מחזיקה ב 50% -מחברת הפרויקט

ציון שמות השותפים
מועד רכישת הקרקע
שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט

Lucky Hope Decision Limited 50%
נובמבר 2006
302,284

מועד תחילת עבודות ההקמה

2005

פירוט זכויות משפטיות בקרקע

חכירה ל 70 -שנים לחלק הקרקע המיועד לבנייה למגורים .חכירה ל 40 -שנים
לחלק הקרקע המיועד למסחר.

הנוגעים
מיוחדים
הסכמים
לפרויקט (קומבינציה  /פינוי בינוי אין
/אחר)
של
מהותיות
חשיפות
של
קיומן
אין
התאגיד המדווח לפרויקט
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה כן .בהתאם בדוחות הכספיים בוצעה הפרשה לירידת ערך בסך של  181אלפי
אירו המיוחסת ליחידות דיור מסויימות.
המדווחת?
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת
אין
הפרויקט
נושאים מיוחדים (חריגות בניה אין
מהותיות ,זיהום הקרקע וכיוצ"ב)
שיעור ביצוע תזרימי של הפרויקט
(בניה ישירה בלבד ,ליום 51% )31.12.14
67%
 - *ROEתשואה על ההון
6.7%
 - **ROIתשואה על ההשקעה
* שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בהון העצמי המושקע בפרויקט במועד ההערכה.
** שווי הוגן של הרווח הנקי נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מחולק בכלל הוצאות הפרויקט בצירוף עלויות מס.

 40הנתונים בטבלה המתייחסים לאומדן הכנסות ועלויות ,רווח צפוי ושיעור רווח גולמי צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה,
מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות
הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
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מצב תכנוני של הפרויקט (הנתונים הם לפי הנחת  100%ברוטו לשיווק)
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 50%
מצב תכנוני נוכחי
סה׳׳כ שטחים (ברוטו
מספר יחידות מירבי
סוג המלאי
אקוויוולנטי)
3,408
 271,920מ"ר
יחידות דיור
106
 5,265מ"ר
שטחי מסחר
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הכנסות ועלויות צפויות ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו): 42
עלויות צפויות
הכנסות צפויות
12.73
15.8
2015
13.37
16.59
2016
14.10
17.5
2017
38.97
48.38
2018
38.97
48.38
2019
118.14
146.65
סה"כ
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עלויות והתקדמות הבניה:43
עלויות בפועל (מיליוני אירו)
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין הקרקע בתום תקופה
סה׳׳כ עלויות מצטברות בגין בניה ואחרות
מתוכן עלויות מימון
סה״כ עלות מצטברת (כולל עלויות קרקע)
סה׳׳כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה׳׳כ עלות שטרם הושקעה (אומדן)
מתוכן סה׳׳כ עלויות מימון
שיעור ביצוע תזרימי (לא כולל קרקע)
שיעור השלמה הנדסי ()%
מועד השלמה צפוי

מועד סיום בניה צפוי
(נכון ליום )31.12.2014
2017
2018
רווח גולמי צפוי
3.07
3.22
3.40
9.41
9.41
28.51

ליום  31בדצמבר 2014
23.92
82.12
0.65
106.05
178.52
72.47
-

ליום  31בדצמבר 2013
21.19
65.86
0.57
87.05
156.27
69.22
-

51%
53%
2017

50%
50%
2016

 41הנתונים בטבלה המתייחסים למועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה של פרויקטים ,לוח הזמנים להשלמת הפרויקט ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק
המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,עיכובים בהשלמת הפרויקט ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 42הנתונים בטבלה המתייחסים לתקבולים צפויים ,עלויות צפויות ורווח גולמי צפוי ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי
מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 43הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 7.24לחלק זה.
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נתונים אודות הסכמי מכר:44
שנת 2014

רבעון
רביעי
2014

רבעון
שלישי
2014

רבעון שני
2014

מספר יחידות מצטבר לסוף התקופה
לגביהן נחתם הסכם מכר
מספר יחידות לגביהן נחתם הסכם מכר
מחייב בתקופה
 %שטחים שנמכרו במהלך התקופה
(שטחי מגורים בלבד)
 %תמורה מצטברת שנתקבלה עד לסוף
התקופה מסך שווי המכירות המצטבר
(מגורים בלבד ,מליוני אירו)
סה״כ תמורה מצטברת מחוזי מכירה
מחייבים של יח״ד (מליוני אירו)
סה״כ יתרת תמורה צפויה לסוף
התקופה מחוזי מכירה מחייבים של
יח״ד (מליוני אירו)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
לתקופה ()RMB
שטחים שנמכרו מתאריך הדוח עד סמוך
לפרסום הדוח (מ״ר)
מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו
מתאריך הדו״ח עד סמוך ליום פרסום
הדוח ()RMB
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רבעון
ראשון
2014

שנת  2013שנת 2012

1,203

1,203

1,165

1,160

1,150

1,127

989

76

38

5

10

23

138

103

1.5%

0.8%

0.1%

0.2%

0.4%

2.2%

2.5%

99%

99%

100%

100%

99%

99%

99%

88

88

86

86

85

85

79

1

1

0

0

1

1

1

6,679

6,389

5,400

8,221

6,992

7,389

6,020

608
5,846

מקדמות שהתקבלו:
מקדמות שהתקבלו במהלך התקופה (במיליוני אירו)

2014
4

2013
6
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הכרה צפויה בהכנסות צפויה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט (חוזים שנחתמו): 45
סך הכנסות שיוכרו בגין מכירת
שנה
יחידות דיור (במיליוני אירו)
13.47
2015
2016
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רווחיות גולמית (במיליוני אירו): 46
סה״כ אומדן הכנסות בפרויקט
סה״כ עלות פרויקט צפויה (אומדן)
סה״כ רווח צפוי בגין הפרויקט
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט

ליום  31בדצמבר 2014
228.46
178.52
49.94
22%

2012
6

ליום  31בדצמבר 2013
202.32
156.27
46.05
23%

 44הנתונים בטבלה המתייחסים ליתרת התמורה הצפויה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססים על תשלומים
שאמורים להתקבל מצדדים שלישיים .תשלומים אלו עלולים שלא להתקבל ,כולם או חלקם ,כתוצאה מפעולות של אותם צדדים שלישיים,
אשר אין לחברה שליטה עליהם ואשר גורמים אפשריים להם מפורטים המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
 45הנתונים בטבלה המתייחסים להכרה הצפויה בהכנסות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה
בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי
והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר
בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  7.24לחלק זה.
 46הנתונים בטבלה המתייחסים לאומדן הכנסות ועלויות ,רווח צפוי ושיעור רווח גולמי צפוי צפויים ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ניסיון ההנהלה בבנייה ושיווק של פרויקטים ,עלויות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני
משנה ,מחירי מכירה ,מצב השוק המקומי והעולמי והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתוצאה
מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או
התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.
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פרויקט  Suzyשלבים  4ו - 5 -פרויקט מהותי מאוד המצוי בשלבי תכנון
הצגת הפרויקט:
נתונים לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט – 50%
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:

פירוט ליום  31בדצמבר 2014
Suzy phase 4-5
Shenyang, Liaoning Province, China
שטח קרקע 97,204 :מ"ר
שטח בנוי מתוכנן -
בניה למגורים 237,843 :מ"ר (כולל שטחי מקומות חניה)
מסחר 32,280 :מ"ר
טרם הוחל בשיווק משמעותי של הפרויקט
השטחים האמורים אינם כוללים בית ספר אותו תבנה החברה.
50%
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות קרדן לנד סין מחזיקה  50%בחברת Rainfield Development
 ,Limitedהמחזיקה במלוא הונה של חברת הפרויקט.
וכדומה):
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים
מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ 25%-מן הזכויות ביתרת  50%הפרויקט מחזיק השותף Lucky Hope
בנכס):
שווי מאזני
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
פברואר 2008
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
 97,204מ"ר
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
2018
מועד סיום עבודות הקמה מתוכנן:
2015
מועד התחלת עבודות הקמה מתוכנן:
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות ,חכירה וכדומה) :זכות שימוש ל 40 -שנה לחלק המסחרי .זכות שימוש ל70 -
שנה לחלק המגורים.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה  /פינוי אין
בינוי  /אחר ) :
אין
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח
לפרויקט:
לא
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?
אין
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע ישנם קשיים בפינוי קרקעות בשלב  4בפרויקט .איחור פינוי
הקרקעות מעכב חלק משמעותי מהתחלות הבניה בשלבים  4ו-
וכיו״ב):
 .5חברת הפרויקט עומדת בקשר רציף עם העירייה ועם הגופים
שמתפנים מהקרקע על מנת לנסות ולהגיע להסדר.
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מצבו התכנוני של הפרויקט:
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 50%
מצב תכנוני נוכחי
סוג מלאי
יחידות דיור
שטחי מסחר (*)
בניה בלתי
זכויות
מנוצלות
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סה״כ
שטחים
(מ״ר)
222,111
32,280

2,890
N/A

-

-

סה״כ
יחידות

הערות

* לאור העובדה שטרם אושרו התוכניות הסופיות לחלק זה של
הפרויקט ,בשלב זה לא ניתן לאמוד את סה"כ היחידות.

עלויות שהושקעו בפרויקט:
שנת ( 2014במאוחד) (במליוני אירו)
(נתונים לפי  .100%חלק קרדן לנד סין
בפרויקט – )50%
(נתונים במליוני יורו) עלויות שהושקעו :
סה״כ עלויות מצטברות בגין קרקע בתום
התקופה
סה״כ עלויות מצטברות בגין פיתוח,
מסים ,אגרות
סה״כ עלויות מצטברות בגין בניה
סה״כ עלויות מצטברות בגין מימון

מצטבר
לסוף
שנת
2014

במהלך
רבעון 4

במהלך
רבעון 3

במהלך
רבעון 2

במהלך
רבעון 1

מצטבר
לסוף
שנת
2013

מצטבר
לסוף
שנת
2012

30.32

-

-

-

()0.05

26.89

29.19

3.22

0.17

0.72

()0.08

()0.03

2.15

1.85

1.33
-

0.16
-

0.13
-

0.04
-

0.02
-

0.86
-

0.48
-
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שנת ( 2014במאוחד) (במליוני אירו)
מצטבר
לסוף
שנת
2014

(נתונים לפי  .100%חלק קרדן לנד סין
בפרויקט – )50%
(נתונים במליוני יורו) עלויות שהושקעו :
(שהוונו)
סה״כ עלות מצטברת
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34.87

במהלך
רבעון 4

0.33

במהלך
רבעון 3

0.85

במהלך
רבעון 2

במהלך
רבעון 1

()0.04

0.06

מצטבר
לסוף
שנת
2013

29.90

מצטבר
לסוף
שנת
2012

31.52

פרויקט  City Dreamשלב  - 5פרויקט מהותי מאוד המצוי בשלבי תכנון
הצגת הפרויקט:
נתונים לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט – 46%
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:

פירוט ליום  31בדצמבר 2014
City Dream 5
Changzhou, Jiangsu Province, China
שטח קרקע 18,209 :מ"ר
שטח בנוי מתוכנן -
בניה למגורים 79,303 :מ"ר (כולל מקומות חניה)
מסחר 10,672 :מ"ר
טרם הוחל בשיווק משמעותי של הפרויקט
46%
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות קרדן לנד סין מחזיקה  50%בחברת Green Power
 ,Development Limitedהמחזיקה בכ 92%-מהונה של
וכדומה):
חברת הפרויקט.
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים בכ 46%-מהפרויקט מחזיק השותף  Lucky Hopeובכ8% -
מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ 25%-מן הזכויות מחזיק Zhongxin Group Limited
בנכס):
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/
שווי מאזני
אקוויטי):
 31באוקטובר 2009
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
 18,209מ"ר
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
2018
מועד סיום עבודות הקמה מתוכנן:
2015
מועד התחלת עבודות הקמה מתוכנן:
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות ,חכירה וכדומה) :זכות שימוש ל 40 -שנה לחלק המסחרי .זכות שימוש ל70 -
שנה לחלק המגורים.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה  /פינוי אין
בינוי  /אחר ) :
אין
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח
לפרויקט:
לא
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?
אין
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע אין
וכיו״ב):

.7.7.7.7

מצבו התכנוני של הפרויקט:
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 46%
מצב תכנוני נוכחי
סוג מלאי
יחידות דיור
שטחי מסחר
בניה בלתי
זכויות
מנוצלות

סה״כ
שטחים
(מ״ר)
68,213
10,672

733
22

-

-

סה״כ
יחידות

הערות
* ביחס למספר היחידות בחלק המסחרי המדובר באומדן כללי בלבד
לאור העובדה שטרם אושרו התוכניות.
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.7.7.7.7

עלויות שהושקעו בפרויקט:
שנת ( 2014במאוחד) (במליוני אירו)
(נתונים לפי  .100%חלק קרדן לנד סין
בפרויקט – *)46%
(נתונים במליוני יורו) עלויות שהושקעו :
סה״כ עלויות מצטברות בגין קרקע בתום
התקופה
סה״כ עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים,
אגרות
סה״כ עלויות מצטברות בגין בניה
סה״כ עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)
סה״כ עלות מצטברת

מצטבר
לסוף
שנת
2014

במהלך
רבעון 4

במהלך
רבעון 3

במהלך
רבעון 2

במהלך
רבעון 1

מצטבר
לשנת
2012
לסוף
שנת
2013

מצטבר
לסוף
שנת
2012

10.41

-

-

-

-

17.69

28.55

0.43

-

0.14

()0.12

0.02

0.70

0.81

0.25
11.09

-

0.21
0.35

()0.21
()0.33

0.2
0.22

0.90
18.49

0.11
29.48

* הנתונים ליום  31בדצמבר  2012מתייחסים לשלבים  3.2-5בפרויקט ,אשר היו בשלבי תכנון במועד האמור .הנתונים
ליום  31בדצמבר  2013מתייחסים לשלבים  4-5בפרויקט ,אשר היו בשלבי תכנון במועד האמור .הנתונים ליום 31
בדצמבר  2014מתייחסים לשלב  5בפרוייקט ,אשר היה בתכנון במועד האמור.

.7.7.7

פרויקט  Palm Gardenשלבים  5 ,3.2ו - 6 -פרויקט מהותי מאוד המצוי בשלבי תכנון

הצגת הפרויקט:
.7.7.7.7
נתונים לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט – 50%
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:

 Palm Gardenשלבים 6 ,5 ,3.2
Shenyang, Liaoning Province, China
שטח הקרקע (שלבים  200,684 :)5,6,3.2מ"ר .שטח מגורים
מתוכנן 235,211 :מ"ר (כולל שטחי חנויות) ,שטח מסחרי
מתוכנן 17,684 :מ"ר

50%
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות קרדן לנד סין מחזיקה  50%בחברת Dadong Development
וכדומה):
 ,Limitedהמחזיקה  100%מחברת הפרויקט
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים
מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ 25%-מן הזכויות
בנכס):
Lucky Hope
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/
שווי מאזני
אקוויטי):
נובמבר 2006
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
 200,684מ"ר (כלל שלבים  5 ,3ו)6 -
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:
2018
מועד סיום עבודות הקמה מתוכנן:
2015
מועד התחלת עבודות הקמה מתוכנן:
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות ,חכירה וכדומה) :זכות שימוש ל 40 -שנה לחלק המסחרי .זכות שימוש ל70 -
שנה לחלק המגורים.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה  /פינוי אין
בינוי  /אחר ) :
אין
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח
לפרויקט:
לא
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?
אין
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע אין
וכיו״ב):
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.7.7.7.7

מצבו התכנוני של הפרויקט:
מצב תכנוני לפרויקט ליום  31בדצמבר ,2014
הנתונים הינם לפי  ,100%חלק קרדן לנד סין בפרויקט 50%
מצב תכנוני נוכחי
סה״כ שטחים
סה״כ יחידות
סוג מלאי
(מ״ר)
1,782
185,455
יחידות דיור
מסחר
שטחי
17,684
N/A
(*)
בניה
זכויות
בלתי מנוצלות

.7.7.7.7

הערות
* לאור העובדה שטרם אושרו התוכניות לשלבים הנ"ל של הפרויקט,
בשלב זה לא ניתן לאמוד את סה"כ היחידות בשטח המסחרי.

עלויות שהושקעו בפרויקט:
שנת ( 2014במאוחד) (במליוני אירו)
(נתונים לפי  .100%חלק קרדן לנד סין
בפרויקט – )50%
(נתונים במליוני יורו) עלויות שהושקעו :
סה״כ עלויות מצטברות בגין קרקע בתום
התקופה
סה״כ עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים,
אגרות
סה״כ עלויות מצטברות בגין בניה
סה״כ עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)
סה״כ עלות מצטברת

מצטבר
לסוף
שנת 2014

במהלך
רבעון 4

במהלך
רבעון 3

במהלך
רבעון 2

מצטבר מצטבר
לסוף
לסוף
במהלך
רבעון  1שנת  2013שנת 2012

18.05

-

-

-

-

15.99

16.18

0.93

-

0.01

-

-

0.82

0.70

2.29
21.27

0.01
0.01

0.01

-

-

2.02
18.83

1.12
18.00

מידע נוסף אודות פעילות הנדל"ן היזמי:

.7.7

לקוחות
לקבוצת קרדן לנד סין לקוחות רבים איתם היא מתקשרת לצורך מכירת הדירות למגורים .במרבית המקרים מדובר
בלקוחות מהמעמד הבינוני .המחיר הממוצע של דירה בשנת  2014היה כ( RMB 691,279 -כ 92.7 -אלפי אירו) .כמו כן,
מרבית הלקוחות רוכשים דירה אחת ,ולכן לא קיימת תלות כלשהי בלקוח מסוים .בשנת  2014מכרה החברה  1,254דירות
בחמישה פרויקטים בארבע ערים שונות בסין City Dream :בעיר  Suzy ;Changzhouבעיר  Palm ,Shenyangבעיר
 Olympic Garden ,Shenyangבעיר  Xianו Europak -בעיר .Dalian

.7.7

ספקים
קרדן לנד סין פועלת כיזם נדל"ן ומבצעת את תהליכי הפיתוח בשלבים ,באמצעות קבלנים ראשיים וקבלני משנה מקומיים
בתחום התכנון ,בתחום הביצוע ובתחומי השיווק .קרדן לנד סין בוחרת את הספקים והקבלנים ,עבור כל שלב בפרויקט ,על
בסיס הצעות מחיר שהיא מקבלת ממספר חברות מנוסות בכל תחום ,כאשר מהנדסים המועסקים כעובדיה של קרדן לנד
סין ו/או של חברות הפרויקט המשותפות לקרדן לנד סין ולשותפיה המקומיים ,מנהלים את הפרויקט ומפקחים על עבודתן
של החברות הקבלניות .לקרדן לנד סין אין תלות בספק כלשהו ואף ספק שלה אינו מהותי.

.7.7

צבר הזמנות
צבר ההזמנות ( 100%מהפרויקטים ולא חלק החברה) הינו סך עסקאות המכירה לפרויקטים בביצוע שנחתמו לפני יום 31
בדצמבר  2014ואשר טרם הוכרו כהכנסה בדוח על הרווח הכולל של קרדן לנד סין .המספרים שלהלן הם ברמת חברת
הפרויקט ,חלק קרדן לנד סין בהזמנות אלו נע בין  46%ל 50%-בכל הפרויקטים למעט בפרויקט דליאן בו מחזיקה קרדן לנד
סין  100%מהפרויקט .סה"כ שווי צבר ההזמנות ליום  31בדצמבר  2014היה  187מיליון יורו לעומת סה"כ שווי צבר הזמנות
ליום  31בדצמבר  2013שהיה  200מיליון יורו.
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להלן פרטים אודות צבר ההזמנות של קרדן לנד סין בתחום הבנייה למגורים ליום  31בדצמבר  ,2014על-פי חלוקה
לרבעונים (במיליוני יורו):47
תקופת ההכרה בהכנסה
הצפויה
רבעון ראשון 2015
רבעון שני 2015
רבעון שלישי 2015
רבעון רביעי 2015
סה"כ 2015
סה"כ 2016
סה"כ 2017
סה"כ 2018

ההכרה בהכנסה הצפויה
על פי צבר הזמנות ליום
 31בדצמבר 100%( 2014
מהפרויקטים)
35.63
18.71
10.39
44.40
109.13
76.24
2.02
-

להלן פרטים אודות צבר ההזמנות של קרדן לנד סין בתחום הבנייה למגורים ליום  31בדצמבר  ,2013על-פי חלוקה
לרבעונים (במיליוני יורו):48
תקופת ההכרה בהכנסה
הצפויה
רבעון ראשון 2014
רבעון שני 2014
רבעון שלישי 2014
רבעון רביעי 2014
סה"כ 2014
סה"כ 2015
סה"כ 2016

ההכרה בהכנסה הצפויה
על פי צבר הזמנות ליום
 31בדצמבר *2013
9.34
24.63
12.31
37.34
83.62
116.77
-

* בהתאם לתקן  IFRS 11רק ההכנסות מפרויקט  Europark Dalianיופיע בסעיף ההכנסות בדוח רווח והפסד של קרדן .NV
ההכנסות מיתר הפרויקטים המוחזקים ביחד עם שותפים יופיעו בסעיף חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות בשיטת
השווי המאזני (נטו).

הנתונים הנוגעים לצפי הכרה בהכנסה של צבר ההזמנות הינם הערכה בלבד ,אשר נשענת על ניסיון העבר ולוחות
הזמנים המתוכננים בהתאם להתקשרויות השונות .שינויים בהנחות היסוד אשר הביאו להערכה האמורה (לרבות
כתוצאה מהשלכות ישירות ו/או עקיפות של משבר בכלכלה העולמית בכלל ובשוק הנדל"ן הסיני בפרט ,משינויים
במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 7.24לחלק זה) ,עלולים לשנות באופן משמעותי את הערכת קרדן לנד סין לגבי צפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות
לעומת הנתונים המוצגים לעיל.

 47ההכרה בהכנסה ממכירת דירות תהיה עם מסירת מפתח לדייר וחתימה על פרוטוקול מסירת דירה .במהלך חודש ינואר  2015החלה
מסירתם של שני בניינים בפרויקט  ,Olympic Gardenבהתאם הוכרו הכנסות בסך של כ 190-מיליון  RNBמצבר ההזמנות ליום
 .31.12.2014למעט ההכרה בהכנסות אלו לא חלו שינויים מהותיים בין צבר ההזמנות ליום  31.12.2014לצבר ההזמנות סמוך למועד הדוח.
 48ההכרה בהכנסה ממכירת דירות תהיה עם מסירת מפתח לדייר וחתימה על פרוטוקול מסירת דירה.
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ב .תאור נכסי הנדל"ן להשקעה
.7.77

מידע כללי על פעילות הנדל"ן להשקעה בסין
נכון למועד דוח זה ,קרדן לנד סין מחזיקה בנכס נדל"ן אחד להשקעה המצוי בשלבים סופיים של הקמה  -מרכז הקניות
 Galleria Dalianהנמצא בעיר  Dalianשבצפון מזרח סין והינו בשלבי בניה .במרכז הקניות שטחים מסחריים נטו להשכרה
של כ 65.9-אלפי מ"ר ונכון לסוף שנת  2014עומד שעור ההשכרה מראש על  .59.81%מרכז הקניות מוחזק בשיעור של 100%
על ידי קרדן לנד סין.
כמו כן ,עד לחודש דצמבר  2014קרדן לנד סין החזיקה בזכויות ב 50%-ממרכז הקניות  ,Galleria Chengduהנמצא בעיר
 Chengduבירת מחוז  Sichuanבדרום מערב סין .לפרטים נוספים בדבר ההסכם למכירת זכויות החברה בGalleria -
 Chengduראו סעיף  7.22.2להלן.

.7.77.7

נדל"ן להשקעה בסין  -שוק מרכזי הקניות
בהתאם לתוכנית החומש השתיים עשרה ,הגדלת הצריכה הפרטית הינה בסדר עדיפות גבוה במדיניות הממשלה הסינית
והדבר משפיע לחיוב על מרכזי קניות .צעדי הממשל הסיני לצינון שוק הנדל"ן למגורים בשנים האחרונות דרבנו
משקיעים לחיפוש הזדמנויות השקעה בשוק הנדל"ן המסחרי ומגמה זו צפויה להימשך .להערכת הנהלת קרדן לנד סין,
מגמת עיור נרחבת ,יוזמות ממשלתיות לעידוד הצריכה הפרטית המקומית והתרחבות מהירה של רשתות קמעונאיות
בסין מהווים גורמי צמיחה חיובים בשוק הנדל"ן המסחרי בסין .בד בבד עם גורמי הצמיחה החיוביים ישנה מגמה של
עליה בתחרות בתחום זה הן מצד יזמים מקומיים והן מחברות בינלאומיות המתבטאת במיוחד בתחרות גדולה יותר על
קרקעות לפיתוח .מקור נוסף לתחרות הוא תחום הקנייה המקוונת אשר צומח במהירות בסין ודוחף לתהליך של שינוי
בהרגלי הצריכה (מרכישה בקניונים לרכישה מקוונת) .קרדן לנד סין ,כמו יזמים מובילים אחרים בתחום ,מתאימה עצמה
למגמה זו על ידי העלאת אחוז השוכרים המספקים שירותי בידור ,מזון ,ופעילויות אחרות שלא ניתן לבצע ב״רשת״.

.7.77.7

תמהיל שוכרים
לקוחות ענף הנדל"ן להשקעה הינן חברות מקומיות ובינלאומיות המתקשרות בהסכמי שכירות בגין שטחי מסחר וחניות
בהיקפים שונים ולתקופות בינוניות וארוכות .בתחום המרכזים המסחריים הגדולים ,פועלת הקבוצה להתקשר בהסכמי
שכירות עם שוכרים אשר יהוו מוקדי משיכה לקהל לקוחות רחב.
מדיניות קרדן לנד סין בתחום הינה להתקשר ,ככל שניתן ,עם שוכרים מבוססים לתקופות שכירות ארוכות .השוכרים של
קרדן לנד סין הינם בעיקר מותגי אופנה סיניים ובינלאומיים (כדוגמת (Zara, Mango, Uniqlo, Adidas, H&M, Pull Frank,
 .)CK, Lee, Swatch, La Chapelleבנוסף ,חלק מהשוכרים הינם ספקי מזון ,בעיקרם סיניים אך בחלקם גם בינלאומיים
כדוגמת  .Starbucksככלל ,מדיניות קרדן לנד סין בתחום המרכזים המסחריים הגדולים הינה להתקשר בהסכמי שכירות
עם שוכרים אשר יהוו מוקדי משיכה לקהל לקוחות רחב כגון רשתות קמעונאיות גדולות ,רשתות אופנה בינלאומיות,
מרכזי מזון ובתי קולנוע .לתחום זה תלות גבוהה בכוח הקניה של האוכלוסייה המקומית.

.7.77.7

מדיניות רכישת ומימוש נכסים
קרדן לנד סין מתרכזת בייזום והקמת פרויקטים .היא מתקשרת בעסקאות לרכישת מקרקעין ועד כה לא רכשה נכסים
בהקמה או נכסים מאוכלסים.
מדיניות קרדן לנד סין הינה להחזיק בנכס המניב לכל הפחות עד לביסוסו ובהמשך ,בהתאם להזדמנויות בשוק ורמות
הביקוש לבחון מכירה של חלק מהזכויות בנכס ,או את כולו.

.7.77.7

שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בשלוש השנים האחרונות
בשנים  2012עד שלהי  2014החזיקה קרדן לנד סין בזכויות בשני נכסי נדל"ן להשקעה (ב Galleria Chengdu-החזיקה ב-
 50%מהזכויות) .בשנת  2014פעלה קרדן לנד סין למכירת יתרת החזקותיה ב ,Galleria Chengdu-באופן שנכון ליום 31
בדצמבר  2014קרדן לנד סין מחזיקה בנכס נדל"ן להשקעה מהותי אחד והוא נמצא בשלבי הקמה.
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.7.77.7

השלכות מס ייחודיות
לפרטים אודות היבטי מיסוי ראו סעיף  14להלן.

.7.77.7

פרמטרים כלכליים
לפירוט פרמטרים כלכליים אודות סין ראו סעיף  7.3.2לעיל.

.7.77.7

תמצית התוצאות
להלן תמצית תוצאות כספיות של פעילות הנדל"ן להשקעה בסין:
פרמטר
בהתאם ל IFRS11 -החל מדוחות  2013כל
הפרמטרים שלהלן ,לא מוצגים ישירות בדוח
רווח והפסד אלא נכללים בשורת חלק החברה
ברווחי חברה כלולה
סך הכנסות הפעילות (מאוחד)
רווחים/הפסדים משערוכים (מאוחד ,לפני מס)
רווחי הפעילות (מאוחד ,לפני מס ומימון ,בניכוי
הוצאות שיווק והנה"כ ישירות)
כן כולל רווחים משיערוך ולא כולל רווח
ממימוש  50%מהנכס
 NOIמנכסים זהים עבור שתי תקופות דיווח
אחרונות (מאוחד)
 NOIמנכסים זהים עבור שתי תקופות דיווח
אחרונות (חלק החברה)
סה"כ ( NOIמאוחד)
סה"כ ( NOIחלק החברה)

לשנה שנסתיימה ביום
49
31.12.2013
במליוני אירו

31.12.2012

8.0
5.1
8.4

7.4
1.5
4.9

6.4
2.4
4.7

3.9

3.6

2.84

3.9

3.6

2.84

3.9
3.9

3.6
3.6

2.84
2.84

31.12.2014
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לאור העובדה שבמהלך שנת  2014היו לקרדן לנד סין שני נכסי נדל"ן להשקעה בלבד ונכון ליום  31בדצמבר  2014לקרדן
לנד סין נכס נדל"ן אחד להשקעה בלבד ,הרי שנתונים מספריים נוספים (לרבות הנתונים המצרפיים הנדרשים ביחס
לפעילות זו) ניתנים ,על מנת למנוע כפילות ,במסגרת הפירוט הניתן בסעיפים  7.11ו 7.12 -להלן ביחס לנכסים עצמם,
שהינם נכסים מהותיים מאוד.
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במשך כל שנת  2012ושנת  2013אוחד הנכס בשיעור של  .50%בחודש דצמבר  2014נמכר הנכס .Galleria Chengdu
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גילוי פרטני לגבי נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד
.7.77

נכס  ;Galleria Chengduנכס שנמכר לפני תאריך הדוח

.7.77.7

כללי  -הצגת הנכס
פירוט ליום 31.12.2014
מרכז הקניות Galleria Chengdu
24.11.2010
No.99 First Shenghe Road
Gaoxin District, Chengdu, Sichuan Province, China

שם הנכס:
תחילת הפעלת הנכס:
מיקום הנכס:

פילוח שטחים:
שטחים נטו להשכרה (מ"ר)
מספר חניות
מבנה ההחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות
מוחזקות ,לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי
ההחזקה שלהם בנכס):
חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם נמצא בחברה
מוחזקת  -הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת
בחלק החברה המוחזקת בנכס):
שמות השותפים לנכס
תאריך תחילת הקמת הנכס:
פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות ,חכירה וכו'):

34,808
981
עד ליום  23בדצמבר  2014חברת קרדן לנד סין החזיקה  50%בחברת
GTC Chengdu (HK) Real Estate Development Limited
שמקום מושבה בהונג קונג וזו מחזיקה  100%בחברת
 Chengdu GTC Real Estate Development Limitedשמקום
מושבה בסין ולה יש את זכויות החכירה בנכס
לא רלוונטי  -הנכס נמכר בדצמבר .2014
עד ליום  23בדצמבר  2014קרדן לנד סין החזיקה  50%מהנכס (ראו
סעיף  7.22.2להלן).
BB Spicy (B.V.I) Ltd.
אוקטובר 2007
חכירה ל 40 -שנים .זכות החכירה כאמור ,ניתנת לארכה ככל שבעל
הנכס הגיש בקשה במועד ,הבקשה אושרה על ידי הרשות המקומית,
נחתם הסכם חדש ובוצע תשלום של .land premium
אין
זכות שימוש בקרקע למטרת פרויקט מסחרי ל 40 -שנים.
אין

זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות:
מצב רישום זכויות משפטיות:
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע
וכו'):
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד /איחוד יחס  /עד לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר ( 2014כולל) לפי שיטת
השווי המאזני ()50%
שווי מאזני):
מועד מכירה 23 :בדצמבר .2014
פרטים על נכס שנמכר:
מחיר מכירה 555 :מיליון יואן (המהווים כ 72.6-מיליון אירו) ,מחיר
המשקף שווי של כ 1,254-מיליון יואן לנכס (כ 164-מיליון אירו).
שווי בהערכת שווי אחרונה :כ 138,973-אלפי אירו.
מועד הערכת שווי אחרונה 31 :בדצמבר .2013
לפרטים נוספים בדבר הסכם המכירה ראו סעיף  7.21.2להלן.
נתונים
.7.77.7
(נתונים לפי  ,100%חלק החברה בנכס החל
מספטמבר ) 50% – 2011
שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי אירו)
רווחי או הפסדי שערוך ,לפני מס (באלפי אירו)
שיעור תפוסה לסוף השנה ()%

2014

2013

2012

168,196

138,974

137,672

10,185
100%

2,940
100%

2,419
100%

100%
34,808
99%
10,435
27.3
33.5

100%
34,808
96%
9,499
22.9
30.8

98%
34,808
98%
8,326
19.4
22.9

6.81
7.09
4.9%
5.1%
155
15%
8.24

5.7
5.8
4.1%
4.2%
155
13.6%
8.32

שיעור תפוסה ממוצע
שטחים מושכרים (מ״ר)
שיעור הפעלה ליום  31בדצמבר ()%
סה"כ הכנסות ,לא כולל דמי ניהול (באלפי אירו)
דמי שכירות ממוצעים למטר (לחודש) (אירו)
דמי שכירות ממוצעים למטר בחוזים שנחתמו
בתקופה (אירו)
7.31
( NOIמיליוני אירו) *
לא רלוונטי
 NOIמותאם (מיליוני אירו)
4.84%
שיעור תשואה בפועל ()%
לא רלוונטי
שיעור תשואה מותאם ()%
153
מספר שוכרים לתום שנת דיווח ()#
15%
יחס דמי השכירות לסך הפדיון **
8.1255
שער חליפין –  Euro/RMBלצורך חישוב ההכנסות,
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בתאריך
רכישת הנכס
78,350
עלות ההקמה
(באלפי יורו)
מועד רכישת 24.10.2007
הקרקע

(נתונים לפי  ,100%חלק החברה בנכס החל
מספטמבר ) 50% – 2011
דמי השכירות והNOI -

2013

2014

בתאריך
רכישת הנכס

2012

*נתוני  2014הינם ביחס לתקופה שעד למכירת הזכויות בנכס ,קרי  23בדצמבר 2014
פילוח מבנה הכנסות ועלויות
.7.77.7
(נתונים לפי  .100%חלק סה"כ שנת
2014
החברה בנכס  50% -החל
מספטמבר  0% ;2011החל
מדצמבר )2014
הכנסות:
מדמי שכירות  -קבועות
7.04
מדמי שכירות  -משתנות
2.24
מדמי ניהול
2.70
אחרות
1.26
סה״כ הכנסות
13.24
עלויות:
ניהול ,אחזקה ותפעול
פחת (אם נרשם)
הוצאות אחרות
סה״כ עלויות:
רווח לפני מס:
:NOI

.7.77.7

5.93
1.32
7.25
5.99
7.31

רבעון 4
2014

רבעון 3
2014

רבעון 2
2014

רבעון 1
2014

סה"כ שנת סה"כ שנת
2012
2013

2.03
0.56
0.82
0.39
3.79

1.73
0.56
0.64
0.32
3.25

(במיליוני אירו)
1.63
0.52
0.61
0.31
3.07

1.65
0.60
0.63
0.25
3.12

6.01
2.49
2.54
1.09
12.13

5.37
2.26
2.11
0.80
10.54

2.14
0.37
2.51
1.28
1.65

1.36
0.36
1.72
1.53
1.89

1.23
0.331.57
1.51
1.84

1.19
0.26
1.45
1.67
1.93

5.38
5.38
6.75
6.81

5.11
5.11
5.43
5.68

שוכרים עיקריים בנכס

תיאור הסכם השכירות
האם
שיעור משטח
האם אחראי ל-
אופציות מנגנון עדכון פירוט ערבויות ציון תלות
תקופת
(נתונים לפי
הנכס
מהווה  20%או
מהותית
(ככל
ההתקשרות להארכה או הצמדה
 ,100%חלק המיוחסות
יותר
( ,)%שוכר
שקיימות)
של דמי
שיוך ענפי המקורית (שנים)
החברה
לשוכר
השכירות
במועד הדוח בשנת  2014עוגן? מהכנסות של השוכר והתקופה
RMB
הנכס ?
שנותרה
)50%
(שנים)
שוכר א'

5%

כן

לא

אופנה

15/10.7

לא

אין

שוכר ב'

4%

כן

לא

אופנה

8.3/4.2

לא

אין

שוכר ג'

3%

כן

לא

אופנה

3/2.8

לא

יש

שוכר ד'
שוכר ה'

3%
3%

כן
כן

לא
לא

אופנה
אופנה

15/10.8
5/0.8

לא
כן ,לא
נקבע
משך
אופציית
ההארכה

אין
אין

.7.77.7

פקדון  0.5מ'
יואן
פקדון  0.6מ'
יואן
פקדון  0.3מ'
יואן
פקדון  0.2מ'
יואן

-

הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים (בהנחת אי מימוש תקופת אופציות שוכרים):
כאמור לעיל ,ביום  23בדצמבר  2014הושלמה עסקת מכירת מלוא זכויות החברה בנכס .בהתאם הדוח אינו כולל פירוט
של הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חותמים של הנכס.
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מימון ספציפי
.7.77.7
פרטים (נתונים לפי חלק החברה)*:
יתרות בדוח על  31.12.2014מוצג כהלוואות לזמן קצר:
המצב הכספי
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
 31.12.2013מוצג כהלוואות לזמן קצר:
(מיליוני
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
אירו)
שווי הוגן ליום ( 31.12.2014אלפי אירו)

הלוואה א׳:
0
0
1.7
9.7

לא מופיע במאזני החברה ,החזקות קרדן לנד סין
בחברה נמכרו ביום  23בדצמבר .2014
3.08.2009
( 25.15מטבע המקורי  RMBשע"ח /RMBאירו ליום
נטילת ההלוואה )9.741

תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (מיליוני אירו)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 31.12.2014
מועדי פרעון קרן וריבית

תשלומי ריבית חודשיים ,פרעון קרן בשמונה עשר
תשלומים ,שני תשלומים בכל שנה (סה"כ  2-4אירו
מליון בכל שנה) עד לשנת  ;2019במסגרת עסקת מכירת
הזכויות בנכס בוצע פירעון מוקדם של ההלוואה.
יחס יתרת חוב לשווי הנכס  -מקסימום 50%

תניות פיננסיות מרכזיות ותניות מרכזיות אחרות
לתום
פיננסיות
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה
לא
שנת הדיווח
האם מסוג non-recourse
כן

* במהלך חודש אוגוסט  ,2009התקשרה קרדן לנד סין עם הבנק הסיני לבנייה ( )CCBבהסכם הלוואה ,לפיו תוענק לחברת
הפרויקט הלוואה ( )Non Recourseבסך של כ 245-מיליון ( RMBכ 25.1-מיליון אירו) לתקופה של עשר שנים לצורך הקמת
הנכס .ההלוואה נשאה ריבית משתנה על פי השיעור שנקבע על ידי הבנק הסיני המרכזי בקשר להלוואות לתקופות של מעל
לחמש שנים .נכון לחודש נובמבר  ,2014הסתכמה יתרת ההלוואה האמורה של חברת הפרויקט בסך של כ 21 -מיליון אירו
(חלקה של קרדן לנד סין היה מחצית).

.7.77.7

שעבודים ומגבלות משפטיות ; לאור מכירת הזכויות בנכס  -לא רלוונטי
פירוט
סוג
שעבודים

.7.77.7

דרגה ראשונה

-

הסכום המובטח ע״י השעבוד
ליום ( 31.12.2013במיליוני אירו)
-

פרטים אודות הערכת השווי
ביום  23בדצמבר  2014הושלמה העסקה למכירת הזכויות בנכס .בהתאם ,לא בוצעה הערכת שווי לנכס ליום  31בדצמבר
 .2014להלן פרטים אודות הערכת השווי לימים  31בדצמבר  2012ו 31-בדצמבר :2013
שנת 2014
שנת 2013
שנת 2012
נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
נמכר
בנכס 50% -
138,973
137,672
השווי שנקבע (באלפי יורו)
CB Richard Ellis
CB Richard Ellis
זהות מעריך השווי
כן
כן
האם המעריך בלתי תלוי?
כן
כן
האם קיים הסכם שיפוי?
31.12.2013
תאריך התוקף של הערכת השווי 31.12.2012
(התאריך שאליו מתייחסת הערכת
השווי)
השווי הערכת השווי בוצעה הערכת השווי בוצעה
הערכת
מודל
בשלוש שיטות שונות בשלוש שיטות שונות
(השוואה/הכנסה/עלות אחר)
המפורטות להלן תוך מתן המפורטות להלן תוך מתן
דגש לשיטת ההשוואה דגש לשיטת ההשוואה
לעסקאות דומות שבוצעו לעסקאות דומות שבוצעו
בנכסים דומים:
בנכסים דומים:
Direct
Comparison Direct
Comparison
50%
50%
Direct Capitalization Direct Capitalization
25%
25%
 - 25%היוון תזרימי  - 25%היוון תזרימי
מזומנים
מזומנים
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נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
בנכס 50% -
פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך
הערכת השווי (יינתנו באופן
ספציפי לפי הערכת השווי
שניתנה):
(Salable Floor Area
חלק
)) (sqmשטח בר-
ההערכה
השכרה שנלקח
שבוצע
בחשבון בחישוב
בגישת
(מ"ר)
ההשוואה
(Direct
מחיר מכירה למ״ר
Comparis
בנוי ( )GFAבר-
on
השכרה שנלקח
)Approach
בחישוב (יואן)
מחיר מכירה למ״ר
בר-השכרה שנלקח
בחישוב (יואן)
טווח מחירים למ״ר
בנוי ( )GFAשל
נכסים ברי השוואה
שנלקחו בחישוב
(יואן)
טווח מחירים למ״ר
בר-השכרה של נכסים
ברי השוואה שנלקחו
בחישוב (יואן)
מספר הנכסים ברי
השוואה ( )#שנלקחו
בחישוב
אודות
פרטים
הנכסים הרלוונטיים
העיקריים שנלקחו
לצורך ההשוואה:

שנת 2012

שנת 2013

שנת 2014
נמכר

 35,779מ"ר

34,701

-

-

-

-

30,910 RMB

31,880 RMB

-

-

-

-

30,113-50,497

-

30,113 – 54,415 RMB
4

4

נכס Dongfeng – 1
Trade sqaure,Jinjiang
District,
NLA 9,962 sqm
נכס Dading Century – 2
Plaza, Gaoxin District,
NLA2,970 sqm
נכס Cheng Nan Yi - 3
Hao,Gaoxin District,
NLA8,580 sqm
נכס Lan Guang - 4
gong
Guan,Gaoxin
District,
NLA5,200
sqm
5.2%

נכס Jingdu Buiding, - 1
Jinjiang
District,
NLA6，
928sqm
–A
2
נכס
SingleBuilding,
Gaoxin
District,
NLA9，
240 sqm
נכס Lan Kwai Fong, - 3
Jinjiang
District,
NLA1，
923 sqm
נכס Dongfeng Trade - 4
Square,
Jinjiang
District,
NLA9,962
sqm
שיעור תשואה נטו 4.1%
המשתקף מהNOI -
הנוכחי של הנכס
( NOIנוכחי חלקי
שווי שנקבע).
34,701
 35,779 (Gross Leasableמ"ר
חלק
)Areaשטח בר-
ההערכה
שנלקח
השכרה
שבוצע
בחישוב
בגישת היוון בחשבון
(מ"ר)
תזרימי
מזומנים
99%
שיעור תפוסה בשנה 98%
)
)%( 1+ DCF
(Approach
99%
שיעור תפוסה בשנים 98%
שנה2+
הבאות,
ואילך ()%
99%
שיעור תפוסה מייצג 98%
מתוך השטח בר-
לצורך
ההשכרה
הערכת שווי ()%
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-

-

-

-

-

-

נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
בנכס 50% -
דמי שכירות חודשיים
למ״ר
ממוצעים
מושכר לצורך הערכת
1
שווי בשנה +
()RMB
דמי שכירות חודשיים
מייצגים ממוצעים
למ״ר מושכר לצורך
הערכת שווי בשנה 2+
()RMB
דמי שכירות חודשיים
מייצגים ממוצעים
למ״ר מושכר לצורך
הערכת שווי ()RMB
תזרים מייצג NOI /
מייצג לצורך הערכת
שווי ()RMB
תקופתיות
הוצ'
ממוצעות לשמירה על
הקיים ()RMB
שיעור תשואה לצורך
הערכת השווי ()%
זמן עד מימוש רעיוני

שנת 2013

שנת 2012
208

210

215

211

370

394

שנת 2014
נמכר
-

-

71,000,000

79,000,000

1,000,000

80,000

-

10%

10%

לאחר  10שנים

לאחר  10שנים

מכפיל/שיעור תשואה 6.5%
בעת מימוש רעיוני
( Capitalization
)Rate
פרמטרים מרכזיים גידול בדמי השכירות
בשיעור של  3.5%עד .10%
אחרים
תקופת שטח פנוי (תחלופת
שוכרים) של עד חודש.
גישה אחרת פרמטרים מרכזיים דמי שכירות ממוצעים
למ"ר – RMB 204
Direct
Term Yield 8%
capitalizati
Reversonary
Yiled
on
9.5%
approach

49

-

6.5%
גידול בדמי השכירות
בשיעור של  3.5%עד .12%
תקופת שטח פנוי (תחלופת
שוכרים) של עד חודש.
דמי שכירות ממוצעים
למ"ר – 210 RMB
Term Yield 8%
Reversonary
Yiled
9.5%

-

-

.7.77
.7.77.7

נכס מהותי מאוד בהקמה  -מרכז מסחרי Galleria Dalian

כללי  -הצגת הנכס

שם הנכס:

מיקום הנכס:
שטח הקרקע:
שטחי הנכס  -פיצול לפי שימושים:

פירוט ליום 31.12.2014
 – Galleria Dalianמרכז מסחרי בהקמה.
חלק מפרויקט משולב של מגורים ומסחר ( Europark
 ,)Dalianהכולל מרכז קניות ,שני בנייני Small Office Home
 ,)Office) SOHOשני בנייני מגורי יוקרה ,בניין נוסף
למשרדים או למגורים ושטחי חנייה ,בשטח מבונה כולל של
כ 327 -אלפי מ"ר בעיר  Dalianשבסין.
torNh Chanahiana Zoad, Rhonashan hisNricN, haaian
CiNh, ,iaonina Province, China
 66,016מ"ר
מסחרי  65,585מ"ר נטו להשכרה
 470מקומות חניה

מבנה ההחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות
מוחזקות ,לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי ההחזקה הנכס מוחזק  100%על ידי Kardan Land Dalian Ltd
אשר מוחזקת  100%על Kardan land China Limited
שלהם בנכס):
חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם נמצא בחברה
מוחזקת – הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק 100%
החברה המוחזקת בנכס):
ציון שמות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים
למעלה מ 25%-מן הזכויות בנכס או אם השותפים הינם ל.ר.
צדדים קשורים):
2008
תאריך רכישת הקרקע:
2012
תחילת עבודות ההקמה:
חכירה ל 40 -שנים.
פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות ,חכירה וכו'):
זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות בלתי מנוצלות- :
חכירה ל 40 -שנים.
מצב רישום זכויות משפטיות:
אקוויטי שהוזרם טרם תחילת הבנייה ,הלוואות בעלים
שהוזרמו למימון ביינים עד לקבלת המימון הבנקאי ,מימון
מקורות מימון:
בנקאי וכספי מכירות מחלק המגורים של הפרויקט .לפרטים
נוספים בדבר המימון הבנקאי ראו סעיף  7.17.1להלן.
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע לא רלוונטי
וכו'):
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד /איחוד יחס  /שווי
איחוד מלא
מאזני):
זהות קבלן מבצע:
 Aerbin groupחברת בנייה סינית
פאושלי
שיטת התחשבנות:
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נתונים עיקריים: 50
.7.77.7
(נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד בנכס – ) 100%
עלות מצטברת לתחילת תקופה (במיליוני אירו)
עלות שוטפת שהושקעה במהלך השנה (במליוני אירו)
סה"כ עלות מצטברת לסוף השנה (במליוני אירו)
שווי הוגן בסוף השנה (במיליוני אירו)
ערך בספרים בסוף שנה (במיליוני אירו)
רווחי או הפסדי שערוך
ירידת ערך שנזקפה בשנה
מועד השלמה צפוי (כפי שדווח בסוף כל שנה)
51
עלות השקעה כוללת צפויה (כפי שדווחה בסוף כל תקופה) (במיליוני אירו)
עלות השקעה שטרם הושקעה((כפי שדווחה בסוף כל תקופה) (במיליוני אירו)
שיעור השלמה תקציבי )(%
 NOIמשימושי ביניים
שער חליפין

.7.77.7

פעילות שיווק:
(נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד בנכס –
)100%

2014
112.26
38.09
150.35
181.07
181.07
9.65
2015
192.13
41.78
71%
7.4556

2013
71.34
53.66
99.41
118.07
118.07
8.64
2014
165.54
66.13
45%
8.4189

2012
52.77
25.96
72.21
82.36
82.36
10.14
2014
165.91
93.69
21%
8.3176

שנת 2013
שנת
- 2014
כל
התקופה

שיעור מהשטח המוקם
לגביו נחתמו חוזי 49.62%
52
שכירות בשנה השוטפת ()%
שיעור מהשטח
המוקם53לגביו נחתמו חוזי 59.81%
שכירות (במצטבר) ()%
דמי שכירות בסיסיים ממוצעים למטר 4.31-
רבוע
(באירו)בחוזים שנחתמו בשנה (טווח) 52.92

שנת
2013

שנת
2012

10.8%

רבעון 4
2014

רבעון 3
2014

רבעון 2
2014

רבעון 1
2014

19.14%

22.75%

4.47%

3.26%

10.9%

59.81%

24.86% *20.22% 42.97%

21.7%

10.8%

5.1152.92

8.3243.37

20.88

8.53

שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי
שכירות סמוך למועד חתימת הדו״ח
54
(במצטבר) ()%

4.3139.38

5.57-22.8

1.6%

 50הנתונים בטבלה המתייחסים לעלויות צפויות ומועד סיום בניה צפוי הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
ניסיון ההנהלה בבנייה של פרויקטים ,עלו יות תשומות בניה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלני משנה ,מצב השוק המקומי והעולמי
והנתונים הספציפיים של כל פרויקט .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,לרבות כתו צאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של משבר בכלכלה
העולמית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי מגורים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 7.24לחלק זה.
 51הגידול בעלות ההשקעה הצפויה משנת  2013לשנת  2014נובע משינוי בשער החליפין יואן-אירו ומגידול בהוצאות המימון הצפויות עקב
הגדלת קרן ההלוואה ב 400-מיליון  RMBועיכובים בשיווק הפרויקט.
 52מתייחס להסכמי  LOIחתומים.
 53מתייחס להסכמי  LOIחתומים
 54מתייחס להסכמי  LOIחתומים.
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שוכרים עיקריים בנכס

האם צפוי
(נתונים לפי שיעור
להיות
האם הוא
 ,100%חלק משטחי שוכר עוגן? אחראי ל-
 20%או
החברה הנכס (,)%
יותר
במועד הדוח
מהכנסות
)100%
הנכס?
לא
כן
10.81%
שוכר א'

תיאור הסכם השכירות
מועד
אכלוס
מוסכם
בחוזה

תקופת
ההתקשרות
(בשנים)

אופציות
להארכה
(שנים)

מנגנון
הצמדה

קולנוע

מועד
פתיחת
הקניון

15

אין

אין

שוכר ב'

8.75%

כן

לא

קמעונאות

מועד
פתיחת
הקניון

20

אין

אין

שוכר ג'

4.40%

כן

לא

אופנה

מועד
פתיחת
הקניון

15

כן 5 .שנים

אין

שוכר ד'

7.73%

כן

לא

אופנה

מועד
פתיחת
הקניון

17

לא

אין

שוכר ה'

2.79%

כן

לא

ילדים

מועד
פתיחת
הקניון

5

לא

אין

שוכר ו'

2.57%

כן

לא

ספורט

מועד
פתיחת
הקניון

8

לא

אין

שוכר ז'

2.13%

כן

לא

אופנה

מועד
פתיחת
הקניון

8

לא

אין

.7.77.7

שיוך ענפי
של השוכר

פירוט
ערבויות
(ככל
שקיימות)
RMB

ציון תלות
מהותית

פיקדון בסך שוכר שטח
המהווה
של 1.5
למעלה מ-
מיליון
 5%מהנכס
RNB
פיקדון בסך שוכר שטח
המהווה
של 0.5
למעלה מ-
מיליון
 5%מהנכס
RNB
פיקדון בסך
של 0.5
מיליון
RNB
פיקדון בסך שוכר שטח
של  2מיליון המהווה
למעלה מ-
RNB
 5%מהנכס
פיקדון בסך
של 0.25
מיליון
RNB
פיקדון בסך
של 0.23
מיליון
RNB
פיקדון בסך
של 0.23
מיליון
RNB

מימון ספציפי
הפרויקט כולל חמישה מגדלי דירות ,המרכז המסחרי האמור וחניות תת קרקעיות .ההלוואה הבנקאית הועמדה לכלל
הפרויקט ולא רק בגין המרכז המסחרי .לצורך הדוחות הכספיים סווג חלק מההלוואה כמיוחס למלאי ובהתאם
למדיניות הקבוצה חלק זה של הלווואה סווג כהלוואה לזמן קצר .המידע שלהלן מתייחס לכלל ההלוואה.
פרטים*:
יתרות בדוח על ( 31.12.2014מיליוני מוצג כהלוואות לזמן קצר:
אירו)
המצב הכספי
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
( 31.12.2013מיליוני מוצג כהלוואות לזמן קצר:
אירו)
מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
שווי הוגן של ההלוואה ליום ( 31.12.2014מיליוני אירו)
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (בהתאם לשער החליפין בעת נטילת ההלוואה)

שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 31.12.2014
שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 27.2.2015
מועדי פרעון קרן וריבית

52

59.35
61.36
27.96
32.09
120.71
אוגוסט  ;2012בפברואר  2014ניטלה הלוואה
נוספת
אוגוסט  500 - 2012מיליון יואן (כ 60 -מיליון
יורו)
פברואר  400 - 2014מיליון יואן (כ 48-מיליון
יורו)
9.28%
8.7%
פרעון קרן:
 225 - 2015מיליון יואן (כ 30-מ' יורו)
 360 - 2016מיליון יואן (כ 48-מ' יורו)
( - 2017עד ספטמבר  315 )2017מיליון יואן (כ-
 42מ' יורו)
פרעון ריבית:
תשלום שוטף מדי רבעון

פרטים*:
תניות פיננסיות מרכזיות

נכון למועד דוח זה לא קיימות תניות פיננסיות
בקשר להלוואה .עם זאת קיימות התחייבויות
כדלקמן:
בחברת הפרויקט  -חברת הפרויקט התחייבה
להמנע מהמצבים הבאים:
א .הוצאות הבנייה בפועל יחרגו באופן מהותי
מתקציב הפרויקט וכן קרדן לנד סין לא
עמדה בכתב ההתחייבות בעניין הזרמת ה-
 200מיליון ;RMB
ב .עמידה ביעד מכירות מסויים וככל שלא
יעמדו ,קרדן לנד סין מחוייבת להשקיע
בחברת הפרויקט  200מיליון  ,RMBהכל
כמפורט בסעיף ;7.17.1.3
ג .עיכוב משמעותי בבנייה בפרויקט.

בקרדן לנד סין  -במידה ויחס החוב להון העצמי
של קרדן לנד סין יעלה על  ,60%קרדן לנד סין
מחוייבת לדווח על כך לבנק המלווה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות :עזיבת שוכרים ,שווי נכס וכדומה)
אין
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה הכלכליות חברת הפרויקט לא עמדה ביעדי המכירות
שנקבעו בהסכם המימון לשנת  .2014בהתאם
לתום שנת הדיווח
קרדן לנד סין נערכת להזרמת סך של  200מיליון
 RMBלחברת הפרויקט (לפרטים נוספים ראה
סעיף .)7.17.1.3
נכון למועד הדוח חברת קרדן לנד סין עומדת
ביחס החוב להון העצמי.
כן .עם זאת:
 .1קרדן לנד סין העמידה ערבות לעמידה של
חברת הפרויקט בתנאי ההסכם.
 .2ישנו מכתב כוונות מחברת קרדן לנד סין
המציין שבמקרה שחברת הפרויקט לא תעמוד
ביעדי המכירות וסכומי הכספים שינבעו
ממכירת יחידות המגורים בפרויקט תהיינה
נמוכות מהצפוי ,תשלים קרדן לנד סין את פערי
המזומנים הנדרשים על מנת להשלים את
הבניה .לפרטים נוספים ראו סעיף 7.17.1.3
להלן.
בנוסף ,לאחר תאריך הדוח הסינדיקט העלה
דרישה בעל פה ,עליה מנהלת קרדן לנד סין משא
ומתן עם הסינדיקט ,לפיה  95מיליון RMB
מתוך ה 200-מיליון  RMBיופנו לחשבון
משמורת ולא יוכלו לשמש את הפרויקט בשלב
זה /לאור זאת קרדן לנד סין נערכת להזרמת
מימון נוסף בסך של כ 95 -מיליון  RMBלחברת
הפרויקט (בנוסף להשקעה בסך של  200מיליון
.)RMB

האם מסוג non-recourse

* אינו כולל הלוואות בעלים
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.7.77.7

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס
סוג

פירוט

שעבודים

דרגה ראשונה

אחר

.7.77.7

הסכום המובטח ע״י השעבודים
ליום ( 31.12.2014במיליוני אירו)

משכנתא על
הנכס והקרקע לטובת כ 279 -מיליון יורו
הבנקים המממנים.
כתב התחייבות מאת קרדן לנד סין
לעמידה בשיעור מכירות בפרויקט
כמפורט בכתב ההתחייבות ולתמיכה
נוספת בפרויקט בסך של  200מיליון יואן
במידה והחברה המחזיקה בנכס לא
תעמוד ביעד המכירות שנקבע בהסכם
המימון
ערבות של קרדן לנד סין לעמידה של
חברת הפרויקט בתנאי הסכם המימון

פרטים אודות הערכת השווי
להלן פרטים אודות הערכת השווי שבוצעה לנכס לימים  31בדצמבר  31 ,2012בדצמבר  2013ו 31-בדצמבר .2014
שנת 2014
שנת 2013
שנת 2012
(נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
בנכס – )100%
181,072
השווי שנקבע (באלפי יורו)
118,068
82,332
זהות מעריך השווי
CBRE HKLimited
Cushman & Wekefield
CBRE HKLimited
כן
האם המעריך בלתי תלוי?
כן
כן
כן
האם קיים הסכם שיפוי?
כן
כן
תאריך התוקף של הערכת השווי
 31בדצמבר 2014
 31בדצמבר 2013
 31בדצמבר 2012
(התאריך שאליו מתייחסת
הערכת השווי)
מודל הערכת השווי (חילוץ/עלות
חילוץ ועלות
חילוץ ועלות
חילוץ
שחלוף /אחר)
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי:
ההקמה
גישת החילוץ
)Construction( (Residual
פברואר 2015
יולי 2014
מרץ 2014
) Approachמועד סיום הקמה
משוער שנלקח
בחשבון בהערכת
השווי (תאריך)
(תאריך תחילת
ההפעלה הינו
כחצי שנה מאוחר
יותר)
27,634
52,627
79,567
סך כל השקעה
הונית נדרשת
להקמת הנכס,
שטרם הוצאה
(באלפי יורו)
שיעור היוון לצורך
היוון עלויות
הקמה ( ,)%עד
סיום הקמת הנכס
(במידה ושונה
משיעור היוון
ששימש אחרי
סיום ההקמה)
רווח מייזום
8%
12%
15%
בשיטת החילוץ
()%
העלויות שלגביהן
נלקח המרווח
202,221
139,208
100,760
היזמי [עלויות
שנותרו  /סה״כ
עלויות הקמה /
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2014 שנת

2013 שנת

2012 שנת

 חלק התאגיד,100% (נתונים לפי
)100% – בנכס
)אחר] (באלפי יורו
פרמטרים
מרכזיים אחרים

256,586

225,683

232,091

שווי לאחר הקמה
)Residual(
)(בהתאם לגישה
)(באלפי יורו

שווי לאחר הקמה
נאמד בגישת
ההשוואה
(Sales
Comparison
Approach)
GFA 104,000

65,585

65,390

18,000

16,907

10,484 - 22,230

8,421 - 37,037

35,092 - 8,000

3

6

5

1 -The Pavilion, Zhongshan
District,
GFA128,656sqm(Enbloc sale)
2- Kaisa Plaza, Zhongshan
District,
GFA62,000sqm(Enbloc sale)
3 – Metropolis
Shopping Square, Zhongshan
District, GFA35,000 sqm
(Enbloc sale)

1-Weiwo Mall,
Zhongshan District,
NLA35,230sqm(Enbloc
sale)
2- Jiadi Plaza, Zhongshan
District,
NLA55,250sqm(Enbloc
sale)
3 –City Plaza, Zhongshan
District, NLA22,846 sqm
(Enbloc sale)
4 - Retail at Huale
Square, Zhongshan
District, NLA1,925 sqm
(strata title retail)
5 - Retail at 38 Square,
Zhongshan District,
NLA433 sqm (strata title
retail)
6- Retail at Mingze
Lake, Zhongshan
District, NLA403.65 sqm
(strata title retail)

1-- Weiwo Mall,
Zhongshan District,
NLA35,230sqm(Enbloc
sale)
2 - City Plaza,
Zhongshan District,
NLA31,749 sqm (Enbloc
sale)
–3 - Qing hua yuan,
Zhongshan District,
NLA402 sqm (strata title
retail)
–4 - Renmin Road retail
shop, Zhongshan
District, NLA1,115 sqm
(strata title retail)
5 - Zhongshan square,
Zhongshan District,
NLA318 sqm (strata title
retail)

16,460

ר.ל

ר.ל

ר.ל

(Gross Leasable
- שטח ברArea)
השכרה שנלקח
בחשבון בחישוב
**)(מ"ר
מחיר מכירה למ"ר
השכרה שנלקח-בר
)בחישוב (מ"ר
)RMB(
טווח מחירים
השכרה-למ"ר בר
של נכסים ברי
השוואה שנלקחו
)בחישוב (מ"ר
)RMB(
מספר הנכסים ברי
השוואה שנלקחו
בחישוב
לגבי הנכסים
הרלוונטיים
העיקריים שנלקחו
לצורך ההשוואה
זיהוי/ שם:יצויינו
, מיקום,הנכס
**שטח

שיעור/שיעור היוון
מכפיל/תשואה
שנלקח לצורך
)%( הערכת השווי

שווי לאחר הקמה
נאמד גם בגישת
היוון תזרימי
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(נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
בנכס – )100%

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2014

מזומנים
( (Income
Approach
(Gross Leasable
)Areaשטח בר-
השכרה שנלקח
בחשבון בחישוב
(מ"ר)**
שיעור תפוסה
בשנה 1+
שיעור תפוסה
בשנה 2+
שיעור תפוסה
בשנה 3+
שיעור תפוסה
מייצג מתוך השטח
בר-ההשכרה
לצורך הערכת שווי
(**)%
דמי שכירות
ממוצעים למ"ר
מושכר לצורך
הערכת השווי
בשנה 1+
דמי שכירות
ממוצעים למ"ר
מושכר לצורך
הערכת השווי
בשנה 2+
דמי שכירות
(חודשיים/שנתיים)
מייצגים ממוצעים
למ״ר מושכר
לצורך הערכת שווי
(**))RMB
הוצאות
תקופתיות
ממוצעות לשמירה
על הקיים
תזרים מייצג /
 NOIמייצג לצורך
הערכת שווי
(.)RMB
תשואה /שיעור
היוון
זמן עד מימוש
רעיוני
מכפיל /שיעור
תשואה בעת
מימוש רעיוני
( Capitalization
)Rate

-

65,585

65,585

-

83%

71.8%

-

90%

95%

-

93.5%

97%

-

97%

97%

-

222

133

-

244

145

-

330

211

-

2.3

4% of rental income

-

143,270,000

122,200,579

-

9%

10.5%

-

5.5%

5.5%

השכירות
בדמי
גידול
בשיעור של  3.5%עד .13%
תקופת שטח פנוי (הנחה-
תקופת שכירות ללא תשלום
בעת כניסת שוכר חדש) עד
חודש ימים.

השכירות
בדמי
גידול
בשיעור של  5%עד .15%
תקופת שטח פנוי ( 2חודשים
לשוכרים רגילים ושכרי עוגן
קטנים;  6חודשים לשוכרי
עוגן ,כולל התאמת המושכר)

-

-

 10שנים

פרמטרים
מרכזיים אחרים
גישה אחרת
פרמטרים מרכזיים :דמי
Direct
שכירות (חודשיים/שנתיים)
 Capitalizationמייצגים ממוצעים למ"ר
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שנת 2012

(נתונים לפי  ,100%חלק התאגיד
בנכס – )100%
מושכר לצורך הערכת שווי
Approach
( ,249 )RMBתשואה 8.5%
ניתוחי רגישות לשווי (בהתאם
שינוי בשווי במליוני אירו
לגישה שנבחרה):
()1.2
עליה של 2%
מרווח
יזמי
1.1
ירידה של 2%
()4.3
עליה של 5%
עלויות
הקמה
()4.2
ירידה של 5%
דמי
4.2
עליה של 5%
שכירות
ממוצעים
()4.3
ירידה של 5%
למ"ר
שיעור
היוון
תשואה

/

שנת 2013

שנת 2014

)(0.5
0.5
)(1.4
1.3

()2
2
()0.4
0.4

1.5

2.5

)(1.5

()2.5

עליה של 0.25%

()2.2

)(1.2

()2.5

ירידה של 0.25%

2.2

1.2

2.5

ג .מידע אודות תחום הפעילות כולו
.7.77

שיווק והפצה
בפעילות בסין קבוצת קרדן לנד סין מסתייעת בחברות שיווק לצורך שיווק הפרויקטים .השיווק מתבסס על מיתוג
הפרויקט ,הקמת אתרי מכירות ועיצוב חבילת שיווק ,פילוח קהל היעד ,שיווק ישיר לרוכשים פוטנציאליים ,שילוט חוצות
באזור הפרויקט ובתחבורה הציבורית המובילה אליו ,פרסומות בעיתונים ,הפקת אירועי השקה בעת הגעה לשלב מהותי
בפרויקט וכדומה .יצוין ,כי השיווק בפרויקטים למגורים ב Xi'an ,Shenyang -ו Changzhou-מתבצע באמצעות חברות
הקשורות לשותף של קרדן לנד סין  .Lucky Hope -הבחירה בשיווק באמצעות השותף המקומי נעשתה משיקולים
מקצועיים בלבד ,ואין התחייבות של קבוצת קרדן לנד סין לבצע את השיווק באמצעות  Lucky Hopeבלבד .לחברות
הפרויקטים אין תלות במשווק.
השכרת הפרויקט המסחרי הראשון של קרדן לנד סין ( )Galleria Chengduנוהלה על-ידי קרדן לנד סין באופן ישיר ,תוך
שימוש בספקי שירות בינלאומיים ומקומיים .הפרויקט נמצא בתפוסה מלאה וגם לאחר מכירת הזכויות בנכס הצוות של
קרדן לנד סין ממשיך לנהל את חידוש החוזים עם דיירים קיימים על מנת לשמר את קשריה ויכולות הניהול של קרדן לנד
סין .השכרת הפרויקט המסחרי השני של קרדן לנד סין ( )Galleria Dalianמנוהלת אף היא על ידי צוות קרדן לנד סין ,תוך
התבססות על קשרי עבודה ישירים עם עשרות רשתות אופנה בינלאומיות ומקומיות הפועלות בסין ובנוסף היעזרות בספקי
שירות בינלאומיים ומקומיים.
הוצאות המכירה והשיווק של קבוצת קרדן לנד סין הסתכמו בשנים  2013 ,2014ו 2012 -בכ ,7-בכ 7.9 -ובכ 6.4 -מיליון
אירו ,בהתאמה .נתונים אלו הם חלק החברה בהוצאות השיווק והמכירה .על פי  IFRS 11רק הוצאות השיווק והמכירה של
פרויקט  Euro Parkבעיר דליאן יוצגו בדוחות הכספיים כהוצאות שיווק ומכירה .הוצאות אלו ,על פי הדוחות הכספיים
הסתכמו בשנים  2013 ,2014ו 2012-בכ ,3.7 -בכ 3.3 -ובכ 3.2 -מיליון אירו ,בהתאמה.

.7.77

תחרות
שוק הנדל"ן בסין הינו שוק מבוזר מאוד ,אשר פועלות בו מאות חברות נדל"ן גדולות ,בראשן חברות ענק מקומיות
המתמחות בבנייה למגורים (כגון Soho ,Gemdale ,Vanke :ו ,)Forte-חברות מקומיות המתמחות בנדל"ן למסחר (,Wanda
 )COFCO ,Land CRואחריהן חברות מהונג קונג וסינגפור (כגון  Capital Landו ,)Swire -הפעילות בעיקר בתחום הנדל"ן
המסחרי ובבניית פרויקטים יוקרתיים למגורים בערים מהמעגל הראשון והשני .בנוסף ,קיימות חברות מקומיות רבות
הפעילות בעיקר בפרובינציות של סין .לאחר הפיתוח המואץ של שוק הנדל"ן המסחרי בערים מהמעגל הראשון ,חברות
רבות מרחיבות את פעילותן לערים נוספות מהמעגל השני והשלישי .למועד הדוח ,קרדן לנד סין אינה יכולה להעריך את
חלקה בשוק הנדל"ן בסין.
בתחום הנדל"ן המסחרי ,מתחריה של קרדן לנד סין הינם ,בשלב זה ,בעיקר יזמים מקומיים המעוניינים בפיתוח קניונים
בערים מסדר גודל שני ושלישי.
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בתחום הנדל"ן למגורים קרדן לנד סין מפתחת פרויקטים בערים מהמעגל השני ,החל משנת  ,2005והיא בעלת תשתית
ארגונית ומערכת קשרים עם ספקי שירות וגורמי ממשלה ,המסייעות לה להרחיב את פעילותה בערים ובפרובינציות בהן
היא פעילה וכן באזורים חדשים .התחרות הספציפית בכל פרוייקט הינה שונה ונגזרת מהפרויקטים הנבנים בסביבה.
בשנת  2014מכרה קרדן לנד סין  1,254דירות ,לעומת  2,118דירות שנמכרו בשנת  2013ו 1,194 -דירות שנמכרו בשנת .2012
עיקר הגידול נובע מהתאמות במוצרים (כגון התאמת גודל הדירות והתאמת תכנון הדירות) והורדת מחירי המכירה של
דירות בפרויקטים המבוצעים עם השותף .Luky Hope
גורמי ההצלחה העיקריים של קרדן לנד סין בתחום הבנייה למגורים בסין הינם ,בין היתר )1( :מיקום הפרויקט  -ביצוע
פרויקטים באזורי ביקוש בערים מהמעגל השני והשלישי בסין; ( )2יכולת ניהול בשוק הסיני המבוססת על הנהלה מקומית
בעלת קשרים עם גורמים ממשלתיים ועסקיים סיניים; ( )3מיומנות באיתור קרקעות לביצוע פרויקטים; ( )4יכולת
התקשורת עם חברות בניה וקבלני ביצוע מקומיים; ( )5ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים מקומיים (ועל-ידי כך הקטנת
הסיכון העסקי); ( )6סטנדרט בנייה גבוה הלוקח בחשבון את צרכי הלקוח במגוון נושאים כגון שילוב מרכיב מסחרי
וקהילתי בפרוייקט (בית ספר ,מרכז מסחרי כיוב') ,גודל הדירות ורמת הגימור; ( )7נגישות למקורות מימון הואיל וישנו פער
זמנים בין מועד ביצוע ההשקעה למועד קבלת התמורות בגין הדירות.
גורמי ההצלחה העיקריים של קרדן לנד סין בשוק הנדל"ן המסחרי הינם )1( :ביצוע פרויקטים באזורי ביקוש בערים מסדר
גודל שני ושלישי; ( )2יכולת ניהול בשוק הסיני המבוססת על הנהלה מקומית בעלת קשרים עם גורמים ממשלתיים
ועסקיים סיניים; ( )3מיומנות באיתור קרקעות לביצוע פרויקטים; ( )4יכולת התקשרות עם חברות בניה וקבלני ביצוע
מקומיים;
( )5סטנדרט בניה ,ניהול ומיצוב ברמה מערבית; ( )6יכולת מוכחת למימוש חלקי של הנכס; ( )7נגישות למקורות מימון.
חסמי הכניסה בתחום הבנייה למגורים הינם )1( :מוניטין ,ניסיון מוכח וכוח אדם איכותי; ( )2זמינות קרקעות במיקום
ובמחיר הרצויים ,כדאיות כלכלית ושיעורי התשואה הצפויים; ( )3הצורך בהון עצמי; ( )4קשרים עם ממשלות מקומיות,
שכן רכישת הקרקעות בסין מבוצעת מהממשלה ולא מגורמים פרטיים; ( )5נגישות למקורות מימון.
חסמי היציאה בתחום הבנייה למגורים הינם )1( :חוזים ארוכי טווח עם בעלי קרקע ו/או חברות נדל"ן אחרות שאיתם
מתקשר היזם לביצוע הפרויקטים השונים ואשר מגבילים את פירוק השיתוף בין הגורמים הקשורים; ( )2מחויבות
(הסכמית ומשפטית) לרוכשי הדירות בפרויקטים (לרבות בגין הבטחת השקעות ותקופות בדק); ( )3התחייבויות חוזיות
ארוכות טווח כלפי רשויות ממשלתיות; ( )4הזמן הרב שעלול לערוך מימוש נכסי נדל"ן .בנוסף ,לא ניתן למכור קרקע בסין
אלא לאחר ביצוע לפחות שליש מתקציב הבניה.

.7.77

הון אנושי
מטה קרדן לנד סין ,הממוקם בבייג'ין ,כלל  34עובדים נכון ליום  31בדצמבר  2014ו 31-עובדים נכון ליום  31בדצמבר .2013
החברות המנהלות את הפרויקטים בקבוצת קרדן לנד סין (כולל עובדי המטה בבייג'ינג) העסיקו  280עובדים נכון ליום 31
בדצמבר  ,2014לעומת  362עובדים נכון ליום  31בדצמבר  .2013הירידה במצבת העובדים בחברות אלו נובעת בעיקר
ממכירת ההחזקות ב Kardan Land Caengdu (HK) Ltd. -וחברות הבנות שלה.
לקרדן לנד סין אין תלות בעובד כלשהו.
ככלל ,עובדי קרדן לנד סין הן הבכירים והן הזוטרים מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים המסדירים את שכרם ואת
תנאי העסקתם.
באוקטובר  2010וביוני  2011הקצתה קרדן לנד סין לבכירים ועובדים שלה ,אופציות הניתנות למימוש ל 2.94% -וכ5% -
מהונה המונפק של קרדן לנד סין (בדילול מלא) ,בהתאמה .ההוצאה הכוללת שנרשמה בדוחותיה הכספיים של קרדן לנד סין
הסתכמה בסכום של כ 0.4 -מיליון אירו בשנת  ,2012כ 0.6 -מיליון אירו בשנת  2013וכ 0.2-מיליון אירו בשנת .2014
לפרטים נוספים ראו ביאור  19לדוחות הכספיים.
פעילויות קרדן לנד סין מנוהלות על-ידי סגל ניהולי מצומצם ,מיומן ומנוסה בשוק הנדל"ן הסיני ובתחומים משיקים כגון:
כספים ,שיווק ותכנון.
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הון חוזר
תיאור הרכב ההון החוזר של קרדן לנד סין
ליום  31בדצמבר  2014עמד ההון החוזר של קרדן לנד סין על סך כולל של כ 92 -מליון אירו ,לעומת סך של כ 80 -מיליון
יורו ליום  31בדצמבר  .2013להלן פירוט הרכב ההון החוזר:
( 2014אלפי אירו)

( 2013אלפי יורו)

98,075
2,216
21
6,033
16,719
65,992
643
189,699

94,408
1,205
136
1,707
1,813
15,995
23,858
530
139,652

59,352
6,761
162
24,424
7,327
98,026
91,673

28,839
2,052
5,567
22,392
851
59,801
79,851

נכסים שוטפים
מלאי דירות
חייבים
תשלום מסים מראש
חייבים אחרים
פקדון משועבד
הלוואות לחברות קשורות
מזומן
מזומן שחלות עליו מגבלות שימוש
סה"כ
התחייבויות שוטפות
הלוואות
זכאים
מקדמות מרוכשי דירות
זכאים אחרים
מסים לשלם
סה"כ
הון חוזר

.7.77.7

הון חוזר לתקופה של  12חודשים
ההון החוזר לתקופה של  12חודשים שונה מהונה החוזר של קרדן לנד סין .ההבדל נובע מאימוץ מדיניות הקבוצה לגבי
סיווג ההתחייבויות לפי מחזור תיפעולי של הנכס ולא לפי קריטריון זמן הפרעון .כך גם לגבי נכסים שוטפים .בהתאם ,כל
סכומי ההלוואות המיוחסות למלאי דירות מוצגות לזמן קצר כשם שמלאי הדירות מוצג לזמן קצר .להלן פירוט טבלאי
ליום  31בדצמבר :2014
התאמות (לתקופה של
הסכום שנכלל בדוחות
סך הכל
שניים עשר חודשים)
הכספיים (אלפי אירו)
189,699
189,699
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

.7.77.7

98,026

()59,352

38,674

91,673

()59,352

151,025

אשראי ספקים
במרבית המקרים קרדן לנד סין מקבלת מספקיה בתחום הבנייה למגורים אשראי של עד כ 60-ימים מתום חודש ביצוע
העבודה או מההגעה לאבן דרך (שוטף .)30-60+ישנם מקרים בהם מקבלת חברת הפרויקט אשראי ספקים של שוטף +
.90

.7.77.7

אשראי לקוחות
קרדן לנד סין מקבלת תשלום מלא עבור הדירות עם מכירתן ,גם אם הן נמצאות במהלך הבניה ואף אם הבניה טרם
החלה .בכל מקרה ,מסירת הדירות הינה רק לאחר תשלום מלא עבורן .בהתאם למדיניות זו הנהוגה בשוק הסיני ,קרדן
לנד סין אינה נותנת אשראי ללקוחותיה .כפועל יוצא של מצב זה יתרת המקדמות מלקוחות הינה מהותית ומשמשת
ברובה למימון הפרויקט.
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מימון

.7.77.7
.7.77.7.7

כללי
קרדן לנד סין מממנת את פעילותה מהון עצמי ,אשראי בנקאי ,הלוואות בעלים וכן מתקבולים מרוכשי דירות .בתחום
הנדל"ן המניב ,אשראי בנקאי מוענק בדרך כלל כנגד שעבוד הנכס נשוא ההלוואה ,בעוד שבתחום הנדל"ן היזמי אשראי
בנקאי מוענק במסגרת של ליווי בנקאי שוטף של הגורם המממן את הפרויקט .להערכת קרדן לנד סין ,במהלך שנת 2015
יהיה צורך להחליף את ההלוואה שניתנה מכוח הסכם הליוי הפיננסי להלוואת נכס ,לתקופה ארוכה יותר .קרדן לנד סין
מנהלת מגעים עם הסינדיקט בנוגע לפירעון ההלוואה ונטילת הלוואה חדשה.
נכון ליום  31בדצמבר  2014וסמוך למועד הדוח לא קיימות הלוואות בעלים שהעמידה קרדן  NVלקרדן לנד סין.

.7.77.7.7

להלן נתונים מצרפיים ביחס לאשראי בנקאי בתחום הנדל"ן באסיה (קרדן לנד סין  -מאוחד) נכון ליום  31בדצמבר :2014
ליום  31בדצמבר ( 2014במליוני אירו) -
55
חלק החברה
120.7
סה"כ מסגרות אשראי
יתרת אשראי לא מנוצלת
120.7
יתרת חוב מובטח
יתרת חוב לא מובטח
יתרת הלוואות בעלים

מקורות בנקאיים
מקורות לא בנקאיים

.7.77.7.7

יואן
דולר ארה"ב
אירו
הלוואה מחברת האם (מתבטל
במאוחד)

שיעור ריבית אפקטיבי (ממוצע
משוקלל)
ממוצע
זמן קצר
זמן ארוך
9.28%
9.28%
9.28%
-

-

-

הסכם מימון פרויקט Dalian

ביום  27בפברואר  ,2014התקשרו חברת  ,Kardan Land Dalian Ltd.חברה בת של קרדן לנד סין (להלן" :חברת
הפרויקט") בהסכם לנטילת אשראי נוסף לצורך ליווי פיננסי לפרויקט ( Europark Dalianלהלן" :הפרויקט" ו" -הסכם
הליווי" ,בהתאמה) ,עם שני תאגידים בנקאיים בסין (להלן" :הסינדיקט") .עד לחתימת הצדדים על הסכם הליווי ,נטלה
חברת הפרויקט מאחד משני התאגידים הבנקאיים המרכיבים את הסינדיקט ,הלוואה בסך של  500מיליון ( RMBכ60 -
מיליון אירו ע"פ שער החליפין אירו-יואן באותו מועד) .בהתאם להסכם הליווי מיום  27בפרואר  ,2014קיבלה חברת
הפרויקט מהסינדיקט ,סכום נוסף של  400מיליון ( RMBכ 48-מיליון אירו ע"פ שער החליפין אירו  -יואן באותו מועד),
סה"כ  900מיליון ( RMBלהלן ביחד" :האשראי").
קרן ההלוואה תפרע כלהלן 225 :מיליון  RMBבמהלך שנת  360 ,2015מיליון  RMBבמהלך שנת  2016ו 315 -מיליון RMB

במהלך שנת ( 2017עד לחודש ספטמבר  .)2017הריבית בגין ההלוואה הינה ריבית שנתית בשיעור משתנה השווה ל115% -
מריבית ה PBOC -להלוואות בינוניות וארוכות (שיעור ריבית ההלוואה נכון לחודש דצמבר  7.36% 2014והחל מיום 27
בפברואר  .)6.9% - 2015תשלומי הריבית הינם רבעוניים .קרן ההלוואה והריבית אינן צמודות למדד כלשהו .בכפוף
לתנאים המפורטים בהסכם ,חברת הפרויקט תוכל להקדים את מועד פירעון ההלוואה .בנוסף לתשלומי הריבית,
בתחילת כל שנה (עד למועד פרעונה המלא של ההלוואה) תשלם חברת הפרויקט עמלה שנתית השווה למכפלת ( )1סכום
ההלוואה הממוצע הצפוי להיות משולם באותה השנה ב )2( -שיעור של  30%מריבית ה PBOC -לפקדונות לתקופה של
שלוש עד חמש שנים .שיעור העמלה נכון לחודש דצמבר  2014הינו  1.92%והחל מיום  27בפברואר  .1.8% 2015ריבית
 PBOCלתקופה של  3עד  5שנים הוא שער ריבית שמפורסם ומוכתב לשאר הבנקים על ידי הבנק המרכזי בסין.

 55הנתונים חושבו בהתאם להיקף האשראים שנטלו קרדן לנד סין והחברות בנות וקשורות שלה ובשקלול שיעור ההחזקה של קרדן לנד סין
בכל חברה.
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קרדן לנד סין חתמה על כתב התחייבות לעמידה בשיעור מכירות מסוים בפרוייקט .על פי כתב ההתחייבות ,התחייבה
קרדן לנד סין ,בכפוף לצרכי המימון של הפרוייקט וקבלת דרישה מהסינדקט ,לתמיכה נוספת בפרויקט בסך של 200
מיליון  RMBבמידה וחברת הפרויקט לא תעמוד עד לסוף שנת  2014ביעד מכירות מסויים .לנוכח העובדה כי חברת
הפרויקט לא עמדה עד לסוף שנת  2014ביעד המכירות והיתה דרישה מהסינדקט ,קרדן לנד סין נערכת לביצוע השקעה
בסך של  200מיליון  RMBכהון בחברת הפרויקט.
בנוסף ,העניקה קרדן לנד סין ערבות לעמידה של חברת הפרוייקט בתנאי הסכם הליווי .כמו כן ,הקרקע עליה נבנה
הפרוייקט וכן הפרוייקט עצמו שועבדו לטובת הסינדיקט.
בנוסף ,התחייבה חברת הפרויקט לערוך פוליסת ביטוח בחברת ביטוח שתאושר על ידי הסינדיקט ,שתכסה את כל
הסיכונים הנלווים להקמה ופעילות הפרויקט ,ואת כל הנכסים של הלווה הרלוונטיים לפרויקט.
אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה חברת הפרויקט בהסכם הליווי היו בתוקף במהלך תקופת משיכת סכומי
ההלוואה ,תקופה זו הסתיימה במאי  .2014נכון למועד דוח זה התניות המרכזיות עליהם התחייבה חברת הפרויקט הינם
כדלקמן:
-

הימנעות ממצב בו הוצאות הבנייה בפועל יחרגו באופן מהותי מתקציב הפרויקט וכן קרדן לנד סין לא עמדה בכתב
ההתחייבות בעניין הזרמת  200מיליון ;RMB
עמידה ביעד מכירות שנמסר לסינדיקט וככל שלא יעמדו ביעד המכירות  -הזרמת  200מיליון  RMBעל ידי קרדן לנד
סין לחברת הפרויקט.
לא יחול עיכוב משמעותי בבנייה בפרויקט.

בנוסף ,התחייבה חברת קרדן לנד סין כי במידה ויחס החוב להון העצמי שלה יעלה על  60%היא תדווח על כך לבנק
המלווה (נכון לתאריך המאזן יחס החוב להון העצמי של קרדן לנד סין הינו כ.)45%-
לאחר תאריך הדוח ,הסינדיקט העלה דרישה כי סך של  95מיליון  RMBמתוך הסכום של  200מיליון  ,RMBאותו
התחייבה קרדן לנד סין להעמיד לחברת הפרויקט ,יופנה לחשבון משמורת ולא יוכלו לשמש את הפרויקט בשלב זה.
יצויין כי דרישת הבנקים הועלתה בעל פה במסגרת מגעים כאמור שטרם מוצו וטרם הסתיימו.
בימים אלו מנהלת קרדן לנד סין מגעים עם הסינדיקט בניסיון להגיע להסכמות באשר לסכומים שיהיה עליה להשקיע
בפרויקט ובאשר לדרישות שהועלו על-ידי הסינדיקט .בהתאם ,נכון למועד דוח זה אין וודאות בדבר הסכום הכולל הסופי
שיהיה על קרדן לנד סין להעמיד לטובת הפרויקט .לנוכח הודעת הסינדיקט כאמור לעיל ,קרדן לנד סין נערכת להזרמת
מימון נוסף בסך של  95מיליון  RMBלחברת הפרויקט.

.7.77.7

ערבויות
נכון ליום  31בדצמבר  2014העמידו חברות הפרויקטים של קרדן לנד סין ערבויות בסך כולל של  97.6מיליון אירו (חלקה
של קרדן לנד סין) ,לעומת סך ערבויות של  80מיליון אירו (חלקה של קרדן לנד סין) ליום  31בדצמבר  ,2013לטובת בנקים
שהעמידו משכנתאות לרוכשי דירות בפרויקטים המוקמים על ידי חברות הפרויקטים .בהתאם למקובל בסין ,עם קבלת
משכנתא לרכישת דירה בפרויקט מגורים ,מעמידה החברה היזמית ערבות להבטחת התחייבויות הרוכש לבנק המממן,
וזאת עד למועד קבלת אישור בעלות (או אז – מבוטלת הערבות האמורה) .יצוין בהקשר זה ,כי בנקים בסין לא מעניקים
משכנתאות בשיעור הגבוה מ 70% -מערך הדירה (במקרה בו מדובר בדירה ראשונה ואף בשיעור נמוך יותר אם מדובר
בדירה שניה) ,קרי :לפחות  30%ממחיר הדירה מקורו בהון עצמי של הרוכש ולדירות מגורים מסחריות (כגון דירות
בפרויקט  )Dalianלא יותר מ 50%-מערך הדירה.
לפרטים בדבר ערבות קרדן לנד סין להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסך של  100מיליון אירו שהוצעה
במסגרת עקרונות ההסדר ראו סעיפים  13.1.5.4ו 13.1.5.5 -להלן.לפרטים נוספים בעניין ערבויות ראו ביאור  27לדוחות
הכספיים.

.7.77.7

תניות פיננסיות מרכזיות והתחייבויות
למעט אי-העמידה בהתחייבות לביצוע מכירות בהיקף מינימאלי בפרויקט  ,Dalianכמפורט לעיל ,נכון ליום  31בדצמבר
 2014ובסמוך למועד הדוח ,עומדות חברות קבוצת קרדן לנד סין בהתחייבויותיהן בנוגע ליחסים הפיננסיים ביחס
לפרויקטים (בהתבסס על דוחותיהן הכספיים ליום  31בדצמבר .)2014
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.7.77.7
.7.77

לפירוט בדבר אמות מידה פיננסיות שיחולו על קרדן לנד סין על פי עקרונות ההסדר וכן מגבלות נוספות שיחולו על קרדן
לנד סין וחברות בבעלותה ע"פ עקרונות ההסדר בקשר לגיוס אשראי חדש ראו סעיפים  13.1.5.4ו 13.1.5.5 -להלן.
מיסוי
לפרטים אודות מיסוי בסין ובהונג-קונג ראו סעיף  14לחלק זה .לפרטים נוספים אודות היבטי מיסוי ראו ביאור  36לדוחות
הכספיים.

.7.77

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
החברות בקבוצת קרדן לנד סין ,הפועלות בתחום הנדל"ן באסיה ,נדרשות (בין היתר ,במסגרת ההיתרים להקמת
הפרויקטים) לעמוד בתנאים סביבתיים שונים הקשורים לאיכות הסביבה ,כגון :רעש ,זיהום ,פגיעה בקרקע ועוד,
המוסדרים בדרך כלל במסגרת תוכניות בניין עיר ו/או היתרי בנייה ו/או חקיקה מקומית אחרת .העלויות הכרוכות ביישום
הדרישות ,כאמור ,אינן מהותיות לחברות הפועלות בתחום הפעילות ונכון למועד הדוח הן עומדות בדרישות אלה מכל
הבחינות המהותיות .בנוסף במהלך בדיקת הנאותות המלווה רכישת קרקעות חדשות ,קרדן לנד סין מבצעת בדיקות
מקדמיות לעמידה בתנאים סביבתיים כאמור על מנת לקבל החלטה סופית בקשר לרכישת הקרקע.

.7.77

מגבלות ופיקוח
פעילות קבוצת קרדן לנד סין בסין כפופה לחוקים ותקנות באזורים בהם היא פועלת .החוקים והמגבלות הינם בתחומי דיני
התכנון והבניה (קרי :בין היתר ,בקשר עם תכניות בניין עיר ושימושים מותרים) ,דיני מקרקעין ,פיקוח מוניציפאלי (בין
היתר בקשר עם קבלת היתר בניה ואכלוס) ודיני הקשורים באיכות הסביבה.
לפירוט מדבר מגבלות שיחלו על קרדן לנד סין וחברות בבעלותה ע"פ עקרונות ההסדר ראו סעיפים  13.1.5.4ו13.1.5.5-
להלן.

.7.77

הסכמים מהותיים
להלן מובא תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים המהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל ,אשר החברות בקבוצת קרדן לנד
סין הינן צד להם:

.7.77.7

התקשרויות עם Lucky Hope

בחודש דצמבר  2005התקשרה קרדן לנד סין בהסכם רכישה ,הסכם מיזם משותף ( ,)Joint-Venture Agreementהסכם
בעלי מניות והסכם הלוואה עם חברות מקבוצת  Lucky Hopeמהונג קונג (" ,)"Lucky Hopeבקשר עם המיזם הראשון
שהקימו החברות במשותף בעיר "( Shenyangההסכם הראשון") :פרוייקט  .Qili Xiangdiבהתאם להסכם הראשון,
שותפים הצדדים ( 50%לכל צד) למיזם משותף להקמה ולפיתוח של פרויקט נדל"ן למגורים ולמסחר בפרברי העיר
 . Shenyangבהסכם הראשון נקבעו ההסדרים בין הצדדים בקשר עם ניהול הפרויקט המשותף ביניהם :הסדרים בדבר
הניהול המשותף של החברה (לרבות הזכות להחזקת חותם החברה) ,זהות רואי החשבון של החברה ,הסדרים בדבר
חלוקת דיבידנד ,מינוי יו"ר לדירקטוריון ונציג משפטי לחברה וכו' .בין השאר נקבע בהסכם כי דירקטוריון חברת
הפרוייקט ימנה שישה דירקטורים ,מחציתם ימונו על-ידי קרדן לנד סין ומחציתם על-ידי .Lucky Hope
התנאים שהו סדרו בהסכם הראשון ,הוחלו על כל הפרויקטים הנוספים אותם מבצעת קרדן לנד סין ברחבי סין ביחד עם
 Lucky Hopeוביחס לכל המקרקעין שהיא רכשה לפיתוח פרויקטים נוספים ביחד עם  .Lucky Hopeעד מועד הדוח הוקמו
 5מיזמים משותפים ,במסגרתם מנוהלים  5פרויקטי נדל"ן בשלבים שונים בשלוש ערים בסין .הפרוייקטים הנוספים
המוחזקים עם  Lucky Hopeהינם Olympic Garden, Palm Garden, City Dream :ו .Suzy -יובהר ,כי נכון למועד דוח
זה קיים פרויקט נוסף בסין ,אשר קרדן לנד סין אינה מבצעת בשיתוף עם  .Lucky Hopeהוסכם ,כי דירקטוריון כל חברת
פרויקט ימנה שישה דירקטורים ,מחציתם ימונו על-ידי קרדן לנד סין ומחציתם על-ידי  .Lucky Hopeמרבית חברות
הפרויקט מוחזקות בשיעורים שווים על-ידי הצדדים ( 50%כל אחד) .56ההסדרים כוללים זכות הצבעה שווה בדירקטוריון
שכאמור מונה מספר נציגים שווה לכל בעל מניות .ליו"ר ,הממונה על ידי קרדן לנד סין והמחזיק בחותם החברה ,אין קול
נוסף או מכריע בדירקטוריון.

 56פרוייקט  City Dreamמוחזק בשיעור של  46%על ידי קרדן לנד סין.
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יצוין ,כי המבנה המשפטי של ההסדרים עם  Lucky Hopeתלוי בסוג החברה המוקמת עבור כל מיזם ,בהתאם לדין הסיני
וההונג-קונגי ,לפי העניין (חלק מההסדרים נקבעו בתקנון החברות וחלקם בהסכמים בין בעלי המניות המהווים את
מסמכי ההתאגדות של החברה על פי הדין המקומי החל) .בחלק מהמקרים נחתם במסגרת מסמכי ההתאגדות ,הסכם
 Joint Ventureנוסף ,המעגן את הסכמות בעלי המניות .בהתאם ,הפרויקטים המוחזקים עם  Lucky Hopeמאוחדים
בקרדן לנד סין בשיטת השווי המאזני ובהתאם GTC Holding ,מציגה את תוצאות קרדן לנד סין על פי שיטת השווי
המאזני.

.7.77.7

מכירת ההחזקות ב)50%( Galleria Chengdu-
ביום  3בדצמבר  2014חתמה חברת קרדן לנד סין עם חברת  ,BB Spicy (B.V.I) Ltd.השותפה של קרדן לנד סין בפרויקט
( Galleria Chengduלהלן":הרוכשת") ,על הסכם למכירת כל החזקותיה ( )50%של קרדן לנד סין בחברת הבת Kardan
( Land Chengdu (HK) Ltd.להלן" :חברת הפרויקט") וכן את שטר החוב מיום  24באוגוסט  2011שמייצג הלוואה בסך
של כ 20.7 -מיליון אירו שניתנה מחברת הפרויקט לקרדן לנד סין ,בתמורה לסך כולל של כ 555-מיליון יואן (אשר היוו כ-
 72.6מיליון אירו במועד ההתקשרות) (להלן" :התמורה").
ההסכם כולל מצגים מקובלים מאת קרדן לנד סין וכן התחייבות של קרדן לנד סין לשפות את הרוכשת בגין כל הפסד
שייגרם לה בפועל כתוצאה ממצגים מטעים ,בסכומים של מעל  20אלף דולר לכל תביעה או  100,000דולר לתביעות
דומות ,אולם בכל מקרה סכום השיפוי לא יהיה גבוה מהתמורה ששולמה בעסקה .לרוכשת זכות לסיים את ההסכם אם
יתברר שהמצגים שנמסרו לה לא נכונים או לא מדויקים ,ויש בכך כדי להשפיע באופן מהותי על הנכסים ,התחייבויות או
מצבה הכספי של חברת הפרויקט .במקרה כאמור ,תקרת השיפוי תהיה  8מיליון דולר .בנוסף ,ישנם מקרים ספציפיים
נוספים שעשויים לזכות את הרוכשת בשיפוי מהמוכרת .חובת השיפוי מוגבלת לתקופה של  18חודשים ממועד הסגירה
של העסקה .המגבלות על השיפוי לא יחולו בקשר עם מצגים מהותיים ומקרים של הונאה ,חוסר יושר בזדון או הסתרה
מכוונת.
התמורה בעסקה שיקפה שווי של כ 1,254-מיליון יואן (כ 164-מיליון אירו במועד חתימת ההסכם) לקניון Galleria
 ,Chengduהמוחזק בבעלות מלאה של חברת הפרויקט ומהווה את הנכס העיקרי שלה .מהשווי האמור קוזזה הלוואה
בנקאית של חברת הפרויקט (בסך של כ 21-מיליון אירו) וכן נערכו התאמות נוספות על בסיס נכסים והתחייבויות שונים
של חברת הפרויקט ,כפי שהיו נכון ליום  30באוקטובר .2014

בין הצדדים הוסכם כי קרדן לנד סין תמשיך לנהל את קניון  ,Galleria Chengduעבור חברת הפרויקט.
ביום  23בדצמבר  2014הושלמה עסקת מכירת הזכויות בחברת הפרויקט והרוכשת העבירה לקרדן לנד סין סך של 553.6
מיליון יואן (כ 74.2-מיליון אירו).
התמורה נטו שהתקבלה מהעסקה (לאחר ניכוי הוצאות עסקה ומיסים) הסתכמה בכ 65-מיליון אירו .בעקבות השלמת
העסקה רשמה קרדן לנד סין רווח נקי לאחר הוצאות מיסים של כ 13-מיליון אירו.

.7.77.7

מכירת בניין משרדים  A2בפרויקט Europark Dalian

ביום  12ביוני  2014התקשרה חברת  ,Kardan Land Dalianחברת בת בבעלות מלאה של קרדן לנד סין (להלן" :חברת
הפרויקט") בהסכם עם משקיע סיני (להלן" :הרוכש") למכירת בניין משרדים )SOHO Small Office Home Office( A2
שבפרויקט הנדל"ן  Europark Dalianשל קרדן לנד סין בעיר  Dalianבסין (להלן" :הפרויקט") ,הכולל  201יחידות וכן 100
מקומות חניה.
בתמורה לרכישת הבניין התחייב הרוכש לשלם לחברת הפרויקט  335מיליון יואן (כ 45-מיליון אירו) ,מתוכו כ 319-מיליון
יואן עבור הדירות בבניין וכ 16-מיליון יואן עבור מקומות החניה.
פיקדון בגובה  10%מהתמורה הכוללת הופקד בידי חברת הפרויקט במועד חתימת מכתב הכוונות (בחודש אפריל ,)2014
 60%מהתמורה עבור הדירות בבניין שולמה בחודש אפריל  2014ויתרת התמורה בגובה  30%שולמה במועד מסירת
הדירות בבניין  -בחודש נובמבר .2014

.7.77

הליכים משפטיים
לפרטים בדבר הליכים משפטיים מהותיים ראו ביאור  27לדוחות הכספיים.
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.7.77

יעדים ,אסטרטגיה וצפי להתפתחות
קרדן לנד סין זיהתה את השוק הסיני כשוק מתעורר בעל פוטנציאל צמיחה מהותי וזאת בשל ,בין היתר ,תהליך העיור
המואץ העובר על סין וצמיחת מעמד הביניים .האסטרטגיה העסקית מבוססת בעיקר על הגורמים הבאים:
-

פעילות בערים מהמעגל השני והשלישי ולא בערים מהמעגל הראשון בסין כיוון שבאזורים אלה פוטנציאל הצמיחה
הכלכלי והנדל"ני הינו גבוה משיעור הצמיחה מהממוצע בסין כולה והתמקדות בשכבה הגדלה והולכת של מעמד
הביניים.

-

פעילות בשותפות עם גורמים מקומיים בתחום המגורים אשר משלבת את הניסיון הגלובלי והמשאבים של קבוצת
קרדן בתחום הנדל"ן לצד ההיכרות העמוקה של השותפים עם השוק המקומי.

-

התמקדות עתידית בפרוייקטים מניבים של מרכזים מסחריים ,כדוגמת  ,Galleria Chengduאו בפרויקטים המשלבים
מרכיב של נדל"ן מניב עם נדל"ן למגורים ( ,)mixed useכדוגמת פרוייקט  Euro Parkבעיר דליאן.

-

פעילות בהתאם למדיניות ולמגמות המוכתבות על-ידי ממשלת סין ,תוך שימת לב להשפעות של מדינויות הממשלה
והשפעתה על שוק הנדל"ן.

-

ביסוס וטיפוח הנהלה בכירה מקומית תוך שילוב אנשי מקצוע בינלאומיים וסיניים.

היעד האסטרטגי של קרדן לנד סין לשנים הקרובות הוא הקמה והפעלה של מספר מרכזים מסחריים ,לרבות פרוייקט
דליאן שכבר מצוי בהקמה ,מרכזיים מסחריים שכונתיים במתחמי הפרוייקטים למגורים של קרדן לנד ב-
 Shenyang Xian,ו  .Changzhou -בכל מקרה ,צפוי כי הפיתוח בתחום הנדל"ן למגורים יהיה בעיקרו מבוסס על
פרוייקטים שיש בהם מרכיב משמעותי של נדל"ן מסחרי (.)mixed use projects
ההערכות האמורות לעיל בדבר צפי להתפתחויות כמתואר לעיל ,הנו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על נתונים מקרו כלכליים הרלוונטיים לכל אזור בו פעילה קרדן לנד סין ,ניסיון ההנהלה ומצב השוק המקומי
והעולמי והערכות ההנהלה .ההערכות האמורות לעיל עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה,
לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה ,בין היתר ,מהעדר הצלחתם של הליכי שינוי ייעוד בשטחי מקרקעין ,הן בתחום
הנכסים המניבים והן בתחום הבנייה למגורים ,וכן כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה
העולמית והסינ ית ,משינויים במצב השוק ומשינויים בביקוש לשטחי משרדים ,מסחר ומגורים ,משינויים רגולטורים
ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  7.24לחלק זה.

.7.77

דיון בגורמי סיכון
לגורמים הבאים עלולה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות החברה בתחום הפעילות:
סיכוני מקרו

.7.77.7

משבר בכלכלה העולמית  -משבר בכלכלה העולמית ו/או בכלכלה הסינית עלול להשפיע על קרדן לנד סין ,בין היתר,
בדרך של ירידה בביקושים לנדל"ן בסין ,ירידה במחירי הנדל"ן ובדמי השכירות ,שינוי במדיניות הממשלתית בתחום
הנדל"ן ,צמצום מקורות המימון ,ופגיעה בחוסנם הפיננסי של רוכשים ,שוכרים וקבלני משנה.

.7.77.7

השקעות בשווקים מתפתחים  -קרדן לנד סין פועלת בשוק הסיני המתפתח ולכן חשופה לסיכונים הנובעים מפעילות
במדינה זו ,לרבות סיכונים מדיניים ,כלכליים פוליטיים וצבאיים.

.7.77.7

מעורבות ממשלתית סינית  -קרדן לנד סין חשופה לשוק הסיני בו לממשלה מעורבות רבה בכלכלה בכלל ובענף הנדל"ן
בפרט .חשיפה מהותית זו כוללת ,בין היתר ,את הסיכונים משינויי חקיקה ושינויים בתקנות המסדירים את הפעילות
בענף הנדל"ן ,לרבות כתוצאה משינויי תקינה שכבר בוצעו ,כגון :עידוד השקעה באיזורים מסוימים בסין ,תקנות
המסדירות את פעילותן של חברות זרות ועוד .בנוסף ,הפעילות מצריכה עיסוק ביורוקרטי רב וקיים צורך באישורים
רבים במהלך הפעילות העסקית .פעילות עסקית בסין מושפעת באופן מהותי ממדינות ממשלתית הן בתחום המוניטרי
והן בתחום הרגולטורי .שינוי של המדיניות שמטרתו לצנן את שוק הנדל"ן למגורים או את שוק הנדל"ן המסחרי ,באופן
כללי בסין או באזורי הפעילות של קרדן לנד סין ,עלול להשפיע לרעה על יכולתה של קרדן לנד סין ליזום פרויקטים
חדשים ועל התוצאות של פרויקטים קיימים .הממשלה הסינית ,באמצעות מדיניותה משפיעה באופן יזום על שוק
הנדל"ן .האמצעים העיקריים לכך הינם קביעת עלות המשכנתאות וזמינותן ,הגבלות לגבי מספר דירות הניתנות לרכישה
בערים או אזורים מסוימים ,גביית מס שנתי מבעלי דירות וויסות היקף וסוג הקרקעות המוזרמות לשוק להשקעה.
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.7.77.7

זמינות מקורות המימון ועלותם  -בשל הבעלות הממשלתית על רוב הבנקים בסין ,בנוסף לפרמטרים כלכליים ,זמינות
מקורות המימון מושפעת גם ממדיניות ממשלתית .בנוסף ,אחד מהכלים של הממשלה הסינית להשפיע על שוק הנדל"ן
הינו הגבלת מכסות המימון של הבנקים לפרויקטי נדל"ן .פועל יוצא של מדיניות זו יכול להיות הקשחת תנאי קבלת
המימון לרבות בדרישות סך ההון העצמי ,בהיקף הביטחונות הנדרש ובעלויות המימון .יש לציין ,כי במקרים רבים בנקים
סיניים נוטים להעדיף מתן אשראי לגופים הקשורים לממשלה ולחברות מקומיות .שינויים לרעה בתחום זה עלולים
לחשוף את קרדן לנד סין לקשיים מהותיים בביצוע פרויקטים והשלמתם .הדבר אמור במיוחד לגבי מימון נדל"ן מסחרי,
התלוי באופן מהותי יותר במימון בנקאי מאשר פרויקטי המגורים של קרדן לנד סין.

.7.77.7

שינויים בשערי החליפין של המטבע הסיני  -לקרדן לנד סין עצמה אין חשיפה מהותית לשער המטבע הסיני שכן מרבית
הנכסים וההלוואות הינם במטבע מקומי .עם זאת ,לקרדן  NVקיימת חשיפה חשבונאית ,שכן מטבע הדיווח של קרדן NV
בדוחותיה הכספיים הינו אירו .בנוסף ,במקרה של גיוס הון או חוב עתידי במטבע זר עלולה להיות חשיפה מטבעית.

.7.77.7

שינויים בשיעורי הריבית  -שינויים מהותיים בשיעורי הריבית במשק הסיני עלולים להשפיע על תשלומי הריבית של
קרדן לנד סין ,גיוסי חוב עתידיים של וכן על יכולתם של לקוחות פוטנציאלים להשיג משכנתאות בכדי לממן רכישת
דירות מקרדן לנד סין .כל הגורמים האלו עלולים להשפיע על תוצאות החברה.

.7.77.7

אינפלציה  -גידול בשיעורי האינפלציה בסין עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה של קרדן לנד סין וזאת בשל גידול בהיקף
הוצאות שעשוי לא להיות מפוצה במלואו על ידי גידול בהכנסות .יש לציין ,כי הכנסותיה של קרדן לנדן סין מוגנות באופן
חלקי מהשפעת האינפלציה וזאת בשל מנגנונים של חישוב הכנסות מדיירים כחלק ממחזור המכירות שלהם וכן
מההשפעה הישירה של האינפלציה על מחירי הדיור.
סיכונים ענפיים

.7.77.7

חשיפה לתנודות בהיצע ובביקושים בשוק הנדל"ן בסין  -קרדן לנד סין חשופה לתנודות ולשינויים בהיצעים ובביקושים
בשוק הנדל"ן הסיני העלולים להשפיע מהותית לרעה על שיעורי התפוסה של הנכסים המניבים ,על גובה דמי השכירות
ועל אפשרויות המימוש של הנכסים .כמו כן ,הביקוש לשטחי מסחר עלול לרדת כתוצאה מהגידול בהיצע של שטחים
וכתוצאה מתחרות גוברת והולכת על שוכרים "איכותיים" (חברות ורשתות מסחר בינלאומיים בעלות איתנות פיננסית).
בנוסף ,שינויים בביקוש שמקורם בירידה בקצב גידול משקי הבית ,בשינוי ריבית ,בשינוי בתנאי משכנתאות הבנקים,
בציפייה לשינויים במחירי הדירות ובציפיות לתשואה ממחירי דירות ,עלולים להשפיע מהותית לרעה על רמת הביקושים
והמחירים לדירות למגורים וכן על היקפי הרכישות במרכזים המסחריים (דבר שעלול להשפיע גם על דמי השכירות של
השטחים הציבוריים) .לאור זאת ,החשיפות שתוארו לעיל עלולות להשפיע לרעה על תוצאות קרדן לנד סין .ההשפעה
עלולה לבוא לידי ביטוי הן באופן ישיר על הוצאות והכנסות התפעוליות של קרדן לנד סין והן דרך בשל שיערוך נכסים
מניבים בבעלותה .כמו כן האטה בקצב המכירות של דירות למגורים עלולה להשפיע לרעה על מקורות המימון של קרדן
לנד סין ,בשל ירידה בהיקף המקדמות מלקוחות.

.7.77.7

הגדלת התחרות בענף הנדל"ן  -כניסתם של משקיעים וחברות נדל"ן נוספות לתחום הפעילות ,הן מקומיים והן זרים,
עלולה להשפיע על התחרות בענף הנדל"ן באזורים בהן פועלות קרדן לנד סין ובשל כך גם על תוצאותיה.

.7.77.77

איכות הסביבה  -הפעילות בתחום כפופה לתקנות ,מגבלות ותנאים הקשורים לאיכות הסביבה .קרדן לנד סין בוחנת את
המקרקעין הנרכשים גם בתחום איכות הסביבה ,אולם בדיקה זו לא מבטיחה זיהוי ואיתור של כל הסיכונים האפשריים
בתחום ,כמו גם מקרים של שינוי התקנות והחוקים החלים .הדבר עלול לחייב את קרדן לנד סין בהוצאות לא צפויות,
כמו גם להגביל או לאבד את היכולת לפתח חלק מהנכסים.

.7.77.77

יציבותם הפיננסית של דיירים  -ערך הנדל"ן להשקעה המוחזק על ידי קרדן לנד סין תלוי ביציבות הפיננסית של
הדיירים בו .אם מספר משמעותי של דיירים לא יוכלו לקיים את התחייבויותיהם או אם קרדן לנד סין לא תוכל לגבות
דמי שכירות מן השוכרים ,התוצאות הכספיות ותזרים המזומנים של קרדן לנד סין עלולים להיות מושפעים לרעה.
במקרה של אי תשלום על-ידי שוכרים ,קרדן לנד סין עלולה לחוות עיכוב באכיפת זכויותיה כמשכירה והיא עלולה לעמוד
בפני הוצאות משמעותיות כדי להגן על ההשקעה.

.7.77.77

השפעת השווי ההוגן של נכסי קרדן לנד סין על הדוחות הכספיים  -בדוחות הכספיים מוצגות השקעות במקרקעין
בתחילה כעלות ,כולל עלויות עסקה ולאחר מכן לכשמגיע הפרויקט לשלב פיתוח והשכרה מתקדם יותר ועונה על
הקריטריונים של נדל"ן להשקעה ,מוצגות השקעות אלה לפי שווין ההוגן .השווי ההוגן נקבע על-ידי מעריך שווי בלתי
תלוי לפי שיטות הערכת שווי מקובלות (כגון :תזרים מזומנים עתידי ושיעורי היוון מקובלים לנכסים מסוג זה ,עסקאות
נדל"ן שנערכו בסמוך להערכת השווי ושהינן בעלות מאפיינים ומיקום דומים) .השווי ההוגן מבוסס על הערכת שווי בלתי
תלויה ,אולם הערכת שווי כאמור נתונה לשיקול דעת ,הערכות והנחות ואינה וודאית מאחר שהיא מבוססת על תנאי
השוק כולל מידע צופה פני עתיד כפי שמוערך במועד עריכת הדוחות הכספיים.
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.7.77.77

התחייבויות לגבי נכסים בבניה או העתידים להיבנות  -התחייבויות לגבי נכסים בבניה או העתידים להבנות נתונות
לסיכונים כגון חדלות פירעון של קבלן; עיכובים בלתי צפויים בבניה או עיכובים אחרים; עלויות העולות על התחזית
בפרויקט או במספר פרויקטים; חוסר יכולת של השוכרים לעמוד בתשלום דמי שכירות לפי הסכמי שכירות ,ירידה
במחירי השכירות ו/או במחירי הנדל"ן למגורים .בנוסף ,לאור היותן של חברות הקבוצה ערבות להבטחת התחייבויות
רוכשי דירות לטובת בנקים מממנים עד למועד השלמת הפרויקט ומסירת הדירה ,קיים סיכון מוגבל כי בעתיד תידרשנה
חברות בקבוצת קרדן לנד סין לממש את הערבויות האמורות (עקב הפרת התחייבויות הרוכשים) לכל אחד מהסיכונים
האמורים עלולה להיות השפעה שלילית על מצבה הפיננסי של קרדן לנד סין ועל תוצאותיה.

.7.77.77

שינויים רגולטוריים  -שינויים בדרישות חקיקתיות וקביעת דרישות נוספות עלולים להשפיע מהותית לרעה על הפעילות
בתחום ,לחשוף את קרדן לנד סין להוצאות לא צפויות ואף לגרום להארכת המועדים לסיום פרויקטים.

.7.77.77

שינויים מהותיים בעלות הבנייה ובמחירי תשומות הבנייה  -שינויים מהותיים בעלות הבנייה ובמחירי תשומות הבנייה
עלולים להשפיע על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל ההכנסות ממכירת דירות ,וכתוצאה מכך עלולים להשפיע על
תוצאות קרדן לנד סין .בנוסף ,הרעה בחוסנם הפיננסי של קבלני משנה (קבלני ביצוע) ,אשר הינם הספקים העיקריים של
קרדן לנד סין  ,עלולה לפגוע בתוצאות בעיקר לאור העלות הנוספת הכרוכה בהחלפת קבלן מבצע טרם השלמת בניית
הפרויקט.

.7.77.77

זמינות קרקעות  -כניסה לפרויקטים חדשים תלויה ,בין השאר ,באיתור קרקעות פוטנציאליות ,במחירן ובמדיניות
הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים .היכולת של קרדן לנד סין ליישם את אסטרטגיית הצמיחה שלה תלויה ביכולתה
לזכות במכרזים לרכישת קרקעות .אי יכולת לזכות במכרזים בתנאים כלכליים רלוונטיים עלולה לפגוע ביכולתה של
החברה לצמוח.

.7.77.77

עיכובים מנהלתיים מול רשויות  -עיכובים בהמצאת היתרי בנייה ואישורי אכלוס הנובעים מהליכים מתמשכים של
הרשויות בפרויקטים של החברות הפועלות בתחום ,עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות.

.7.77.77

ליקויי בנייה  -אם יתגלו ליקויי בנייה בהיקפים מהותיים בפרויקטים ,עלול הדבר להשפיע לרעה על רווחיות קרדן לנד
סין.

.7.77.77

תמחור  -העדר מידע ,מידע לא מדוייק או לא מהימן עלול לשמש בתמחור הדירות למכירה או שטחי המסחר להשכרה.
הדבר עלול להוביל לתמחור יתר שיפגע בביקושים או בתמחור חסר שיביא להפסדים.
סיכונים ייחודיים

.7.77.77

דיווחים רגולטורים ,פיננסיים ומיסויים  -הסיכון כי דיווח פיננסי ,מיסויי או רגולטורי הינו מוטעה עלול להביא לחשיפה
לתביעות מרשויות שונות וכן לתשלומים לא צפויים כגון תשלומי מס וקנסות .יש לציין ,כי חישוב חבויות המס של קרדן
לנד סין כרוך בפרשנות וביישום חוקי מס שונים בתוך סין ומחוצה לה .עם זאת ,רשויות המס עשויות לפרש או ליישם
חוקים ואמנות רלוונטיים באופן כזה שיגרור חבויות מס נוספות.

.7.77.77

אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון לפרויקטים בתחום המגורים  -במסגרת הסכמי
מימון לפרויקטים ניתנות למוסד הבנקאי המלווה את הפרויקטים כאמור סמכויות פיקוח ובקרה בנוגע לעמידה בלוחות
זמנים וביעדים נוספים בקשר עם הפרויקט ,וכן סמכות להתערב בניהולו השוטף של הפרויקט במקרה בו הפרויקט אינו
עומד בתוכניות העסקיות שנקבעו .במקרה של אי עמידה בהוראות הסכם הליווי רשאי המוסד הבנקאי להעמיד לפירעון
מיידי את ההלוואה ,וכן לעשות שימוש בבטוחות שניתנו לו בקשר עם הסכם המימון .שימוש בסמכויות אלו על-ידי
המוסדות הבנקאיים עימם קשורות ו/או תהיה קשורות החברות הפועלות בתחום ,עלול לפגוע בתוצאותיהן הכספיות
וביכולתן לעמוד בהתחייבויותיה.

.7.77.77

משאבי אנוש ותגמול מנהלים  -הסיכון כי העדר ידע ,כלים מקצועיים ונסיון בקרב כח האדם של קרדן לנד סין ישפיע
לרעה על יכולתה של החברה ליישם את מדיניותה העסקית .בסין מציאת כח אדם מתאים לעבודה בסביבה המשלבת
אלמנטיים מערביים ,לרבות שפה ותרבות ארגונית ,הינה משימה מאתגרת .בנוסף ,לאור הצמיחה בשוק הסיני ,התחרות
על כח אדם הינה גבוהה והיכולת לשמרו תלויה ,בין היתר ,במשאבים כלכליים .קרדן לנד סין אימצה מדיניות תגמול
המבוססת על תמריצים ,שנועדו לצמצם עזיבה של סגל ניהולי ולייצר הקבלה בין מטרות החברה ותגמול העובד.

.7.77.77

תלות בצדדים שלישיים  -חלק מעסקי קרדן נדלן סין מבוצעים באמצעות חברות שבהן שותפים שהינם צד שלישיים.
קרדן לנד סין עלולה להיות תלויה בהסכמת שותפים אלו ,לרבות בענין החלטות ניהוליות משמעותיות .לפיכך ,יכולתה
של קרדן לנד סין לישם את האסטרטגיה העסקית הרצויה עלולה להתקל בקשיים עקב הצורך בקבלת הסכמת שותפים
בנסיבות מסוימות.
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להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל ,בטבלה המדרגת את מידת השפעתם של גורמי הסיכון על תחום הפעילות:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הפעילות בתחום
השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

גורמי סיכון
סיכוני מקרו
משבר בכלכלה העולמית
השקעות בשווקים מתפתחים
מעורבות הממשלה הסינית
זמינות מקורות המימון ועלותם
שינויים בשערי החליפין של המטבע הסיני
שינויים בשערי הריבית
אינפלציה
סיכונים ענפיים
חשיפה לתנודות בהיצע ובביקושים בשוק הנדל"ן
הגדלת התחרות בענף הנדל"ן
איכות הסביבה
יציבותם הפיננסית של דיירים
השפעת השווי ההוגן של נכסי קבוצת קרדן לנד סין על הדוחות
הכספיים
התחייבויות לגבי נכסים בבניה או העתידים להיבנות
שינויים רגולטוריים
שינויים מהותיים בעלות הבניה ובמחירי תשומות הבניה
זמינות קרקעות
עיכובים מנהלתיים מול רשויות
ליקויי בניה
תמחור
סיכונים ייחודיים
דיווחים רגולטורים ,פיננסיים ומיסויים
אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי
מימון לפרויקטים בתחום המגורים
משאבי אנוש ותגמול מנהלים
תלות בצדדים שלישיים
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X
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.8
.8.1

תיאור תחום השירותים הפיננסיים -תחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי
כללי
קרדן  NVפועלת בתחום השירותים הפיננסיים  -בנקאות ,אשראי קמעונאי ,ליסינג )מימוני ותפעולי(
ומשכנתאות )"תחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי"( ,באמצעות קבוצת  KFS .KFSהינה חברת אחזקות
פרטית שהתאגדה בהולנד ,אשר עוסקת במתן שירותים פיננסיים באמצעות  ,TBIFאשר הינה חברת אחזקות
הפעילה בתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי בבולגריה וברומניה וכן במתן שירותי ליסינג באוקראינה .נכון
למועד הדוח ,מחזיקה קרדן  NVב 100%-מהונה המונפק של  1KFSו KFS-מחזיקה ב 100%-מהונה המונפק של
.TBIF
בבולגריה וברומניה פעלה  TBIFבשנת  2014באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה בפעילות פיננסית בנקאית
ולא בנקאית ,לרבות מתן הלוואות ,אשראי קמעונאי וליסינג .הפלטפורמה הבנקאית לפעילות זו ,הבנק הבולגרי
) TBI Bank EADלהלן "TBI Bank" :או "הבנק"( ,2נרכשה בחודש יולי  2011על ידי  .TBIFברבעון הרביעי של שנת
 2012קיבלה  TBIFרשיון להפעיל סניף של  TBI Bankברומניה )לפרטים נוספים בדבר רכישת  ,TBI Bankראו
סעיף  8.13.1להלן( .בחודש אוקטובר  2014התקשרה  TBIFבהסכם למכירת כל מניותיה בחברת TBI Credit EAD
המחזיקה בתיק אשראי צרכני ופעילות חוץ בנקאית נוספת ובחודש פברואר  2015הושלמה העסקה נשוא
ההסכם )לפרטים נוספים ראו סעיף  8.13.2להלן(.
באוקראינה פעלה  TBIFבשנת  2014בתחום הליסינג תחת המותג "."AVIS
לפרטים בדבר דיבידנדים שחילקו חברות בקבוצת  ,KFSראו פרטים לפי תקנה  13לחלק ד' לדוח זה.

 1בחודש מרס  2009התקשרו קרדן  NVודיסקונט שוקי הון )להלן" :דש"ה"( בהסכם ,במסגרתו רכשה קרדן  NVאת מלוא אחזקותיה של
דש"ה במניות  KFSהמהוות  11%מהון המניות של  KFSוזאת בתמורה לסך של  38.5מיליון אירו ,מתוכם  30מיליון אירו שולמו במועד
חתימת ההסכם וסך של  8.5מיליון אירו )ללא ריבית( )להלן" :יתרת התמורה"( ישולם בתום שבע שנים ממועד השלמת העסקה .העסקה
שיקפה באותו מועד ל KFS -שווי של  350מיליון אירו ,לאחר העסקה .בנוסף ,הוקנתה לדש"ה אופציה לרכישת מניות בשיעור של  5%מהון
המניות של  KFSוזאת לתקופה של שש שנים החל ממועד חתימת ההסכם .במהלך חודש ינואר  2014ויתרה דש"ה על האופציה האמורה
ללא תמורה .יתרת התמורה ,אשר הוסבה במהלך שנת  2013לבנק דיסקונט ,נפרעה בתשלום של סכום מהוון בסך של כ 8-מילון אירו,
במסגרת ההלוואה המתוארת בסעיף  13.1.4.1אשר העמיד בנק דיסקונט ל .GTC Holding-לפרטים ראו ביאור  23לדוחות הכספיים של
קרדן .NV
 2שמו הקודם של  TBI Bankהיה  .NLB Bank Sofia ADבחודש נובמבר  ,2011שונה שמו של הבנק לשמו הנוכחי.
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.8.1.1

להלן מבנה אחזקות עיקריות של  KFSבחברות בנות ובחברות מיזם משותף נכון למועד הדוח: 3

KARDAN FINANCIAL SERVICES B.V.
100%
TBIF FINANCIAL SERVICES B.V.

רומניה

בולגריה

*TBI Bank

100%

TBI
Leasing
SA

TBI Leasing
EAD

100%

TBI Credit
SA

TBI Credit EAD
***

אוקראינה

100%

100%
AVIS
**Ukraine

66%

100%

*  KFSפועלת בתחום הבנקאות גם ברומניה באמצעות סניפים רומניים של  TBI Bankהבולגרי.
** הפעילות מוחזקת באמצעות חברה קפריסאית והשותף בחברה זו הינו קרדן רכב ).(34%
*** בחודש אוקטובר  2014התקשרה  TBIFבהסכם למכירת כל מניותיה בחברת  TBI Credit EADהמחזיקה בתיק
אשראי צרכני ופעילות חוץ בנקאית נוספת ובחודש פברואר  2015הושלמה העסקה נשוא ההסכם ,לפרטים נוספים ראו
סעיף  8.13.2להלן.
.8.2

תחום פעילות בנקאות ואשראי קמעונאי

.8.2.1
.8.2.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילותה של  KFSבתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי מרוכזת תחת קבוצת  TBIF .TBIFהינה חברת אחזקות
הפעילה בתחום השירותים הפיננסיים הכוללים בנקאות ,אשראי קמעונאי ,ליסינג )מימוני ותפעולי(
ומשכנתאות )היקפי המשכנתאות אינם מהותיים ל.(TBIF-
ביום  28ביולי  2011רכשה  TBIFאת הבנק הבולגרי  .TBI Bankרכישת הבנק כאמור עלתה בקנה אחד עם
האסטרטגיה של  ,KFSאשר התמקדה ועדיין ממוקדת בחיזוק ההשקעותיה הקיימות בבולגריה וברומניה.
רכישת  TBI Bankנעשתה על מנת לאפשר ל TBIF-גישה למקורות מימון בנקאיים ,בעיקר גיוס פקדונות
מהציבור ,ובאמצעותם ,לתמוך בפעילות ובצמיחה של החברות הלא בנקאיות הקיימות )אשר פועלת בתחומים
משיקים  -אשראי קמעונאי וליסינג( .לפרטים נוספים בדבר רכישת  ,TBI Bankראו סעיף  8.13.1להלן.

 3תרשים זה אינו כולל חברות לא מהותיות המוחזקות וחברות אחזקה המוחזקות בעקיפין על ידי .KFS
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במהלך השנים  2012ו 2013-ביצעה  TBIFמהלכים שונים אשר נועדו למצות את הסינרגיה בין הפעילות הלא
בנקאית ,הקיימת בבולגריה בתחום האשראי הקמעונאי והליסינג לבין הפעילות הבנקאית של  .TBI Bankכך,
במהלך שנת  2013חברת האשראי הקמעונאי והליסינג הבולגריות החלו למעשה לפעול יחדיו עם TBI Bank
כיחידה כלכלית אחת וממשיכות לפעול באופן זהה גם בשנת  .42014למעשה ,פעילות מתן ההלוואות שבוצעה
בעבר באמצעות חברות האשראי הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים ובינוניים מרוכזות ומבוצעת היום תחת
.TBI Bank
ברבעון הרביעי של שנת  2012קבלה  TBIFרשיון להפעלת סניף של בנק  TBI Bankברומניה ובמהלך שנת 2013
החלה לפעול בתחום הבנקאות ברומניה באמצעות סניף רומני של הבנק הבולגרי .הפעילות המשולבת ,בבולגריה
ורומניה ,באה לידי ביטוי ,בין היתר ,על ידי כך שהעמדת מרבית ההלוואות החדשות בתחום האשראי
הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים ובינוניים בוצעו באמצעות  TBI Bankוכן נפתחו שלוחות משותפות בהן
מגויסים פקדונות מהציבור תחת הרשיון הבנקאי של  .TBI Bankבנוסף ,שלוחות ונקודות מכירה של הפעילות
הלא בנקאית הומרו לשלוחות הבנק.
כמו כן ,ברבעון הרביעי של שנת  2014התקשרה  TBIFבהסכם למכירת כל החזקותיה בחברה המחזיקה בתיק
אשראי קמעונאי לגביה שמקורו בעיקרו בתקופה שלפני רכישת  TBI Bankופעילות חוץ בנקאית נוספת שלא
מוזגה עם פעילות  .TBI Bankהעסקה נושא הסכם זה הושלמה בחודש פברואר .2015
בנקאות ,אשראי קמעונאי ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים  -נכון למועד הדוח TBIF ,פועלת בתחום
הבנקאות ,האשראי הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות  TBI Bankבבולגריה וברומניה.
עיקרה של פעילות זו היה בתחום האשראי הקמעונאי והאשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,ובאופן מינורי יותר
בתחום הליסינג .במסגרת פעילות הבנקאות והאשראי הקמעונאי מעמידה  TBIFהלוואות בעיקר בהיקפים
נמוכים ולתקופות קצרות לאנשים פרטיים .האשראי ניתן הן כאשראי למטרות כלליות ) (Cash Loanוהן
כאשראי לצרכנים לרכישת מוצרים שונים )כגון מוצרי בית( ושירותים .במסגרת פעילות האשראי לעסקים
קטנים ובינוניים והליסינג המימוני מעמידה  TBIFהלוואות בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים ,למימון רכישת
רכבים וציוד או למימון הון חוזר .בבולגריה וברומניה העמדת ההלוואות מבוצעת באמצעות המטה הבנקאי
המאוחד .כמו כן ,הבנק מספק מגוון רחב של שירותי בנקאות שאינם כוללים מתן הלוואות כגון :שירותי עסקה,
כתבי אשראי ,ערבויות בנקאיות ועוד.
ליסינג תפעולי  -במסגרת פעילות הליסינג התפעולי ,עוסקת  TBIFגם במתן שירותי ליסינג ואספקת רכב
באוקראינה .פעילותה בתחום זה מבוצעת באוקראינה באמצעות חברת ,"VIP") VIP Rent Foreign Enterprise
"אויס אוקראינה" ,או "אויס"( ,הפועלת תחת המותג  TBIF .AVISפועלת )בעקיפין( בתחום הליסינג התפעולי
גם ברומניה ובבולגריה בהיקפים שאינם מהותיים.
.8.2.1.2

עסקיה של קבוצת  TBIFבתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי הינם במדינות שבהן סקטור השירותים
הפיננסיים נהנה עד תחילתו של המשבר הכלכלי העולמי בשנת  2008מצמיחה מהירה .בשנים שקדמו לתקופת
המשבר בכלכלה העולמית התאפיינו המדינות בהן פעילה קבוצת  TBIFבתהליכי שינויים בחקיקה לכיוון
חקיקה העומדת בסטנדרטים אירופיים  -מערביים ,וזאת במטרה לאפשר למדינות אינטגרציה עתידית עם
מערב אירופה ,תהליכי הפרטה ורפורמות בשוקי ההון .מגמה זו וכן מגמות נוספות שאפיינו את השנים שלפני
תחילתו של המשבר )גידול מתמשך בתל"ג ,גידול בהשקעות חיצוניות וצמיחה בהכנסה( תרמו להתפתחותן של
הכלכלות בשווקים אלו ושימשו קרקע פורייה להשקעות פרטיות ,לרבות בתחומים של שירותים פיננסיים.
עקב ההאטה הכלכלית המתמשכת באיחוד האירופי ,ובמיוחד במדינות הפעילות של  ,TBIFהחל משנת 2008
חלה סטגנציה בהשקעות הפרטיות ובהתאם בתחום השירותים הפיננסים במדינות בהן פועלת קבוצת  .TBIFעם
זאת ,להערכת  ,KFSהתהליכים שהחלו עד למשבר הכלכלי עולמי טרם מוצו במלואם ,והם ימשיכו לאפיין את
השווקים בהם פעילה  KFSלאחר המשבר הכלכלי האירופי הנוכחי .בנוסף ,בשווקים במזרח אירופה
ובאוקראינה קיים להערכת החברה פוטנציאל משמעותי הנובע מרמת החדירה הנמוכה של המוצרים אותם
מציעה קבוצת  KFSומהרמה הנמוכה של ההכנסה הפנויה לנפש ,אשר צפויים להתכנס בהדרגה לרמות
הקיימות בשווקים המפותחים .השפעות המיתון כאמור וכן המצב הגיאופוליטי באוקראינה פגעו בפוטנציאל

 4יצוין ,כי מבחינה משפטית הפעילויות נותרו נפרדות ,לפרטים אודות היישויות המשפטיות באמצעותן פועלת קבוצת  KFSראו התרשים
בסעיף  8.1.1לעיל.
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האמור בטווח הקצר והבינוני .קבוצת  KFSמעריכה כי בעתיד שיעורי החדירה של מוצרי המימון יצמחו
כתוצאה מהתפתחות מאקרו כלכלית מחודשת של השווקים ,גידול בהכנסה הפנויה ושינוי בתרבות הצריכה .עם
זאת ,להתפתחויות עתידיות באוקראינה עלולות להיות השפעות מהותיות לרעה על תוצאות פעילות קבוצת KFS
ומצבה הפיננסי באופן שאינו ניתן להערכה במועד זה.
הערכות הנהלת קבוצת  KFSבדבר הפוטנציאל בשווקים במדינות הפעילות של  ,KFSמיצוי תהליכי הצמיחה
בשווקים אלו ושיעורי החדירה העתידיים של מוצרי המימון ,הן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,אשר עלול שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,לרבות
כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית והמצב הגיאופוליטי באוקראינה,
היעדר גידול בהכנסה הפנויה והיעדר שינוי בתרבות הצריכה ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  8.18להלן.
להלן סקירה של מגמות והשפעות המשבר הכלכלי במדינות בהן פועלת  TBIFנכון למועד הדוח:
)א( בולגריה  -כלכלת בולגריה חוותה בשנת  2014לחצים כלכליים משמעותיים ,עקב אירועים פנים וחוץ
מדינתיים כגון :המשבר באוקראינה וסגירת שווקים מסוימים )כולל רוסיה( ,הקפאת מימון האיחוד
האירופי והחזרת התשלומים ,והמשבר בשוק הפיננסי ובשוק הבנקאות עקב פרשת  .KTBלמרות אירועים
אלו ,התוצר המקומי הגולמי בבולגריה גדל בשנת  2014בשיעור של  ,1.4%על רקע סביבה דיפלציונית
) (0.9%וירידה בשיעור האבטלה ) 10.7%נכון לסוף שנת .(2014
על פי ההערכות ,בשנת  2015צפויה הכלכלה הבולגרית לצמוח בשיעור ממוצע של כ ,1.4%-בדומה לשיעור
הצמיחה ב .2014-ירידה במחירי הדלק בשנת  2015והתייצבות התנאים בשוק העבודה בשנת  2014צפויים
להביא לגידול בצריכת משקי הבית בבולגריה .עם זאת ,מגמות דמוגרפיות שליליות והגרעון התקציבי
המתוכנן צפויים לצמצם את הגידול בהכנסה הפנויה.
האמון במערכת הבנקאית בבולגריה נפגעו קשות בקיץ  .2014קשיי הנזילות שפקדו הבנקים השלישי
והרביעי בגודלם בבולגריה בקיץ  2014הובילו להארכת התמיכה הממשלתית בבנק השלישי בגודלו,
ולשלילת רישיונו של הבנק הרביעי בגודלו על ידי הבנק המרכזי .לאחר החשש הראשוני ,נראה כי המצב
נרגע .כמו כן ,מצב הנזילות של המערכת הבנקאית השתפר בהדרגה עם בלימת משיכת הפקדונות וחידוש
ההפקדות.5
)ב( רומניה  -על אף השיפור הכלכלי שחל לאחרונה ברומניה ,התוצר המקומי הגולמי ברומניה נמוך מרמתו
מלפני המשבר .ההערכות הן כי קצב הצמיחה הריאלי בתוצר המקומי ירד משיעור של  3.5%ב ,2013-ל-
 3%ב ,2014-בעיקר בשל ירידה משמעותית בהיקפי ההשקעות .הכלכלה הרומנית צפוייה להמשיך ולצמוח
בשנים  2015ו ,2016-בעיקר בזכות הביקוש המקומי והיציבות בשוק העבודה .הצפי הוא כי שיעור
הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי יעלה ב 2.7%-בשנת  2015וב 2.9%-בשנת  .2016בשנת  2014ירדה
האינפלציה השנתית הממוצעת מ 3.2%-בשנת  2013ל ,1.4%-בעיקר בשל הודרת המע"מ על מכירות
הלחם ,יבולים טובים וירידת מחירים כלל-עולמית במחירי האנרגיה .על פי ההערכות מגמת הירידה
באינפלציה צפוייה להימשך ולהגיע לשיעור שנתי ממוצע של  1.2%בשנת  ,2015בעיקר בשל הירידה
המשמעותית במחירי האנרגיה ,ירידה באינפלציה באיחוד האירופי ,וציפיות אינפלציה נמוכות יותר.6

 5מקור EC Country Report Bulgaria 2015 :והערכות הנהלת  Kardan NV .TBIFאינה אחראית לטיבם או לנכונותם של הנתונים
המוצגים בסעיף זה לעיל .כמו-כן ,המידע המובא בסעיף זה לעיל ,לרבות התייחסות לצפי ולהערכות לגבי מצב השווקים בעתיד ,הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של הנהלת קבוצת  KFSועל ספקולציות הרווחות בשווקים .ההערכות
האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מכך שההתאוששות הכלכלית
במדינות הפעילות של קבוצת  TBIFתהיה איטית יותר ביחס לכלכלות מדינות המערב ,כתוצאה מהתערערות פוליטית במדינות בהן פועלת
קבוצת  TBIFו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  8.18להלן
 6מקור EC Country Report Romania 2015 :והערכות הנהלת  Kardan NV .TBIFאינה אחראית לטיבם או לנכונותם של הנתונים
המוצגים בסעיף זה לעיל .כמו-כן ,המידע המובא בסעיף זה לעיל ,לרבות התייחסות לצפי ולהערכות לגבי מצב השווקים בעתיד ,הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של הנהלת קבוצת  KFSועל ספקולציות הרווחות בשווקים .ההערכות
האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מכך שההתאוששות הכלכלית
במדינות הפעילות של קבוצת  TBIFתהיה איטית יותר ביחס לכלכלות מדינות המערב ,כתוצאה מהתערערות פוליטית במדינות בהן פועלת
קבוצת  TBIFו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  8.18להלן
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)ג( אוקראינה  -החל מסוף שנת  2013קיימת אי ודאות ביחס למצב הגיאו-פוליטי באוקראינה וזאת בעקבות
המתיחות המדינית והצבאית הגבוהה ביחסי רוסיה ואוקראינה שממשיכה לתת אותותיה בסמוך למועד
הדוח .ההתפתחויות האמורות ביחסי אוקראינה ורוסיה השפיעו על המצב הכלכלי באוקראינה ,גרמו ,בין
היתר ,לכיווץ הכלכלה האוקראינית בשנת  2014בכ 7.5%-ולירידה בשער הגריבינה בכ .50%-יצויין ,כי
נכון למועד הדוח  TBIFחיסלה את עסקיה בחצי האי קרים כמו גם באזורי העימות הצבאי ,באמצעות
סיום מוקדם של ההסכמים בהם התקשרה .נכון למועד הדוח לא נרשמו נזקים ישירים ל TBIF-בעקבות
המצב באוקראינה .עם זאת ,להתפתחויות עתידיות באוקראינה עלולות להיות השפעות מהותיות לרעה
על תוצאות פעילות  TBIFבאוקראינה ומצבה הפיננסי של  AVISאוקראינה באופן שאינו ניתן להערכה
במועד זה .הנהלת  TBIFעוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות הפוליטית באוקראינה.
.8.2.1.3

השפעות המשבר הכלכלי במדינות השונות בהן פעילה  TBIFבאו לידי ביטוי במספר אופנים ,ובכלל זה ,קשיים
בהשגת מימון חדש וירידה בביקושים או סטגנציה בביקושים לאשראי במיוחד ברומניה ובבולגריה ,הרעה
במצב הפיננסי של חברות ויחידים שמתבטאת בצמצום היקף מתן ההלוואות ,וגידול בשיעור אי-פירעון
ההלוואות בחלק ממדינות הפעילות.
להלן אינדיקטורים מקרו כלכלים עיקריים בשנת  2014של מדינות בהן פעילה קבוצת  TBIFלמועד הדוח:7
בולגריה
1.4%
)(1.6%
7.2
11.7%

צמיחה בתל"ג (%) -
שיעור אינפלציה )(%
אוכלוסייה )מיליון(
שיעור אבטלה ) (%ממוצע
.8.2.1.4

רומניה
3%

1.4%
21.6
7%

אוקראינה
)(6.5%
24.9%
44.9
9.97%

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
בעקבות המשבר המתמשך בכלכלה העולמית והאירופאית ,חוותה  KFSירידה בהיקפי הפעילות וברמת
הרווחיות בשנים  2011עד  2012כתוצאה ,בעיקר ,מרידה בביקושים ומיעוט מקורות מימון חדשים לפעילות
בבולגריה וברומניה .הירידה נבלמה לראשונה החל מהמחצית השניה של שנת  2012ומאז הפעילות חזרה
לצמיחה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014תיק האשראי של החברות בקבוצת  TBIFעמד על כ 152 153 -מיליון אירו ,לעומת
כ 137-מיליון אירו נכון ליום  31בדצמבר  .82013העליה מקורה בעיקר בגידול בתיק האשראי הבנקאי.
בשנת  2013עברה הפעילות לאיזון תפעולי ובשנת  2014עברה לרווחיות .המעבר מאיזון לרווחיות לאחר מספר
שנים הפסדיות מקורו בשילוב של מספר גורמים עיקריים :ירידה בהפרשות לחובות מסופקים בשל שיפור
באיכות תיק האשראי וכן עליה בהכנסות )הכנסות הריבית והכנסות מעמלות( ,בשל עליה בהיקף התיק וההחזר
הממוצע .לפרטים נוספים בדבר שינויים בהכנסות וברווח בשנים  2013-2014ראו סעיף  8.4להלן.
במהלך שנת  2014חיסלה  AVISאוקראינה את פעילותה בחצי האי-קרים .נכון למועד הדוח לא נרשמו נזקים
ישירים ל TBIF-בעקבות המצב באוקראינה .עם זאת ,להתפתחויות עתידיות באוקראינה עלולות להיות השפעות
מהותיות לרעה על תוצאות פעילות  TBIFומצבה הפיננסי של  AVISאוקראינה באופן שאינו ניתן להערכה
במועד זה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014החשיפה של  TBIFלמצב באוקראינה מסתכמת בסך של  5.9מיליוני אירו
בגין השקעה במניות המיזם המשותף של  TBIFודן ליסינג בע"מ ,המחזיקה  100%ממניות  AVISאוקראינה ו-
 6.4מיליוני אירו בגין הלוואות שהוענקו לשני התאגידים הנ"ל .הדוחות הכספיים של  KFSלשנת  2014כוללים
הפרשה ע"ס  3.3מיליוני אירו המשקפת מחיקה מלאה של החשיפה המאזנית להלוואה שניתנה ל.VAB Bank -

 7מקור Kardan NV .EC Country Report 2015, IMF, National Bank of Ukraine :אינה אחראית לטיבם או לנכונותם של הנתונים
המוצגים בסעיף זה לעיל .כמו-כן ,המידע המובא בסעיף זה לעיל ,לרבות התייחסות לצפי ולהערכות לגבי מצב השווקים בעתיד ,הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של הנהלת קבוצת  KFSועל ספקולציות הרווחות בשווקים .ההערכות
האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מכך שההתאוששות הכלכלית
במדינות הפעילות של קבוצת  TBIFתהיה איטית יותר ביחס לכלכלות מדינות המערב ,כתוצאה מהתערערות פוליטית במדינות בהן פועלת
קבוצת  TBIFו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  8.18להלן.
 8סך תיק האשראי של  TBIFלוקח בחשבון את תיק האשראי של החברות הבנות של  TBIFאשר מאוחדות באיחוד מלא בדוחות הכספיים
המבוקרים ,ובהתאם אינו כולל את תיקי האשראי של פעילות המשכנתאות ואויס ,המוחזקות באופן יחסי ) 50%ו  ,66%-בהתאמה( ומוצגות
בדוחות הכספיים לפי שיטת האקוויטי.

72

.8.2.1.5

גורמי הצלחה קריטיים
גורמי ההצלחה בתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי הינם) :א( הקמת מערך שיווק נרחב הכולל סניפים,
ונוכחות בנקודות מכירה של מוצרים קמעונאים )רשתות שיווק מוצרי חשמל ,רהיטים ,קניונים וכיו"ב(;
)ב( קיום מערכת חיתום הלוואות )בחינת לווים( מוכחת המאפשרת דחיית לווים בדרגת סיכון גבוהה; )ג( השגת
מקורות מימון ,במיוחד באמצעות גיוס פקדונות מהציבור ,המאפשרים גידול בתיק ההלוואות; )ד( פיתוח
מערכת שירות לקוחות יעילה המגיבה באופן מהיר לצורכי הלקוח; )ה( פיתוח מוצרים המותאמים ללקוח;
)ו( גיוס ושמירה על כוח אדם ניהולי מקצועי במדינות הפעילות; ו)-ז( ידע וניסיון מצטבר של ההנהלה המקומית
בחברות מקבוצת .TBIF

.8.3
.8.3.1

מוצרים ושירותים
בנקאות ,אשראי קמעונאי וליסינג מימוני
פעילותו של  TBI Bankבסמוך לאחר רכישתו על ידי  TBIFבחודש יולי  ,2011היתה בעיקרה הפעילות ההיסטורית
של הבנק )הלוואות ופקדונות( ,שהתבססה ברובה על לקוחות עסקיים .בשנת  2012בצעה  TBIFמהליכים אשר
הביאו לאינטגרציה תפעולית עם פעילויות הליסינג והאשראי הקמעונאי של  TBIFוהתמקדות בפעילות
קמעונאית .בשל מהלכים אלו היקף הפקדונות של הבנק גדל בכ 500%-ב ,2012-ביותר מכ 200%-בשנת 2013
ובכ 17%-בשנת .2014
נכון ל 31 -בדצמבר  2014היקף הפקדונות עמד על כ 185 -מיליון אירו ,כאשר הגידול נבע מגידול בפקדונות
קמעונאיים ולבתי עסק .בנוסף ,גדל היקף ההלוואות של הבנק.

.8.3.1.1

להלן מספר אינדיקטורים לגבי פעילות הבנקאות ,האשראי הקמעונאי והליסינג המימוני המבוצעת בבולגריה
וברומניה:
בולגריה ורומניה TBI Bank,
 LeasingוTBI Credit -

אשראי
ובנקאות

לרבות TBI

קמעונאי ליסינג מימוני

סך
תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2014במיליוני 129.2
אירו(
סך
26.2
תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2013במיליוני 110.9
אירו(
סך
28.8
תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2012במיליוני 95.9
אירו(
סך
אירו(פיקדונות ליום  31בדצמבר ) 2014במיליוני 184.9
סך
אירו(פיקדונות ליום  31בדצמבר ) 2013במיליוני 149.7
סך
אירו(פיקדונות ליום  31בדצמבר ) 2012במיליוני 67.2
מספר סניפים ונקודות מכירה ליום  31בדצמבר  55סניפי בנק וכ 5,570 -נקודות מכירה
2014
מספר כרטיסי אשראי שהונפקו ליום  31בדצמבר 141,000
2014
23.722.9

בהיקף פעילות הבנקאות והאשראי הקמעונאי בבולגריה ורומניה היתה מגמת עליה בשנים  2014ו 2013 -וירידה
בשנת  .2012הירידה בשנת  2012נבעה מהמשבר הכלכלי ,שהביא לעליה בהפרשה לחובות מסופקים ולמתן
הלוואות חדשות בהיקף נמוך יותר מפרעונות של התיק הקיים .העליה בהיקף התיק בשנים  2013ו2014-
משקפת חזרה לצמיחה שמקורה בביסוס הפלטפרומה הבנקאית של  ,TBIFבביקושים מוגברים למוצרי האשראי
הקמעונאי ובירידה להפרשות בגין חובות המסופקים.
 TBI Bankמציע ללקוחותיו שירותי בנקאות מסורתיים הכוללים מוצרי חשבון שוטף ,הלוואות ללקוחות פרטיים
ועסקיים ,חשבונות משכורת ,פקדונות לפרקי זמן שונים ,חשבונות עו"ש ,אשראי דוקומנטרי ופתרונות מימון
סחר חוץ .הבנק משתמש ברשת סניפים בפריסה ארצית ,שירותי מרכז שירות טלפוני ושירותי בנקאות
באינטרנט.
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 TBI Creditמעניקה ללקוחותיה שירותי סליקה של עסקאות בכרטיסי אשראי .הפעילות מתמקדת בשירותי
סליקה לפעילות מקוונת ) .(Online Purchasesלצורך כך  TBI Creditישמה את המערכות הטכנולוגיות הנדרשות
לצורך מתן שירותים אלו ולצורך ניהולם ובקרתם .כמו כן ,הרחיבה  TBI Creditאת ההיתרים שברשותה
מחברות כרטיסי האשראי  Visaו ,MasterCard -וכן מהבנק המרכזי הבולגרי .עם זאת ,לאחר השלמת העסקה
למכירת  TBI Creditהמתוארת בסעיף  8.13.2להלן TBIF ,תחדל מפעילות שירותי הסליקה של עסקאות בכרטיסי
אשראי.
אשראי קמעונאי וליסינג מימוני מסופק על-ידי חברות בנות של  TBIFתחת המותג המאוחד  TBIבאמצעות
סניפים ונציגויות של חנויות קמעונאיות ובנקודות מכירה שונות.
האשראי הקמעונאי הניתן על-ידי החברות הבנות של  TBIFהינו ,בדרך כלל ,עבור מוצרי חשמל ,ריהוט או
מזומן .ההיקף הממוצע לעסקה עומד על כ 500-אירו לתקופה של עד  36חודשים )תקופה ממוצעת של כ21 -
חודשים( .לקוחות יכולים לקבל אשראי לאחר מילוי שאלון ובחינת עמידתם בזכאות להלוואה על-ידי נציגי
החברות .ל TBIF-מאגרי מידע המאפשרים לה לבצע בדיקה של היסטוריית האשראי של הלקוח הפוטנציאלי,
לצורך קביעת מידת הסיכון הכרוך בהעמדת אשראי ללקוח זה וההחלטה בדבר אישור העמדת האשראי כאמור.
מוצרי הליסינג המימוני והלוואות הניתנות לעסקים קטנים ובינוניים המשווקים ללקוח הינם ,בדרך כלל,
לצורך רכישת מכוניות וציוד ,הלוואות לצרכי ביצוע השקעה ,הלוואות להון חוזר והלוואות לרכישת נדל"ן
מסחרי .האשראי כאמור מובטח בשעבוד על הנכס נשוא העסקה וכן בערבויות מסחריות שונות .עסקה ממוצעת
עומדת על כ 50-אלפי אירו ,לתקופה של ממוצעת של כ 3 -שנים.
.8.3.2

ליסינג תפעולי
פעילות הליסינג באוקראינה מבוצעת באמצעות  AVISאוקראינה ,המספקת שירותי ליסינג והשכרת רכב תחת
המותג "."AVIS
להלן מספר אינדיקטורים לגבי פעילות הליסינג התפעולי:9
אוקראינה

מדינה
חברה
סך
אירו(תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2014במיליוני 17.1
סך
אירו(תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2013במיליוני 15.9
סך תיק הלוואות ליום  31בדצמבר ) 2012במיליוני 14.1
אירו(
9
מספר סניפים ליום  31בדצמבר 2014

VIP
)(Avis

בשנת  2013פעילות  AVISגדלה ביחס לשנים הקודמות וזאת בהתאם לעלית נתח השוק של הפעילות .בשם לב
למשבר הצבאי בחלק המזרחי של אוקראינה ולמשבר הכלכלי הכבד הפוקד את אוקראינה בעקבותיו ,בשנת
 ,2014הצליחה  AVISאוקראינה לשמור על נתח השוק שלה אולם היקפי הפעילות ירדו בשל שילוב של מספר
סיבות שמקורן במשבר הכלכלי הפוקד את אוקראינה אשר גרם ,בין היתר ,לירידה בביקושים לציי רכב של
לקוחות עסקיים ,לירידה בביקושים למכוניות יד שניה וכן לפיחות המטבע המקומי לעומת האירו .בשוק
הבנקאות בפרט נכרת חוסר פעילות ,אשר חושפת את  AVISאוקראינה למחסור פוטנציאלי במקורות מימון.

 9הנתונים לגבי תיק ההלוואות בטבלה דלעיל משקפים  100%מהיתרה לפי כללי ה.IFRS -

74

.8.3.3
.8.3.3.1

להלן מספר אינדיקטורים נוספים לגבי פעילות :TBIF
שיעור ההחזר על תיק ההלוואות )(Portfolio Return
שיעור ההחזר על תיק ההלוואות ) 10(Portfolio Returnהמתואר בגרף שלהלן משקף את ההכנסה הרבעונית
הממוצעת על תיק הלוואות של הפעילויות .שיעור ההחזר לוקח בחשבון את הכנסות הריבית של הפעילויות וכן
עמלות והכנסות אחרות המשויכות באופן ישיר לפעילות .ככל ששיעור ההחזר גבוה יותר ,כך ההכנסה על תיק
ההלואות גבוהה יותר.
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

בולגריה

15.0%

רומניה

10.0%
5.0%
0.0%
2014

2012

2013

בפעילות מתן ההלוואת של ) TBIFהמשלבת תחתיה את גם פעילויות האשראי והקמעונאי והליסינג( ,ניכרת
מגמת של עליה בהחזר על תיק ההלואות לאורך השנים האחרונות ,במיוחד בבולגריה .העליה נובעת בעיקר
מהעליה בשיעור ההחזר על מוצרי האשראי הקמעונאי .יצוין כי ברומניה ניכרה התייצבות בשיעור ההחזר וזאת
בשל ירידה מסויימת בהחזר על מוצרי הליסינג המימוני והתחרות בענף ,אשר קוזזה בעליה קלה בתחום
האשראי הקמעונאי הנובעת מפעולות שנוקטת  TBIFלהגדלת המרווחים הכלכליים.
הגרף להלן מרכז את היקפי ההלוואות שהעניקה  TBIFבחלוקה לפי מדינות .יצוין ,כי בגרף מוצגות יתרות
המשקפות תיקי ההלוואות כפי שמוצגים בדוחות הכספיים המבוקרים של .11TBIF
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 10במטבעות מקומיים במרבית המקרים ,המתורגמים למונחי אירו.
 11בהתאם לכך ,לא מוצגים בגרף נתוני חברות שנמכרו בשנת  2012וכן לא כלולים בו נתוני אויס ופעילות המשכנתאות בבולגריה ,המוצגות לפי
שיטת האקויטי.
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בכל אחת מהשנים  2014ו 2013 -היתה עליה של כ 11%-בהיקף תיק האשראי .עיקר העליה נבעה מגידול בהיקף
התיק ברומניה .לפרטים ראו סעיפים  8.2.1לעיל וסעיף  8.4להלן.
.8.3.3.2

עלות מימון הפעילות
עלויות המימון של  TBIFנובעות מהתחייבויות של  TBIFלצורך מימון הפעילות .שיעור עלויות המימון המתואר

בגרף שלהלן כולל פקדונות ,הלוואות מגופים בנקאיים ואחרים ,מאגרות חוב ומבעלי מניות.
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
Romania
6.0%

Bulgaria

4.0%
2.0%
0.0%
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2011

בבולגריה ניתן לזהות מגמה כללית של ירידה בעלויות המימון .הירידה נובעת מירידה במחירי הפקדונות )ירידה
בריבית על הפקדונות( בשילוב עם שיפור בנגישות למקורות נזילים .ברומניה עלות המימון נותרה יציבה באופן
יחסי ,אולם בשנת  2013היקף הפיקדונות מסך הרכב המימון עלה במקביל עם פיתוח הפעילות הבנקאית
במדינה.
.8.3.3.3

הפרשה לחובות מסופקים
הלוואות בפיגור הינן הלוואות בהן נוטל ההלוואה מפגר בתשלומים על פי הסכם ההלוואה בתקופה העולה על
 90ימים .ההפרשה לחובות מסופקים ב TBIF-נבחנת מידי רבעון .מדיניות  TBIFוהחברות הבנות שלה הינה
לבחון האם קיימת אינדיקציה לירידת ערך בשווי ההוגן של חבות לקוחות בגין הלוואה מסוימת או קבוצה של
הלוואות.12
להלן נתונים בדבר הוצאות בגין הפרשה בדוחות הכספיים של  TBIFבגין חובות מסופקים )במיליוני אירו(:
בשנים  2013 ,2012ו 2014-הוכרו הוצאות בגין הפרשה בדוחות הכספיים של  TBIFבגין חובות מסופקים בסך
 14.1מליוני אירו 7 ,מליוני אירו ו 7.2-מיליוני אירו ,בהתאמה .ההוצאות הנ"ל משקפות הפרשה בשיעור של כ-
 ,11%כ 5%-וכ 4.6%-מתיק האשראי הממוצע לכל אחת מהשנים  2013 ,2012ו ,2014-בהתאמה .בשנת 2012
)במיוחד ברבעון הראשון( נרשמו הוצאות משמעותיות בגין חובות מסופקים שביטאו ירידה באיכות תיק
האשראי בשל המשך המשבר הכלכלי במדינות הפעילות .בשנת  2013היקף ההוצאה לחובות מסופקים ירד
באופן משמעותי וזאת בשל עליה באיכות תיק האשראי לאחר הפרשות משמעותיות בשנים עברו וכן בשל
תוצאות השיפור בחיתום הלוואות .בשנת  2014ההפחתות נבעו בעיקר מהפרשות בגין תיק האשראי בתקופה

 12הלוואות אשראי קמעונאי  -המדיניות הינה לקבץ הלוואות לקבוצות בעלות מאפיינים דומים בהתבסס על מערכת דירוג .איכות החובות
הפנימית של כל אחת מהחברות הבנות של  ,TBIFהמביאה בחשבון מאפייני סיכון שונים כגון :קיום פיגור בתשלום ,עומק פיגור בתשלום
וסוג ההלוואה .לגבי קבוצות אלו נבחן מהו תזרים המזומנים העתידי הצפוי מן ההלוואה .התזרים נבחן בהתאם לתנאי ההלוואה המקוריים
וכן בהתבסס על הניסיון ההיסטורי של  TBIFלגבי שיעורי פירעון וכן התאמות הנגזרות ממצב השוק הנוכחי.
הלוואות בנקאיות והלוואות ליסינג ,המגובות בבטוחות  -החברות הבנות של  TBIFנוקטות במדיניות הבאה :הלוואות שהינן בעלות היקף
משמעותי הנמצאות בפיגור נבחנות באופן אינדיבידואלי .הבחינה נועדה לקבוע את השווי ההוגן של הנכס לעומת שווי בספרים ,ובהתאם
לקבוע האם קיימת אינדיקציה לירידת ערך ואת היקפה .במסגרת זו נבחנים ,בין היתר ,הפרמטרים הבאים :תנאי ההלוואה ,היקף החוב
שבפיגור ,הסיבות לפיגור בהחזר החוב ,יכולת הפרעון של הלווה ,היקף הבטוחות ושווים הנאות וכיוצא בזה .לגבי הלוואות המגובות
בביטחונות ואשר כל הלוואה נפרדת אינה בעלת היקף משמעותי ,ננקטת גישת של בחינה קולקטיבית של ההלוואות בדומה לאמור באשר
להלוואות האשראי הקמעונאי ,אם כי במקרה האמור נלקח בחשבון גם מרכיב הבטוחה.
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שלפי רכישת  ,TBI Bankכמו גם מהוצאות בגין הלוואה ל .VAB Bank-תיק האשראי הקמעונאי בבולגריה
ורומניה הציג תוצאות טובות מאוד עם אינדיקציות לשיפור נוסף באיכות התיק.
בשל ההפרשות המשמעותיות בשנים שעברו והשיפור בחיתום ובאיכות תיק האשראי יחס הכיסוי ,המשקף את
סך ההפרשה לחובות מסופקים מסך החוב בפיגור ,נמצא במגמת עליה ברומניה בעוד שבבולגריה נרשמה בשנת
 2014ירידה ביחס הכיסוי לאור מכירת חברת  TBI Creditוהוצאתה מחישוב יחס הכיסוי .להלן גרף המציג יחס
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.8.4

בולגריה

רומניה
2012
2013

פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים
להלן פרטים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות שירותים ,ששיעורן מהווה  10%או יותר מסך הכנסות קרדן NV

מתחום פעילות בנקאות ואשראי קמעונאי:13

שנה

הכנסות
רווח
)הפסד(
לפני מס

2014
2013
2012
2014
2013
2012

בנקאות ,אשראי קמעונאי
וליסינג )בולגריה ורומניה(
שיעור מסך
סכום
המכירות
)במיליוני
ב(%)-
אירו(
32.1
24.4
11.5
9.3
)(0.5
)(12.6

ליסינג תפעולי
)אוקראינה(
שיעור מסך
סכום
המכירות
)במיליוני
ב(%)-
אירו(
0.6
1.4
0.9

100%
100%
100%
-

-

-

-

אחר
סכום
)במיליוני
אירו(

שיעור מסך
המכירות
ב(%)-

)(3.4
)(9.4
)(4.1

-

-

מגמת העליה בהכנסות בפעילות בבולגריה ורומניה בשנים  2012ו 2013-נבעה משילוב של ירידה בהפרשה
לחובות מסופקים )אשר מנוכים מההכנסות( ועליה בהכנסות הריבית והעמלות עקב גידול בתיק האשראי
וההחזר על התיק .במקביל לעליה בהכנסות ,נצפתה גם ירידה בהיקף ההפסד ,כאשר בשנת  2013הפעילות היתה
קרובה לאיזון ובשנת  2014המגמה התהפכה והפעילות הפכה להיות רווחית .מגמות אלו הן תוצאה של ירידה
משמעותית בהפרשה לחובות מסופקים בין השנים  .2012-2013יצוין ,כי בשנת  2013הירידה בהפרשה לחובות
מסופקים קוזזה באופן חלקי בעליה בהיקף ההוצאות התפעוליות ,בעיקר בשל הפעילות הרומנית וזאת בשל
ביסוס הפעילות הבנקאית במדינה זו .בשנת  TBIF 2014נקטה פעולות שונות על מנת שלא תחול עליה ברמת
ההוצאות ומאידך יחול שיפור בהכנסות המימון וההכנסות מפעילות ,דבר שטרם לשיפור הרווחיות שלה.

 13לאור הטיפול החשבונאי בשנת  2012בסיווגו של  Sovcombankבשנת הדוח כפעילות מופסקת ,בשל הגדרת המכירה בכבעלת סבירות גבוהה
רק החל מהרבעון הראשון ,השפעת  Sovcombankאינה נכללת כחלק המהכנסות .כמו כן ,לאור התנאים המתלים להשלמת מכירת TBI
 Creditנכון למועד הדוח פעילות  TBI Creditלא סווגה כפעילות מופסקת.
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בשנים  2012ו 2013-פעילות הליסינג התפעולי באוקראינה הראתה עליה ברווחיות וזאת במקביל לעליית נתח
השוק של הפעילות .בשנת  2014נשמר נתח השוק אך רווחיות הפעילות ירדה בשל המשבר באוקראינה אשר
גרם ,בין היתר לירידה בשער החליפין ,מה שהוביל לירידה בשווי נכסי המס ולירידת ערך בשווי צי הרכבים של
 AVISאוקראינה.
יצוין כי התוצאה בטור "אחר" מקורה בעיקר בהוצאות בשל ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשים .עיקר
ההוצאה בשנת  2013הינו בגין מחיקת מלוא יתרות המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים שנוצרו בשל ההשקעות
ברומניה ,בולגריה ואוקראינה בדוחותיהם של  KFSו .TBIF -התוצאות לשנת  2014הושפעו מהפחתה שבוצעה
להלוואה שניתנה ל ,VAB Bank Ukraine-אשר רשיוני נשלל.
.8.5

לקוחות
לקוחות  TBIFהינם לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים .ההתקשרות עם הלקוחות הפרטיים והעסקיים הינה
התקשרות בחוזה אחיד ,הכולל תנאים סטנדרטיים לחוזים מסוג זה ,כאשר בעסקאות עם לקוחות עסקיים
מקובל לנהל משא ומתן בדבר תנאי העסקה.

.8.6

שיווק והפצה
פעילות השיווק וההפצה בתחום פעילות הבנקאות והאשראי הקמעונאי נעשית בנקודות המכירה עצמן )סניפי
הבנקים או נוכחות בדלפקים ברשתות שיווק( באמצעות שלטים ,פניה יזומה ללקוחות ומענה לפניית לקוחות.
בבולגריה וברומניה השיווק נעשה גם באמצעות מוקד שירות לקוחות ) .(call centerכמו-כן TBIF ,מפרסמת את
מוצריה באמצעות מבצעי פרסום בעיתונות ובשלטי חוצות .בשנת  2013החלה  TBIFאת פעילותה באמצעות
סניפי בנק ברומניה ובמהלך שנת  2013נפתחו שם  5סניפים .בשנת  2014לא נפתחו סניפים חדשים ברומניה
אולם נפתחו סניפים חדשים בבולגריה.
מערך השיווק וההפצה של שירותי הליסינג בנוי על קשרים של חברות הליסינג עם ספקי המכוניות והציוד וכן
על מערך הפריסה של חברות הליסינג עצמן ושל חברות קבוצת  TBIFשדרכן ניתן להשיג קשר עם חברת
הליסינג .החברות מציעות שירות מהיר ונוח ,המותאם לצרכים האישיים של הלקוחות.
להערכת  ,TBIFקיימת חשיבות למיתוגן של חברות הבת שלה .בהתאם לכך ,כל הפעילויות בבולגריה וברומניה
מותגה תחת המותג  TBIובאוקראינה פועלת  TBIFבתחום הליסינג תחת המותג הבינלאומי המוכר .AVIS
לאחר מספר שנים של ירידה בהיקף הפעילות שבמהלכן קבוצת  TBIFצמצמה את פריסתה בשל ההמשבר
בכלכלה העולמית ,בין היתר ,באמצעות סגירת סניפים ונקודות מכירה גרעוניות וכן מכירת פעילויות שאינן
בליבת העסקים של  ,TBIFהחל משנת  2013הפריסה הורחבה :בשנת  2013נפתח מערך הסניפים הבנקאים
ברומניה ובשנת  2014הגידול נבע בעיקר מהפעילות הבולגרית אשר בה נפתחו סניפים קטנים נוספים .לפרטים
נוספים בדבר סניפים ונקודות מכירה ראו סעיפים  8.2.1ו 8.3-לעיל.

.8.7
.8.7.1
.8.7.1.1

תחרות
חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים
חסמי כניסה
בתחום הבנקאות  -יכולת כניסה לשווקים מוגבלת במספר רשיונות הבנקים הקיימים ,שכן רוב המדינות
ממעטות בהקצאת רשיונות בנקאות חדשים .חסם כניסה נוסף הינו הצורך בהשגת מקורות המימון הנדרשים
לרכישת בנקים ובהשגת מקורות מימון שוטפים אשר יאפשרו את צמיחת הבנק ואת נזילותו .יצוין ,כי לאור
המשבר בכלכלה העולמית ,מחסום הכניסה שהיה קיים בעבר ,המחיר הגבוה של רכישת בנק ,הוסר במידה
מסוימת וזאת בשל ירידה במחירים המאפיינת את השווקים ,אולם מחסום השגת מקורות מימון להמשך
תמיכה בפעילות הבנקאית ולצורך צמיחתה ממשיך להוות חסם כניסה.
בתחום האשראי הקמעוניאי והליסינג המימוני  -נדרשת יכולת להשיג מקורות מימון זולים בהיקפים
משמעותיים והיכולת להשיג דריסת רגל אצל רשתות השיווק ,החנויות ויבואני המוצרים .כמו כן ,קיימת
חשיבות יתרה להשגת שיתוף פעולה עם רשתות השיווק בתחום האשראי הקמעונאי ,שכן נוכחות פיזית )דוכנים(
בנקודות המכירה מהווה יתרון תחרותי המאפשר מתן שירות מהיר ונוח .בנוסף ,בסיס הלקוחות הקיים של
 TBIFמאפשר הרחבה והעמקה ) cross saleו (up sale-של מכירת מוצרי אשראי דומים נוספים .מכירות אלה
פותחות בפני  TBIFהזדמנות להגדיל את היקפי ההלוואות ותקופתן .על כן ,בסיס הלקוחות הקיים מהווה חסם
תחרותי לכניסתם של שחקנים חדשים.
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.8.7.1.2

חסמי יציאה
העברת שליטה בפעילות בנקאית ובפעילות בתחום אשראי קמעונאי כפופה לאישורם של הגורמים המפקחים
הרלוונטים במדינות השונות בהן פועלת  TBIFועשויה ,במקרים מסויימים ,להוות מגבלה עבור הקונה
הפוטנציאלי.

.8.7.2

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
המוצרים התחליפים למוצרי תחום הבנקאות וההלוואות הינם שימוש בכסף מזומן ומימון רכישות ללא
אשראי .שיעורי החדירה הנמוכים של ההלוואות )הבנקאיות והחוץ בנקאיות( ושל פיקדונות במדינות בהן
פעילה  ,TBIFמעיד על כך ,כי השימוש במזומן ,כאמצעי אלטרנטיבי לשירותים פיננסים מתקדמים יותר ,עדיין
נפוץ.

.8.7.3

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
בנקאות  -עיקר המתחרים בענף הבנקאות במרכז-מזרח אירופה הינם בנקים בינלאומיים )בעיקר אירופאים(,
אשר רכשו פעילויות בנקאיות וכן בנקים מקומיים .יתרון המתחרים הבינלאומיים בא לידי ביטוי בכך
שבמקרים רבים יש באפשרותם של הבנקים הבינלאומיים לספק מקורות מימון לחברות הבת המקומיות שלהם
אשר הינם לעיתים זולים לעומת מקורות מימון מקומיים .יצוין כי לאור התעצמות המשבר הכלכלי במערב
אירופה ,היכולת והנכונות של חברות האם לספק מקורות מימון לחברות הבת מקומיות נפגעה במקרים רבים.
אשראי קמעונאי וליסינג מימוני  -עיקר המתחרים בענף זה הינם גורמים בנקאיים )או חברות בנות של בנקים(
הקשורים במקרים רבים לבנקים מערב אירופאיים ומיעוטם הינם גורמים חוץ בנקאיים במדינות השונות.
היתרון של הגורמים הבנקאיים הינו ,בדרך כלל ,בשיעורי הריבית התחרותיים ,כפי שמתואר בפסקה לעיל לגבי
תחום הבנקאות .היתרון של הגורמים החוץ בנקאיים נעוץ בטיב השירות וכן בנוכחות בנקודות המכירה עצמן.
המתחרים של קבוצת  ,TBIFבמדינות השונות ,הינם בעיקר בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים ובינלאומיים.
 TBI Bankמתחרה בבולגריה וברומניה על מתן שירותי בנקאות כלליים הן בתחום מוצרי האשראי והן בתחום
הפקדונות.
בבולגריה וברומניה כ 76%-וכ ,81%-בהתאמה ,מכלל נכסי הבנקים כאמור הינם בבעלות בינלאומית .השפעתה
של בעלות בנקאית בינלאומית על התחרות באה לידי ביטוי בכך שבמקרים רבים יש באפשרותם של הבנקים
הבינלאומיים לספק מקורות מימון לחברות הבת המקומיות שלהם אשר הינם לעיתים זולים לעומת מקורות
מימון מקומיים .יכולת זו מהווה יתרון תחרותי בתחום המחיר הסופי ללקוח .אולם ,יצוין כי לאור התעצמות
המשבר הכלכלי במערב אירופה היכולת והנכונות של חברות האם הבינלאומיות לספק מקורות מימון לחברות
הבת מקומיות נפגעה במקרים רבים .לאור העובדה כי תחום הבנקאות הינו תחום הנהנה מיתרונות לגודל,
להערכת  TBIFככל שהרגולציה תהפוך מערבית יותר ,אשר ישומה ידרוש משאבי ניהול ומחשוב נוספים ,יש
להניח כי יגבר תהליך של קונסולידציה.14
התחרות בתחום פעילות הבנקאות והאשראי הקמעונאי מתמקדת בעיקר בגידול לקוחות לסוגיהם )פרטיים
ועסקיים( ,כאשר ביחס ללקוחות עסקיים ,יש ליצור בידול ,על מנת להתמודד עם התחרות .בידול תחרותי
כאמור ,דורש הבנה וניתוח של צרכי הלקוח והתאמת פתרונות מימוניים וסל שירותים בנקאיים .בנוסף ,בתחום
פעילות זה קיימת תחרותיות ביחס למקורות המערכת הבנקאית ובפיקדונות במיוחד .בהקשר זה ,הקבוצה
שמה דגש על תמחיר אטרקטיבי .יתרונותיה היחסיים של קבוצת  TBIFבתחום האשראי הקמעונאי והליסינג
הינם יכולתה לספק אשראי מהיר ופשוט ,לרבות באמצעות קבלת אישורי אשראי בנקודות המכירה .שירות זה
מאפשר לקבוצת  TBIFלהתמודד בתחרות עם גורמים אחרים שעשויים להציע שיעורי ריבית נמוכים יותר
מאשר אלו המוצעים על-ידי קבוצת  .TBIFעל מנת לספק את מוצריה במתכונת השירות האמורה ,נשענת קבוצת
 TBIFעל קשריה העסקיים האמורים לעיל ועל פריסה בנקודות המכירה.

 14הנתונים בסעיף זה מבוססים על נתוני הבנקים המרכזיים במדינות המצויינות ליום  31בדצמבר  .2014ההערכות לעיל בדבר התגברות
תהליך הקונסולידציה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על תהליכים שהתרחשו בשווקים אחרים במזרח
אירופה בהם  TBIFלא פעילה בענף הבנקאות ,על היכרות הנהלת  TBIFאת שוק הבנקאות וכן על הערכותיה של הנהלת  TBIFבאשר
להתפתחות השווקים נוכח השלכות המשבר בכלכלה העולמית .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינוי במגמות התפתחות בשווקי הפעילות של  TBIFו/או משינוי במדיניות גורמים בינלאומיים
באיזור ,לרבות כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית.
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.8.7.4

השיטות העיקריות להתמודדות עם התחרות הינן:

.8.7.4.1

ניצול מערך הסניפים הנרחב בכל המדינות ,הכולל את סניפי הבנקים ורשת נרחבת של נקודות שירות ומכירה
ברשתות קמעונאות מובילות ובמערך סניפים יעודי .וכן שימוש בקשרי  TBI Bankעם לקוחותיה הקיימים
ולקוחותיה בעבר לצורך מכירת מוצרים חדשים ומוצרים נוספים.

.8.7.4.2

סל שירותים נרחב המספק מענה כולל לצרכיו של הלקוח בכל אחת מנקודות המכירה )לרבות סניפי בנקים(,
המורכב מאספקת מוצרי בנקאות "קלאסיים" כגון :שירותי עו"ש ופיקדונות לצד שירותים פיננסיים אחרים
כגון ליסינג ואשראי קמעונאי.

.8.7.4.3

מתן שירות יעיל ואיכותי תוך דגש על אישור מתן האשראי באופן מהיר ככל הניתן.

.8.7.4.4

פיתוח מוצרים המותאמים לצרכי הלקוח .מוצרים אלו כוללים בעיקר מוצרי אשראי למיניהם כגון :הלוואות
לצריכה ,מימון יעודי לרכישת מוצרים ברי קימא ,משכנתאות ומוצרים מבוססי כרטיסי אשראי למיניהם.

.8.7.4.5

פעילות  TBI Bankמאפשרת לקבוצה לבצע פעילות בנקאית הכוללת גיוס פקדונות בבולגריה וברומניה.

.8.7.5

להלן מספר אינדיקטורים לגבי התחרות בפעילות הבנקאות בבולגריה וברומניה:15
מדינה
חברה
מתחרים עיקריים

נתח שוק
דירוג בשוק
.8.7.6

רומניה

בולגריה
TBI Bank
UniCredit
DSK
United
Raiffeisen

Bulbank
Bank
Bulgarian
Bank
Bank
Fibank
Eurobank EFG

BCR
BRD
Bank
Bank
Romania
UniCredit Țiriac Bank

Garanti
Raiffeisen

0.56%
23

להלן מספר אינדיקטורים לגבי התחרות בפעילות הליסינג באוקראינה:16
ליסיניג תפעולי
אוקראינה
מדינה
(Avis) VIP
חברה
מתחרים
עיקריים

ALD
Ilta
Sixt
Euroleasing
OTP Leasing
VTB Leasing

25%
נתח שוק
דירוג בשוק 3
.8.8

נכסים לא מוחשיים
סימני המסחר העיקריים בהם עושה  TBIFשימוש ,הינם :המותג " "TBIבבולגריה וברומניה ,והמותג AVIS

באוקראינה שנעשה בו שימוש תחת זיכיון מאויס העולמית.

 15הנתונים בטבלה נכונים לחודש דצמבר  .2014הנתונים בדבר נתח השוק ודירוג בשוק הינם לפי נתוני בנק המרכזי הבולגרי.
 16הנתונים בטבלה נכונים לחודש דצמבר  .2014הנתון בדבר נתח השוק ודירוג השוק של  AVISבאוקראינה הינו לפי הUkranian Union of -
.Lessors
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.8.9

הון אנושי
נכון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2013ו ,2014-העסיקו  KFSו TBIF-יחד כ 1,450-וכ 1,417-עובדים,
בהתאמה .בין השנים  2013ו 2014 -לא חלו שינויים מהותיים במצבת ובהיקף העובדים המועסקים ב .TBIF -ל-
 KFSול TBIF -אין תלות מהותית בעובד מסויים.
להלן התפלגות העובדים בקבוצת  KFSליום  31בדצמבר לשנים  2013ו 2014-לפי מדינות:

ליום
2014
ליום
2013
.8.9.1

הולנד /
ישראל

בולגריה

רומניה

אוקראינה

31

בדצמבר

1

667

749

-

1,417

31

בדצמבר

2

683

765

-

1,450

17

סה"כ

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
תנאי ההעסקה של עובדי  KFSו TBIF-מוסדרים בחוזים אישים ונקבעים לכל עובד בהתאם לכישוריו ,השכלתו
ותפקידו.

.8.9.2

תוכניות תגמול
בקבוצת  KFSיש מספר סוגים של תוכניות תגמול כלהלן:

.8.9.2.1

למנהלים בחברות בנות של  TBIFהוענקו אופציות בחברות הבנות השונות .כמו כן ,עד לשנת  ,2014היתה קיימת
תוכנית אופציות למניות של  TBIFהניתנות למימוש למניות של  TBIFבהיקף של כ 1.38%-מהון המניות המונפק
של  TBIFבדילול מלא ,במועד ההענקה .אופציות אלו פקעו בלא שמומשו במהלך שנת .2014

.8.9.2.2

למנהלים של  TBI Bankושל פעלויות האשראי הקמעונאי והליסינג בבולגריה וברומניה הוענקו אופציות
רעיוניות ) (Phantomבפעילות הבנק.

.8.9.2.3

בין  TBIFלבין חברת ניהול בבעלות מלאה של מנכ"ל ) TBIFלהלן" :חברת המנהל החדש"( ,קיים הסכם לפיו
חברת המנהל החדש קיבלה אופציות רעיוניות ) (Phantomבפעילות הבנקאית בבוגלריה וברומניה ואופציות
בחברות הפעילות האחרות של  TBIFבשיעור של כ 4%-מההחזקות של  TBIFבחברות אלו .לאור השלמת
המכירה של פעילות האשראי הקמעונאי בבולגריה במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015האופציות בחברות
הלא בנקאיות מומשו במלואן בהיקף של כ 0.3-מיליון אירו.
לפרטים נוספים בדבר תוכניות התגמול ההוניות בקבוצת  TBIFראו באור  19לדוחות הכספיים.

.8.10

מימון
קבוצת  KFSמממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי ,באמצעות הלוואות )הלוואות בעלים והלוואות
בנקאיות( וכן באמצעות פקדונות המגויסים על ידי .TBI Bank

.8.10.1

הלוואות בעלים שהועמדו על ידי קרדן  NVל KFS-ועל ידי  KFSלTBIF-

נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח יתרת הלוואות הבעלים שהעמידה קרדן  NVבאופן עקיף ל KFS-הינן
כ 41.5-מליון אירו .ההלוואות עומדת לפרעון על פי דרישת קרדן  NVונושאות ריבית שנתית בשיעור של
 .2.875%+EURIBORנכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח הלוואה שהעמידה  TBIFל KFS -נפרעה במלואה.
נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח הלוואת הבעלים שהעמידה  KFSל TBIF-נפרעה במלואה.
נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח יתרת ההלוואות שהעמידה  TBIFלחברות הבנות שלה ולמיזמים
משותפים ,הסתכמה בכ 23.7-מליון אירו.

 17באויס אוקראינה  94עובדים נכון ליום  31בדצמבר  2014ו 102 -עובדים נכון ל 31 -בדצמבר  ,2013אך הם אינם מוצגים בטבלה בשל הצגת
ההשקעה בחברה לפי שיטת האקוויטי בדוחות הכספיים.
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נכון ל 31 -בדצמבר  2014יתרת ההלוואות שהעמידה  TBIFלפעילות אויס הסתכמה בכ 6.4 -מיליון אירו בחלוקה
כדלקמן :קרדן רכב ו TBIF-העמידו הלוואות לאוויס אוקראינה ,כל אחת פרו ראטה לחלקה באוויס אוקראינה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2014יתרת ההלוואות שהעמידה  TBIFכאמור ,לרבות ריבית ,עומד על כ 3.1 -מיליון אירו
ומועד פרעונן הינו בדצמבר  .2017בנוסף ,העמידה  TBIFהלוואה לחברה הקפריסאית שמחזיקה בפעילות אויס
באוקראינה .יתרת ההלוואה נכון ליום  31בדצמבר  2014הינה כ 3.2 -מיליון ומועד פרעונה חלף .ההלוואה
נושאת ריבית בשיעור של ליבור .3.5% +
להלן נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת בגין הלוואות )לא כולל פקדונות ב (TBI Bank-נכון ליום  31בדצמבר
 2014וכן פרטים אודות הרכב ההלוואות של קבוצת  TBIFליום  31בדצמבר :2014
יתרה ליום
בדצמבר 2014
)במיליוני אירו(

מטבע
הלוואות לזמן ארוך
ממקורות בנקאיים  EURוצמוד
EUR
ממקורות
שאינם  EURוצמוד
בנקאיים
EUR
.8.10.2

5.8

6.28%

6.44%

2.5

4.95%

4.95%

להלן פרטים אודות אשראי והלוואות בריבית משתנה של קבוצת :TBIF
מנגנון השינוי

.8.10.3

31

ריבית
ממוצעת ריבית אפקטיבית
)משוקללת(

סכום האשראי ליום
 31שיעור ריבית ממוצע
מיליוני
בדצמבר ) 2014ב
בסמוך למועד הדוח
אירו(

טווח הריבית

אירובור )(Euribor

3.77%-7.67%

4.8

6.27%

סופיבור )(Sofibor

) 4%+Sofiborלא פחות מ-
(4.95%

1

4.95%

מסגרות האשראי ויתרות אשראי מנוצלות
מסגרות האשראי העומדות לרשות קבוצת  TBIFמשתנות מעת לעת בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם הגורמים
המלווים השונים ,כאשר חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות בשעבודים )שעבוד תיקי אשראי בתחומי
הליסינג ,האשראי הקמעונאי והמשכנתאות( וחלק מותנות בעמידה בתניות פיננסיות.
לקבוצת  TBIFמסגרות אשראי כוללות שהסתכמו נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד דוח זה בסך של כ-
 5.4מיליון אירו וכ 5.3-מיליון אירו ,בהתאמה )כל מסגרות האשראי מובטחות בשעבודים( .יתרת מסגרת
האשראי שנוצלה נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח מסתכמת לסך של כ 5.3-מליון אירו וכ4.4-
מליון אירו ,בהתאמה.

.8.11

מיסוי
כל אחת מחברות קבוצת  KFSממוסה בהתאם לחוקי המס המקומיים במדינה בה היא פועלת .על  ,KFSוTBIF-

שהינן חברות אחזקה הולנדיות ,חלים חוקי המס בהולנד והוראות מתוקף אמנות שונות .לפרטים אודות חוקי
המס החלים על  KFSו TBIF-ראו ביאור  36לדוחות הכספיים וסעיף  13להלן.
.8.12

מגבלות ופיקוח בתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי
פעילות  TBIFבתחום הבנקאות והמימון החוץ בנקאי כפופה לרגולציה ענפה במדינות השונות בהן פועלת ,TBIF
אף על-פי שהיקף הרגולציה ומידת ההשפעה של הרגולטורים טרם הגיעו לרמה המקובלת במערב.
הבנק המרכזי של בולגריה ) (Bulgarian National Bankהינו הגוף המפקח על מוסדות האשראי הפעילים בבולגריה
ואחת ממטרותיו העיקריות היא לשמור על יציבות המערכת הבנקאית הבולגרית ועל פקדונות הציבור .פעילות
בתחום הבנקאות בבולגריה אפשרית רק לאחר קבלת רשיון מהבנק המרכזי .הבנקים מפוקחים על ידי הבנק
המרכזי באמצעות בחינת מצבם הפיננסי ומערכת ניהול הסיכונים .המדדים העיקריים אותם בוחן הבנק
המרכזי הינם הלימות הון ונזילות .במקרה של אי עמידה בדרישות המינימום של הלימות הון או נזילות רשאי
הבנק המרכזי לנקוט צעדים כנגד הבנק ,לרבות לקיחת הרשיון הבנקאי .בנוסף קובע הבנק המרכזי יחסי סף
בקשר להון מינימלי ,דרכי השקעה ,מגבלות לווה בודד ,הלבנת הון וכיו"ב .בבולגריה קיים חוק ביטוח פיקדונות
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לפיו מפקידים יפוצו עד תקרה של  100אלפי אירו במקרה של פשיטת רגל של בנק .נוסף על עריכת ביקורות
שנתיות ,הבנק המרכזי קובע דרישות דיווח מחברות אשראי ומגופים בנקאיים :סוגי הדוחות הינם רבים ומועדי
הדיווח נעים בין דוחות יומיים ,חודשיים ,רבעוניים ושנתיים.
הבנקים המרכזיים הבולגרי והרומני מפקחים על פעילותן של חברות אשראי לא בנקאיות במדינות אלו .חברות
העוסקות בתחום נדרשות לספק דיווחים כספיים לבנק המרכזי בבולגריה או ברומניה )לפי העניין( וכן לדווח על
עסקאות למאגר נתוני האשראי המרכזי .יצוין ,כי הדרישות הרגולטוריות מחברות לא בנקאיות הינן פחות
חמורות מאשר הדרישות מבנקים .הדבר אמור במיוחד לגבי דרישות הלימות הון ואיכות תיק האשראי.
סניף הבנק של  TBI Bankברומניה כפוף לדרישות הרגולטוריות של הבנק המרכזי הרומני בתחומים כמו הכרת
הלקוח ,נזילות ,הגנה על הלקוח וכיוצ"ב .בנושאים אחרים כגון :הפרשות לחובות מסופקים והלימות הון
הכפיפות הרגולטורית הינה לבנק המרכזי הבולגרי ,לאור העובדה שהסניף הוא חלק מבנק בולגרי.
 TBI Bankמחזיק בכל הרשיונות הדרושים ועומד בדרישות הרגולטוריות המקומיות מכל הבחינות המהותיות.
לפרטים נוספים בדבר דרישות ההון הרגולטוריות החלות על  TBIFראו ביאור  38לדוחות הכספיים של קרדן
.NV
לפרטים בדבר מגבלות על  TBIF ,KFSוחברות בבעלותן על פי עקרונות ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב ראו
סעיפים  15.1.5.4ו 15.1.5.5-להלן.
.8.13
.8.13.1

הסכמים מהותיים
הסכם רכישת מניות TBI Bank
ביום  4באפריל  ,2011התקשרה  TBIFבהסכם לרכישת  ,NLB Bankבנק בולגרי ,משני בנקיםSlovenia Banks :
 Nova Ljubljanska Bankaו Factor Bank-בתמורה לסך כולל של  15מליון אירו .ביום  28ביולי  2011הושלמה
העסקה כאמור לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים .בנובמבר  2011שונה שמו של הבנק ל.TBI Bank EAD-
בהתאם להסכם ,אחד מהבנקים המוכרים התחייב להמשיך ולהעמיד ל TBI Bank-קו אשראי בהיקף של כ15-

מליון אירו לתקופות הנעות בין  3חודשים ל 5-שנים .נכון למועד הדוח ,יתרת ההלוואה מהמוכרים היא כ1.3 -
מיליון אירו .לפרטים נוספים ראו ביאור  5לדוחות הכספיים של קרדן .NV
.8.13.2

הסכם מכירת TBI Credit

ביום  27באוקטובר  2014התקשרו  TBIFו) TBI Financial Services Bulgaria EAD-להלן" :המוכרת"( בהסכם עם
צד שלישי שאינו קשור לקרדן  NVו/או ל) TBIF-להלן" :הרוכש"( למכירת כל מניותיה של המוכרת בחברת TBI
 ,Creditהמחזיקה תיק אשראי צרכני לגביה ופעילות חוץ בנקאית נוספת וזכויות  TBIFמכוח הלוואות הבעלים
שהעניקה ל) TBI Credit-להלן" :הלוואת .("TBIF
בתמורה למכירת מניות  TBI Creditוהמחאת הזכויות מכוח הלוואות  TBIFל TBI Credit -התחייב הרוכש לשלם
בעצמו ו/או באמצעות  18TBI Creditל TBIF -ולמוכרת סך של כ 8.9-מיליון אירו 19בתוספת רווחים שיצטברו ל-
 TBI Creditבמהלך התקופה שמיום  1ביולי  2014ועד למועד השלמת העסקה )להלן" :התמורה"(.

 18על פי הוראות ההסכם ,על  TBI Creditלפרוע את החוב הקיים כלפי  TBIFבסכום השווה ל 150-אלפי אירו כפול מספר החודשים שמיום 1
ביולי  2014ועד למועד ההשלמה )להלן" :הרווח המוערך"( .כמו כן ,על  TBI Creditלשלם למוכרת עם סיום מחלוקת עם חברת האשראי את
ההפרש בין גובה החוב של  TBI Creditכלפי חברת האשראי המפורט בהסכם לסכום שישולם בפועל עד לסך של  400אלף אירו )להלן" :החוב
לחברת האשראי"( .המחלוקת עם חברת האשראי תנוהל ע"י המוכרת.
על אף האמור לעיל ,ככל שדירקטוריון  TBI Creditיקבל החלטה לפיה אין לו מקורות כספיים לביצוע התשלומים בגין הרווח המוערך
למוכרת ו/או ל TBIF -על פי ההסכם ,אזי הסכום שטרם נפרע ישא ריבית שנתית בשיעור של  7%החל ממועד ההשלמה ויפרע למוכרת
בתשלומים חודשיים שלא יפחתו מ 100 -אלף אירו בחודש בתוספת הריבית ממועד ההשלמה ועד לפירעון מלא של החוב )להלן" :החוב
הנותר"(.
 19התמורה בגין המניות שווה להפרש בין  8.9מיליון אירו לחוב המוקצה .החוב המוקצה משמעו ההפרש בין (1) :יתרת חוב  TBI Creditל-
 TBIFנכון ליום  30ביוני  2014ל (2) :סך השווה למחצית מהרווח המוערך בתוספת  400אלף אירו .על אף האמור לעיל ,אם החוב לחברת
האשראי יפרע עד למועד ההשלמה ,יתווסף לתמורה סך השווה לחוב לחברת האשראי.
בתוך  45ימים ממועד ההשלמה יערכו רו"ח המבקרים של  TBI Creditחישוב של תוצאות  TBI Creditבפועל במהלך התקופה שמיום  1ביולי
 2014ועד למועד ההשלמה )להלן" :הרווח בפועל"( .במידה וסכום הרווח בפועל יהיה גבוה מסכום הרווח המוערך תשלם  TBI Creditלמוכרת
את ההפרש בין הרווח בפועל לרווח המוערך .במידה וסכום הרווח בפועל נמוך מסכום הרווח המוערך אזי הזכות לקבל החוב הנותר בניכוי
הסכומים ששולמו בגינו תומחה לרוכש ללא תמורה נוספת והמוכרת תשיב לרוכש את ההפרש בין הסכומים שקיבלה לרווח בפועל.

83

הסכם המכר כולל מצגים של המוכרת כמקובל בעסקאות מסוג זה ,כגון התאגדות וסמכות להתקשר בהסכם,
היות המניות הנמכרות נקיות וחופשיות ,מצבה של  ,TBI Creditדוחות כספיים ,הליכים משפטיים ,מיסוי,
רישיונות ,היתרים ,עמידה בדרישות החוק ,וכיוצ"ב.
כן כולל ההסכם התחייבות של המוכרת לשיפוי הרוכש בגין מצגים מוטעים ו/או הפרת התחייבויות המוכרת
המוגבלת בסך של עד  8.9מיליון לתקופה של  18עד  24חודשים ולסכום שיפוי מינימאלי של  50אלף אירו
לתביעה או לקבוצה של תביעות קשורות ו 100-אלף אירו לכלל התביעות במצטבר.
ההסכם כולל התחייבות של הרוכש לשנות את שם  ,TBI Creditבתוך  3חודשים ממועד ההשלמה ,לשם שלא
יכלול את רצף האותיות  .TBIכן כולל ההסכם הוראות לפיהן במהלך שנתיים לאחר מועד ההשלמה TBI Credit
תמשיך לקבל שירותים ומוצרים פיננסים בהיקפים דומים מ TBI Bank-ומחברות הקשורות למוכרת ,וכן תיתן
עדיפות להצעות של  TBI Bankוחברות קשורות למוכרת אלא אם הצעות מתחרות יהיו עדיפות על הצעות
שיתקבלו מ TBI Bank-או חברות קשורות למוכרת.
ביום  11בפברואר  2015הושלמה העסקה והמוכרת קיבלה תמורה כוללת בסך של כ 10-מיליון אירו.
.8.14

הסכמי שיתוף פעולה
לפי תנאי הזיכיון של אויס אוקראינה בנוגע למותג " ,"AVISשניתן לה על-ידי ,Avis Europe Holdings Limited
 TBIFאינה רשאית להיות מעורבת בליסינג תפעולי של כלי רכב וכן בהשכרת כלי רכב שלא באמצעות ","AVIS
למעט בבולגריה ,רומניה ,רוסיה וטורקיה .כמו-כן ,התחייבו  TBIFוקרדן רכב להציע ל AVIS-אוקראינה
להשתתף בכל הזדמנות עסקית הקשורה לפעילות ליסינג תפעולי והשכרת כלי רכב לטווח קצר במזרח אירופה
וכן התחייבו שלא להתחרות בעסקי  AVISאוקראינה ,הקיימים והעתידיים ,בשווקים בהם היא פעלה במועד
חתימת ההסכמים ובהם תפעל בעתיד.
במהלך חודש יוני  2013התגבשו הסכמות בין קרדן רכב )אשר מוחזקת על ידי קרדן ישראל 20וחברת המזרח
לאחזקות בע"מ( ל TBIF -לפיהן תרכוש קרדן רכב את זכויותיה של  TBIFבאוויס אוקראינה )כ (66%-בתמורה
לכ 8.6-מיליון דולר ובנוסף תערוב קרדן רכב לפירעון הלוואות הבעלים שנתנה  TBIFל VIP-בסכום כולל של כ5-
מליון דולר .אולם ,משלא נתקבל אישור  Avis Europe Holdingsלביצוע העסקה ,ביטלו הצדדים את הסכמותיהם.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים שפרסמה קרדן  NVמיום  11ביוני  2013ומיום  18בנובמבר ) 2013מס'
אסמכתא 2013-01-061329 :ו ,2013-01-194277 -בהתאמה( ,אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך
ההפניה.
 TBIFממשיכה לפעול לאיתור רוכש לאחזוקתיה ב) VIP-פעילות  AVISבאקראינה( ,דבר התואם את
האסטרטגיה של  TBIFלהתמקד בתחומי הליבה שלה  -שירותים פיננסיים בבולגריה ורומניה .עם זאת ,לנוכח
המצב באוקראינה TBIF ,מעריכה כי עד לשיפור המצב הפיננסי והגיאו-פוליטי באוקראינה היא תתקשה
באיתור רוכש לפעילות  AVISבאוקראינה.21

.8.15

הליכים משפטיים
 KFSו TBIF-אינן צד להליכים משפטיים מהותיים אשר מהווים  10%או יותר מהרכוש השוטף שלהן.

מתוך התמורה סך של כ 2.795-מיליון אירו )להלן" :זכויות האג"ח"( ישולם ע"י הרוכש ל TBI Credit-בתמורה להמחאת זכויות TBI Credit

בזכויות האג"ח למוכרת.
 20קרדן ישראל נשלטת )בעקיפין( ע"י בעלי השליטה בקרדן .NV
 21האמור בפסקה זו כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של קבוצת  KFSועל המצב הכלכלי
באוקראינה .הערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית מהצפוי ,כתוצאה מכך
שימצא גורם שיהיה מעוניין ברכישת אויס אקראינה עף אף המצב הפיננסי וחוסר הוודאות הגיאופוליטי באקראינה וכיוצ"ב.
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.8.16

יעדים ואסטרטגיה עסקית
האסטרטגיה של קבוצת  KFSהינה יצירת ערך לבעלי המניות באמצעות פעילות בסקטור הפיננסי של מדינות
נבחרות במרכז-מזרח אירופה ובמדינות ברית המועצות לשעבר KFS .מעוניינת לפעול כספקית שירותים
פיננסיים בנקאיים במדינות בהן היא פעילה ,והיא מתמקדת בהשגת צמיחה בטווח הבינוני-ארוך .בשנים
האחרונות ביצעה קבוצת  KFSשורה של מכירות של פעילויות ,לרבות מכירת חברת הבת  ,TBIHהפעילות
האוקראינית תחת המותג  VABוכן מכירת פעילות הבנקאות ברוסיה אשר בוצעה באמצעות ,Sovcom Bank
והושלמה בשנת  .2012בשנת  2014נכנסה  TBIFלהסכם למכירת הפעילות החוץ בנקאית הבולגרית כמפורט
בסעיף  8.13.2לעיל .כמו כן פועלת  TBIFלאיתור רוכש לאחזוקתיה ב) VIP -פעילות  AVISבאוקראינה( .לאחר
המכירות כאמור ,מתמקדת פעילותה של  TBIFבפעילות תחת הפלטפורמה הבנקאית בבולגריה וברומניה.
העקרונות הבאים מנחים את קבוצת  KFSמבחינה אסטרטגית:

.8.16.1

פיתוח והרחבת תחומי הפעילות של קבוצת  KFSבתחום הבנקאות והאשראי הקמעונאי במדינות הפעילות
הנוכחיות ,וזאת על בסיס הפלטפורמה של .TBI Bank

.8.16.2

ניהול על-ידי אנשי מקצוע מקומיים :הנהלה ,עובדים וספקים ,תוך תיאום ,פיקוח וניהול-על של מטה TBIF

הממוקם בהולנד.
.8.16.3

הקמת ותחזוק מערכת שיווק נרחבת בכל אחת ממדינות היעד :סניפים ,נקודות מכירה וגיוס פקדונות.

.8.16.4

יצירת ותחזוק מותגים חזקים במדינות הפעילות.

.8.16.5

הטמעת כלי ניהול וטכנולוגיה ברמות מערביות בחברות קבוצת .TBIF

.8.17

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
 TBIFממוקדת בפעילותה ברומניה ובבולגריה .בכוונת  TBIFלהקדיש את שנת  2015להתמקדות בפעילות
העסקית הקיימת ,צמיחתה וחיזוקה באמצעות המשך אינטגרציה של הפעילות הרומנית תחת הפלטפורמה של
 ,TBIF .TBI Bankכאמור ,גם פועלת לאיתור רוכש לאחזוקותיה בפעילות  AVISבאוקראינה .עם זאת לנוכח
המשבר הגיאו-פוליטי באוקראינה TBIF ,מעריכה כי עד לשיפור המצב הפיננסי והגיאו-פוליטי באוקראינה
תתקשה באיתור רוכש.22

.8.18

גורמי סיכון
פעילותה של קבוצת  TBIFמאופיינת בגורמי הסיכון הבאים:

.8.18.1
.8.18.1.1

סיכוני מקרו
המשבר בכלכלה העולמית ובמיוחד באירופה ומצבם הכלכלי של שווקי הפעילות של  - TBIFהאסטרטגיה
העסקית של  TBIFמבוססת על הערכותיה ביחס למגמות שוק ולמגמות כלכליות במדינות מרכז ומזרח אירופה
ובאוקראינה .התנאים הכלכליים בשווקים המתפתחים בהם פועלת  TBIFקשים לחיזוי ונתונים לתנודתיות.
ההצלחה והצמיחה של עסקי  TBIFתלויה בצמיחה הכלכלית במדינות ובשווקים שבהן היא פועלת .האטה
כלכלית במדינות אלו השפיעה בעבר ואף עלולה להשפיע בעתיד באופן מהותי לרעה על תוצאות  ,TBIFוכן על
הסיכויים להרחבת עסקיה .הרעה במצב הכלכלי הנוכחי באירופה עלול להשפיע מהותית לרעה על עסקי קבוצת
 TBIFובמיוחד להערים קשיים בכל הנוגע למימון התחייבויות וצמיחת עסקים .בנוסף ,עלייה בשיעורי האבטלה
וירידה בכוח הקנייה של המטבע עלולים להשפיע על איכות תיקי האשראי ועל התוצאות הכספיות.

 22האמור בפסקה זו כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של קבוצת  KFSוהמצב הכלכלי במדינות
בהן היא פועלת )בולגריה ,רומניה ואקראינה( .הערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות
מהותית מהצפוי ,כתוצאה ממשבר פיננסי נוסף במדיניות הפעילות של קבוצת  ,KFSמכך שההתאוששות הכלכלית במדיניות הפעילות של
קבוצת  KFSתהיה איטית יותר ביחס להערכותיה ולשנים הקודמות ,כתוצאה מהתערערות פוליטית במדינות בהן פעילה קבוצת  KFSו/או
התממשותן של כל ו/או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  8.18להלן.
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.8.18.1.2

.8.18.2

השקעות בשווקים מתפתחים  -קבוצת  TBIFפועלת בשווקים מתפתחים ושאינם יציבים ולכן חשופה לסיכונים
הנובעים מפעילות במדינות מתפתחות ,לרבות סיכונים מדיניים ,פוליטיים וצבאיים .אי יציבות פוליטית
וביטחונית במדינות בהן פועלת קבוצת  TBIFעלולה להשפיע על השווקים באותן המדינות ,לרבות על המצב
הכלכלי ועל יציבות המטבע המקומי וכתוצאה מכך ,להשפיע באופן מהותי לרעה על פעילות  TBIFועל תוצאות
פעילותה .החל משלהי שנת  2013קיימת אי-יציבות פוליטית באוקראינה ,שהחריפה במהלך שנת  ,2014על רקע
המתיחות המדינית-צבאית בין רוסיה לאוקראינה .כתוצאה מכך ,בשנת  2014הכלכלה האוקראינית התכווצה
וחל פיחות משמעותי בשער הגריבנה .כמו כן ,חלה ירידה בכמות התיירים באוקראינה .אירועים אלו השפיעו
בעבר ואף עלולים להשפיע בעתיד על תוצאות  ,TBIFוכן על התוכניות למימוש נכסים שאינם בליבת עסקי .TBIF
סיכונים ענפיים

.8.18.2.1

הסביבה הרגולטורית לשירותי בנקאות ,והשירותים הפיננסיים במדינות הפעילות של  - TBIFענפי הבנקאות
והשירותים הפיננסיים האחרים כפופים לחקיקה שעדיין איננה מפותחת ברמה המקובלת במדינות המערב.
בשווקי הפעילות של  TBIFהרשויות הרגולטוריות ובתי המשפט חסרי ניסיון ,באופן יחסי למערב ,ביישום
התקנות ,וקיים חוסר ודאות ביחס לפרשנותן .כמו-כן ,קיים חוסר ודאות רב ביחס לקנסות ולעונשים שרשויות
ההסדרה רשאיות להטיל בנסיבות אלה .שינויים בחקיקה כאמור עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי
קבוצת  ,TBIFמצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה.

.8.18.2.2

אישורים ורשיונות  -ענפי הבנקאות והשירותים הפיננסיים האחרים כפופים לחקיקה וכן לאישורים ורשיונות
מצדם של גופים רגולטוריים ,אשר עשויים להשתנות בשנים הקרובות .קיימת חוסר וודאות באשר למידת
יכולתה של קבוצת  TBIFלהמשיך ולשמור על האישורים והרשיונות הנדרשים לצורך פעילותה בעתיד ו/או
לעמוד בתנאיהם ,לרבות במקרה שישתנו .אי קיום הדרישות להחזקת אישורים ו/או רשיונות ,הפרת תנאי
מתנאי האישורים ו/או הרשיונות או כישלון בהשגת האישורים שיידרשו בעתיד עלולים להיות בעלי השפעה
מהותית לרעה על עסקיה של קבוצת  TBIFוכן לגרום לכך שקבוצת  TBIFלא תוכל לבצע את פעילויותיה ,כולן או
חלקן ,ואף לגרור קנסות ועונשים שיושתו על קבוצת .TBIF

.8.18.2.3

תלות במימון חיצוני וגידול בהוצאות המימון  -בנקים וחברות אשראי תלויים במקורות מימון חיצוניים על מנת
להתקיים ולהתפתח .קשיים בהשגת מימון חיצוני יפגעו באופן מהותי לרעה בתוצאות הבנקים וחברות המימון
של קבוצת  ,TBIFכמו גם בהתפתחותן .בנוסף ,גידול בהוצאות המימון עלול להשפיע על יכולתה של קבוצת TBIF
להתפתח בקצב הרצוי לה ולהשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של קבוצת  .TBIFלקבוצת  TBIFמערכי שיווק
ענפים במדינות בהן היא פועלת .מחסור במימון או גידול בהוצאות המימון עשוי להשפיע על יכולתה של קבוצת
 TBIFלנצל את יתרונותיה לאור פריסת מערכי השיווק שהקימה .לסיכוני ריבית בתחום הבנקאות והאשראי
הקמעונאי ,ראו סעיף  8.18.2.8להלן.

.8.18.2.4

סיכונים תפעוליים  -קבוצת  TBIFפועלת בהיקפים גדולים בתחומים שונים החושפים אותה לסיכונים
תפעוליים ,כגון :סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים ,טעויות אנוש ,הונאה והיעדר תהליכי
בקרה ובדיקה נאותים ,כגון מתן הלוואות לגוף או אדם פרטי שכוונתו להונות ולא לשלם את חובו או שלא יוכל
לשלם את חובו .טעויות אלה עלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על פעילותה של קבוצת  TBIFותוצאות
פעילותה.

.8.18.2.5

תחרות  -רבים מהמתחרים של  TBIFקשורים לגופים בינלאומיים גדולים או ממשלתיים ,והינם בעלי משאבים
כספיים וטכניים גדולים בהרבה מאשר אלו של חברות הבת של  TBIFולכן מסוגלים להקדיש משאבים רבים
יותר לפיתוח ,קידום ומכירת מוצריהם .התחזקות מתחרותיה של  TBIFעלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על
פעילותה של קבוצת  TBIFותוצאות פעילותה.

.8.18.2.6

סיכון אשראי  -תיק האשראי הינו מרכיב מהותי בדוח על המצב הכספי של  TBIFועל כן הרעה באיכות הלווים,
ביכולת הפירעון של לווים או בעמידת הלווים בהתחייבויותיהם עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על איכות
תיק האשראי ועל  .TBIFבנוסף ,לאור העובדה שהשווקים בהם פועלת  TBIFעשויים לעבור שינויים מהירים
נדרשת מ TBIF-תגובה מהירה לאימוץ מדיניות אשראי מתאימה .לכן ,קיים הסיכון כי הסכמי החיתום בהם
התקשרה  TBIFעובר לשינויים כאמור לא יספקו הגנה מלאה לאור השינויים ביכולת החזר האשראי.
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.8.18.2.7

סיכון בגין איכות בטחונות  -הרעה בשווי הביטחונות שהועמדו על ידי לווים של  TBIFכנגד האשראי שנטלו
עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על סיכויי גביית האשראי .בשווקים בהם קיימת האטה כלכלית שווי
הביטחונות נוטה להישחק ומימוש בעת הצורך עלול להיות בשווי נמוך ,דבר אשר עלול להשפיע על עסקי קבוצת
 ,TBIFמצבה הפיננסי ותוצאותיה הכספיות.

.8.18.2.8

סיכון ריבית  -תוצאות פעילות קבוצת  TBIFעלולות להיות מושפעות באופן מהותי לרעה משינויים בשיעורי
הריבית והשפעתם האפשרית על ערך נכסי והתחייבויות קבוצת .TBIF

.8.18.2.9

סיכון נזילות  -תוצאותיה של פעילות  TBIFעלולות להיות מושפעות באופן מהותי לרעה מאי יכולתה של קבוצת
 TBIFלספק את צרכי הנזילות ,זאת לאור אי הוודאות הקיימת לגבי זמינות המקורות ועלותם וכן לאור הסיכון
לפיו לקוחותיה של  TBIFיבצעו משיכת פיקדונות במועדים ובהיקפים לא צפויים.

.8.18.2.10

סיכון שערי חליפין  -שינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים בהם מתנהלים עסקיה של  TBIFעלולים
להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילותה ועל שחיקה בנכסיה ובהונה העצמי ,זאת בשל שינויים בשערי
החליפין בעקבות הפרש הקיים בין מטבע הנכסים מטבע ההתחייבויות ומטבע הדיווח.

.8.18.2.11

סיכון אינפלציה  -שחיקה בכוח הקניה של לקוחות הבנקים או חברות האשראי עלולה להשפיע באופן מהותי
לרעה על יכולת פירעון החוב של הלקוחות האמורים.

.8.18.2.12

תלות בקשרים עסקיים  -קבוצת  TBIFתלויה בין היתר ,בקשרים עם מפעילי מרכזים מסחריים קמעונאיים
וסוכני רכב .פגיעה בקשריה העסקיים של הקבוצה עלולה להשפיע על עסקי קבוצת  ,TBIFעל מצבה הפיננסי ועל
תוצאותיה הכספיות.

.8.18.2.13

תוצאות השקעותיהן של החברות הבנות של  - TBIFתוצאותיה של פעילות  TBIFמבוססות ,בין היתר ,על
תוצאות השקעותיהן של החברות הבנות של  TBIFהפועלות בתחום הבנקאות ואשר משקיעות כספים בנכסים
פיננסיים בהתאם למגבלות הרגולציה המקומית בכל אחת מהמדינות בהן פועלת קבוצת  .TBIFתנודתיות
וירידות בשווי הנכסים הפיננסיים האמורים עלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי קבוצת  ,TBIFמצבה
הפיננסי ותוצאותיה הכספיות.

.8.18.2.14

תמחור  -קיים סיכון שהעדר מידע ,מידע לא מדוייק או לא מהימן ישמש את קבוצת  TBIFבתמחור המוצרים.
הדבר עלול להוביל לתמחור יתר שיפגע בביקושים או בתמחור חסר שיביא להפסדים.

.8.18.2.15

ירידה בהיקפי הפקדונות  -הפקדונות שמפקידים לקוחות  TBI Bankמשמשים ,בין היתר ,למימון פעילות
קבוצת  .TBIFבהתאם ,ירידה בהיקפי הפקדונות ,עלולה להשפיע ,באופן מהותי ,על יכולתה של קבוצת TBIF
להתפתח בקצב הרצוי לה ולהשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של קבוצת .TBIF

.8.18.3

סיכונים כלליים

.8.18.3.1

דיווחים רגולטורים ,פיננסיים ומיסויים  -דיווחים פיננסיים ,מיסויים או רגולטורים בהם מחוייבות חברות
הקבוצה נדרשים לעמוד בדרישות רגולטוריות ולהיות מדוייקים ואמינים .אי עמידה בכללי הדיווח הרלוונטיים,
לרבות טענה בדבר היקף המידע הניתן בדיווחים האמורים עלול להביא לחשיפה לתביעות מרשויות שונות וכן
לתשלומים לא צפויים כגון תשלומי מס וקנסות.

.8.18.3.2

הונאות ופעילות בלתי חוקית  -הסיכון כי הונאות ופעילויות לא חוקיות שעלולות להיות מבוצעות על ידי
מנהלים ,עובדים או צדדים שלישיים אחרים יחשפו את  TBIFלהפסדים ולפגיעה במוניטין.

.8.18.3.3

מערכות מידע וגישה למידע  -הסיכון כי מערכות המידע של קבוצת  TBIFלא מתאימות לתמוך בפעילות נוכחית
ועתידית ברמה ראויה של יעילות ושליטה .בכלל זה טמון הסיכון כי העדר הגנה ראויה על המידע יאפשר גישה
של גורמים בלתי מורשים למידע רגיש וכי הגבלה מוגזמת של הגישה תמנע מעובדים לבצע את מטלותיהם
כראוי.
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.8.18.4

להלן הערכות  ,KFSו TBIF-לגבי סוגם ומידתם של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על עסקי :TBIF
מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה
השפעה
השפעה
קטנה
בינונית
גדולה

גורם הסיכון
סיכוני מקרו
המשבר בכלכלה העולמית ובמיוחד באירופה ומצבם הכלכלי של
שווקי הפעילות של TBIF
השקעות בשווקים מתפתחים
סיכונים ענפיים
הסביבה הרגולטורית לשירותי בנקאות והשירותים פיננסיים
במדינות הפעילות של TBIF
אישורים ורשיונות
תלות במימון חיצוני וגידול בהוצאות המימון
סיכונים תפעוליים
תחרות
סיכון אשראי
סיכון בגין איכות בטחונות
סיכון ריבית
סיכון נזילות
סיכון שערי חליפין
סיכון אינפלציה
תלות בקשרים עסקיים
תוצאות השקעותיהן של החברות הבנות של TBIF
תמחור
ירידה בהיקפי פקדונות
סיכונים כלליים
דיווחים רגולטורים ,פיננסיים ומיסויים
הונאות ופעילות בלתי חוקית
מערכות מידע וגישה למידע
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X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

.9
.9.9

תיאור תחומי התשתיות  -תחום פעילות פרויקטים ותחום השקעה בנכסים
כללי
קרדן  NVפעילה בתחום התשתיות באמצעות  ,)"Tahal International"( Tahal Group International BVחברה
בשליטתה של קרדן  1)98.43%( NVובאמצעות  )"Tahal Group"( Tahal Group BVוTahal Group Assets BV-
(" )"Tahal Assetsחברות בנות בבעלות מלאה של .Tahal International
קבוצת תהל הינה קבוצת הנדסה בינלאומית מובילה ,המתמחה בתכנון וביצוע פרויקטים של תשתיות ובבעלות על נכסים
הקשורים בעיקר בטיפול במים ,בשפכים ובחקלאות .קבוצת תהל פועלת בכ 25-מדינות בארבע יבשות שונות  -אסיה (בעיקר
בסין ,בהודו ובישראל) ,אפריקה ,אירופה (מזרח אירופה) ואמריקה (דרום אמריקה).
פעילות קרדן  NVבתחום התשתיות מחולקת לשני תחומי פעילות ,אשר מוצגים כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים של
קרדן  ,NVכדלהלן:
תחום פעילות הפרויקטים ,Tahal Group :באמצעות חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ (להלן" :תמי") וחברות בנות
וקשורות נוספות ,עוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי ופיקוח ובביצוע והקמה של פרויקטים בתחומי משאבי מים ואספקת
מים ,טיפול במים ובשפכים ,התפלת מים ,הנדסת סביבה והנדסה אזרחית ,הטמנת פסולת ,גז טבעי וחקלאות.
תחום השקעה בנכסים Tahal Assets :הינה חברת אחזקות המשקיעה בנכסים מניבים בעיקר בתחום תשתיות מים וביוב,
כגון :מתקני טיפול בשפכים ומים וזיכיונות לתפעול ותחזוקה של רשתות מים עירוניות ולהפעלת מתקן התפלה .בחודש
ינואר  2014התקשרה  Tahal Assetsבהסכמים למכירת מלוא החזקותיה בKardan Water International Group (HK) Ltd.-
(להלן ,)"KWIG HK" :חברה המחזיקה בעיקר הנכסים המניבים בתחום ההשקעות בנכסים ,לצד שלישי שאינו קשור
לקרדן  NVאו לקבוצת תהל .ביום  6במרץ  2015הושלם החלק הראשון של העסקה במסגרתו נמכרו לצד השלישי מניות
המהוות  75%מהונה המונפק של  .KWIG HKהחלק השני של העסקה במסגרתו תימכרנה יתרת ההחזקות בKWIG HK-
(המהוות  25%מהונה המונפק של  )KWIG HKצפוי להתקיים לא יאוחר מיום  30ביוני  .2015לפירוט בדבר הסכם למכירת
החזקות  Tahal Assetsב KWIG HK -ראו סעיף  9.27.4להלן .בעקבות עסקה זו ,צפוי תחום התשתיות  -השקעה בנכסים,
להצטמצם באופן משמעותי וייתכן כי בעתיד לא יהווה עוד תחום פעילות נפרד.

 1יתרת הונה המונפק והנפרע של  Tahal Internationalמוחזק על ידי נאמן בנאמנות על פי תנאי סעיף  102ועבור עזבונו של מר ליפקין שחק.
לפרטים נוספים ראו סעיף  9.20.6.2להלן וכן באור  19לדוחות הכספיים.
89

.9.9.9

להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של קבוצת תהל בחברות בנות וקשורות עיקריות ,נכון למועד הדוח:
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.9.9

מידע כללי על תחום פעילות הפרויקטים ותחום פעילות השקעה בנכסים
תחום פעילות הפרויקטים ותחום פעילות השקעה בנכסים ,יקראו להלן יחד בסעיף זה" :תחומי הפעילות" ,אלא אם כן
נאמר מפורשות אחרת.
לתחומי הפעילות מאפיינים דומים בכל הנוגע למגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של תחומי
הפעילות וכן ביחס למידע נוסף על תחומי הפעילות דוגמת הון אנושי וכיו"ב .בשל הדמיון במאפיינים ,התיאור בפרק זה
של תחומי הפעילות ייעשה במאוחד ,אלא אם צוין מפורשות אחרת.

.9.9.9

כללי  -שוק המים
שוק המים במדינות המתפתחות ,שבו מתרכזת עיקר פעילות קבוצת תהל (הובלה ואספקת מים ,טיפול במים ובשפכים
ורשתות מים וביוב) הינו שוק שנמצא בצמיחה מתמדת ,בין היתר ,לאור הגידול בביקוש למים שהינו כפול משיעור הגידול
באוכלוסייה בעולם ,2היתירות הנמוכה של תשתיות המים הקיימות ושינויים ברגולציה.
הגורמים העיקריים המשפיעים על הגידול בביקוש למים הינם גידול באוכלוסיית העולם ,שינוי אקלים ,גידול בכמות
האוכלוסייה המקבלת שירותים מוניציפליים במדינות מתפתחות וגידול בביקוש ובשימוש במים על ידי מגזרי החקלאות
והתעשייה.
על פי ההערכות ,3בשנת  2030יעלה ביקוש המים העולמי על קיבולת תשתית המים הקיימת .על מנת לעמוד בגידול
המוערך נדרש גידול בהשקעה בתשתיות המים של כ 40%-בממוצע עולמי וכ 50%-במדינות המתפתחות  -השקעה
המוערכת בסך של כ 22-טריליון דולר בין השנים  2005עד  .2030מחצית מההוצאות הנ"ל ידרשו לפיתוח תשתיות כלליות
הכוללת ,בין היתר ,הנחת צינורות ,אחסון ,טיפול במים וטיפול בשפכים.
בניסיון לעודד חיסכון במים ,בשנים האחרונות ישנה מגמה של תמיכת הרגולטורים בהעלאת מחירי המים לשתייה.
עליית מחירי המים מעודדת נותני שירותים פרטיים להשקיע בתשתיות המים ,דבר שעשוי לגרום לשינוי באחד ממאפייני
תחום תשתיות המים מהשקעות ממשלתית להשקעות פרטיות.
בנוסף ,מודעות למניעת זיהום סביבתי מחד גיסא ,והצורך במים אלטרנטיביים לחקלאות (קולחין) מאידך גיסא ,הביאו
לקידום רגולציה בתחום הטיפול במי ביוב ומכאן ,לעליה בדרישות ובצורך במתקנים מסוג זה ,ובין היתר להקמת
מערכות איסוף ומתקני טיפול בביוב ולמפעלי איגום והפצה של קולחין.
יצויין כי אופן ההתמודדות עם הביקוש העולה למים משתנה בין מדינות ואזורים שונים בהם פועלת קבוצת תהל.

.9.9.9

כללי  -שוק החקלאות
פעילות נוספת שמבצעת קבוצת תהל במסגרת תחום הפעילות הינה ,תכנון וביצוע פרויקטים של פיתוח חקלאי וייצור
מזון ,וזאת ,בין היתר ,לאור הפערים בשוק זה בין הביקוש להיצע וההערכות בדבר המשך העליה בביקוש למזון
ולפתרונות פיתוח מיקרו כלכלי של אזורים במדינות מתפתחות.
גידול באוכלוסיה הוא הגורם העיקרי לעליה בביקוש למזון .נכון לדצמבר  2014מוערכת אוכלוסיית העולם בכ7.2 -
מיליארד בני-אדם .על פי ההערכות 4עד לשנת  2050תגדל אוכלוסיית העולם לכ 9-מיליארד בני-אדם (גידול ממוצע של כ-
 1.1%בשנה; תוספת של כ 70 -מיליון נפש בשנה) ,כאשר עיקר הגידול המוערך הינו במדינות העולם השלישי .כפועל יוצא
מכך ,הערכות הגופים הבינלאומיים (כגון האו"ם וארגון המזון והחקלאות ( 5))FAOהינן כי עד לשנת  2050ידרש גידול של
כ 70%-בתוצרת החקלאית ,אשר יכלול ,בין היתר ,גידול של כ 1 -מיליארד טון בחיטה ,אורז ודגנים אחרים וגידול של כ-
 200טונות בשר בקר ובעלי חיים אחרים.

http://www.fao.org/nr/solaw/en 2
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_future 3
 ;"World Agriculture Towards 2030/2050" 4מקורwww.fao.org/economic/esa :
 5ראו ה"ש .4
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במקביל לגידול באוכלוסית העולם ישנה מגמה של עליה ברמת החיים ,בהכנסה הפנויה למשק בית ובצריכת מזון .כפועל
יוצא מכך ,צריכת המזון לנפש בעולם נמצאת בעליה מתמדת .6התחזיות לעשור הקרוב מצביעות על המשך מגמות הגידול
הנ"ל ,במיוחד במדינות המתפתחות ) (Developing Countriesבאסיה ,אפריקה ,מזרח אירופה ודרום אמריקה שבהן
פעילה קבוצת תהל.
על אף העליה ברמת החיים ובצריכת המזון ,חלק משמעותי מהאוכלוסיה במדינות המתפתחות עדין סובל מחוסר בטחון
תזונתי .7בין השנים  2012-2014נמצאו ברחבי העולם כ 900 -מיליון בני אדם (המהווים כ 11% -מאוכלוסיית העולם)
במצב של תת תזונה כרוני ,כאשר במדינות המתפתחות השיעור מתקרב ל.815% -
לאור המגמות הנ"ל ,ההערכה היא כי במהלך שלושת העשורים הקרובים יגדל הביקוש למזון ,בכלל ,ולמזון עתיר הון
ומעובד ,בפרט .בהתאם ,יחול גידול ממוצע של כ 0.9% -לשנה במגזר החקלאות.9
בד בבד עם הגידול בצריכת המזון ,הביקוש למזון מלווה בשינויים מבניים משמעותיים :הרגלי התזונה עוברים מהעדפות
לדגנים ושורשים להעדפות למוצרי בע"ח ,פירות ,ירקות ,ושמנים צמחיים  -מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר ,הדורשים
ידע ,הון וטיפול תעשייתי .10בנוסף (ובמקביל לתהליכי העיור) ,ישנו גידול בדרישה למוצרים מעובדים הנמכרים ברשתות
מזון גדולות ובין לאומיות .11תהליכים המאיצים גם הם את ההשקעות הפרטיות בחקלאות.12
בנוסף לאמור לעיל ,ההערכות הן כי לתעשיית החקלאות ,יותר מכל תעשייה אחרת ,פוטנציאל להפחתת העוני ולעליה
בצמיחה הכלכלית של המדינות המתפתחות .13על פי ההערכות ,גידול בתעשיית החקלאות במדינות המתפתחות יביא,
בסבירות גבוהה ,לשיפור ברמת החיים במדינות אלו .בין היתר ,לאור מגמות אלו השקיעה ה( IFC -חברה בקבוצת הבנק
העולמי) בתעשיית החקלאות ברחבי העולם בחמש השנים האחרונות כ 4-מיליארד דולר.14
מגמות בפיתוח החקלאות
הגידול בהיקפי הייצור החקלאי בעולם נובע מגידול ביבולים ובתנובה ,הרחבת השטח הפיזי המעובד ושיפור
באינטנסיביות הגידולים (שיפורים טכנולוגיים מוסיפים מחזורי גידול) ,המאפשרים להגדיל את כמות היבול מכל שטח
חקלאי.15
על פי התחזיות ,16בעשור הקרוב ( 2015עד  )2024יחול גידול של כ 20%-בשטחים המיועדים לגידולים חקלאיים ,גידול של
כ 20%-עקב הגידול בעצימות (אינטנסיביות) ,וגידול של כ 80% -ביבולים ובתוצרת עקב פיתוחים ושיפורים טכנולוגיים
(מתוכם במדינות המתפתחות יגדל השטח הראוי לעיבוד חקלאי בכ 107 -מיליון הקטר 17והיקפי הקציר יגדלו בכ130 -
מיליון הקטר עקב גידול באינטנסיביות .)18לכך יש להוסיף צמיחה עקב הגדלת הידע של החקלאים ,הדרכה ושיפור
בשיטות הניהול  -תחומים בהם יש לתהל ידע וניסיון מצטבר רב.

 6בשנים האחרונות עלתה הצריכה לאדם (המבוטאת בקילו-קלוריות/לנפש/ליום) מממוצע עולמי של  2,370ק"ק ליום ליותר מ 2,770 -ק"ק
ליום כיום ,כאשר ההערכה היא כי העליה תימשך גם בשנים הבאות.
 7ביטחון תזונתי מוגדר כמצב שבו לכל האנשים ,בכל רגע נתון ,יש גישה פיזית ,כלכלית וחברתית לתזונה מספקת ,בריאה ,בטוחה ומזינה.
 ;"The State Of Food Insecurity In The World " 8מקורwww.fao.org/3/a-i4030e.pdf2014 :
;"World Agricultural Development Indicators" 9
מקורhttp://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development#tp_wdi :
.www.fao.org/economic/esa 10
 11ראו ה"ש .8
 12ראו ה"ש .10
 13ביבשת אפריקה ,מהווה התוצרת החקלאית כמעט מחצית מהתמ"ג ,כאשר המגזר החקלאי מעסיק כ 60%-מכוח העבודה.
http://www.themarker.com/wallstreet/1.1971044 14
 15ראה ה"ש .10

www.fao.org/docrep/012/ak542e/ak542e00.htm 16
 17הקטר שווה  10דונמים.
 ;"World Agriculture Towards 2030/2050" 18מקורhttp://www.fao.org/docrep/009/a0607e/a0607e00.HTM :
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על מנת לעמוד בתחזיות הנ"ל ידרשו הממשלות במדינות המתפתחות להגביר את ההשקעות בתשתיות (מים ,השקיה,
תעשיה ,חדשנות) כדי להגביר את הפרודוקטיביות של תעשיית החקלאות .בנוסף ,ידרשו מקורות מימון נוספים כמו
השקעות ישירות ( )direct external investmentשל המדינות המפותחות ,גופים פיננסיים והשקעות פרטיות במיזמים
חקלאיים .מגמה זו באה לידי ביטוי כבר עכשיו וצפויה להתגבר.19
ההתפתחויות הצפויות בתחום החקלאות יכללו 20בין היתר :פיתוח פרויקטים גדולים בשיטת  ,EPCהכוללים תכנון ,רכש,
הקמה והפעלה של יחידות לייצור מזון; פיתוח ,יישום ושימוש בטכנולוגיות חדשות ( )state of the artלחסכון במים ,ייעול
ההשקיה ,דישון ,תזונה ,בקרת השקיה ,בקרת אקלים וניהול המשק החקלאי; דגש על פרויקטים אינטגרטיביים הכוללים
שרשרת ערך מוסף ורווחיות (פרויקטים הכוללים עיבוד התוצרת ,אריזה ,קירור ,תעשיה ושיווק); ביצוע פרויקטים
מורכבים הכוללים שילוב של פתרונות בתחום פיתוח מקורות מים ,אספקת מים ופתרונות חקלאות והשקיה (תחומי
הליבה של תהל); שיפור והגברת היצור החקלאי במשק המשפחתי תוך הגברת ההשקעות ,שדרוג הטכנולוגיות ושיפור
הידע וההדרכה לחקלאי; שינוי במקורות המימון ובמודלים הפיננסיים  -השחיקה בשוק האשראי הממשלתי והמחסור
באמצעי מימון ממשלתיים מחד ,וההשקעה הישירה ( )direct external investmentשל המדינות המפותחות ,גופים
פיננסיים והשקעות פרטיות במיזמים חקלאיים במדינות מתפתחות ,מאידך ,צפויים להמשיך ולהתגבר .כמו כן ,מיזמים
מסוג  PPP ,EPCו( BO -בניה והפעלה) ,אשר תהל פועלת על פיהם ,צפויים לגדול; וכן שילוב החקלאות בפתרונות פיתוח
כפרי משולב ) )integrated rural developmentהכוללים תשתיות ,היבטים חבריים ,חינוך ,בריאות ,תעשיה ,שירותי ציבור
וחברה ,שיווק ומכירות.

.9.9.9
.9.9.9.9

סביבה גיאוגרפית
תחום פעילות פרויקטים
חלק מהותי מפעילותה של קבוצת תהל בתחום הפרויקטים (באמצעות  )Tahal Groupמתבצע במדינות אפריקה ,בעיקר
בגאנה ובאנגולה ,ובמזרח אירופה ,בעיקר ברוסיה ובסרביה.21
גאנה  -בשנת  2007נתגלו בגאנה מרבצי נפט משמעותיים ,בעקבותיהם חל שיפור בכלכלת גאנה .22ההערכות הן כי הירידה
במחירי הנפט תצמצם את הצמיחה הצפויה של גאנה .עם זאת ,לאור העובדה כי לגאנה ענפי יצוא משמעותיים נוספים כגון
פנינים ,אבני חן ,מתכות יקרות ומוצרים אורגניים ,המהווים כ 56% -מכלל היצוא שלה ,ההערכות הן כי על אף הירידה
במחירי הנפט כלכלת גאנה תישאר יציבה (בפרט ביחס למדינות אחרות אשר חלק משמעותי מהכלכלה שלהן מבוסס על
רווחי הנפט) .23בשנים האחרונות ישנה מגמה של השקעה בגאנה בתחומי החינוך ,נדל"ן ,ביטוח ,פיננסים ,מלונאות
ותקשורת ,כאשר חלק מההשקעות מבוצעות ע"י קרנות השקעה מקומיות ובינלאומי כדוגמת Development Partners
 Internationalו.Actis-
בתחום התכנון קבוצת תהל פעילה בגאנה מזה זמן וביצעה מספר פרויקטי תכנון מרכזיים במדינה .כמו כן ,לקבוצת תהל
שני פרויקטי ביצוע (הכוללים מרכיב תכנוני) בגאנה ,הנמצאים בשלבי ביצוע שונים ,בהיקף כולל של כ 117-מיליוני אירו.
פרויקט נוסף של תכנון וביצוע שיקום והרחבה של מערכות אספקת מים ,בהיקף כולל של כ 57-מיליוני אירו ,הושלם ,נמסר
ללקוח בשנת  2014ונמצא בתקופת הבדק .מכירות תהל ללקוחות בגאנה בשנת  2014הסתכמו בכ 38-מיליוני דולר .בנוסף
לפרויקטים הנ"ל ,קבוצת תהל פועלת לשיווק פרויקטים נוספים בגאנה ,בין היתר בתחום החקלאות והקמת מערכות
אספקת מים אזוריות ומקומיות.

 19ראו ה"ש .8
 20ראו ה"ש .18
 21נכון למועד דוח זה לקבוצת תהל פרויקט תכנון וביצוע אחד בסרביה ,אשר מבוצע עבור לקוח שאינו גוף סרבי ואשר עבורו מבוצעים
פרויקטים נוספים מחוף לסרביה .בהתאם ,סעיף זה אינו כולל תיאור של הכלכלה בסרביה.
22

.World Bank, Data by country

.Economist Intelligence Unit, Ghana One Click Report, Dec 2014 23
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אנגולה  -אנגולה הינה יצואנית הנפט השנייה בגודלה ובעלת הכלכלה השלישית בגודלה באפריקה .24בעשור האחרון ,מאז
הסתיימה מלחמת האזרחים ,חל שיפור בכלכלת אנגולה כאשר הצמיחה הריאלית הסתכמה בממוצע ביותר מ 1%-לשנה.
על אף השיפור היחסי ,אנגולה מדורגת במקום ה 148-מתוך  187מדינות במדד הפיתוח האנושי ( )HDIשל האו"ם .25לאור
העובדה כי כלכלת אנגולה נסמכת על מגזר הנפט (המהווה כ 98% -מכלל היצוא של אנגולה) היא חשופה לתנודתיות
במחירי הנפט העולמיים .לנוכח התלות המוחלטת במגזר הנפט ,כמו גם הירידה במחירי הנפט ,קבוצת תהל פועלת לאיתור
ופיתוח מגזרים ותחומים נוספים שפיתוחם יביא לשיפור הכלכלה האנגולזית ולצמצום התלות במגזר הנפט.
קבוצת תהל פעילה באנגולה מזה מספר שנים וכבר ביצעה מספר פרויקטים חשובים ובכלל זה הכנת תכנית אב לאומית
לפיתוח רצועת החוף .כמו כן ,קבוצת תהל מבצעת כיום פרויקט של הקמת יישוב חקלאי חדש באזור קימינה .פרויקט זה
כולל הקמת תשתיות לאספקת מים וחשמל ,בניית בתי מגורים ,מרכז לוגיסטי ,מבני קהילה שונים (בתי ספר ,מרפאה
ומגרש ספורט) וכן פיתוח חקלאי אזורי .היקף הפרויקט הינו כ 143-מיליון אירו ,והוא נמצא בשלב מתקדם של ביצוע.
בנוסף ,קבוצת תהל נמצאת בשלבים ראשונים של פרויקט ביצוע מרכז חלוקת מים בלואנדה בהיקף של כ 8.7-מיליוני דולר.
פרויקט ביצוע נוסף להקמת מערכת מים לארבעה אזורים בלואנדה (עיר הבירה של אנגולה) הושלם ונמסר ללקוח בסוף
 2012כאשר שלב הבדק הסתיים בסוף שנת  .2013בנוסף ,קבוצת תהל נמצאת בתהליכי פיתוח של פרויקטים נוספים
במדינה ,בין היתר בתחום פיתוח חקלאי אזורי והקמת מערכות אספקת מים איזוריות ובתחום פינוי והטמנת פסולת
מוצקה ורואה בפעילות באנגולה פוטנציאל גדול לפרויקטים ארוכי טווח .מכירות תהל ללקוחות באנגולה בשנת 2014
הסתכמו בכ 37-מיליוני אירו.
רוסיה  -רוסיה הינה אחת הכלכלות הגדולות בעולם המאופיינת במשאבי טבע (נפט גז ,מינראלים ויהלומים) ,במידת
מעורבות גדולה של הממשלות (המרכזית והמקומיות) ובהסתמכות רבה על הכנסות מאנרגיה כמנוע צמיחה .בעקבות
המתיחות המדינית-צבאית הגבוהה ביחסי רוסיה ואוקראינה החל מסוף שנת  2013כמו גם הירידה הניכרת במחירי הנפט,
וההרעה ביחסים עם ארה"ב והאיחוד האירופאי אשר הביאו להטלת סנקציות כלכליות על מגזרים ברוסיה ,במהלך שנת
 2014חלה הרעה משמעותית במצבה הכלכלי של רוסיה .הרעה זו גרמה ,בין היתר ,לפיחות מואץ של שער חליפין
הרובל/דולר ארה"ב .למרות המצב הכלכלי ברוסיה ,נמשכת ההשקעה של גופים ממשלתים ומוניציפליים בשיקום תשתיות
המים והביוב בערים השונות ,אם כי בקצב איטי יותר מאשר בעבר .להערכת תהל למרות העליה ברמת הסיכון של הכלכלה
הרוסית ,קיים פוטציאל להגדלת פעילותה בשוק הרוסי ,בעיקר בתחום הטיפול במים ובשפכים.
קבוצת תהל מבצעת פרויקט תכנון וביצוע של קו טיפול בבוצה במכון טהור שפכים בעיר איבנובו בהיקף כולל של כ751-
מיליון רובלים (נכון לתאריך הדוח כ 11-מיליון אירו) .כמו כן ,בשלהי שנת  2014קבוצת תהל התקשרה בהסכם לתכנון
והקמה של מתקן טיפול במים ומערכות שאיבה בעיר יקוצ'ק שברוסיה ,בהיקף כולל של כ 3.6-מיליארד רובלים (כולל
מע"מ) (נכון לתאריך הדוח כ 52.46-מיליון אירו) שביצועו צפוי להמשך כ 40-חודשים.
ההערכות קבוצת תהל והמידע המובא לעיל בנוגע לצפי פעילות קבוצת תהל באפריקה וברוסיה בשנים הקרובות הינו
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות והכרות הנהלת קבוצת תהל את השוק במדינות
אילו .ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי,
כתוצאה משינויים במדיניות הממשל במדינות אילו ,שינויי מאקרו במדינות אילו ,כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של הרעה במצב הכלכלה העולמית ו/או כתוצאה מהתממשות כל ו/או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף
 9.29לחלק זה.

.9.9.9.9

תחום פעילות השקעה בנכסים
עיקר פעילותה של  Tahal Assetsהינו בסין.
סין  -קבוצת תהל פעלה באמצעות (" ,Kardan Water International Group (HK) Ltd. )"KWIG HKחברה שעד ליום  6במרץ
 2015היתה בבעלותה המלאה של ( Tahal Assetsונכון למועד דוח זה מוחזקת  25%ע"י  ,)Tahal Assetsלאיתור ומיצוי
הזדמנויות עסקיות בשוק המים בסין ,בעיקר בתחום ההשקעה בנכסים .המחסור במים ,זיהום המים ,ההגירה לעיר
והפיתוח התעשייתי בסין מניעים השקעות משמעותיות בתחום המים במדינה זו .בנוסף ,על-פי דוח שפורסם על-ידי Global
 ,26Water Intelligenceכתוצאה מחוסר האיזון הנובע מהעובדה שסין היא מקום מושבם של כ 20%-מאוכלוסיית העולם
בעוד שבבעלותה רק כ 5%-ממקורות המים ,צפוי שוק המים בסין להנות מצמיחה בשנים הקרובות .התחרות בשוק הסיני

 24ראו ה"ש .9
http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PROD.KT.OE/ countries/1W?display=default 25
 26עיתון מקצועי חודשי הדן בהתפתחויות בתחום המים בעולם (.)http://www.globalwaterintel.com
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מתפתחת על רקע כניסת ספקים חדשים לשוק והעברת הבעלות על נכסים שונים מידי הממשלה הסינית אל יזמים פרטיים
זרים ומקומיים.
גודלה של הכלכלה הסינית והמחסור הגדול בתחום תשתיות המים בסין הם הבסיס לאחד מהפוטנציאלים הגדולים בעולם
של פרויקטים בתחום תשתיות המים .עם זאת ,לאחר עשור של צמיחה של פרויקטי  )Public Private Partnership( PPPשל
תשתיות מים ,ניכרת האטה במספר חוזי  PPPבתחום המים הנחתמים מדי שנה וזאת מאחר שהפער הגדול בתשתיות הולך
ומצטמצם .לאור התקשרותה של  Tahal Assetsבהסכם למכירת ההחזקות ב( KWIG HK-באמצעותה פועלת קבוצת תהל
בתחום הנכסים בסין) ,להערכת קבוצת תהל ,במהלך השנים הקרובות תחול ירידה משמעותית בהיקפי פעילותה בתחום
פעילות הנכסים בסין .ההערכות קבוצת תהל בנוגע לצפי בשנים הקרובות בקשר לפעילות בסין הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על ההתקשרות בהסכם למכירת ההחזקות ב KWIG HK-והערכות בדבר
השלמתו .ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי,
כתוצאה מאי-השלמת ההסכם ,עיכובים בהשלמתו וכיוצ"ב.

.9.9.9

מבנה תחומי הפעילות
יכולתה של קבוצת תהל לפעול במדינות השונות בהן היא פועלת מושפעת באופן ישיר מרמת ההשקעות הכוללת במדינה
הרלוונטית ומדירוגה הכלכלי של המדינה בהתאם למדדים הבינלאומיים .עיקר הפעילות בתחומי הפעילות מתבצעת
עבור גופים ציבוריים (ממשלתיים ,מוניציפאליים וכדומה) ,הפועלים בחלק מהמקרים באמצעות פרסום מכרזים ,ובחלק
אחר באמצעות ניהול משא ומתן ישיר .יציבות פוליטית ,שיפור באווירה הביטחונית-כלכלית והחלטות שלטוניות על
הקצאת משאבים לפיתוח או עידוד השקעות ותעשייה ,עשויים ,מטבעם ,להיות בעלי השפעה חיובית על קיום פרויקטים
ועל פעילות קבוצת תהל במדינות אלו.

.9.9.9.9

תחום פעילות הפרויקטים ,אשר הפעילות בו מתבצעת באמצעות  ,Tahal Groupכולל פרויקטים מסוג ייעוץ הנדסי,
פרויקטים מסוג פיקוח הנדסי ,פרויקטים מסוג תכנון הנדסי ,פרויקטים מסוג רכש וביצוע ,ופרויקטים הכוללים שילובים
שונים של המרכיבים המפורטים לעיל.
חלק ניכר מהפרויקטים בתחום הפעילות מתבצעים בדרך של מכרזים וממומנים ,באופן מלא או חלקי ,באמצעות חבילות
תמריצים של ממשלות ו/או ארגוני מימון בינלאומיים הפועלים לקידום אזורים מתפתחים (כגון :קבוצת הבנק העולמי
והבנק האירופאי לשיקום ולפיתוח ,במדינות מתפתחות רבות ,באפריקה ,אסיה ,אמריקה הלטינית ומזרח אירופה) ו/או
מוסדות פיננסיים מסחריים .יחד עם זאת ,עקב המדיניות המצמצמת במתן הלוואות של כלל הגורמים המממנים פרויקטים
כאמור לעיל והשחיקה באיכות שוק האשראי של הממשלות ,ההיצע של אמצעי מימון לביצוע הפרויקטים נמוך מהביקוש
להם ,וכתוצאה מכך קיים מחסור באמצעי מימון.
בחלק מההתקשרויות בתחום פעילות הפרויקטים נדרש הקבלן המבצע ,בין היתר ,לארגן חבילת מימון ללקוח עבור
הפרויקט ,דהיינו :לדאוג למציאת גוף פיננסי מסחרי שיעמיד ללקוח הלוואה לשם מימון הפרויקט .במקרים כאלה ,כניסתו
לתוקף של הסכם הלוואה כאמור מהווה ,בדרך כלל ,תנאי מתלה לכניסתה לתוקף של ההתקשרות מול הלקוח או לתחילת
ביצוע העבודות על פי ההסכם עם הלקוח .כמו כן ,בחלק מההתקשרויות ממומן הפרויקט על ידי הלקוחות באמצעות
מענקים ו/או הלוואות מסובסדות הניתנות על ידי גופים מוסדיים בינלאומיים הפועלים במרבית המקרים שלא למטרת
רווח ,ואשר בחלק מהמקרים קשורים לבנק העולמי ,על שלוחותיו ו/או לבנק האירופאי לשיקום ולפיתוח .לעיתים ,קבוצת
תהל יוזמת ומקדמת פרוייקטים להקמת תשתיות מים ,שפכים וחקלאות בחו"ל ,אשר לגביהם ,ככל שנדרש על ידי הלקוח,
קבוצת תהל מארגנת את חבילות המימון מבנקים וממוסדות מימון בינלאומיים לאותם פרויקטים .בפרויקטים אלה
ההתקשרות עם הלק וחות (בעיקר ממשלות או גופים מוניציפאלים) נעשית בדרך כלל בעקבות משא ומתן ישיר (ולא
במסגרתו של מכרז).

.9.9.9.9

תחום פעילות ההשקעה בנכסים כולל החזקה ,ניהול ותפעול מתקנים הנוגעים בעיקרם לטיהור שפכים ,טיפול במים
ואספקת מים ,וכן תפעול וניהול מערכות מים ותשתיות נלוות.
תחום פעילות ההשקעה בנכסים מאופיין ,על-פי רוב ,בקבלת מימון מסוג  ,Project Financeדהיינו :בדרך של קבלת
הלוואות מגופים פיננסיים ללא זכות חזרה ( )Non-Recourseאו עם זכות חזרה מוגבלת ( )Limited Recourseאל היזם,
כאשר הבטוחה העיקרית של הבנק המממן הינה התזרים הצפוי להתקבל מהנכס במשך תקופת קיומו.

95

.9.9.9

שינויים בהיקף תחומי הפעילות וברווחיות
השנים  2012עד  2014התאפיינו בהיחלשות חלק מן הכלכלות המערביות המממנות פרויקטים במדינות מתפתחות.
כתוצאה מכך ניכרת ירידה של תמיכת מדינות אלו בפעילות בשווקים המתפתחים .את מקומן של הכלכלות המערביות
תופסות באופן הדרגתי וחלקי כלכלות מתפתחות מהמזרח הרחוק ומברזיל .תמיכתן של מדינות אלו בהשקעות במדינות
מתפתחות נעשית בעיקר על ידי חברות ממשלתיות או חברות הקשורות לממשלות במדינות אלו .מגמה זו מביאה
להעדפה של חברות תושבות המדינות המממנות ,שכן פעמים רבות מתן המימון על ידי אותן מדינות מותנה בכך
שהעבודות השונות במסגרת הפרויקט יעשו על ידי חברות תושבות באותן מדינות.
בנוסף לכך ,במהלך השנים האחרונות מעורבותו של ה( 27African Development Bank -להלן )"ADB":במימון פרויקטי
תשתיות באפריקה הולכת וגדלה .היות ומדינת ישראל אינה חברה ב ,ADB-קיים קושי לחברות ישראליות להשתתף
במכרזים אותם הוא מפרסם .כמו כן ,בחלק ממדינות העולם קיימות תוכניות מענקים המיועדות למימון פיתוח
התשתיות במדינות המתפתחות .מענקים אלו מאפשרים לחברות מסחריות לעמוד בדרישת קרן המטבע העולמית
להעמדת הון עצמי בשיעור של  35%מגובה ההלוואה שמעוניינות לקבל (הלוואות בתנאים טובים) מבלי שאותן חברות
נדרשות לממן את ההון העצמי.
עקב קושי באיתור מקורות מימון ,במהלך התקופה האחרונה קיימת מגמה באפריקה של מעבר לשיטת  .B.O.Tלפרטים
נוספים בנושא התחרות ראו סעיף  9.18להלן.
בתחום הפרויקטים  -במהלך שנת  2013התמקדה הקבוצה בביצוע שלושה פרויקטים גדולים ובקידומם וכתוצאה מכך
קטן צבר ההזמנות לעומת שנת ( 2012קצב ביצוע הפרויקטים והיקפם הגדול בשנת  2013היה מהיר יותר ביחס לקצב
כניסתם של פרויקטים חדשים באותה שנה) .בשנת  2014גדל צבר ההזמנות לעומת שנת  ,2013בעיקר כתוצאה מקבלת
פרויקטים ברוסיה ובסרביה .לפרטים נוספים לגבי פרויקטים אלה ראו סעיף  9.11להלן.
בתחום השקעה בנכסים  -במהלך השנים האחרונות  Tahal Assetsהגדילה את השקעותיה בנכסים בסין וכתוצאה מכך
גדלה קיבולת המתקנים והיא עומדת ,נכון לסוף שנת  ,2014על  630אלפי מ"ק ליום .במהלך שנת  ,2013לא בוצעו
השקעות מהותיות .כתוצאה מכך חלה ירידה ברווח התפעולי בסכומים אבסולוטיים אך שיעור הרווח התפעולי מסך
מחזור ההכנסות מפעילות זו גדל לעומת שנים קודמות .בשנת  2014פעלה  Tahal Assetsלהגדלת היקף הקיבולת של אחד
ממתקניה בכ 25,000-מ"ק ליום ,עבודות אלו צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת  .2015בנוסף ,בכוונת Tahal Assets
להשלים את העיסקה למכירת יתרת החזקותיה ב( KWIG HK-בשיעור של  25%מההון המונפק של  )KWIG HKעד ליום
 30ביוני .2015
לפרטים נוספים ראו סעיפים  9.4ו 9.12-להלן.

.9.9.9

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות והשינויים החלים בהם
גורמי ההצלחה העיקריים של קבוצת תהל בתחומי הפעילות הינם הידע ,הניסיון והמוניטין הבינלאומי שצברה בתחומי
תשתיות המים לאורך שנות פעילותה הרבות ,שיווק אקטיבי באמצעות איתור וייזום של פרויקטים במדינות בהן קיים
פוטנציאל להשגת עבודות ,חבירה לשותפים מקומיים בעלי יכולות תכנון וביצוע מקומיים וכן כח אדם מיומן הנדרש
לצורך ביצוע הפרויקטים על מנת ליצור סינרגיה בין יכולותיה של קבוצת תהל ליכולותיהם של שותפיה (חברות זרות),
קיום נציגות מקומית בעלת ניסיון וידע ביחס לאופן הפעילות ,נהלי עבודה ,חקיקה ומיסוי מקומיים במדינות בהן קבוצת
תהל פעילה ונגישות למקורות ותוכניות מימון הנובעת מפעילותה ארוכת השנים של קבוצת תהל באזורים שונים בעולם.

 African Development Bank 27הינו בנק איזורי שהוקם על ידי הבנק העולמי על מנת לקדם את הצמיחה הכלכלית ,להקטין את העוני
באפריקה ולהעלות את רמת החיים.
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מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים
מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום פעילות הפרויקטים
(א)

מחסומי הכניסה :ניסיון קודם מוכח הנדרש לצורך עמידה בתנאי סף במכרזים; ניסיון ויכולת ניהול פרויקטים
מורכבים בהיקפים גדולים הדורשים הכרת הסביבה העסקית במדינה בה מתבצע הפרויקט ,כולל היכרות עם
חברות קבלניות מקומיות ונגישות למשרדי ממשלה שונים לצורך קבלת היתרים וכיו"ב; קיומם של עודפי מזומנים
ו/או נגישות למקורות אשראי בהיקפים ובתנאים המאפשרים לבצע פרויקטים שלפחות בחלק מתקופת ביצועם,
תזרים המזומנים שלהם אינו חיובי; יכולת לארגן חבילות מימון עבור הלקוח על מנת שיהיה ביכולתו להוציא
לפועל את הפרויקט.

(ב)

מחסום היציאה :העובדה כי מדובר בפרויקטים לגביהם קיימות התחייבויות חוזיות בנות מספר שנים כלפי
הלקוח ו/או כלפי צדדים שלישיים (בעיקר ספקים וקבלני משנה) בקשר לכל פרויקט לגופו ,וכן ערבויות שניתנו
להבטחתן.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום פעילות השקעה בנכסים:
(א)

מחסומי כניסה :ניסיון קודם מוכח הנדרש לצורך עמידה בתנאי סף במכרזים; יכולת ניהול נכסים מורכבים
בהיקפים גדולים הדורשים הכרת הסביבה העסקית במדינה בה מתבצעת ההשקעה ,כולל נגישות למשרדי ממשלה
שונים לצורך קבלת היתרים הדרושים לצורך הקמת הנכס אחזקתו ותפעולו וכיו"ב; קיומו של הון עצמי בהיקף
משמעותי ויכולת לגייס אשראי במתכונת של  ,Project Financeבהיקפים ובתנאים הנדרשים לצורך ההשקעה
בנכס ,לרבות תכנונו ,הקמתו ותפעולו.

(ב)

מחסומי היציאה  :ההון העצמי שהושקע בנכס; ההתחייבויות ארוכות הטווח כלפי הלקוח ו/או גורמים מממנים
בקשר עם הנכס (כגון :התחייבויות חוזיות כלפי לקוח על פי הסכם זיכיון והתחייבויות כלפי בנקים על פי הסכמי
הלוואה) ,וערבויות שניתנו להבטחתן.

תיאור תחום פרויקטים
מוצרים ושירותים
לקבוצת  Tahal Groupכ 1,200-פרויקטים בתחומי מים-ביוב ,טיפול במים ובשפכים ,הטמנת פסולת ,גז טבעי ,חקלאות,
משאבי מים ואספקת מים ,השקיה ,התפלה ,הנדסת סביבה והנדסה אזרחית .השירותים אותם מספקת קבוצת Tahal
 Groupבמסגרת תחום פעילות הפרויקטים נחלקים לשני סוגים :פרויקטי ביצוע והקמה ופרויקטי תכנון ופיקוח .מתוך
סך הפרויקטים הנזכר לעיל ,כ 40-הינם פרויקטי ביצוע והשאר הינם פרויקטי תכנון ופיקוח ,רובם בישראל.

.9.9.9.9

פרויקטי ביצוע
פרויקטי ביצוע כוללים ,בדרך כלל ,אחד או יותר מבין המרכיבים הבאים :תכנון ,רכש ציוד ו/או חומרים ,הקמה ו/או
התקנה ,וארגון חבילת מימון ( .)Export Financeהמרכיבים הללו מסופקים על ידי  Tahal Groupבין בעצמה ובין על-ידי
קבלני משנה מטעמה .בחלק ניכר של פרויקטים אלה Tahal Group ,אחראית כלפי הלקוח במתכונת של "עד מפתח" ( Turn
 .)Keyכמו כן ,ההקמה בפועל של הפרויקטים מבוצעת ע"י קבלני משנה של .Tahal Group

.9.9.9.9

פרויקטי תכנון
תחום פעילות זה הינו תחום הפעילות ההיסטורי-מסורתי של קבוצת תהל ,אשר מהווה את הליבה הטכנולוגית שלה.
קבוצת  Tahal Groupעוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי ,ייעוץ ופיקוח בתחומים הבאים :אספקת מים ,טיפול במים ,ביוב,
סכרים וניקוז ,הנדסה אזרחית ,חשמל ,כבישים ,הנדסת סביבה ,אנרגיה וגז טבעי ,משאבי מים ותכנון ארצי ,הידרולוגיה,
חקלאות והשקיה.
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.9.9

פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בחלוקה לפרויקטי ביצוע ופרויקטי תכנון
להלן התפלגות ההכנסות של  Tahal Groupמתחום פעילות הפרויקטים בחלוקה לפרויקטי ביצוע ופרויקטי תכנון באזורים
גיאוגרפיים בהם פועלת ( Tahal Groupבמיליוני אירו):
סוג
הפרויקט

אזור גיאוגרפי

מזרח אירופה
פרויקטי
28
ביצוע
אסיה
אפריקה
29
סה"כ ביצוע
מזרח אירופה
פרויקטי
תכנון
אסיה
ישראל
אפריקה
אחר
30
סה"כ תכנון
סה"כ

2014
 %מסך
הכנסות
ההכנסות
13.36%
18.15
16.20%
22.01
48.46%
65.85
78.02%
106.01
1.14%
1.55
1.86%
2.52
15.76%
21.41
1.64%
2.23
1.58%
2.15
21.98%
29.86
100%
135.87

2013
 %מסך
הכנסות
ההכנסות
6.53%
7.97
16.05%
19.59
54.13%
66.06
76.71%
93.62
2.75%
3.35
3.67%
4.48
13.31%
16.24
0.68%
0.84
2.88%
3.51
23.29%
28.42
100%
122.04

2012
 %מסך
הכנסות
ההכנסות
12.28%
13.18
9.58%
10.28
53.61%
57.56
75.47%
81.02
3.82%
4.10
3.81%
4.09
13.99%
15.02
1.96%
2.11
0.94%
1.01
24.53%
26.33
100%
107.35

ההכנסות מעבודות על-פי חוזי ביצוע מוכרות על-פי שיטת שיעור ההשלמה בהתקיים התנאים הבאים :ההכנסות ידועות
או ניתנות לאומדן; גביית ההכנסות צפויה וודאית .שיעור ההשלמה נקבע על-פי שיעור הגמר ההנדסי ,והכול בהתאם
לעקרונות חשבונאיים מקובלים.
במהלך השנים  2014 -2012ישנה מגמת גידול בהכנסות מפרויקטי ביצוע .מגמה זו נובעת מאסטרטגיית קבוצת תהל
להגדיל את היקפי פעילותה בתחום זה (ראה סעיף  9.29להלן).

.9.9

פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בחלוקה לפי סוגי פרויקטים
להלן התפלגות ההכנסות של  Tahal Groupמתחום פעילות הפרויקטים בשנת  312014בחלוקה לפי סוגי הפרויקטים (מים
וסביבה ,חקלאות ואחרים) באזורים גיאוגרפיים בהם פועלת ( Tahal Groupבמיליוני אירו):
2014
סוגי פרוייקטים
סוג הפרויקט
 %מסך ההכנסות
הכנסות
4.43%
6.02
מים וסביבה
10.07%
13.68
מזרח אירופה חקלאות
32
14.5%
19.7
סה"כ מזרח אירופה
1.89%
2.56
מים וסביבה
5.04%
6.84
חקלאות
אסיה
6.93%
9.4
סה"כ אסיה
18.42%
25.04
מים וסביבה
8.47%
11.51
אחרים
ישראל
26.89%
36.55
סה"כ ישראל
48.78%
66.27
מים וסביבה
1.32%
1.80
חקלאות
אפריקה
50.1%
68.07
סה"כ אפריקה
1.58%
2.15
מים וסביבה
אחר
1.58%
2.15
סה"כ אחר
100%
135.87
סה"כ

28

בפרויקטי הביצוע אסיה כולל ישראל ,היות ופעילות הביצוע בישראל אינה מהותית.

29

סה"כ ההכנסות ממכירות בלבד.

30

סה"כ ההכנסות ממכירות בלבד.

 31בשנים  2012ו 2013-ההכנסות מפרויקטים בחקלאות לא היו מהותיות.
 32סה"כ ההכנסות ממכירות בלבד.
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.9.9

לקוחות
קבוצת  Tahal Groupפועלת בתחום פעילות הפרויקטים מול מספר רב של לקוחות במספר רב של מדינות .לקוחותיה של
קבוצת  Tahal Groupהינם בעיקר רשויות שלטוניות ורשויות מקומיות במדינות השונות .משך הזמן הממוצע לפרויקט
ביצוע נע בין שנתיים לארבע שנים.

.9.9.9

בפרויקטי ביצוע ,התמורה לה זכאית קבוצת  Tahal Groupמאת הלקוח נקבעת על בסיס פאושלי ( ,)Lump Sumאו על
בסיס כתבי כמויות .הסכם פאושלי הוא חוזה לביצוע עבודה ו/או מתן שירות בתמורה לסכום כולל וקבוע .המחיר
הפאושלי מבטא את הערכתו של מבצע העבודה או נותן השירות ביחס לכמויות שידרשו לביצוע העבודות ו/או השירותים
בפרויקט ,באופן שהמחיר הכולל שישולם אינו תלוי בכמויות שתבוצענה בפועל (בין אם אילו תהיינה גבוהות מההערכה
או נמוכות ממנה).
בהסכם בו נקבעת התמורה על בסיס כתב כמויות ,נקבעת התמורה לפי מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל על פי מדידה
במחירי היחידה שהוסכמו מראש (לדוגמא :מספר מגופים ,אורך צנרת וכדומה).

.9.9.9

בפרויקטי תכנון ,התמורה לה זכאית קבוצת  Tahal Groupמאת הלקוח נקבעת על בסיס פאושלי ( ,)Lump Sumעל בסיס
תוצרי עבודה ,על בסיס היקף כוח האדם שהועסק בפועל על ידי  Tahal Groupבביצוע הפרויקט ,או על בסיס אחוז מערך
הביצוע.
מאפייניו של הסכם פאושלי בפרויקט תכנון דומים לאלו של פרויקט ביצוע ,כפי שפורטו לעיל ,כאשר המחיר הפאושלי
מבוסס על הערכת היקף כוח האדם שיידרש לביצוע עבודות התכנון .בהסכם בו נקבעת התמורה על בסיס היקף כוח
האדם ,נקבעת התמורה כמכפלה של מספר יחידות זמן של כוח האדם שהועסק בפועל על ידי  Tahal Groupבביצוע
הפרויקט במחירי כוח האדם ליחידת זמן שהוסכמו מראש .בשיטת אחוז מערך הביצוע ,המקובלת בעיקר בישראל ,שכר
התכנון נקבע כאחוז מעלות הביצוע הכוללת של המפעל/המתקן המתוכנן.

.9.9.9

להלן תיאור של מאפייני ההתקשרויות עם לקוחות המתייחס הן לפרויקטי תכנון והן לפרויקטי ביצוע:
ככלל ,פרויקטי תכנון וביצוע ממומנים על ידי הלקוח ממקורותיו הוא או ממענקים ו/או הלוואות מסובסדות שהלקוח
מקבל מאת גופים מממנים המסונפים בדרך זו או אחרת לבנק העולמי או לאיחוד האירופי ,על שלוחותיהם ,או
מהלוואות שגורמים מממנים מעמידים ללקוח במיוחד לצורך מימון הפרויקט (.)Structured Finance
לוח התשלומים עבור ביצוע פרויקט כולל בדרך כלל מקדמה בשיעור של  10%-20%מהיקף החוזה ,המשולמת כתנאי
לכניסת החוזה לתוקף ,או כתנאי לתחילת ביצוע עבודות הפרויקט (בדרך כלל ,כנגד מתן ערבות מקדמה בהתאם).
התשלומים הנוספים נפרסים למשך תקופת ביצוע הפרויקט ,בהתאם לאבני דרך ויעדים המסוכמים עם הלקוח בחוזה
והמשתנים מפרויקט לפרויקט .תשלום סופי ,ששיעורו נע ,בדרך כלל ,בין  5%ל 10%-משיעור התמורה הכולל ,משולם,
בחלק מהפרויקטים ,עם סיום הפרויקט ומסירתו ללקוח ,כנגד מסירת ערבות טיב ביצוע בתוקף לתקופת אחריות ,הנעה
בין שנה לשנתיים ,ובחלק מהפרויקטים ,עם תום תקופת האחריות כאמור.
בהסכמי ההתקשרות עם הלקוחות מחויבת קבוצת  Tahal Groupלסיום העבודות בתוך פרק זמן שנקבע בהסכם .אי
עמידה בלוחות הזמנים עלול לגרום לתשלום קנסות ופיצויים מוסכמים ללקוח על בסיס תקופתי (יומי עד חודשי) ,כאשר
בחלק מההסכמים קיימת מגבלה ביחס להיקף הכספי של הפיצוי המוסכם (כאחוז מסוים מסך התמורה) .שיעורי
הפיצויים המוסכמים כאמור משתנים מהסכם להסכם ויכולים לעמוד על סכומים משמעותיים .יחד עם זאת ,סכום
הפיצויים שקבוצת תהל שילמה בשנים  2012-2014ועד למועד דוח זה לא היה מהותי.
כמו כן ,הסכמי ההתקשרות כוללים הוראות המגדירות את היקף אחריותה של קבוצת  Tahal Groupכלפי הלקוח .חלק
מההסכמים כוללים מגבלות ביחס לסוג הנזקים בגינם אחראית קבוצת ( Tahal Groupכדוגמת נזקים ישירים ,נזקים
עקיפים ,אובדן הכנסות/רווח וכדומה) ובחלק מההסכמים קיימת מגבלה ביחס להיקף הכספי של האחריות (כאחוז
מסוים מסך התמורה) .הסכמי ההתקשרות כוללים גם הוראות בדבר הערבויות שעל קבוצת  Tahal Groupלהעמיד ללקוח
והתנאים למימושן.
על מנת לצמצם את חשיפתה ,נוהגת קבוצת  Tahal Groupלהתקשר ,ככל האפשר ,בהסכמי  Back to Backעם קבלני
המשנה שלה ,לרבות בעניין האחריות והפיצוי עבור איחורים.
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במקרים רבים ,הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות כוללים הוראות בדבר זכותו של הלקוח לביטול הפרויקט מטעמי נוחות
(דהיינו :שלא עקב הפרה על ידי קבוצת  )Tahal Groupובדבר התשלומים להם זכאית קבוצת  Tahal Groupבמקרה של
מימוש זכות זו על ידי הלקוח .בדרך כלל ,מדובר בתשלום עבור עבודות שבוצעו על ידי קבוצת  Tahal Groupעד למועד
הביטול ו/או בגין התחייבויות שקבוצת  Tahal Groupלקחה על עצמה כלפי צדדים שלישיים עד למועד הביטול .לפרטים
בדבר הסיכונים הנובעים מהאמור לעיל ראו סעיף  9.31.2.1להלן.
קבוצת  Tahal Groupמחויבת במתן אחריות לתקופת בדק (בדרך כלל ,בת שנה-שנתיים מיום המסירה) לפרויקטים שהיא
מבצעת .להבטחת התחייבויותיה מפקידה קבוצת  ,Tahal Groupבדרך כלל ,בידי הלקוח ערבות לתקופת הבדק (בשיעורים
שבין  5%ל 10%-מהיקף הפרויקט) .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014יתרת הערבויות ,המופקדת בידי לקוחות לתקופת הבדק,
איננה עומדת על סכום מהותי.
חלק ניכר מההתקשרויות עם לקוחות לביצוע פרויקטים נעשה ביחד עם שותפים אד-הוק ,באופן שקבוצת Tahal Group
מתקשרת עם שותף בהסכם לביצוע הפרויקט במשותף ( Joint Venture Agreementאו  ,)Consortium Agreementכאשר
קבוצת  Tahal Groupוהשותף לוקחים על עצמם ביחד ולחוד את כל ההתחייבויות כלפי הלקוח וכל אחד מהם מתחייב

לשפות את הצד האחר במקרה של הפרת ההסכם מול הלקוח על ידו.
בחלק מההתקשרויות בתחום פעילות הפרויקטים ,שותפה ( Tahal Groupאו חברות בנות) ,בין היתר ,בארגון חבילת
מימון ללקוח עבור הפרויקט ,דהיינו :לדאוג למציאת גוף פיננסי מסחרי שיעמיד ללקוח הלוואה לשם מימון הפרויקט.
במקרים כאלה ,כניסתו לתוקף של הסכם הלוואה כאמור מהווה ,בדרך כלל ,תנאי מתלה לתוקף של ההתקשרות מול
הלקוח או לתחילת ביצוע העבודות על פי ההסכם עם הלקוח.
במסגרת הסכמי ההלוואה כאמור נוהג הגוף המממן לבטח חלק ניכר מסכום ההלוואה באמצעות גורם מבטח חיצוני.
 Tahal Groupמתחייבת כלפי הגורם המבטח לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם המסחרי מול הלקוח ובכלל זה
מתחייבת  Tahal Groupלשפות את הגורם המבטח בסכומים אשר המבטח ישלם לבנק המלווה כתוצאה מהפרה של
 Tahal Groupאת הוראות ההסכם המסחרי בין  Tahal Groupלבין הלקוח בפרויקט האמור .התחייבויות Tahal Group
כאמור הינן ביחס לתשלומים ששולמו ו/או ישולמו ל Tahal Group-בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בפרויקט כאמור.
בנוסף ,בחלק מהפרויקטים Tahal Group ,מתחייבת לשפות את הבנק המלווה בקשר עם תשלומים על חשבון ההלוואה
בגין החלק היחסי של ההלוואה אשר אינו מבוטח על ידי הגורם המבטח ,במידה וזה אינו משולם על ידי הלווה לבנק
המלווה .כמו כן ,במקרים מסוימים ,חבילת המימון כוללת מרכיב של הלוואה שמעמיד הבנק המלווה ללווה ,אשר בגינה
לא נערך לטובת הבנק ביטוח חיצוני כלשהו .הסכומים שמעמיד הבנק המלווה ללווה במסגרת הלוואה זו מופקדים
במלואם על ידי  Tahal Groupבפקדון אצל הבנק המלווה .מטעמי שמרנות ,סכומים אלה אינם נרשמים בהכנסות
הפרויקט עד לביצוע ההחזר (כולל הריבית) בפועל על ידי הלווה.

.9.9.9

אשראי לקוחות :מדיניות אשראי לקוחות של קבוצת  Tahal Groupמשתנה מפרויקט לפרויקט Tahal Group .פועלת
בכמה מישורים על מנת לצמצם השקעה בהון חוזר וחשיפה לתשלומי הלקוח ,לרבות קבלת מקדמות מלקוחות
בפרויקטים מסויימים כדי למנוע חשיפה (כ 10%-ומעלה מערך הפרויקט) .ממוצע ימי אשראי ללקוחות בשנת  2014בפועל
היה  87ימים.
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להלן פרטים אודות לקוחות מהותיים ,אשר ההכנסה הכוללת מהם בשנת  2014היוותה  10%ומעלה מסך ההכנסה הכוללת של  Tahal Groupבשנת  2014ולקוחות אשר התמורה
הכוללת הצפויה מהם (מפרויקטים שהתקיימו לגביהם התנאים הנהוגים בקבוצת  Tahal Groupלצורך הכללתם בצבר ההזמנות ,כפי שהם מפורטים בסעיף  9.7להלן) מהווה 10%
ומעלה מסך ההכנסה הכוללת הצפויה ל( Tahal Group -מפרויקטים שהתקיימו לגביהם התנאים האמורים לעיל):33
התמורה
סך
ההכנסות  %ההכנסות
אחוז
מועד
הכוללת
34
מהפרויקט
ביצוע
השלמה
מועד
שם החברה
הצפויה
מהפרויקט
סוג
מיקום הפרויקט
הוכרו
אשר
31
ליום
של
מתוכנן
תחילת
הפרויקט
מהות
המתקשרת
לקוח
בשנת  2014בשנת  2014מהפרויקט
הפרויקט
(עיר ומדינה)
בדצמבר
הפרויקט
הפרויקט
(במיליוני
(במיליוני
2014
אירו)
אירו)
ממשלת
אנגולה

35

תמי

קימינה-אנגולה

36

Turn-Key

פרויקט לתכנון והקמה של ישוב רבעון
כפרי חקלאי חדש ,הכולל הקמת ראשון
תשתיות לאספקת מים וחשמל2012 ,
בניית בתי מגורים ומבני קהילה
ופיתוח חקלאי.
הפרויקט כולל אספקת מים
וחיבור לרשת החשמל לאזור,
הקמת השטח החקלאי ,בניית
היישוב שיכלול  310יחידות משק
הכוללות בית מגורים למשפחה30 ,
דונם צמודים עם מערכות השקיה
ופיתוח חקלאי ,לרבות לולים .כמו
כן ,יוקם מרכז לוגיסטי עבור
התושבים ,שישרת את היישוב
לצורך עיבוד ,שימור ושיווק
התוצרת ומבני קהילה (כגון :בית
ספר ,מרפאה ומגרשי ספורט).
הפרויקט כולל גם שטח חקלאי
משותף של כ 10,000-דונם ובנוסף,
הכנת השטח עבור  64חוות נוספות
בנות כ 500-דונם כל אחת והדרכת
החקלאים למשך שנתיים לאחר
השלמת הפרויקט.

2017
משך
הפרויקט
הוא שלוש
שנים
ובנוסף,
הדרכת
החקלאים
במקום
במשך
כשנתיים
נוספות.

66.8%

35.29

24.68%

כ143-
מיליון אירו

 33ההערכות המופיעות בטבלה דלעיל לגבי מועד ההשלמה המתוכנן ,ההכנסות והתמורה הכוללת הצפויות מהפרויקט ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ההתחייבויות
החוזיות מול הלקוח האמור ,על ניסיון הנהלת קבוצת  Tahal Groupבביצוע פרויקטים והנתונים הספציפיים של הפרויקט .ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מאילוצים תקציביים של הלקוח שיגרמו לדחייה בהשלמת פרויקט או לעצירת פרויקט ,ההשלכות הישירות ו/או העקיפות של הרעה במצב הכלכלה
בעולם ו/או כתוצאה מהתממשות חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  9.29לחלק זה.
 34אחוז הביצוע נגזר בהתאם להכרה בהכנסות בדוחות הכספיים של החברה המתקשרת.
 35ההסכם לביצוע הפרויקט נכנס לתוקף בתאריך  1בספטמבר  ,2011עם קבלת מקדמה בשיעור של כ 15%-מהתמורה הכוללת (כ 21.5-מיליון אירו).
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לקוח

שם החברה
המתקשרת

סוג
הפרויקט

מהות הפרויקט

כפרים מדרום
לאזור -Kpong
37
גאנה

Turn-Key

תמי

כפרים מצפון
לאזור -Kpong
שבגאנה.

Turn-Key

תמי

שלושה אזורים
בגאנהKumawu, -
 Konongoו-
.Kuaho Ridge
Turn-Key
שלושה אזורים
בגאנהKumawu, -
 Konongoו-
.Kuaho Ridge
Turn-Key
פרויקטים של
38
הלקוח בסרביה

תכנון וביצוע שיקום והרחבה של
מערכת אספקת מים ,בין היתר,
תכנון והקמת מפעל לטיהור מים,
קווי מים ראשיים ,מאגרים ,מגדלי
מים ורשתות חלוקה.
תכנון וביצוע שיקום והרחבה של
מערכת אספקת מים ,בין היתר,
תכנון והקמת מפעל לטיהור מים,
מגדלי מים ,קווים ראשיים
ומאגרים.
תכנון ,הקמה ,הרחבה ושדרוג של
מערכות מי השתייה בשלושה
אזורים בגאנה.

חברת המים Tahal
הלאומית של Group
גאנה

תמי

לקוח א'

Tahal
Group

חברה בבעלות תמי
משרד הנכסים
ויחסי קרקעות
של רפובליקת
סַ אחָ ה-
יַקוצ'יה

מיקום הפרויקט
(עיר ומדינה)

Turn-Key

רוסיה*

Turn-Key

תכנון ,הקמה ,הרחבה ושדרוג של
מערכות מי השתייה בשלושה
אזורים בגאנה ,המהווה המשך
לפרויקט המתואר לעיל.
עבודות תכנון ,רכש ,הקמה ומתן
שירותי ייעוץ וניהול פרויקט ,עבור
לקוח ,בקשר עם פרויקט לפיתוח
חקלאי.
תכנון והקמה של מתקן טיפול
במים ומערכות שאיבה בעיר
יקוצ'ק.

מועד
תחילת
הפרויקט

מועד
השלמה
מתוכנן של
הפרויקט

אחוז
ביצוע
ליום 31
בדצמבר
2014

אוקטובר
2009

דצמבר
2014

100%

מאי 2010

דצמבר
2014

100%

דצמבר
2010

יוני 2014

100%

אפריל
2012

ספטמבר
2016

59.34%

34

סך
ההכנסות
מהפרויקט
בשנת 2014
(במיליוני
אירו)

28.68

 %ההכנסות
מהפרויקט
אשר הוכרו
בשנת 2014

17.42%

מרץ 2014

2017

21.7%

21.3

21.7%

2015

2018

-

-

-

התמורה
הכוללת
הצפויה
מהפרויקט
(במיליוני
אירו)

כ 164.6 -

 36לפרטים בדבר ערבות קרדן  NVבקשר עם פרויקט זה ,ראו סעיף  13.1.8.2לעיל.
 37במסגרת הסכם זה התחייבה קרדן  ,NVכי במקרה ש Tahal Group-לא ת עמוד בהתחייבויותיה בנוגע לפרויקט האמור ,אזי קרדן  NVתהיה מחויבת לגרום לביצועו.
 Tahal Group 38התקשרה עם לקוח א' במספר הסכמים לתכנון וביצוע עבודות בסרביה ובמקומות נוספים ברחבי העולם .הנתונים הכספים המפורטים בטבלה מתייחסים לכלל הפרויקטים המבוצעים עבור
לקוח א ' .תיאור הפרויקט ,מועד תחילת הפרויקט ,מועד ההשלמה המתוכנן וכן אחוז הביצוע מתייחסים לפרויקט בסרביה בלבד ,המהווה את הפרויקט המהותי היחיד עבור לקוח זה.
 39התמורה נקבעה ברובל .הסכום נקבע על בסיס שער חליפין  68.24רובל לאירו.

102

98

45

39

* לפיחות בשער החליפין של הרובל ,לסנקציות שנקבעו ע"י האיחוד האירופי ולמשבר הגיאו-פוליטי ברוסיה (כמתואר בסעיף  9.2.2לעיל) עלולות להיות השלכות ישירות על יכולתה
של קבוצת תהל לבצע את הפרויקט.
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.9.9.9

מקורות
עיקר הפעילות של קבוצת תהל בפרויקטי תכנון בישראל בתחום מערכות ומתקני מים הינה מול מקורות חברת מים
בע"מ ("חברת מקורות") ,אשר קבוצת תהל משמשת ,למיטב ידיעתה ,כאחד המתכננים העיקריים שלה .פעילות התכנון
המבוצעת עבור חברת מקורות כוללת תכנון כללי ומפורט של מערכות מים לרבות קווי מים ,תחנות שאיבה ,ציוד קידוח,
מאגרים וברכות ,מתקני טיפול במים ,מתקני הגנה קתודית וכיו"ב .נכון למועד הדוח ,מבצעת קבוצת תהל עבור מקורות
כ 750-פרויקטים ,בסוג ,היקף ומשך המשתנים מפרויקט לפרויקט.יש לציין כי לקבוצת תהל אין תלות במקורות ביחס
לכל פרויקט בפני עצמו.

.9.9
.9.9.9

צבר הזמנות
להלן צבר ההזמנות של  Tahal Groupותחזית מימושו ליום  8במרץ( 2015 ,במיליוני אירו):
צבר הזמנות

סוג
הפרויקט

פרויקטי
ביצוע
פרויקטי
תכנון
סה"כ

.9.9.9
סוג
הפרויקט

פרויקטי
ביצוע
פרויקטי
תכנון

סה"כ

אזור
גיאוגרפי

מזרח אירופה
אסיה
אפריקה
סה"כ ביצוע
מזרח אירופה
אסיה
אפריקה
אחר
סה"כ תכנון

סה"כ צבר
הזמנות ליום
 8במרץ 2015
(במיליוני
אירו)
109.23
41.26
79.52
230.01
2.57
45.36
1.13
0.08
49.14
279.15

אחוז
מסה"כ
צבר
הזמנות
ליום 8
במרץ 2015
39.13%
14.78%
28.49%
82.40%
0.92%
16.25%
0.40%
0.03%
17.60%
100%

תחזית מימוש צבר הזמנות ליתרת שנת 2015
(החל מיום  8במרץ )2015
סה"כ
יתרת
שנת
רבעון
2015
רבעון רבעון רבעון
ראשון
(החל
שלישי רביעי
שני
(החל
מיום 8
מיום 8
במרץ)
במרץ)
18.38
7.24
6.28
4.86
29.40
8.97
8.87
9.39
2.17
63.92 16.54
20.07 20.33
6.98
111.70 32.75
35.22 34.58
9.15
2.14
1.27
0.45
0.26
0.16
24.91
6.98
7.01
6.88
4.04
0.90
0.05
0.25
0.37
0.23
0.07
0.07
28.02
8.30
7.71
7.51
4.50
139.72 41.05
42.93 42.09
13.65

להלן צבר ההזמנות של  Tahal Groupותחזית מימושו ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו):
תחזית מימוש צבר הזמנות לשנת 2015
צבר הזמנות
אזור
סה"כ צבר אחוז מסה"כ
גיאוגרפי
סה"כ
הזמנות
צבר
הזמנות
רבעון
רבעון
רבעון רבעון
שנת
ליום 31
ליום 31
רביעי
שלישי
שני
ראשון
2015
בדצמבר
בדצמבר
2014
2014
24.00
7.24
6.28
6.44
4.04
39.02%
מזרח אירופה 114.85
32.52
8.97
8.87
9.39
5.29
13.76%
40.51
אסיה
73.98 16.54
20.07 20.33
17.04
30.44%
89.58
אפריקה
130.50 32.75
35.22 36.16
26.37
83.22%
244.94
סה"כ ביצוע
2.19
1.27
0.45
0.26
0.21
0.89%
מזרח אירופה 2.62
26.15
6.98
7.01
6.88
5.28
15.42%
45.39
אסיה
0.90
0.05
0.25
0.37
0.23
0.40%
1.17
אפריקה
0.21
0.21
0.07%
0.21
אחר
29.45
8.30
7.71
7.51
5.93
16.78%
49.39
סה"כ תכנון
159.95 41.05
42.93 43.67
32.30
100%
294.33
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תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2016
36.47
11.86
15.60
63.93
0.42
20.45
0.24
0.01
21.12
85.05

תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2016
36.47
7.99
15.60
60.06
0.43
19.24
0.27
19.94
80.00

תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2017
ואילך
54.38
54.38
54.38

תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2017
ואילך
54.38
54.38
54.38

.9.9.9
סוג
הפרויקט

פרויקטי
ביצוע
פרויקטי
תכנון

סה"כ

להלן צבר ההזמנות של  Tahal Groupותחזית מימושו ליום  31בדצמבר ( 2013במיליוני אירו):
תחזית מימוש צבר הזמנות לשנת 2014
צבר הזמנות
אזור
סה"כ צבר אחוז מסה"כ
גיאוגרפי
סה"כ
הזמנות
צבר
הזמנות
רבעון
רבעון
רבעון רבעון
שנת
ליום 31
ליום 31
רביעי
שלישי
שני
ראשון
2014
בדצמבר
בדצמבר
2013
2013
12.7
4.86
5.11
1.47
1.26
7.49%
מזרח אירופה 17.38
20.99
4.88
5.26
6.52
4.33
15.23%
35.35
אסיה
62.03 13.63
17.0 18.19
13.21
57.48%
133.41
אפריקה
95.72 23.37
27.37 26.18
18.8
80.2%
186.14
סה"כ ביצוע
1.38
0.24
0.34
0.45
0.35
0.78%
מזרח אירופה 1.78
11.39
2.18
2.65
3.38
3.18
15.62%
36.24
אסיה
2.91
0.35
0.83
0.97
0.76
2.84%
6.58
אפריקה
1.26
0.63
0.63
0.56%
1.26
אחר
16.94
2.77
4.45
4.8
4.92
19.8%
45.86
סה"כ תכנון
112.66 26.14
31.82 30.98
23.72
100%
232

תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2015
4.68
9.36
52.69
66.73
0.36
12.54
3.2
16.1
82.83

תחזית
מימוש
צבר
הזמנות
לשנת
2016
ואילך
5.0
18.69
23.69
0.04
12.31
0.47
12.82
36.51

במהלך שנת  2014בוטל הסכם לביצוע עבודות באוקראינה בהיקף של כ 6 -מיליון אירו ,אשר נכלל בצבר ההזמנות ליום
 31בדצמבר .2013
התנאים להכרה בהזמנה לביצוע פרויקט או למתן שירותים על-ידי קבוצת  Tahal Groupולהוספתה לצבר ההזמנות הם
( )1קיום חוזה מסחרי חתום ו )2(-קבלת מקדמה בפועל מהלקוח.
ההערכות בנוגע למימוש צבר ההזמנות הן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
הנהלת קבוצת  Tahal Groupבנוגע למימוש התחייבויות גורמים עימם התקשרה .ההערכות האמורות עלולות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מאי התממשות התחזית בדבר
קצב המכירות מצבר ההזמנות ,כתוצאה מאילוצים תקציביים שיגרמו לביטול הזמנות ,כתוצאה מההשלכות הישירות
ו/או העקיפות של הרעה במצב הכלכלה העולמית ו/או כתוצאה מהתממשות כל ו/או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  9.31לחלק זה.

.9.9

ביטוח
 Tahal Groupמבוטחת בביטוח אחריות מקצועית ,כאשר גבולות האחריות עומדים על סך של כ 30-מיליון דולר (כ25-
מיליון אירו) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית .ההשתתפות העצמית של  Tahal Groupעומדת על סך של  75,000דולר (כ-
 62,000אירו) לתביעה .בשנת  ,2013הפרישה  Tahal Groupסכומים לא מהותים בגין תביעות ואירועים ביטוחיים אחרים.
כמו כן ,קיימים ל Tahal Group-מגוון נוסף של ביטוחים כגון :ביטוחי עבודות קבלניות ( ,)CARביטוחי רכוש ,ביטוח
הנדסי ,ביטוחי אבדן הכנסות ,ביטוחי אחריות מוצר ,ביטוח חבות מעבידים ועוד.

.9.9

מימון
קבוצת  Tahal Groupמממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי ,הלוואות בעלים ,מסגרות אשראי מאושרות מבנקים וכן
מעודפי תזרים מזומנים חיובי שהפרויקטים מניבים .מסגרות האשראי העומדות לרשות קבוצת  Tahal Groupמשתנות,
מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם הגורמים המלווים השונים ,כאשר חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות
בשעבודים ו/או ערבויות וחלק מותנות בעמידה בהתניות פיננסיות .כמו כן Tahal Group ,בוחנת ,מעת לעת ,אפשרויות
לגיוון מקורות המימון שלה.

.9.9.9

הלוואות בעלים

.9.9.9

יתרת ההלוואות שהעמידה  Tahal Internationalל Tahal Group-הינה כ 16 -מיליון אירו נכון ליום  31בדצמבר  2014וכ8 -
מיליון אירו סמוך למועד הדוח .סכום זה מורכב בעיקרו מהלוואות לתקופות של  3שנים הנושאות ריבית שנתית בשיעור
של אירובור.3.1%+
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.9.9.9

יתרות מסגרות אשראי
לקבוצת  ,Tahal Groupמסגרות אשראי כוללות שהסתכמו בסך של כ 24-מיליון אירו (לא כולל ערבויות אך כולל ניכיון),
נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד דוח זה .יתרת מסגרת האשראי שנוצלה מסתכמת לסך של כ 3-מיליון אירו נכון
ליום  31בדצמבר ונכון למועד הדוח .מסגרות האשראי כאמור נושאות ריבית פריים ו/או ליבור בתוספת מרווח של כ-
.3%

.9.9.9

נכון למועד דוח זה  Tahal Groupוחברות הבנות וקשורות שלה לא נטלו הלוואה או אשראי אשר היקפו או יתרתו בדוחות
הכספיים מהווה  5%או יותר מסך נכסי קרדן  NVוכן מהווה  10%או יותר מסך הלוואות כלל החברות הבנות של קרדן
 ,NVכפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים.

.9.9.9

להלן תיאור ההתחייבויות הפיננסיות המהותיות אשר  Tahal Groupוחברות בנות וקשורות שלה התחייבו בהן בקשר עם
מסגרות האשראי ואשראים שנטלו בתחום פעילות הפרויקטים:
להלן תיאור עיקרי ההתחייבויות הפיננסיות של תמי (המרכזת את רוב פעילות הפרויקטים בישראל ובחו"ל) כלפי בנקים:40

.9.9.9.9
(א)

( )1סך ההון המוחשי של תמי (כהגדרתו בכתבי ההתחייבות) לא יפחת מסך של  30מיליון דולר; ( )2שיעור ההון המוחשי
(כהגדרתו בכתבי ההתחייבות) של תמי מסך המאזן המאוחד לא יפחת מ 18%-בשנה המסתיימת ביום  31בדצמבר ,2014
לא יפחת מ 19%-בשנה המסיימת ביום  31בדצמבר  2015ולא יפחת מ 20%-בשנה המסתיימת ביום  31בדצמבר 2016
ואילך; ( )3סך ה( EBITDA-כהגדרתו בכתבי ההתחייבות) לא יפחת מ 5-מיליון דולר לתקופה של שנה החל מיום 31
בדצמבר  2013ואילך; ( )4היחס שבין סך ההלוואות של תמי בתוספת ערבויות בנקאיות (כהגדרתם בכתבי ההתחייבות)
לבין סך הנכסים במאזן המאוחד של תמי לא יעלה על  60%כאשר לצורך חישוב היחס כאמור ,השיעור המקסימלי של
ערבויות בנקאיות שאינן ערבויות פיננסיות (כהגדרתן בכתבי ההתחייבות) ,יהווה  25%מסך כל הערבויות הבנקאיות;
( )4היחס שבין :סך ההלוואות בתוספת ערבויות בנקאיות ,בניכוי מזומנים ושווה מזומנים ובניכוי השקעות לטווח קצר
של תמי (כהגדרת מונחים אלו בכתבי ההתחייבות) לבין סך ההון המוחשי (כהגדרתו בכתב ההתחייבות) של תמי לא יעלה
על .3
נכון ליום  31בדצמבר  2014עומדת תמי בכל ההתחיבויות הפיננסיות לעיל.

(ב)

.9.9.9.9

בנוסף ,תמי התחייבה כלפי הבנקים המממנים בהתחייבויות שונות ,אשר עיקרן כמפורט להלן (ההתחייבויות כאמור לא
תחולנה ככל שתינתן לכך הסכמת הבנקים המממנים ,מראש ובכתב) )1( :שלא ייעשה שינוי בהחזקותיה של תמי בתכנון
המים ,או בזכויות ההצבעה של תמי בתכנון המים; ( )2תכנון המים וחברות הבנות שלה לא יבצעו מיזוג כלשהו ללא
קבלת הסכמת הבנק ,למעט מיזוג עם תמי; ( )3שלא להחזיר הלוואות בעלים לבעלי המניות בתמי וכן לא להעמיד
הלוואות ,ערבויות או תשלומים כלשהם למי מבעלי מניותיה של תמי ,והכל למעט חריגים שנקבעו בכתבי ההתחייבות וכן
למעט העמדת הלוואות או החזר הלוואות ל Tahal Group-ו Tahal International-אשר הועמדו במהלך עסקים רגיל
ובתנאי שוק לצורך מימון פעילות שוטפת ,ולמעט תשלומי דמי ניהול בסכומים שנקבעו בכתבי ההתחייבות; ( )4נקבעה
מגבלה על חלוקת דיבידנדים על ידי תמי לבעלי מניותיה ,בשיעור שלא יעלה על  50%מהרווח הנקי של תמי מפעילות
שוטפת על-פי הדוחות הכספיים השנתיים של תמי לשנה הקלנדארית הקודמת ,ובלבד שסכומים שיחולקו כאמור לא
ישולמו ,במישרין או בעקיפין ,לקרדן  )5( ;NVשלא לרכוש ו/או להעניק מימון לצורך רכישת מניות תמי; ( )6שלא יחול
שינוי בשליטה של תמי Tahal Assets ,ו.Tahal International-
להלן תיאור עיקרי ההתחייבות של  Tahal Groupו Tahal International -כלפי בנקים מממנים של תמי ושל :Tahal Group

(א)

( )1סך ההון העצמי של ( Tahal Internationalכולל הלוואות בעלים) על פי הדוחות המאוחדים שלה ,לא יפחת מסך של 75
מיליון אירו; ( )2שיעור ההון העצמי של ( Tahal Internationalכולל הלוואות בעלים) על בסיס עצמאי (סולו) ,מסך המאזן
(סולו) לא יפחת מ )3( ;40%-סך ההון העצמי של ( Tahal Groupכולל הלוואות בעלים) על פי הדוחות המאוחדים שלה ,לא
יפחת מסך של  25מיליון אירו; ( )4בתקופה שהחל ביום  31בדצמבר  2013ועד ליום  30בדצמבר  2014הEBITDA-
(כהגדרתה בהסכם) של  ,Tahal Groupעל פי הדוחות המאוחדים שלה ,לא תפחת מסך של  3.5מיליון אירו; בתקופה
שהחל ביום  31בדצמבר  2014ועד ליום  30בדצמבר  2015ה( EBITDA-כהגדרתה בהסכם) של  ,Tahal Groupעל פי
הדוחות המאוחדים שלה ,לא תפחת מסך של  5.25מיליון אירו; בתקופה שהחל מיום  31בדצמבר  2015ועד ליום 30

 40התיאור שלהלן כולל את התניות העיקר יות שהתחייבו חברות בקבוצת תהל כלפי תאגידים מממנים .למען הנוחות ועל מנת למנוע כפילויות
התיאור ניתן במשותף .בהתאם ,חלק מהתניות ניטלו ע"י החברות בקבוצת תהל כלפי חלק מהגורמים המממנים .כמו כן ,במקרה שבו
נקבעו שיעורים שונים ע"י מלווים שונים ,התיאור שלהלן כולל תי אור של התניה המחמירה יותר מבחינת קבוצת תהל.
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בדצמבר  2016ובכל תקופה של  12חודשים לאחר מכן ה( EBITDA-כהגדרתה בהסכם) של  ,Tahal Groupעל פי הדוחות
המאוחדים שלה ,לא תפחת מסך של  7מיליון אירו; ( Tahal Group )5תהא רשאית ,בכפוף לכל דין ,לחלק דיבידנד ל-
 Tahal Internationalרק ככל שהונה העצמי של  Tahal Groupיהיה גבוה מ 30-מיליון אירו ויהווה למעלה מ 28%-מסך
המאזן שלה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,והכל כמפורט בכתב ההתחייבות.
נכון ליום  31בדצמבר  2014עומדות  Tahal Groupו Tahal International -בכל ההתחיבויות הפיננסיות לעיל.
(ב)

 Tahal Groupו Tahal International-התחייבו (ביחס אליהן ולחברות המהותיות שלהן) כלפי הבנקים המממנים כדלקמן:
( )1שלא ליצור כל שיעבוד על נכסיהן או נכסי חברות הבנות המהותיות שלהן ,למעט במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק
ולמעט יצירת שעבודים קבועים על נכסים חדשים לטובת גורם שיממן את הרכישה ,בתנאים כמפורט בכתב ההתחייבות;
( )2שלא למכור ,להעביר או להמחות נכס מהותי (למעט בעניין חברות המפורטות בכתבי ההתחייבות); ( )3שלא להתמזג
עם חברות אחרות; ( )4שלא לדרוש תשלום דיבידנדים או החזר הלוואות בעלים מתמי; ( )5להעביר דוחות כספיים,
תקציב ודיווחים נוספים; ( Tahal International )6התחייבה שלא לדרוש החזר הלוואות בעלים מ Tahal Group-וTahal -
 Groupהתחייבה שלא להחזיר הלוואות בעלים ל ,Tahal International-אלא אם כן ההלוואה הועמדה במהלך עסקים רגיל
ובתנאי שוק לשם מימון פעילות שוטפת ,כמפורט בכתב ההתחייבות; ( )7נקבעו הגבלות על חלוקת דיבידנד ותשלומים על
ידי  Tahal Groupל Tahal International-ועל ידי  Tahal Internationalל ,Kardan NV-למעט סכומים לא מהותיים ותשלום
דמי ניהול בסכומים שנקבעו בכתב ההתחייבות (לרבות התחייבות להעביר לבנק כספים שיתקבלו בניגוד לכתב
ההתחייבות); ( )8נקבעו מגבלות ביחס להמחאת זכויות  Tahal Groupו Tahal International-לקבלת החזרת הלוואות
בעלים ודיבידנד; ( )9נקבעו תנאים מסוימים שבהתקיימם ניתן לבצע שעבוד ספציפי לרכישת נכס; ( )10נקבעו הגבלות
ביחס לקבלת הלוואות מתמי ,אלא אם כן ההלוואה הועמדה במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק לשם מימון פעילות
שוטפת ,והכל בכפוף להוראות כתבי ההתחייבות; ( )11כי תישארנה בעלות השליטה בתמי ,בתכנון מים ובכל חברה
מהותית שלהן ,במישרין או בעקיפין ,וביחס לשיעור החזקה מינימאלי ,בכפוף לקבוע בכתבי ההתחייבות; ( )12שלא יחול
שינוי בשליטה ב.Tahal Group-
בעקבות ההתקשרות בהסכם למכירת ההחזקות ב ,KWIG HK-תמי Tahal Group ,ו Tahal International -קיבלו אישור
מהבנקים הממנים של תמי ו Tahal Group-לעשות שימוש ,חד פעמי ,בסך של  62מיליון דולר ארה"ב מתוך התמורה
שתתקבל בעקבות מכירת ההחזקות ב KWIG HK-לצורך פירעון הלוואות בעלים ו/או תשלום דיבידנד לקרדן  .NVכן
התקבל אישור הבנקים הממנים הרלוונטים כי לאחר חלוקת הדיבידנד או פירעון הלוואות הבעלים כאמור תשונה
ההתחייבות ביחס להון העצמי של ( Tahal Internationalכולל הלוואות בעלים) ,באופן שההון העצמי של Tahal
( Internationalכולל הלוואות בעלים) לא יפחת מ 40-מיליון אירו (במקום  75מיליון אירו).

.9.9.9.9

להלן תיאור עיקרי ההתחייבות של  Tahal Assetsכלפי בנקים מממנים של תמי:
( )1שלא ליצור כל שיעבוד על נכסיה ועל נכסי החברות המהותיות שלה ,למעט במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק ולמעט
יצירת שעבודים קבועים על נכסים חדשים לטובת גורם שיממן את הרכישה ,בתנאים כמפורט בכתב ההתחייבות; ( )2שלא
למכור ,להעביר או להמחות נכס מהותי של  Tahal Assetsוהחברות המהותיות שלה (למעט  )3( ;)KWIGשלא להתמזג עם
חברות אחרות; ( )5נקבעו הגבלות ביחס לקבלת הלוואות מתמי ,והכל בכפוף להוראות כתבי ההתחייבות.

.9.9.9.9

להלן תיאור עיקרי ההתחייבות של קרדן  NVכלפי בנקים מממנים של תמי:
( )1כי תישאר בעלת השליטה בתמי וב ,Tahal Group-במישרין או בעקיפין ,וביחס לשיעור החזקה מינימאלי ,בכפוף לקבוע
בכתבי ההתחייבות; ( )2שלא לדרוש החזר הלוואות בעלים מאת  Taha Group ,Tahal Internationalאו תמי בכפוף לחריגים
שנקבעו בכתבי ההתחייבות; ( )3שלא לדרוש תשלום דיבידנד מ )4( ;Tahal International-נקבעו הגבלות ביחס לקבלת
הלוואות מתמי ,והכל בכפוף להוראות כתבי ההתחייבות.

.9.9.9.9

.9.9.9

לפרטים בדבר ההתחייבויות והמגבלות שהחברות מקבוצת  Tahal Groupיטלו על עצמן במסגרת ההסדר עם מחזיקי אגרות
החוב של קרדן  NVראו סעיף  13.1.5להלן .יצויין ,כי תמי Tahal Group ,וקרדן  NVקיבלו אישור מהבנקים הממנים של
תמי ו Tahal Group -לשעבוד החזקות קרדן  NVב Tahal International-לטובת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב.
בהתאם לתנאי מרבית הסכמי ההלוואה או מסגרות האשראי Tahal Group ,והחברות הבנות או הקשורות שלה רשאיות
לפרוע את ההלוואות ו/או מסגרות האשראי בפירעון מוקדם ,לעיתים בכפוף למתן הודעה מראש ותשלום קנס בשיעור
שנקבע בהסכם.
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.9.9.9

ערבויות
 Tahal Groupוהחברות המוחזקות על ידה נוהגות להעמיד לטובת הלקוחות בפרויקטים ערבויות בנקאיות להבטחת
אלה )1( :הצעות המוגשות במסגרת מכרזים; ( )2מקדמות המתקבלות מלקוחות; ( )3קיום התחייבויותיה החוזיות
במהלך תקופת הביצוע; ו )4( -בדק ואחריות .לקבוצת  ,Tahal Groupמסגרות אשראי לערבויות שהסתכמו בסך של כ60-
מיליון אירו ,נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח Tahal Group .והחברות המוחזקות על ידה העמידו בפועל
ערבויות בנקאיות כאמור בסך כולל של  31מיליון אירו נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח.

.9.9.9

שעבודים
להלן תיאור השעבודים המהותיים אשר  Tahal Groupוחברות בנות וקשורות שלה העמידו ו/או שהועמדו להן בקשר עם
ההלוואות ומסגרות האשראי ע"י בנקים הממנים:
( )1שיעבוד שוטף כללי על נכסי תמי ותכנון המים ושעבוד קבוע על המוניטין שלהן ,על הון המניות הבלתי נפרע של תמי
ועל כל הון המניות של תכנון המים; ( )2שעבוד על נכס בבעלות תכנון המים בחיפה; ( )3שעבודים קבועים על זכויות
בפקדונות ,חשבונות בנק ,רכבים וזכויות לקבלת כספים על פי הסכמים .למען השלמת התמונה ,יצוין כי בין בנקים
מממנים של תמי ,כאמור לעיל ,נחתם הסכם בינבנקאי ("פארי פאסו") המסדיר את היחסים בין הבנקים כאמור.

.9.9.9

.9.99

ביום  7בדצמבר  ,2011רכשה תהל (באמצעות תמי)  18,846,589ע.נ .אג"ח (סדרה א') של קרדן  NVתמורת סך של כ20-
מיליון ש"ח .בשנים  2013ו 2014-מכרה תהל את כל אגרות החוב שהוחזקו על ידה .נכון למועד הדוח ,לתהל אין כל
החזקות באגרות חוב של קרדן  .NVלמען השלמת התמונה יצוין ,כי תמי הודיעה לקרדן  NVכי היא מוותרת על תשלום
בגין פדיון מוקדם חלקי לאג"ח (סדרה א') ,לרבות באשר לתשלום הריבית בגינן ,שבוצע על ידי קרדן  NVבחודש דצמבר
 2013ובחודש ינואר .2014
השקעות

.9.99.9

ביום  10בספטמבר  ,2013קיבלה חברת  ,)"Watek"( Watek Polska Sp.zooחברה הרשומה בפולין ואשר הוחזקה במלואה
על ידי  Tahal Groupהחלטה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בפולין לכינוס נכסי  Watekולפירוקה ,וזאת עקב קשייה
לעמוד בהתחייבויותיה (להלן" :בקשת הפירוק") .בהמשך לאמור לעיל ,ביום  18בדצמבר  ,2013מונה ל Watek-מפרק.
החל ממועד זה השליטה ב Watek-יצאה מידי  Tahal Groupוכן בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2013הופחתה
ההשקעה של  Tahal Groupב Watek-במלואה (בסך של כ 5.8-מיליוני אירו) ובוצעה הפרשה לחובות בגין ערבויות
שהעמידה  Tahal Groupלהתחייבויות  .Watekבשנת  2014הגיעה  Tahal Groupלהסכמה עם מחזיקי הערבויות שהעמידה
בדבר הסכומים שתשלם  Tahal Groupמכוח ערבויותיה ,בעקבותיה יכללו הדוחות הכספיים של  Tahal Groupרווח חד
פעמי בסך של כמיליון אירו.

.9.99.9

תחנת כוח לייצור חשמל בכוכב הירדן
כוכב אגירה שאובה בע"מ (ובשמה הקודם תהל אנרגית מים בע"מ) ("כוכב אגירה שאובה" או "החברה") ,חברה פרטית
בבעלות חלקית של  41Tahal Groupקיבלה בחודש מאי  2009רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בהספק
מותקן של  300מגה וואט בטכנולוגיה של "אגירה שאובה" 42בכוכב הירדן ("תחנת הכוח" ו" -הרישיון המותנה",
בהתאמה).
ביום  13במאי  ,2013בוטל הרישיון המותנה לבקשת כוכב אגירה שאובה וביום  12ביוני  2013פנתה החברה לרשות
לשירותים ציבוריים חשמל ("רשות החשמל") בבקשה לקבל רישיון מותנה חדש ,לפיו יהיה ניתן לייצר חשמל בתחנת
הכח בהספק של  340מגה וואט ("הרישיון המותנה החדש") .ביום  2בספטמבר  ,2013הודיעה רשות החשמל לכוכב
אגירה שאובה על החלטתה להעניק לה את הרישיון המותנה החדש .הרישיון המותנה החדש תוקן ביום  24בדצמבר 2013

 41עד ליום  29בדצמבר  ,2013כוכב אגירה שאובה הוחזקה על ידי תכנון המים לישראל בע"מ ("תכנון המים") בשיעור של  81%ועל ידי טריפל
אר אנרג'י ( )1995בע"מ ("טריפל אר") ,צד שלישי בלתי קשור ,בשיעור של  .19%החל מיום  29בדצמבר  ,2013מחזיקות כל אחת מתכנון
המים ו ,Hutchison Water Internatinal Holdings Pte Limited -חברה שנתאגדה בסנגפור ואשר הינה צד שלישי בלתי קשור ,ב40.5%-
ממניות כוכב אגירה שאובה ,כאשר טריפל אר מחזיקה ביתרת המניות בשיעור של .19%
 42ייצור חשמל על-ידי מים ,באופן שה מים נשאבים ונאגרים במאגר עליון בשעות שפל בביקוש חשמל ומוזרמים למאגר התחתון לצורך
הפעלת טורבינות חשמל בשעות שיא בביקוש חשמל או לפי הנחיית מנהל המערכת .מתקני אגירה שאובה הם כלי חשוב ,המחליף אמצעי
יצור חשמל יקרים ומאפשר ניצול טוב יותר וניהול יעיל יותר של מערכת החשמל.
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על ידי רשות החשמל ,כך שיכלול התייחסות לHWIH Hutchison Water International Holdings Pte Limited-
(" )"HWIHכבעלת מניות בכוכב אגירה שאובה ,כמפורט להלן .הרישיון המותנה החדש נכנס לתוקפו ביום  27בפברואר
 2014עם אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
בהתאם לתנאי הרישיון המותנה החדש ,תוקף הרישיון כאמור הינו לשש שנים (קרי עד לסוף חודש פברואר  .)2020תנאי
הרישיון ניתנים לשינוי ולביטול על ידי רשות החשמל ,בקרות אירועים מסוימים בשוק החשמל ,במידת התאמתו של בעל
הרישיון ועוד .הרישיון המותנה החדש מגביל את יכולתה של בעלת הרישיון להעבירו או לשעבד נכסים המשמשים
לביצועו וכן מטיל מגבלות על העברת שליטה בבעלת הרישיון .הרישיון המותנה החדש כפוף לעמידת כוכב אגירה שאובה
בתנאים שונים ובלוחות זמנים בקשר עם הקמת המתקן ,לרבות לעניין העמדת הון עצמי על ידה לצורך הקמתו ,קבלת
היתרים שונים הנדרשים להקמת המתקן ,הוכחת סגירה פיננסית להקמת המתקן (אשר המועד האחרון לביצועה הוא
בחודש אוגוסט  )2016וכן ביחס למועד סיום הקמת המתקן וביצוע הבדיקות לגביו (לא יאוחר מסוף חודש פברואר ,)2020
תקופות הניתנות להארכה או לשינוי בתנאים מסוימים .בכפוף לעמידת כוכב אגירה שאובה בתנאי הרישיון המותנה
החדש ,יוענק לה על ידי רשות החשמל רישיון או רישיונות ייצור חשמל לתחנת הכח.
נכון למועד הדוח ,דיווחה החברה לרשות החשמל על השלמתן של אבני הדרך שלהלן :התקשרות עם חברת ייעוץ ,קבלת
חוות דעת מקצועית מטעם חברת הייעוץ בדבר ישימות הקמת המתקן ,התקשרות במסמך עקרונות ראשוני למימון
הפרויקט ( ,)Term Sheetוקבלת סקר חיבור מחייב .להערכת קבוצת תהל ,השלמת הסגירה הפיננסית צפויה להתקיים
במהלך הרבעון השלישי של שנת .432015
בימים אלו כוכב אגירה שאובה פועלת להשלמת הסכמי ההקמה וההפעלה.
הקמת תחנת הכוח כפופה להנחיות ורגולציה בתחום החשמל בכלל ,ובתחום האגירה השאובה בפרט ,וכן לתנאי הרישיון
המותנה החדש ולתנאים שיקבעו ברישיון הקבוע לייצור חשמל ("רישיון קבוע") שיינתן ,אם יינתן ,בשלב מאוחר יותר,
בהתאם לחוק משק החשמל ,התשנ"ו.1996-
בחודש נובמבר  , 2009פרסמה רשות החשמל את ההסדרה התעריפית ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולוגיה של אגירה
שאובה ,לרבות ביחס לעסקה להעמדת מלוא התועלות הדינאמיות והתכנוניות של תחנת הכוח לטובת חברת החשמל
לישראל בע"מ ("זמינות קבועה") .הסדר זה יעמוד בתוקפו ביחס ליצרני אגירה שאובה שיעמידו את כל היכולת הזמינה
הקבועה של היחידה למנהל המערכת למשך שש שנים לפחות .כוכב אגירה שאובה הודיעה לרשות החשמל על כוונתה
להעמיד את מלוא הספק התחנה ( 340מגה וואט) במסגרת ההסדר התעריפי לזמינות קבועה (בכפוף להגעה לסגירה
פיננסית) .נכון למועד הדוח ,ההסדר התעריפי לזמינות קבועה מוגבל למכסה של  800מגה וואט ,שיסופקו לפחות על ידי
שני יצרנים שונים ("המכסה המקסימאלית לזמינות קבועה").
עלות הקמתה הצפויה של תחנת הכוח מוערכת בכ 430 -מיליון דולר ,לא כולל עלויות מימון ,והקמתה צפויה להימשך
כארבע עד חמש שנים ממועד תחילת ביצוע עבודות ההקמה .הקמת תחנת הכוח מתוכננת להתבצע באמצעות העמדת הון
עצמי וקבלת הלוואות במתכונת של מימון פרויקטאלי ( ,)Project Financeדהיינו :מימון על-ידי גורמים חיצוניים
(בנקים ומוסדות פיננסיים למשל) ,הנפרעים מתזרים המזומנים של הפרויקט.
עד למועד דוח זה השקיעה כוכב אגירה שאובה בתחנת הכוח סכומים המהווים כ 3.5%-מהיקף הפרויקט.
הערכותיה של כוכב אגירה שאובה בקשר עם היתכנות הפרויקט ,עלותו ותקופת הקמתו ,האפשרות שתעמוד באבני
הדרך הקבועות ברישיון המותנה החדש ובפרט הגעה לסגירה פיננסית ,בין בכלל ובין לפני מיצוי המכסה
המקסימאלית לזמינות קבועה ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות הנהלת
כוכב אגירה שאובה .ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה ,לרבות שונה מהותית,
מהצפוי ,וזאת בשל תנאי הרישיון המותנה החדש ,קיומה של המכסה המקסימאלית לזמינות קבועה והתחרות עליה
בין מספר בעלי רישיונות זמניים ,שינויים בזמינות אפיקי המימון הפוטנציאליים ,שינויים בהוראות ההסדרה
התעריפית שפורסמו על-ידי רשות החשמל ,שינויים בעלויות הבניה ועיכובים בבנייה בשל עיכובים רגולטורים
ואחרים  ,ההשלכות הישירות ו/או העקיפות של שינויים במצב הכלכלה בישראל ובעולם ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  9.29לחלק זה.

 43הערכות קבוצת תהל לגבי מועד השלמת הסגירה הפיננסית הינו מידע פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ההסכמי
המימון ועל ניסיון הנהלת קבוצת תהל בסגירות פיננסיות של פרויקטים כאמור .ההערכה האמורה עלולה שלא להתממש ,כולה או חלקה,
או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מקשיים בהשגת התנאים להשלמת הסגירה הפיננסית ,שינוים בתנאי
הרישיון המותנה ,שינוי בתנאי השוק ,שינויים כלכלים וכיוצ"ב.
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ביום  31באוקטובר  ,2013התקשרו כוכב אגירה שאובה ובעלי מניותיה באותו המועד (תכנון המים וטריפל אר) בהסכם
עם  ,HWIHחברה שנתאגדה בסינגפור ,לפיו תקצה כוכב אגירה שאובה ל HWIH-מניות בשיעור של  40.5%ממניות כוכב
אגירה שאובה בתמורה לערכן הנקוב .כמו כן הוסכם ,כי כוכב אגירה שאובה תקצה מניות גם לטריפל אר ,באופן שלא
ידוללו אחזקותיה .בין הצדדים הוסכם ,כי  HWIHתעמיד לכוכב אגירה שאובה הלואת בעלים בסך של כ 32.5-מיליוני
ש"ח ("הלוואת הבעלים") .בחודש נובמבר  ,2013הועמדה חלק מהלוואת הבעלים בסכום של כ 13.5 -מיליון ש"ח .יתרת
הלוואת הבעלים צפויה להיות מועמדת לכוכב אגירה שאובה במועד הסגירה הפיננסית .ביום  29בדצמבר  ,2013הושלמה
העסקה כאמור והחל ממועד זה מחזיקות כל אחת מתכנון המים ו ,HWIH -ב 40.5%-ממניות כוכב אגירה שאובה וטריפל
אר מחזיקה ב 19% -ממניות כוכב אגירה שאובה .על פי הסכמות הצדדים ,עם העמדת הלוואת הבעלים כאמור ,תפרע
כוכב אגירה שאובה סך של כ 21-מיליוני ש"ח מהלוואות הבעלים שהעמידה לה תכנון המים ,סכום המשקף מחצית
מהלוואות הבעלים שהעניקה תכנון המים לכוכב אגירה שאובה .כוכב אגירה שאובה תפרע את הלוואות הבעלים לתכנון
המים בשני תשלומים( :א) סך של כ 2-מיליוני ש"ח במועד חתימת הצדדים על ההסכם ("התשלום הראשון") וסך של כ-
 19מיליוני ש"ח במועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט .התשלום הראשון הושלם במועד חתימת הצדדים על ההסכם.
בנוסף ,במועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט ,תקום לתכנון המים זכות לקבלת פרמיה בסך של  10מיליוני ש"ח ,בכפוף
להתקיימות תנאים מסוימים בקשר לפרויקט ,עליהם הסכימו הצדדים .עוד הוסכם ,כי החל ממועד השלמת העסקה
כאמור ,תמומן פעילותה השוטפת של כוכב אגירה שאובה באמצעות העמדת הלוואות בעלים שתועמדנה בחלקים שווים
על ידי  HWIHותכנון המים .לאחר מועד הדוח פנתה תכנון המים למספר משקיעים פוטנציאליים בבקשה לקבלת הצעות
לרכישת חלק מאחזקותיה בכוכב אגירה שאובה ,ובכוונת תכנון המים לבחון את ההצעות שיתקבלו ,ככל שיתקבלו ,על
מנת לבחון את כדאיות מימוש של עד מחצית מאחזקותיה בכוכב אגירה שאובה .יודגש כי נכון למועד דוח זה טרם
התקבלו הצעות כאמור ואין וודאות בדבר קבלת ההצעות ו/או תנאיהם.

.9.99
.9.99.9

הסכמים מהותיים
הסכם לביצוע עבודות בסרביה
ביום  19במרס  Tahal Group ,2014התקשרה עם צד שלישי בהסכם לביצוע עבודות תכנון ,רכש ,הקמה ומתן שירותי
ייעוץ וניהול פרויקט ,עבור לקוח ,בקשר עם פרויקט לפיתוח חקלאי שיוזם הלקוח בסרביה (בסעיף זה "הפרויקט" ו-
"ההסכם " ,בהתאמה) .במסגרת הפרויקט ,יתוכננו ,יפותחו ויטופלו שטחים חקלאיים בהיקף ניכר .עבור ביצוע הפרויקט
תשולם ל Tahal Group-תמורה כספית בהיקף של כ 62-מיליון אירו שתיפרס על פני כל תקופת הפרויקט בהתאם לאבני
דרך שנקבעו בהסכם.
בהתאם להסכם ,משך ביצוע הפרויקט עומד על  4שנים וניתן להאריכו ,כנגד תשלום תמורה נוספת בסך של כ 5.8-מיליון
אירו בכפוף להתאמות נוספות על פי ההסכם וכפי שיוסכם על הצדדים ("התמורה הנוספת") ,לתקופות נוספות בנות שנה
כל אחת .התמורה הנוספת תשולם בתשלומים רבעוניים שווים במשך כל תקופה נוספת .לפרטים נוספים בדבר הפרויקט
ראו סעיף  9.6.5לעיל.

.9.99.9

הסכם לתכנון והקמה של מתקן טיפול במים ומערכות שאיבה בעיר יקוצ'ק
ביום  11בדצמבר  2014התקשרה תמי בהסכם לתכנון והקמה של מתכן טיפול במים ומערכות שאיבה בעיר יקוצ'ק
שברוסיה (להלן בהתאמה" :הפרויקט" ו"-ההסכם") במתכונת של  Turn-Keyלתקופה של כ 21-חודשים .הוראות
ההסכם הינם בהתאם לתנאי  ,Yellow FIDIC 1999בשינויים שסוכמו בין הצדדים .בתמורה לביצוע הפרויקט תמי תהא
זכאית לקבל סך של כ 3.6 -מיליארד רובל (כולל מע"מ) (כ 52.46-מיליון אירו נכון למועד הדוח) ,אשר ישולם במהלך
ביצוע הפרויקט בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם.
הלקוח יהיה רשאי להפחית מסכום התמורה פיצוי מוסכם סביר (אשר יחושב בהתאם להוראות ההסכם) במקרים בהם
תמי לא תעמוד באיזה מדרישות הפרויקט.
מרבית המימון לפרויקט יתבצע ע"י הבנק האירופאי לשיקום ולפיתוח ה EBRD -ויתרתו ע"י הרפובליקה של יקוצ'ק.
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תיאור תחום ההשקעה בנכסים
פעילות ההשקעה בנכסים מתמקדת בעיקרה ברכישת זיכיונות לתפעול נכסים בתחום תשתיות מים וביוב ,כגון :מתקני
טיפול במים ,לרבות התפלה ,טיפול בשפכים ,תפעול ותחזוקה של רשתות מים .השקעות אלה מתבצעות באמצעות הקמה
או רכישה של חברות ומיזמים ייעודיים והשתתפות במכרזים .קבלת הזיכיונות נעשית בדרך של התקשרות בהסכמים
ארוכי טווח עם הלקוחות הרלבנטיים .ההשקעות מתבצעות ,בדרך כלל ,במתכונת של הסכמי  B.O.T44או  .B.O.O45פעילות
ההשקעה בתחום זה ממומנת על-פי רוב באמצעות השקעת הון עצמי בהיקף המשתנה מהשקעה להשקעה ,כשיתרת
ההשקעה ממומנת בדרך של קבלת הלוואות מגופים פיננסיים ללא זכות חזרה ( )Non-Recourseאו עם זכות חזרה מוגבלת
( .)Limited Recourseבמסגרת פעילות זו  Tahal Assetsשואפת להיות שותפה הן להקמת הנכסים והן לתפעולם ,וזאת
תוך התבססות על הליבה הטכנולוגית-הנדסית של קבוצת תהל.
כאמור לעיל ,ביום  15בינואר  2015התקשרה  Tahal Assetsבהסכם עם צד שלישי למכירת החזקותיה ב,KWIG HK-
המחזיקה במרבית הנכסים המניבים בתחום ההשקעות בנכסים (ובכל הנכסים המהותיים בתחום הפעילות) .ביום  6במרץ
 2015הושלם החלק הראשון של העסקה באופן שנכון למועד דוח זה Tahal Assets ,מחזיקה מניות המהוות  25%בלבד
מהונה המונפק של  .KWIG HKהחלק השני של העסקה צפוי להתבצע עד ליום  30ביוני  .2015לפרטים נוספים בדבר
ההסכם למכירת ההחזקות ב KWIG HK -ראו סעיף  9.27.4להלן .כאמור לעיל בעקבות עסקה זו ,צפוי תחום התשתיות -
השקעה בנכסים ,להצטמצם באופן משמעותי וייתכן כי בעתיד לא יהווה עוד תחום פעילות נפרד.

.9.99.9
.9.99.9.9

להלן תיאור תמציתי של נכסי  Tahal Assetsהמהותיים:
מתקנים לטיהור שפכים ואספקת מים
במסגרת תחום פעילות השקעה בנכסים  Tahal Assetsהתקשרה ,באמצעות  KWIG HKבסין ,בהסכמי זיכיון לתכנון ,הקמה
והפעלה של מתקנים לטיפול בשפכים ולאספקת מים .על-פי הסכמי הזיכיון ,גביית התשלום בגין הפעלת המתקנים הינה,
בדרך כלל ,מהרשות המוניציפאלית עימה נחתם הזיכיון ,כאשר התשלום מחושב על-פי כמות השפכים המטופלת והתעריף
למטר מעוקב הקבוע בהסכם בהתחשב ,במקרים מסוימים בסין ,בהתחייבות  Take or Payכמפורט להלן.
הסכמי הזיכיון כוללים התחייבות של הזכיין להקים את המתקן ולהפעילו באופן שבמשך תקופת הזיכיון המתקן יוכל
לטפל בכמות שפכים בהיקף נתון ,המשתנה מנכס לנכס .במקביל ,בחלק מהסכמי הזיכיון קיימת התחייבות של הלקוח
לשלם במהלך תקופת הזיכיון ,עבור כמות מינימאלית של שפכים בין אם הזרים למתקן את כמות השפכים המינימאלית
ובין אם לאו (התחייבות  .)Take or Payהסכמי הזיכיון כוללים התחייבות של הזכיין לכך שאיכות המים לאחר הטיפול לא
תיפול מסטנדרטים הקבועים בהסכם הזיכיון ,כאשר במרבית המקרים התחייבות זו של הזכיין שלובה בהתחייבות של
הלקוח כי איכות מי השפכים שיוזרמו למתקן לא תיפול מסטנדרטים הקבועים גם כן בהסכם הזיכיון .לרוב ,כוללים
הסכמי הזיכיון נוסחת הצמדה ,מעת לעת ,של התעריף למטר מעוקב שמשולם לזכיין ,שבין מרכיביה עשויים להימצא:
מחיר החשמל הנצרך במהלך הפעלת המתקן ,מחיר החומרים המתכלים (בעיקר כימיקלים) בהם נעשה שימוש בהפעלת
המתקן ,תעריפי המים האזוריים ומדדים נוספים.
הסכמי הזיכיון מסדירים את היחסים המשפטיים בין הרשות הציבורית ("הלקוח") לבין ( Tahal Assetsבאמצעות חברות
בנות מטעמה) ("בעל הזיכיון") ,המקים את המתקן נשוא הפרויקט על חשבונו .בהסכמים מסוג  ,B.O.Tבעל הזיכיון מפעיל
את המתקן למשך תקופת תפעול מוגדרת מראש בהסכם הזיכיון ובסיומה חוזר המתקן ללקוח .במשך תקופת התפעול
כאמור בעל הזיכיון הינו הבעלים של המתקן .הסכם זיכיון של פרויקט מסוג  B.O.Oהינו דומה לפרויקט מסוג  B.O.Tאלא
שעם סיום תקופת התפעול ,המתקן והזכויות בו נשארים בידי בעל הזיכיון .במסגרת הסכמי הזיכיון נקבעת חלוקת
הסיכונים בין הצדדים במהלך תקופת הזיכיון ,לרבות ביחס לנזק או השבתה של מתקני הפרויקט עד למועד מסירתם
ללקוח בתום תקופת הזיכיון ,אשר בדרך כלל יחולו על בעל הזיכיון (אלא אם נגרמו על ידי הלקוח) .כמו כן ,בחלק מן
המקרים ,הסכמי הזיכיון כוללים מתן זכות בלעדית לבעל הזיכיון לבצע הרחבה או שיפור של המתקן בהתקיים תנאים
המפורטים בהסכם הזיכיון ,וכן מתן זכות קדימה להארכת תקופת הזיכיון בתקופות נוספות.

 44פרויקט  )Build ,Operate ,Transfer( B.O.Tהינו פרויקט המוזמן על-ידי רשות ציבורית (מדינה ,רשות מוניציפאלית או רשות ממשלתית)
מאת יזם ,אשר מקים את המתקן נשוא הפרויקט ,על חשבונו ,ומפעיל אותו למשך תקופת תפעול מוגדרת מראש (בדרך כלל  15עד  25שנה)
בסיומה מחזיר היזם את המתקן לידי אותה רשות ציבורית .בפרויקט מסוג  B.O.Tהכנסות היזם מתקבלות במהלך תקופת התפעול
מהמזמין או מהמשתמשים במתקן בגין השימוש בו.
 45פרויקט מסוג  B.O.Oמופעל בדומה לפרויקט  ,B.O.Tכאשר עם סיום תקופת התפעול נשארים המתקן והזכויות בו בידי היזם.
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להלן פירוט המתקנים המהותיים לטיהור שפכים ואספקת מים:

סוג הנכס

סה"כ
סה"כ
יתרת
תקבולים
תקופת מובטחים קיבולת נכון
אזור
47
סה"כ קיבולת צפויה
ליום 31
הזיכיון
46
בדצמבר
גיאוגרפי (ממוצע
(במיליוני
2014
משוקלל)
אירו)

תשעה זיכיונות
(מסוג )B.O.T.
לתפעול מתקנים
לטיפול בשפכים

תשעה
מתקנים
בסין

זיכיון (מסוג
 )B.O.Oלתפעול
מתקן לטיפול
בשפכים ולאספקת
מים

סין

.9.99.9

 21שנים

 26שנים

572

 520אלפי
מ"ק ליום

הכנסות
אשר
הוכרו
בדוחות
בשנת
2014
(במיליוני
אירו)

 545אלפי מ"ק ליום ב-
.2015

25.09

 10מ"ק
טיפול בשפכים 20 -
ליום טיפול
אלפי מ"ק ליום ב -
בשפכים ו-
 2015ו 30 -אלפי מ"ק
 100מ"ק ליום ב  .2018 -אספקת
ליום
אספקת מים  150 -מ"ק ליום ב -
 2015ו 250 -מ"ק ליום
מים
ב.2018 -

2.37

היקף
השקעות
כולל עד
ליום 31
בדצמבר
2014
(במיליוני
אירו)
80.93

36.98

השקעות
בשנת
2014
(במיליוני
אירו)

3.98

סך
השקעות
צפויות
(במיליוני
48
אירו)

3.22

2.02

בנוסף ,ל Tahal Assets-נכסים נוספים אשר אינם מהותיים לפעילותה של קבוצת תהל ,וביניהם זיכיון למתן שירותי
ניהול ,תפעול ,תחזוקה וגביית תשלומים ביחס לרשת מים עירונית בטורקיה ,49זיכיון להפעלת מתקן לטיפול בשפכים
בטורקיה ,50זיכיון לתפעול מתקן התפלה בקפריסין הטורקית וכן בעלות במפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית בבולגריה
וביוון.51

 46מבטא את התחייבות הלקוחות לגבי כמויות השפכים המינימאליות שהלקוחות התחייבו לשלם תמורתן (בין אם הוזרמו למתקן ובין אם
לאו).
 47קיבולת צפויה לאחר הגדלות והשקעות מתוכננות נכון ליום  31בדצמבר .2014
 48ההשקעות הצפויות הינן ההשקעות המתוכננות נכון ליום  31בדצמבר  2014והן מתייחסות אך ורק להשקעות המתוכננות לשנים 2016-
 .2015יצוין  ,כי נכון למועד דוח זה ,אין כל וודאות כי ההשקעות כאמור אכן יתבצעו בהיקפים ו/או במועדים הרלוונטיים וזאת ,בין היתר,
לאור העובדה כי ביצוע ההשקעות כאמור תלוי בגורמים שונים ובכלל זה ,הגעה להסכמות עם הלקוח הרלוונטי ביחס לעדכון התחייבויות
לכמויות מינימום בעקבות הגידול בקיבולת המתקן ,הסכמות על מחירים וכיו"ב .ההערכות דלעיל לגבי ההשקעות הצפויות ,הינן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ההתחייבויות החוזיות מול הלקוח האמור ועל ניסיון הנהלת קבוצת .Tahal Assets
ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מהסכמות שיושגו
עם הלקוח ,שיקולי תזרים מזומנים ושיקולים עסקיים אחרים  ,ההשלכות הישירות ו/או העקיפות של הרעה במצב הכלכלה בעולם ו/או
כתוצאה מהתממשות חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  9.29לחלק זה.
 Tahal Assets 49מחזיקה בעקיפין ב 50%-מחברה שהינה בעלת הזיכיון .פעילותה של  Tahal Assetsבתחום השקעה בנכסים בטורקיה נעשית
באמצעות ,)"Akfen Su"( Akfen Çevre ve Su Yatirim Yapim ve Işletme A.Ş.חברת אחזקות פרטית שהתאגדה בטורקיה ,אשר Tahal
 Assetsמחזיקה ב 50%-מההון המונפק שלה באמצעות ( Task Water BVחברה פרטית שהתאגדה בהולנד ,שהינה בבעלות מלאה של Tahal
.)Assets
 Tahal Assets 50מחזיקה בעקיפין בכ 37.5%-מחברה שהינה בעלת הזיכיון.
 51נכון למועד הדוח Tahal Assets ,מחזיקה ,באמצעות ( Agri Products International NVחברה רשומה בהולנד ש 51%-ממניותיה מוחזקות על
ידי  )"Agri"( )Tahal Assetsבכ 87.6%-מהון המניות של  ,Foodyard Holding ADחברה רשומה בבולגריה אשר הינה הבעלים של מפעל
לעיבוד תוצרת חקלאית בבולגריה (" ,)"Foodyardוכן בכ 71%-מהון המניות של  ,Mastfoods SAחברה רשומה ביוון אשר הינה הבעלים של
מפעל לעיבוד תוצרת חקלאית ביוון (" .)"Mastfoodsבנוסף ,מחזיקה  Tahal Assetsבאופן ישיר בכ 29% -מהון המניות של .Mastfoods
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פילוח הכנסות
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להלן פרטים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות נכסים ,ששיעורן מהווה  10%או יותר מסך הכנסות שנבעו לקרדן NV
מתחום פעילות השקעה בנכסים:
2014
אחוז
מסך
הכנסות
ההכנסות

קבוצת מוצרים
מתקנים לטיהור
52
ואספקת מים
אחר
סה"כ

.9.99.9

שפכים

2013
אחוז
מסך
הכנסות
ההכנסות

2012
אחוז
מסך
הכנסות
ההכנסות

27.46

79.87%

24.1

77.7%

29.3

82.3%

6.92
34.38

20.13%
100%

6.9
31

22.3%
100%

6.3
35.6

17.7%
100%

להלן פרטים אודות הכנסות 53הנובעות מתחום ההשקעה בנכסים בפילוח לאזורים גיאוגרפיים:54

אזור גיאוגרפי

סין
יוון ובולגריה
סה"כ

2014
 %מסך
ההכנסות
הכנסות
(במיליוני של תחום
ההשקעה
אירו)
בנכסים
79.87%
27.46
20.13%
6.92
100%
34.38

2013
 %מסך
ההכנסות
הכנסות
של תחום
(במיליוני
ההשקעה
אירו)
בנכסים
77.7%
24.1
22.3%
6.9
100%
31

2012
הכנסות
(במיליוני
אירו)
29.3
6.3
35.6

 %מסך
ההכנסות
של תחום
ההשקעה
בנכסים
82.3%
17.7%
100%

לפרטים בדבר הסיבות לשינויים בהכנסות תחום הפעילות ראו דוח הדירקטוריון של קרדן  NVליום  31בדצמבר .2014

.9.99

צבר הזמנות והכנסות מובטחות

.9.99.9

55

להלן צבר ההזמנות וההכנסות המובטחות מנכסים ותחזית מימושו ליום  31בדצמבר ( 2014במיליוני אירו):56
צבר הזמנות

מתקנים
לטיהור
57
שפכים

תחזית מימוש הצבר שנת 2015

צבר הזמנות ליום 31
בדצמבר 2014

אחוז מסה"כ
צבר הזמנות
ליום 31
בדצמבר 2014

רבעון
ראשון

רבעון
שני

רבעון
שלישי

רבעון
רביעי

סה"כ
שנת
2015

13.04

100%

1.22

1.22

1.22

1.22

4.88

תחזית
מימוש צבר
הזמנות
לשנת 2016
8.16

 52הנתונים המפורטים בגין השנים  2013ו ,2014-אינם כוללים את נתוני הנכס בטורקיה ,לאור העובדה כי החל משנת  2013תוצאותיה
הכספיות של  Akfen Suאינן מאוחדות עקב שינויים בתקנים חשבונאיים .יצוין ,כי בשנים קודמות אוחדו נתוני הנכס בטורקיה לפי חלקה
היחסי ( )50%של  Tahal Assetsבנכס זה.
 53הכנסות ממכירות בלבד (בניכוי רווחי אקוויטי והכנסות אחרות).
 54הנתונים המפורטים אינם כוללים את נתוני הנכסים בטורקיה ,כמפורט בהערת שוליים  52לעיל.
 55המידע המפורט בסעיף דלעיל ביחס לתקופות השונות ,מחולק לשתי טבלאות הכוללת נתונים ביחס לשני סוגים של הסכמים עם לקוחות
למתן שירותים )1( :הסכמים בהם קיימת התחייבות של הלקוח לתשלום סכומים מוגדרים גם במקרה שבו הלקוח בחר שלא לצרוך את
השירותים ( ,)Take or Payואלה מוגדרים בטבלאות כ"הכנסות מובטחות"; ( )2הסכמים בהם לא קיימת התחייבות כאמור של הלקוח,
ואשר התשלום על פיהם הינו אך ורק בגין שירותים שניתנו ללקוח בפועל .בהתאם להחלטת הנהלה של  ,Tahal Assetsבמקרה של הכנסות
הנובעות מהסכמים מהסוג השני צבר ההזמנות כולל מכירות צפויות לתקופה עתידית של שנתיים בלבד ,ואילו ביחס להכנסות מובטחות
הצבר מתייחס להכנסות מובטחות הצפויות לאורך כל תקופת הזיכיון .יובהר ,כי השימוש במונח "הכנסות מובטחות" אינו שולל את
האפשרות שההכנסות לא יתקבלו בסופו של דבר עקב הפרת הוראות הסכמי הזיכיון הרלבנטיים.
 56לנוכח העובדה כי ביום  6במרץ  2015הושלם החלק הראשון של העסקה למכירת החזקות  Tahal Assetsב ,KWIG HK-באופן שנכון
למועד הדוח  Tahal Assetsמחזיקה  25%בלבד מהונה המונפק של  KWIG HKוכי החלק השני של העסקה למכירת יתרת ההחזקות ב-
 KWIG HKצפוי להתבצע עד ליום  30ביוני  ,2015הדוח אינו כולל פירוט של צבר הזמנות  KWIG HKסמוך למועד הדוח.
 57הנתונים המפורטים אינם כוללים את נתוני הנכס בטורקיה ,המפורט בהערת שוליים  52לעיל.
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סה"כ הכנסות
מובטחות עד תום
תקופות הזיכיונות
נכון ליום 31
בדצמבר 2014
מתקנים
לטיהור
58
שפכים

.9.99.9

571.95

רבעון
ראשון

רבעון
שני

רבעון
שלישי

רבעון
רביעי

סה"כ שנת
2015

הכנסות
מובטחות
בשנת 2016
סה"כ שנת
2016

הכנסות
מובטחות
החל משנת
 2017ואילך
עד תום
תקופות
הזיכיונות

4.44

4.44

4.44

4.44

17.76

18.82

535.37

הכנסות מובטחות בשנת 2015

להלן צבר ההזמנות וההכנסות המובטחות מנכסים ותחזית מימושו ליום  31בדצמבר ( 2013במיליוני אירו):
צבר הזמנות

מתקנים
לטיהור
59
שפכים

מתקנים
לטיהור
60
שפכים

תחזית מימוש הצבר שנת 2014

צבר הזמנות ליום
 31בדצמבר 2013

אחוז מסה"כ
צבר הזמנות
ליום 31
בדצמבר 2013

רבעון
ראשון

רבעון
שני

רבעון
שלישי

רבעון
רביעי

סה"כ
שנת
2014

9.6

100%

0.8

1.1

1.2

1.2

4.3

תחזית
מימוש צבר
הזמנות
לשנת 2015
5.3

סה"כ הכנסות
מובטחות עד תום
תקופות הזיכיונות נכון
ליום  31בדצמבר 2013

רבעון
ראשון

רבעון
שני

רבעון
שלישי

רבעון
רביעי

סה"כ שנת
2014

הכנסות
מובטחות
בשנת 2015
סה"כ שנת
2015

הכנסות
מובטחות
החל משנת
 2016ואילך
עד תום
תקופות
הזיכיונות

527.6

4.0

4.0

4.0

4.0

16.0

16.2

495.4

הכנסות מובטחות בשנת 2014

ההערכות בנוגע לצבר ההזמנות והמידע הכלול בטבלאות לעיל בדבר ההכנסות המובטחות הינם מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות הנהלת קבוצת  Tahal Assetsבנוגע למימוש התחייבויות גורמים
עימם התקשרה .הערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית,
מהצפוי כתוצאה מאי התממשות התחזיות בדבר קצב המכירות על-ידי החברות השונות ,כתוצאה מאילוצים תקציביים
שיגרמו לביטול הזמנות ,כתוצאה מהפרת התחייבויות הכלולות בהסכמי הזיכיון ,כתוצאה מההשלכות הישירות ו/או
העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ו/או כתוצאה מהתממשות כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 9.31
לחלק זה.

.9.99

ביטוח
ל Tahal Assets-יש מגוון של ביטוחים בהתאם לסוג עיסוקן של החברות הבנות .החברות מבוטחות בביטוחי רכוש ,ביטוח
הנדסי ,ביטוחי אבדן הכנסות ,ביטוחי אחריות מוצר ,ביטוחי חבות מעבידים ועוד.

 58הנתונים המפורטים אינם כוללים את נתוני הנכס בטורקיה ,המפורט בהערת שוליים  52לעיל.
 59הנתונים המפורטים אינם כוללים את נתוני הנכס בטורקיה ,המפורט בהערת שוליים  52לעיל.
 60הנתונים המפורטים אינם כוללים את נתוני הנכס בטורקיה ,המפורט בהערת שוליים  52לעיל.
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.9.99

מימון
 Tahal Assetsמממנת את פעילותה ,בדרך כלל ,באמצעות קבלת הלוואות בעלים ואת השקעותיה בנכסים היא מבצעת
באמצעות חברות בנות ייעודיות .ההשקעה בנכסים על ידי החברות הייעודיות ממומנת בדרך כלל במתכונת של Project
.Finance

.9.99.9

הלוואות בעלים והלוואות מצדדים קשורים
יתרת ההלוואות שהעמידה  Tahal Internationalל Tahal Assets-עמדה על כ 64 -מיליון אירו נכון ליום  31בדצמבר 2014
ועל כ 2 -מיליון אירו נכון למועד הדוח .סכום זה מורכב בעיקרו מהלוואות לתקופות של  3שנים הנושאות ריבית שנתית
בשיעור של יורו ליבור.3.1%+
במהלך השנים  2012עד  2014העמידה קרדן לנד סין ל KWIG HK -הלוואות בסך כולל של כ 2.5-מיליון אירו .נכון ליום
 31בדצמבר  ,2014יתרת ההלוואות לקרדן לנד סין הסתכמה בכ 17-מיליון אירו ונשאה ריבית שנתית קבועה בשיעור
ממוצע של כ .5.5%-במסגרת העסקה למכירת ההחזקות ב KWIK HK-נפרעו מלוא ההלוואות הנ"ל.

.9.99.9

להלן נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית בגין הלוואות נכון ליום  31בדצמבר  2014וכן פרטים אודות
הרכב ושיעורי האשראי של  Tahal Assetsליום  31בדצמבר :612014
מטבע
ממקורות בנקאיים

ריבית ממוצעת
יתרה ליום  31בדצמבר 2014
(משוקללת)
(במיליוני אירו)
הלוואות לזמן ארוך

יואן סיני

7

אירו
יואן סיני
דולר
אירו
יואן סיני

1
11
1
1
17

ריבית אפקטיבית

7%

7%

6%
7%
4%
5%
5%

6%
7%
4%
5%
5%

הלוואות לזמן קצר
ממקורות בנקאיים
ממקורות שאינם בנקאיים

.9.99.9

.9.99.9

להלן פרטים אודות אשראי בריבית משתנה:
מנגנון השינוי

טווח הריבית

ליבור/יורובורBOC rate/

4%-7%

סכום האשראי ליום 31
בדצמבר ( 2014במיליוני
אירו)
35

שיעור ריבית ממוצע
בסמוך למועד הדוח
6%

יתרות מסגרות אשראי והלוואות
לקבוצת  Tahal Assetsמסגרות אשראי כוללות שהסתכמו בסך של כמיליון אירו ,נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד
דוח זה .מסגרות האשראי נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח מנוצלות במלואן (כל מסגרות האשראי ליום 31
בדצמבר  2014ולתאריך הדוח מובטחות בביטחונות ו/או בשעבודים) מסגרות האשראי כאמור נושאות ריביות בשיעור
שנתי ממוצע של כ.6% -

.9.99.9

נכון למועד דוח זה  Tahal Assetsוהחברות הבנות והקשרות שלה לא נטלו הלוואה או אשראי אשר היקפו או יתרתו
בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה  5%או יותר מסך נכסי קרדן  NVוכן מהווה  10%או יותר מסך הלוואות כלל
החברות הבנות של קרדן  ,NVכפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים.

.9.99.9

למעט שינוי בניצול מסגרות האשראי של קבוצת  ,Tahal Assetsמתאריך הדוחות הכספיים עד סמוך למועד הדוח לא
התקבלו סכומי אשראי נוספים בקבוצת .Tahal Assets

 61סכומי האשראי בטבלה אינם כוללים את האשראים בסך כולל של כ 13-מיליון אירו שנטלו ( Akfen Suהמוחזקת  50%ע"י (Tahal
) Akfensu Arbiogaz Dilovasi Atiksu Aritma Tesisi Yapim ve Işletim A.Ş. ,Assetsחברה המוחזקת בשיעור של  75%על ידי
 ,)("Akfensu Dilovasi"( Akfen Suו( Akfen Gulluk Cevre ve Su Yatirim Yapim ve Işletme A.Ş.-חברה המוחזקת בשיעור של
 100%על ידי  ,(("Akfen Gulluk"( Akfen Suהיות ו מדובר בחברות המוצגות על פי שיטת השווי המאזני .כאמור לעיל ,חלקה של Tahal
 Assetsבחברות הנ"ל הינו כ ,50%-כ 37.5%-וכ ,50%-בהתאמה.
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בהתאם לתנאי מרבית הסכמי ההלוואה או מסגרות האשראי Tahal Assets ,והחברות הבנות או הקשורות שלה רשאיות
לפרוע את ההלוואות ו/או מסגרות האשראי בפירעון מוקדם לעיתים בכפוף למתן הודעה מראש ותשלום קנס בשיעור
שנקבע בהסכם.

.9.99.9

נכון ליום  31בדצמבר  2014ובסמוך למועד הדוח  Tahal Assetsוהחברות הבנות והקשורות שלה עומדות בכל התניות
הפינננסיות לגבי מסגרות האשראי וההלוואות שנטלו.

.9.99.9

ערבויות
להלן תיאור הערבויות המהותיות אשר  Tahal Assetsוחברות בנות וקשורות שלה העמידו ו/או שהועמדו להן בקשר עם
הלוואות ומסגרות האשראי שנטלו:
 Tahal Assets ,Tahal Internationalוהחברות המוחזקות על ידה נוהגות להעמיד ערבויות לטובת בנקים להבטחת
התחייבויות קבוצת  Tahal Assets ,Tahal International .Tahal Assetsוהחברות המוחזקות על ידה העמידו ערבויות
כאמור בסך כולל של כ 31-מיליון אירו ,נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח.

.9.99.9

שעבודים מהותיים
להלן תיאור השעבודים המהותיים אשר  Tahal Assetsוחברות בנות וקשורות שלה העמידו ו/או שהועמדו להן בקשר עם
ההלוואות שנטלו:
( )1שיעבוד המניות של  )2( ;Dazhou Tianhe62שעבוד הקרקע עליה הוקם מתקן לאספקת מים וטיפול בשפכים
תעשייתיים של  )3( ;Dazhou Tianheשעבוד המבנים המוקמים במסגרת המתקן האמור ,אשר בתום קבלת האישורים
מהממשל לסיום הבניה יומרו לשעבוד על המבנים הגמורים; ( )4שעבוד זכויות הגבייה מלקוחות עימם התקשרה
 )5( ;Dazhou Tianheשעבוד שלילי על מניות  KWIG HKועל הלוואות הבעלים שהעניקה ל )6( ;KWIG HK-שיעבוד
המניות של  63Akfensu Dilovasi ,Akfen Su,ו )7( ;64Akfen Gulluk -שעבוד זכויות  Akfensu Dilovasiעל פי הסכם
זיכיון שבבעלותה מסוג  B.O.T.לתקופה של  29שנים לתכנון ,הקמה והפעלת מתקן לטיהור שפכים בטורקיה; ( )8שעבוד
65
שלילי על מניותיהן של  Akfensu Dilovasi ,Akfen Suו ;Akfen Gulluk -ו )9( -שעבוד על זכויותיה של Tianjin
 Huankeלתקבולים מחמשת מתקני טיהור השפכים שבבעלותה.

.9.99.9

אשראי לקוחות
בתחום פעילות הנכסים ,מדיניות אשראי הלקוחות הינה שונה בין חברות הקבוצה .בחברות בעלות הסכמי זיכיון להקמה
ו/או תפעול מתקני התפלה או טיהור שפכים ,הלקוחות העיקריים הינם רשויות ממשלתיות ולכן ממוצע אשראי הלקוחות
הוא נמוך ,ובפועל עמד בממוצע על כ 40-ימים בשנת .2014

 )"Dazhou Tianhe"( 62Dazhou Tianhe Water Supply and Drainage Co, Ltdהינה חברה בבעלותה המלאה של KWIG HKהמחזיקה
בזיכיון מסוג  B.O.O.לתקופה של  26שנה להפעלת מתקן לאספקת מים ולטיפול בשפכים תעשייתיים בסין.
 Akfensu Dilovasi 63מחזיקה בזיכיון מסוג  B.O.T.לתכנון ,הקמה והפעלת מתקן לטיהור שפכים בטורקיה.
 Akfen Gulluk 64מחזיקה בזיכיון עם גוף מוניציפאלי בטורקיה למתן שירותי ניהול ,תפעול ,תחזוקה וגביית תשלומים ביחס לרשת המים
העירונית שבאחריות הגוף המוניציפאלי.
 )"Tianjin Huanke"( Tianjin Huanke Water Development Co. Ltd 65הינה חברה המוחזקת על ידי  KWIG HKבשיעור של .100%
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נושאים משותפים לתחום פעילות הפרויקטים ולתחום ההשקעה בנכסים

.9.99

שיווק ופיתוח עסקי
קבוצת תהל פועלת להגברת המיקוד ,מבחינת הטריטוריות ותחומי הליבה ,ביבשות בהן היא פעילה ,לרבות בחינה של
שווקים חדשים.
חלק מהפרויקטים וההשקעות מבוצעים ביוזמת קבוצת תהל ,אשר מאתרת את הנחיצות של הפרויקט ללקוח או ההשקעה
לקבוצת תהל ,לפי העניין ,עורכת סקרי היתכנות כלכלית ,ולעיתים מארגנת את הפתרון המימוני לפרויקט או להשקעה.
בנוסף ,מקיימת קבוצת תהל קשר רצוף ומתמיד עם בנקים ומוסדות מימון וביטוח בישראל ובעולם על מנת לאתר את
מקורות המימון לפרויקטים.
לקבוצת תהל אין תלות באדם מסוים או גוף מסוים בנושא השיווק.

.9.99
.9.99.9

תחרות
לנוכ ח השונות והגיוון בתחומי הפעילות בהן עוסקת קבוצת תהל ,המתבטאת בכל אלה( :א) שונות בתחומי הפעילות
(פרויקטים והשקעה בנכסים); (ב) שונות במהות הפעילות נשוא הפרויקט (תכנון ,פיקוח ,ביצוע או שילוב של הנ"ל) או
הנכס (החל ברכישה של נכסים קיימים ופועלים ,ועד לתכנונם ,הקמתם ותפעולם של נכסים חדשים); (ג) שונות בסוג
הפעילות נשוא הפרויקט או הנכס (מים-ביוב ,טיפול במים ובשפכים ,הטמנת פסולת ,גז וחקלאות ,הפעלת ותחזוקת
מערכות מים מוניציפאליות ועוד); (ד) שונות ברמת המורכבות וההיקף הכספי של הפרויקטים והנכסים; וכן (ה) שונות
במיקום הגיאוגרפי ,למעשה היקף התחרות ברמה הגלובאלית הוא כמעט בלתי מוגבל ,ואין באפשרות קבוצת תהל
להעריך את מספר מתחרותיה ולאפיינן ו/או את מקומן בשוק או מיקומה או חלקה בין מתחרותיה.
שוק המים מתאפיין בכניסה של שחקנים חדשים .לאור ריבוי ההשקעות בשוק המים והצמיחה בשוק המים העולמי,
שחקנים רבים מתחום הבניה ,ההנדסה ,ההשקעות ,הסחר ועוד  -מפתחים יכולות בתחום המים ומתמודדים על מכרזים
בתחום .בנוסף ,המשבר הכלכלי המתמשך במדינות במערב אירופה גורם לחברות הנדסה ותשתיות במדינות אלה (כגון:
ספרד ופורטוגל) לפנות לשווקים מתעוררים ,בעיקר באפריקה ובאמריקה הלטינית ,בהם לא היו פעילות בעבר ,נושא
המגביר את התחרות בשווקים אלה .גורם נוסף המגביר את התחרות ,בעיקר באפריקה ובאסיה ,הינו כניסתם של חברות
גדולות וגופי השקעה בתשתיות מסין.
פעילות התכנון בחו"ל מאופיינת בריבוי שחקנים הן מקומיים והן בינלאומיים הפועלים בהיקפים שונים .חברות תכנון
אלו מצליחות ברובן לעמוד בתנאי הסף של המכרזים השונים ולזכות בפרוייקטים הממומנים בעיקר על ידי הבנק העולמי
(באפריקה) EBRD ,ו( EIB -באירופה) ו( IDB -באמריקה הלטינית) .לאור האמור לעיל ,רמת התחרות בתחום של
פרוייקטי תכנון בחו"ל הולכת וגוברת בשנים האחרונות.
קבוצת תהל מתמודדת עם מתחרותיה באמצעות ניסיונה; מיקסום יעילותה; שימוש בטכנולוגיות חדשניות מתקדמות;
שיווק אקטיבי באמצעות איתור וייזום של פרויקטים והשקעות; חבירה לשותפים במדינות שונות ונגישות למקורות
ותוכניות מימון ,אשר מאפשרים לה להציע פתרונות מימון ללקוחותיה.

.9.99

רכוש קבוע ומקרקעין
לקבוצת תהל אין רכוש קבוע ומקרקעין אשר הינם מהותיים ואינם חלק ממהלך העסקים הרגיל למעט כמפורט להלן:

.9.99.9

בחודש פברואר  ,2010התקשרו קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ ("קרדן נדל"ן") ותכנון המים בהסכם קומבינציה-תמורות
לפיו מכרה תכנון המים לקרדן נדל"ן את מלוא זכויות החכירה שלה בבניין המצוי ברחוב אבן גבירול בתל-אביב ואשר
שימש ,עד לחודש ספטמבר  ,2010כמשרדי תהל (בסעיף זה" :הסכם התמורות" ו"-הבניין ברחוב אבן גבירול" ,בהתאמה).
ביום  18בנובמבר  ,2012הודיעה תכנון מים לקרדן נדל"ן על ביטול העסקה נשוא הסכם התמורות עקב צפי לאי
התקיימות של תנאי מתלה לקיומה .ביום  11בדצמבר  ,2012הודיעה קרדן נדל"ן לתכנון המים כי היא מאשרת את בטלות
הסכם התמורות מבלי לוותר על טענותיה ותביעותיה הכספיות כלפי תכנון המים בגין מצגיה והתנהגותה .על פי דרישת
קרדן נדל"ן ובהתאם להוראות הסכם התמורות ,הצדדים הסכימו להעביר את הדיון בקשר עם ביטול הסכם התמורות
להכרעת בורר .בחודש מאי  2014ניתן פסק בורר ,במסגרתו חוייבה תהל לשלם לקרדן נדל"ן סך של כ1,050-אלפי ש"ח.
לפרטים נוספים בקשר עם הסכם התמורות וכן בקשר למקדמות ששילמה קרדן נדל"ן על פיו ואשר הושבו לה עם ביטולו,
ראו סעיף  10.1.5לחלק ד' לדוח התקופתי .ביום  17בינואר  ,2013הושלמה עסקה למכירת מלוא זכויות החכירה של
החברה בבניין ברחוב אבן גבירול בתמורה לסך של כ 74-מיליוני שקלים (כ 15-מיליון אירו).
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.9.99.9

ביום  3בפברואר  ,2010התקשרו תכנון המים וקרדן נדל"ן בהסכם ("הסכם השכירות") ,לפיו שכרה תכנון המים מקרדן
נדל"ן לתקופה של  5שנים החל מספטמבר ( 2010עם אופציה להארכה ב 5-שנים נוספות) שטח משרדים של כ 5,365-מ"ר
(ברוטו) ,וכן שטחי שירות וחניה נוספים בבית קרדן ,אליו העתיקה תהל את משרדי המטה שלה בחודש ספטמבר .2010
בהתאם להסכם השכירות רשאית תכנון המים להשכיר את הנכס האמור בשכירות משנה ,בכפוף להסכמתה של קרדן
נדל"ן .ביום  1בינואר  ,2013התקשרה תהל בהסכם שכירות משנה עם צד שלישי אשר ,לאחר קבלת הסכמתה של קרדן
נדל"ן ,קיבל חזקה בנכס האמור לקראת סוף חודש מאי  .2013לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות ראו סעיף 10.2.1
לחלק ד' לדוח התקופתי.

.9.99.9

ביום  3בפברואר ( 2013כפי שתוקן בחודש דצמבר  ,)2013התקשרה קבוצת תהל בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור ,לפיו
שכרה תהל ,לתקופה של  10שנים (עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת וכן אפשרות
יציאה החל מתום השנה החמישית ,בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם) ,החל מיום  1במאי  ,2013שטח משרדים של כ-
 5,900מ"ר (ברוטו) ,וכן שטחי שירות וחניה נוספים באור יהודה ,אליו העתיקה תהל את משרדי המטה שלה בחודש מאי
.2013

.9.99

הון אנושי

.9.99.9

נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מועסקים בתחום פעילות הפרויקטים  593עובדים לעומת  617עובדים נכון ליום  31בדצמבר
 .2013נכון למועד דוח זה ,לא היו שינויים מהותיים במספר המועסקים בתחום פעילות הפרויקטים .הקיטון במספר
העובדים בשנת  2014לעומת שנת  2013נובע בעיקר מהתייעלות בחטיבת ההנדסה וקיטון של מספר העובדים בחברות בת
בחו"ל.

.9.99.9

במהלך השנים  2013ו 2014-ביצעה  Tahal Groupרה ארגון פנימי ,אשר כלל:
(א) הקמת החטיבה הבינלאומית ,שאחראית על פעילות הפיתוח העסקי בחו"ל (הכוללת ביצוע כל הפעולות החל משלב
הייזום ,המכירה ,יצירת שיתופי הפעולה הנדרשים ועד לסגירת העסקה) ,יחידת ההצעות (האחראית על הכנת הצעות
לפרויקטים ומכרזים בחו"ל) וכן היחידה החקלאית (האחראית על כלל הפעילות בתחום החקלאות בחו"ל);
(ב) חטיבת ההנדסה בישראל (המופקדת על התכנון והפיקוח של פרויקטי מים ושפכים בישראל כולל תכנון עקרוני ,כללי
ומפורט בכל הקשור לתשתיות רטובות) אורגנה מחדש במבנה המבוסס על יחידות עסקיות הכוללות את אגף מקורות,
אגף הייעוץ ,אגף נתר"ה ואגף שירות הנדסה משולבים .אנשי המקצוע של המערך הטכני פוזרו ביחידות העסקיות;
(ג) בחטיבת הביצוע (האחראית על פרויקטים הכוללים מרכיבי תכנון וביצוע ,כולל רכישת הציוד והשירותים הישירים
והעקיפים הנחוצים לביצוע הפרויקטים ,בעיקר בחו"ל) הוטמע מודל עבודה חדש הכולל מטה מקצועי מצומצם וציוות
אנשים בפרוייקטים בהתאם לגודל הפרוייקט ובחלוקה על פי מדינות;
(ד) הוקמה חטיבת חברות בנות אשר קיבלה אחריות על ניהול חברות הבת של הקבוצה ברומניה ,הודו ודרום אפריקה.
כמו כן קיבלה חטיבה זו אחריות על ייזום וניהול הפרוייקטים בהודו וברומניה ואחריות הדרגתית על ייזום הפעילות
בדרום אפריקה .במסגרת הקמת החטיבה ,הועברה אליה האחריות גם על פרויקטי תכנון הנדסי בחו"ל.
(ה) פעילות התכנון של הגז הטבעי הועבר לחברת הבת  TMNGבע"מ (להלן ,)"TMNG" :חברה בת בשליטת קבוצת
תהל ,66העוסקת בשיווק ,תכנון עקרוני ,תכנון מפורט ,רישוי ,ביצוע ,רכש ,אספקת ציוד ,התקנה ,ניהול ,תיאום ,פיקוח
צמוד ,פיקוח עליון ,ייעוץ ,תחזוקה ,פיתוח ותפעול של פרויקטים ,מערכות תומכות ונתמכות ,תשתיות ומתקנים ,בתחום
הגז הטבעי (לרבות  CNGו.)LNG-

 66נכון למועד הדוח TMNG ,מוחזקת על ידי תמי ( )65%ועל ידי צד שלישי בלתי קשור ( .)35%לפרטים בדבר גידול בשיעור החזקותיה של תמי
ב TMNG -משיעור של  51%לשיעור של  65%ראו ביאור  5לדוחות הכספיים.
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להלן פירוט ההון האנושי הפועל בתחום הפרויקטים בהתאם למבנה הארגוני נכון ליום  31בדצמבר  2014בהשוואה ליום
 31בדצמבר :2013
מספר עובדים נכון ליום  31בדצמבר
מספר עובדים נכון ליום  31בדצמבר
חטיבה/יחידה ארגונית
2013
2014
חטיבת הנדסה
חטיבת ביצוע
חטיבה בינלאומית
חברות בנות בישראל
חברות בנות בחו"ל
סניפים בחו"ל
חטיבות ויחידות מטה (כספים,
משפטית ,משאבי אנוש ,והנהלה)
סה"כ

136
18
41
146
76
103
73

166
13
37
116
75
137
73

593

617

.9.99.9

נכון ליום  31בדצמבר  ,2014מועסקים בתחום פעילות השקעה בנכסים  439עובדים לעומת  425עובדים נכון ליום 31
בדצמבר  .2013נכון למועד דוח זה ,לא היו שינויים מהותיים במספר המועסקים בתחום פעילות השקעה בנכסים.

.9.99.9

להלן פירוט ההון האנושי הפועל בתחום השקעה בנכסים נכון ליום  31בדצמבר  2014וליום  31בדצמבר :2013
אזור גיאוגרפי
ישראל
סין
טורקיה
67
יוון ובולגריה
הודו
סה"כ

.9.99.9
.9.99.9.9

מספר עובדים נכון ליום
 31בדצמבר 2014
318
96
25
439

מספר עובדים נכון ליום
 31בדצמבר 2013
351
38
33
3
425

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
תנאי ההעסקה של עובדי קבוצת תהל מוסדרים חלקם בחוזים אישים וחלקם בהסכם קיבוצי .תנאי העובדים המועסקים
בחוזים אישיים משתנים מעובד לעובד ונקבעים לכל עובד בהתאם לכישוריו ,השכלתו ותפקידו.
ביום  31לדצמבר  2014נחתמו הסכמים קיבוצים מיוחדים בין תמי ותכנון המים לבין הסתדרות העובדים הלאומית ,האגף
לאיגוד מקצועי של הסתדרות העובדים הלאומית ,והועד הארצי של עובדי תכנון המים ותמי .ההסכמים החדשים נחתמו
בהמשך להסכמים הקיבוציים המיוחדים שנחתמו בתאריכים  1בינואר  1 ,2001באוגוסט  2006ו 1 -ביוני  .2011ההסכמים
החדשים מסדירים את תנאי העסקת העובדים המועסקים בהסכם קיבוצי ,קובעים הוראות לגבי שיעור העובדים בקבוצה
שיועסקו ע"פ ההסכמים הקיבוציים וכן ומסדירים תנאי העסקה ופרישה עדכניים אשר יחולו על כל עובד חדש אשר יצטרף
מעתה כחבר בהסכם הקיבוצי .ההסכמים הקיבוציים מסדירים ,בין היתר ,סדרי עבודה ,תנאי עבודה לרבות תשלומים
ומענקים שונים ,הפרשות וניכויים ,חופשה ומחלה ,הליכי פיטורים ופרישה (לרבות קביעת מנגנון ליישוב חילוקי דעות
במקרים בהם ועד העובדים מתנגד לפיטורים) ,זכויות וחובות בסיסיות ,טיפול בעבירות משמעת ,זכויות עובדים בפרישה
(פיצויים מוגדלים או פרישה מוקדמת) ,ותנאים שונים הנוגעים לעובדים הנשלחים לבצע עבודות בחו"ל מטעם קבוצת תהל.
כ 97-עובדים מעובדי תכנון המים ותמי נכון ליום  31בדצמבר  2014וכ 93-עובדים כאמור סמוך למועד הדוח הינם עובדים
קבועים המועסקים מכוח ההסכמים הקיבוציים.
תנאי ההעסקה של יתר עובדי קבוצת תהל ,מוסדרים בחוזים אישים ,ונקבעים ,כאמור לעיל ,לכל עובד בהתאם לכישוריו,
השכלתו ותפקידו .ההסכמים האישיים של העובדים מסדירים את תנאי השכר ,חופשה ,הבראה ,פיצויי הפיטורין ,ימי
המחלה ,הפרשות לקופות וקרנות והטבות נוספות.

.9.99.9.9

ביום  11ביולי  ,2011מונה מר סער ברכה כחבר הדירקטוריון המנהל של  Tahal Assets ,Tahal InternationalוTahal Group -
והחל מיום  1בספטמבר  2011החל לכהן כמנכ"ל תמי ("המנכ"ל") .במסגרת תפקידיו כאמור ,מספק המנכ"ל שירותי ניהול
ויעוץ לחברות קבוצת תהל .לפרטים אודות תנאי העסקתו של המנכ"ל ראו סעיף (8.1ד)(-ו) לחלק ד' לדוח התקופתי.

 67לא כולל כ 50 -עובדים זמניים ועובדים עונתיים המועסקים על ידי .Mastfoods
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.9.99.9

תוכניות תגמול לעובדים

.9.99.9.9

לפרטים בדבר תוכניות האופציות של  Tahal Internationalראו באור  19לדוחות הכספיים.

.9.99.9.9

לפרטים בדבר הקצאת מניות של  Tahal Internationalלנאמן בגין הודעת מימוש אופציות של  Tahal Internationalשהוענקו
בעבר למר אמנון ליפקין שחק ז"ל ,אשר כיהן כיו"ר הדירקטוריון המפקח של  Tahal Internationalוכיו"ר הדירקטוריון של
תמי ,ראו באור  19לדוחות הכספיים.

.9.99.9.9

לפרטים בדבר תוכניות האופציות של  KWIG HKראו באור  19לדוחות הכספיים.

.9.99
.9.99.9

חומרי גלם וספקים
ככלל ,הציוד והחומרים שרוכשת קבוצת תהל מספקיה מותאם לפרויקטים שהיא מבצעת ולנכסים שהיא מפעילה ,הן
מבחינת מהות הציוד והחומרים והן מבחינת הכמויות הנרכשות .הקבוצה אינה מחזיקה מלאי של ציוד וחומרים .קבוצת
תהל רוכשת ציוד לפרויקטים בתחומי הפעילות (כמו משאבות ,מגופים ,צנרת ,ציוד חשמל מכשור ,בקרה וכימיקלים)
ושירותים נלווים (שירות ,הדרכה ,אחריות יצרן וכדומה) ממספר רב של ספקים בארץ ובעולם ואין כל ספק מהותי שיש
בו תלות או שנרכש ממנו מוצר ייחודי.
כמו כן ,נוהגת קבוצת תה ל להתקשר עם קבלני משנה ,בתחומים שונים ,לצורך ביצוע הפרויקטים ו/או תפעול הנכסים,
והיא אינה תלויה בקבלן מסוים.
ההתקשרויות עם הספקים וקבלני המשנה מתבצעות ,במידת האפשר ,בתנאי  Back To Backלתנאי ההתקשרויות של
קבוצת תהל עם לקוחותיה ,וזאת על מנת להפחית למינימום את החשיפות של קבוצת תהל כלפי הלקוחות השונים.
תנאים אלה כוללים את היקף התמורה ,תנאי תשלומה ,אופן האספקה או ביצוע העבודות ,המקום והתנאים המוקדמים
הנדרשים לכך ,בטחונות לביצוע העסקה ,תנאי אחריות וביטוחים ,תנאים הנוגעים לבדיקות ומבחני התאמה ,ותנאי
האחריות למוצרים ולחומרים המסופקים ולעבודות המבוצעות.
להלן רשימת הספקים שהיקף הסכמי הרכש שנחתמו עימם ב 2014-היווה מעל  5%מכלל הסכמי הרכש של קבוצת תהל
ב:2014 -
צורת ההתקשרות
היקף מכלל
סוג הרכש
התקשרויות הרכש
שבוצעו ב2014-
הסכם ע"ב תנאי פידיק (תכנון ביצוע)
כ11%-
ספק א' מכונות השקיה
הסכם ע"ב תנאי פידיק (תכנון ביצוע)
כ8% -
ספק ב' תשתיות ומערכות חשמל
הסכם ע"ב תנאי פידיק (תכנון ביצוע)
כ7.5% -
ספק ג' ציוד אלקטרו-מכני למתקני טיפול במים
הסכם לביצוע עבודות קבלניות
כ7.5% -
ספק ד' עבודות אזרחיות למתקני טיפול במים
הסכם ייצור ואספקה ופיקוח על התקנה
כ7%-
ספק ה' צינורות GRP

.9.99.9

אשראי ספקים :כחלק ממדיניות  Tahal Groupלצמצם השקעה בהון חוזר Tahal Group ,שואפת להגדיל את מספר ימי
האשראי מספקים Tahal Group .מבצעת רכישה ואספקת ציוד מהותי לפרויקטים באמצעות מכתבי אשראי ,שמועד
הפירעון שלהם מאוחר מהמועד המוסכם לקבלת התשלום מהמזמין .ממוצע ימי אשראי לספקים בשנים 2014 - 2012
עמד בקירוב על  90יום.
לגבי  ,Tahal Assetsמדיניות אשראי הספקים שונה בין החברות .החברות שואפות שממוצע אשראי הספקים יהיה גבוה
מממוצע אשראי הלקוחות על מנת לשמור על יכולת תזרימית שתתרום לתפעול השוטף של העסק .ממוצע אשראי
הספקים בשנים  2014 - 2012עמד בקירוב על  75יום.
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.9.99

הון חוזר
הנכסים השוטפים לתאריך המאזן כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,מלאי עבודות בביצוע ונכסים
פיננסיים מהסדרים מבוססי זכיון .התחיבויות שוטפות לתאריך המאזן כוללות בעיקר ספקים ,עודף מקדמות מלקוחות
בניכוי מלאי עבודות בביצוע ואשראי לזמן קצר.

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

הסכום שנכלל בדוחות
הכספיים (אלפי אירו)
117,784
145,231

התאמות (לתקופה של
שניים עשר חודשים)
-

117,784
145,231

()27,447

-

()27,447

סה"כ

הגרעון בהון החוזר של קבוצת תהל נובע מגרעון בהון החוזר של  .Tahal Assetsגרעון זה נובע מהלוואות שנטלו חברות
בנות של  ,Tahal Assetsבעיקר  ,KWIGוהוא מקוזז באופן חלקי מההון החוזר החיובי של  .Tahal Groupקבוצת תהל
צופה כי עם השלמת העיסקה לרכישת  ,KWIGיהיה לה הון חוזר חיובי.

.9.99

מימון
 68Tahal Internationalמממנת את פעילותה (סולו) באמצעות הלוואות בעלים וגורם מממן חיצוני ( .)FIMIעיקר הלוואות
הבעלים נדרשות לשם מימונה של  Tahal International .Tahal Groupבוחנת אפשרויות לגיוון מקורות המימון שלה.

.9.99.9

הלוואות בעלים
בחודש דצמבר  ,2014היוונה קרדן  NVסך של  50,830,632אירו מיתרת הלוואות הבעלים שהעמידה לTahal -
 Internationalלהון מניות של  ,Tahal Internationalבדרך של הקצאה לקרדן  NVשל  275מניות של Tahal International
בנות  1.00אירו ע.נ .כל אחת .נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח ,לא קיימות הלוואות שהועמדו ע"י קרדן NV

לקבוצת תהל.

.9.99.9

להלן נתונים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית בגין הלוואות (בסולו) נכון ליום  31בדצמבר  2014וכן פרטים
אודות הרכב ושיעורי האשראי של  Tahal Internationalליום  31בדצמבר ]:692014
ריבית אפקטיבית
יתרה ליום  31בדצמבר
ריבית ממוצעת
2014
מטבע
(משוקללת)
(במיליוני אירו)
הלוואות לזמן ארוך
מקורות שאינם
בנקאיים

דולר

ממקורות שאינם
בנקאיים

דולר

12

6%

5%

הלוואות לזמן קצר

.9.99.9

.9.99.9

6

6%

5%

להלן פרטים אודות אשראי בריבית משתנה:
מנגנון השינוי

טווח הריבית

ליבור

5%

סכום האשראי ליום 31
בדצמבר ( 2014במיליוני
אירו)
18

שיעור ריבית ממוצע
בסמוך למועד הדוח
5%

הלוואת FIMI
בחודש יולי  ,2010התקשרו  Tahal Internationalוקרדן  NVבעסקה עם קרן השקעות בשם FIMI Tahal 2010
 "FIMI"( Investment LPו" -העסקה" ,בהתאמה) .במסגרת העסקה ,נחתמו בין  Tahal Internationalלבין FIMI
הסכם הלוואה והסכם "( Warrantהסכם ההלוואה" ו"הסכם ה ,"Warrant -בהתאמה) ,ובין קרדן  NVו FIMI-נחתם

 68הנתונים בסעיף זה כוללים פרטים בדבר מקורות המימון של ( Tahal Internationalסולו) ללא החברות הבנות והקשורות שלה .לפרטים
בדבר מקורות המימון של  Tahal Group ,Tahal Assetsוהחברות הבנות והקשורות שלהן ראו סעיפים  9.9ו 9.16-לעיל.
 69הנתונים בטבלה שלהלן כוללים את האשראי שניטל ע"י ( Tahal Internationalסולו) ללא האשראי שנטלו  Tahal Groupוחברות הבנות
שלה ו Tahal Assets-וחברות הבנות שלה שמפורט בסעיפים  9.9ו 9.16-לעיל.
121

הסכם בעלי מניות ("הסכם בעלי המניות") .הסכמים אילו תוקנו ביום  28ביוני ( 2011להלן":התיקון") וביום  29ביוני
( 2012להלן":התיקון השני").
בהתאם להסכם ההלוואה והתיקונים לו ,ביום  2באוגוסט "( 2010מועד הסגירה") ,העמידה  FIMIלTahal -
 Internationalהלוואה בסך של  25מיליון דולר ("ההלוואה המקורית") .כן ,ניתנה ל Tahal International -זכות לקבלת
הלוואה נוספת בגובה של  25מיליון דולר ,אשר ניתנה למימוש עד ליום  31בדצמבר "( 2013ההלוואה הנוספת") ,בכפוף
להסכמתה ושיקול דעתה הבלעדי של  .FIMIזכות זו לא מומשה על ידי  ,Tahal Internationalולפיכך פקעה ביום 31
בדצמבר .2013
ביום  5במרץ  2015פרעה  Tahal Internationalאת יתרת הלוואה המקורית ,באופן שנכון למועד דוח זה ,לTahal -
 Internationalלא קיימות התחייבויות מכוח הסכם ההלוואה.

בהתאם להסכם ה ,Warrant -כפי שתוקן במסגרת התיקון ,העניקה  Tahal Internationalל FIMI-זכויות לרכישת מניות
של  Tahal Internationalבגובה סכום ההלוואות הכולל שיועמד בפועל ל Tahal International -על ידי "( FIMIהזכויות"),
לפי שווי ל Tahal International-המשקף את הנמוך מבין )1( :מחיר מניה רגילה מחושב על בסיס שווי חברה (לפני הכסף)
של  250מיליון דולר ,בתוספת  5%לשנה ,על בסיס דילול מלא במועד המימוש בכפוף לביצוע התאמות שונות ,כמפורט
בהסכם לרבות במקרה של מיזוג ,חלוקת דיבידנד וכיוצ"ב; או ( )2במקרה של "אירוע מכירה" (הנפקה לציבור ו/או
מכירת השליטה ב( Tahal International-לרבות על ידי מיזוג) ו/או מכירה של נכסיה ,כולם או חלקם) ,שווי המשקף הנחה
של  30%משווי  Tahal Internationalלפיו בוצע אירוע המכירה האמור .בהתאם לתיקון ,הזכויות האמורות יפקעו בתום 7
שנים ממועד הסגירה .בהתאם להסכם ההלוואה ,חלות על  Tahal Internationalמספר מגבלות לא מהותיות כל זמן שה-
 Warrantבתוקף כגון מגבלות על עסקאות עם בעלי עניין ,מסירת דוחות ודיווחים ,גישה למידע וכיוצ"ב.
יובהר כי ה Warrants-שהוענקו בהתאם להסכם ה Warrants-וכן אופציית ה Call-נשארות בתוקף אף לאחר פרעון
ההלוואה.
במקרה של מימוש הזכויות FIMI ,תהא רשאית למכור את המניות ב Tahal International-להן תהא זכאית כחלק מאירוע
המכירה בכפוף למגבלות שונות הקבועות בהסכם .נכון למועד הדוח FIMI ,טרם מימשה את הזכויות ,כהגדרתן לעיל.
בהתאם להסכם בעלי המניות ,כפי שתוקן במסגרת התיקון ,נקבעו הסדרים מקובלים בין בעלי מניות אשר ייכנסו
לתוקפם במקרה בו  FIMIתממש את הזכויות לרכישת מניות  Tahal Internationalכאמור .בין היתר ,ניתנה ל -קרדן NV
זכות הצעה ראשונה וזכות צירוף ( )Bring Alongלגבי מניותיה של  FIMIול FIMI-ניתנה זכות הצטרפות ).(Tag Along
ההסדרים כאמור יתבטלו במקרה בו יונפקו מניותיה של  Tahal Internationalלציבור ( )IPOאו במועד בו תחדל FIMI
מלהחזיק במניות או בזכויות.
בנוסף ,ניתנה לקרדן  NVבהסכם בעלי המניות אופציית  Callלרכוש חזרה מ FIMI -עד  60%מהזכויות ,בסכום שווה ערך
לתמורה שתשקף ( IRR )Internal rate of returnבדולר ארה"ב בשיעור של ( 17.5%החלק היחסי) מסכום קרן ההלוואה,
שהועמד על ידי ( FIMIובלבד ששיעור הריבית המשולמת ל FIMI-ושיעור התשלומים המוקדמים שכבר נפרעו לFIMI -
במסגרת הסכם ההלוואה עד ליום העברת התמורה כאמור ,יילקחו בחשבון בעת חישוב ה )IRR-כנגד פירעון של החלק
היחסי של ההלוואות ,בתנאים כמפורט בהסכם בעלי המניות .אופציית ה Call -ניתנת למימוש לתקופה של שישה
חודשים החל מיום  2באוגוסט  ,2015או במועד מוקדם יותר במקרה שיחול "אירוע מכירה" כמפורט בהסכם בעלי
המניות .על פי הבנת החברה ופרשנותה את ההסכם ,אופציית ה Call-ניתנת למימוש כל עוד לא מומשו ה Warrant-ע"י
.FIMI
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  15ביולי  2010בדבר חתימת הסכם תהל-קרן ( FIMIמס'
אסמכתא ,)2010-01-555486 :המוכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

.9.99.9

לפרטים בדבר התחייבות קרדן  NVבמסגרת ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב לשעבוד מניות Tahal International
והלוואות הבעלים שהוענקו לה וולמגבלות שיחולו על החברות מקבוצת תהל ראו סעיף  13.1.5להלן .יצויין ,כי תמי,
 Tahal Assetsוקרדן  NVקיבלו אישור מהבנקים הממנים של תמי ו Tahal Assets-לשעבוד החזקות קרדן  NVב-
 Tahal Internationalלטובת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב.
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ערבויות מהותיות
נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח סך הערבויות שהעמידה  Tahal Internationalלצדדים שלישיים עמדו על
סך של כ 107-מיליון אירו .לפרטים נוספים ראו ביאור  27לדוחות הכספיים.
סך הערבויות (על פי ניצול בפועל) שהעמידה קרדן  NVלקבוצת תהל נכון ליום  31בדצמבר  2014עמד על סך של כ66-
מיליון אירו.

.9.99.9
.9.99

קבוצת תהל בוחנת ,מעת לעת ,את הצורך בגיוס מקורות מימון לצורך תפעול עסקיה והיא פועלת להרחבת מקורות
האשראי שלה בהתאם לצורך.
מיסוי
לפרטים ראו ביאור  36לדוחות הכספיים של קרדן .NV

.9.99

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

.9.99.9

סיכונים סביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על קבוצת תהל
הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילות קבוצת תהל מאופיינים על פי סוגי הפעילות השונים .ככלל ,לקבוצת תהל תקני
איכות המחייבים את עובדי החברה לסטנדרטים גבוהים בנושאי סביבה ובקרה סביבתית ,נהלים העוסקים ברכש,
העסקת קבלני משנה ,אופן ניהול פרויקטים והגשת הצעות ,בנוסף ,קיימת מערכת איכות משולבת שנועדה לאפשר עבודה
שיטתית ומסודרת ,שליטה ובקרה על תהליכים ושמירה על הסביבה ובטיחות בעבודה.
תכנון פרויקטים
פעילויות התכנון אינן חושפות את קבוצת תהל לסיכונים סביבתיים מהותיים .תהליך התכנון בקבוצה מבוצע במיומנות
שנים רבות ובמהלכו מתקבלים כל האישורים הנדרשים מהרשויות ,ועדות התכנון ומשרדי הממשלה האחראים לנושאי
הסביבה .ההשפעות הסביבתיות נבדקות בשלבים הראשונים של כל פרויקט .במסגרת פרויקטי תכנון עבור לקוחות
בחו"ל ,הקבוצה פועלת בהתאם ובכפיפות לרגולציה ולתקינה בכל אחת מהמדינות בהן היא פועלת בתחומי מים-ביוב,
סביבה ,אנרגיה ,גז טבעי וחקלאות .קבוצת תהל עורכת סקרי השפעה סביבתית-חברתית הן בעצמה או באמצעות חברות
הפועלות במדינות בהן מיושם הפרויקט והכל לפי דרישות הלקוח והמשרד להגנת הסביבה המקומי ו/או לפי דרישות
הגופים המממנים וגופי ביטוחי האשראי לסחר חוץ לפי חוקי המדינה בהם הפעילות נעשית ולפי הנחיות הIFC -
המקובלות על ידי גופי המימון למטרות פיתוח וגופי מימון מסחריים.
ביצוע פרויקטים
ככלל ,פרויקטים המבוצעים על פי ההנחיות הסביבתיות שניתנו בשלב התכנון (על פי סקרי הסביבה) אינם אמורים לגרום
לסיכונים סביבתיים או למטרדים כלשהם .עם זאת ,עבודות ביצוע בשטח כרוכות מעצם טבען בפעולות שעלולות ליצור
סיכונים ומטרדים סביבתיים לאנשים ובעלי-חיים Tahal Group .מבצעת פרויקטים באמצעות קבלני משנה בניהול
ופיקוח צמוד של חטיבת הביצוע של  Tahal Groupתוך שימת דגש משמעותי על ההיבטים הסביבתיים ובכלל זה ,הטמעת
תהליכי עבודה ובקרה סביבתיים במהלך חיי פרויקטי הביצוע ,שמטרתם הבנה ומיקוד בנושאים סביבתיים מהותיים
שיש בהם בכדי לסכן את התנהלותו התקינה של הפרויקט ,כבר משלביו הראשונים.
השקעה בנכסים
קבוצת תהל מנהלת ומתפעלת ,בין היתר ,מתקנים לטיפול במים ,איסוף וטיפול בשפכים ביתיים או תעשייתיים בסין,70
בישראל ובתורכיה ,מתקן התפלה בקפריסין ואתר פסולת בישראל.
סיכונים לסביבה עלולים להיגרם כתוצאה מתקלה פתאומית או כשל מתמשך בתפעול הנכסים השונים .להלן פירוט
הסיכונים העיקריים:
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זיהום מים (מי תהום ונחלים)  -זיהום מי תהום יכול לגרום לסיכונים בריאותיים ולהפסקת שאיבה בקידוחי מים במידה
וזיהומים חדרו למי התהום .סיכונים נוספים יכולים לנבוע גם מהשקיית גידולי מאכל ומספוא במים מזוהמים והעברת
המזהמים לשרשרת המזון של אדם ובהמות .זיהום נחלים גורם לסכנה בריאותית ,להשמדת המערכות האקולוגיות
הטבעיות של הנחל ועלול לגרום לזיהום הים אליו נשפך הנחל והעברת המזהמים לשרשרת המזון באמצעות דגים החיים
באזור המזוהם.
זיהום קרקע  -זיהום קרקע גורר אחריו בדרך כלל זיהום מי התהום הנמצאים מתחתיה ,בגלל הסעת המזהמים על ידי מי
גשמים .כמו כן קרקע מזוהמת יכולה לגרום לסיכונים בריאותיים לאנשים ובהמות שאוכלים גידולי מאכל ומספוא
הגדלים על קרקע זו.
זיהום ים  -זיהום ים גורר אחריו סיכונים בריאותיים לבני אדם הניזונים מדגים שגדלים באזורים מזוהמים .זיהום ים
גם יכול לפגוע בתנובת הדגה באזור המזוהם על ידי הפרת האיזון האקולוגי החיוני לגדילה אופטימלית של הדגה.
זיהום אוויר  -יכול לגרום לזיהום קרקע ומים כאשר מזהמים מגיעים לקרקע על ידי גשמים ורוחות וכן לסיכונים
בריאותיים לאנשים הנושמים מזהמים אלו ישירות.
ישראל
מתקנים לטיפול בשפכים  -בריכות הטיפול והאיגום במתקני טיהור השפכים אינן אטומות ועלולות לגרום לזיהום קרקע
ומי תהום באזור .כיוון שהאזור בו מצויים מרבית המתקנים אינו רגיש הידרולוגית ומי התהום בו כמעט ואינם מנוצלים,
הבעיה העיקרית היא גרימת זיהום קרקע בלבד.
אתר הפסולת "חגל"  -אתר זה ממוקם באזור בעל פוטנציאל נמוך ביותר לגרימת זיהום מי תהום .האתר מפוקח על ידי
אנשי המשרד להגנת הסביבה וקיימים בו קידוחי ניטור על פי דרישות החוק .אתר הפסולת מרוחק מאזורי מגורים
ולמיטב ידיעת קבוצת תהל ,עומד בדרישות הסביבתיות.
סין KWIG HK -

כאמור ,מתקני קבוצת תהל מופעלים בסין באמצעות חברת  ,71KWIG HKהמנהלת ומתפעלת בעיקר מתקני טיפול
בשפכים ומתקן טיפול במים ,מערכות איסוף שפכים ואספקת מים .במסגרת תפעול מתקנים אלה מחויבת KWIG HK
לתקינות התהליך ההנדסי ולעמידה בתקנות הסביבתיות .התקנות הסביבתיות בסין הינן בדרך כלל פחות מחמירות
מהמקובל במערב .כל מתקני  KWIG HKמנוטרים באופן רציף על ידי הרשויות המקומיות לעמידה בתקני הסביבה.
תהליך הטיפול במתקני  KWIG HKאינו כרוך בסיכונים סביבתיים מהותיים .יחד עם זאת ,הזרמת שפכים באיכות
נמוכה למתקני הטיפול של  KWIG HKאו כתוצאה מתקלה בלתי צפויה עלולה לגרום לפגיעה בסביבה .הסיכון הסביבתי
העיקרי בתחום מתקני הטיפול בשפכים במתקנים המופעלים על ידי קבוצת תהל הוא זיהום נחלים וקרקעות.
בשני מתקנים לטיפול נעשה שימוש בכלור גזי כחומר לחיטוי המים .הסכנה הגדולה היא שחרור של גז כלור רעיל לאויר
כתוצאה מתקלה .במתקנים הללו הותקנו מערכות גילוי ,ניטור וניטרול אוטומטיות בנוסף לציוד הגנה מיוחד (מסיכות
חמצן ,ביגוד מיגון ,מצלמות במעגל סגור וכו') וכן הוכנו נהלים מפורטים לתפעול ולתחזוקת המתקנים .במתקנים הללו
מושם דגש מיוחד על שמירת נהלי הבטיחות וצוות המפעילים מתרגל תרחישי תקלות בתדירות גבוהה.
בכל מתקן בבעלות  ,KWIG HKבו מועסקים קבלנים לתחזוקה וטיפול שוטף של הציוד והמתקנים השונים ,נדרשת
בחינה והתייחסות לנושאי איכות הסביבה והבטיחות בעת ביצוע העבודה .כמו כן ,כל קבלן נדרש לעמוד בדרישות
הבטיחות והשמירה על איכות הסביבה .אם התגלו ליקויים ,המהנדס או אחראי הבטיחות רשאים לדרוש מהקבלן
המבצע בזמן ביצוע העבודות לפעול ללא דיחוי לשיפור המצב .חברת  KWIG HKעורכת סקרי השפעה סביבתית ובטיחות
בעצמה או באמצעות חברות מקומיות .הכל לפי דרישות הלקוח והמשרד להגנת הסביבה המקומי ו/או לפי דרישות
הגופים המוסמכים ולפי חוקי המדינה .בנוסף KWIG HK ,מבצעת סקירת סיכונים סביבתיים תקופתית ,שמטרתה
לאמוד את איכות התהליכים התפעוליים והניהול של המתקנים מבחינה סביבתית ,בטיחותית ובריאותית .על בסיס
האומדן וההערכות מבוצעות תכניות הפחתה למזעור הנזקים הסביבתיים הצפויים להתרחש .נהלי הטיפול בנושא
הבטיחות בסביבה ובריאות כוללים גם פגישות חודשיות עם הצוות המקומי ,תרגול תרחישי תקלות שונים ותגובות
למזעור הסכנות והפגיעה בסביבה ,וכן הדרכות מעת לעת.
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ההוצאות בקשר לעמידה בתקנות הסביבתיות אינן מהותיות ולא היה ל KWIG HK-הליך משפטי או מנהלי מהותי בעניין
זה .בהתאם ,אין הפרשות בדוחות הכספיים בקשר לנושאים סביבתיים.
כיום ,בהסכמי הזיכיון להפעלת מתקני טיפול בשפכים בסין ,מחויב המפעיל להעביר את הבוצה לאזור ייעודי המוגדר על
ידי הממשלה המקומית ,כאשר הטמנת הבוצה היא באחריות הממשלה המקומית .במשך שנים רבות ,מרבית הבוצה
נותרה ללא טיפול הולם ובכך הפכה למטרד סביבתי משמעותי .בימים אלו מגבש הממשל המרכזי כלים רגולטורים על
מנת לעודד את הממשלות המקומיות לטפל בבוצה באופן יעיל יותר .עד כה ,טרם ברור מה יהיה טיב הרגולציה ומה יהיה
המודל העסקי המקובל ולפיכך ,נכון למועד הדוח ,אין באפשרותה של קבוצת תהל להעריך את השפעות השינויים
הרגולטוריים האמורים .נכון למועד הדוח ובהתאם להסכמים הקיימים בהם התקשרה קבוצת תהל ,לא ניתן לחייב את
קבוצת תהל לטפל בבוצה והסיכון האמור ,ככל שישנו ,מוטל על הלקוח .לפרטים נוספים בדבר רגולציה סביבתית בסין
ראו סעיף  9.25.2להלן.

.9.99.9

השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על קבוצת תהל ,לרבות על ההשקעות ההוניות ,הרווח והמעמד התחרותי של
קבוצת תהל
ישראל
קבוצת תהל מתפעלת בישראל ,בין היתר ,מתקני טיפול בשפכים (אקסטסיביים ואינטנסיביים) בעיקר באזור עמק זבולון
ועמק יזרעאל .במסגרת תפעול המתקנים כפופה פעילות הקבוצה לבקרה רצופה של משרד הבריאות ,המשרד להגנת
הסביבה ורשות המים.
להלן החוקים והתקנות העיקריים בנושאי סביבה להם כפופה קבוצת תהל במסגרת פעילויותיה בישראל:
חוק המים
חוק המים קובע שורה של הוראות בדבר שמירה על מקורות המים ומניעת זיהום המים .מכוחו של חוק המים הותקנו
שורת תקנות בנושא ,לרבות איסור הזרמת תמלחת למקורות מים (תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת
תמלחת למקורות מים) ,תשנ"ח ,)1998-מניעת זיהום מים (תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה),
התשס"ד ,2004-העוסקות בסילוק הבוצה הנוצרת במתקני טיהור השפכים) וכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים
המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"ד ,2014-המסדירים את ההזרמה של שפכי התעשיה באופן שלא יגרמו נזק למערכת
הביוב ,לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים או להשבחת קולחין.
תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחין תש"ע"( 2010-תקנות ענבר")  -תקנות ענבר מטילות חובות הן על יצרן
שפכים והן על מפעילי מכוני טיהור שפכים לטיהור השפכים לערכים הקבועים והמחמירים בתקנות .בנוסף ,מטילות
תקנות ענבר ,על יצרן שפכים ומפעיל מכוני טיהור ,חובות לניטור ובקרה של השפכים ,חובות דיגום הקולחין היוצאים
ממתקני הטיהור וחובות דיווח נרחבות ופרסום המידע לציבור .כמו כן ,הושם בתקנות דגש מיוחד על שקיפות לציבור,
כולל חובת דיווח ופרסום של תוצאות הבדיקות שנעשו לקולחין .תקנות ענבר כוללות ,בין היתר ,גם הוראות מעבר בנוגע
למתקני טיהור שפכים אשר הוקמו עובר למועד פרסומן של התקנות ,הקובעות לוח זמנים הדרגתי להחלת כל הערכים
הקבועים בתקנות ,כך שתוך  5שנים (עד ליום  1בינואר  )2015כל מתקני הטיהור בארץ ייצרו מים ברמת איכות שלישונית
(טיפול שלישוני הוא טיפול נוסף לקולחים המעלה את איכות הקולחים כך שניתן להשתמש בקולחים להשקיה בלתי
מוגבלת של גידולים חקלאיים למאכל אדם ו/או השקיה מעל אקוויפרים וזאת בלי חשש לבריאות הציבור או זיהום
האקוויפר).
המט"שים עפולה ,סוללים  -רנ"י ,תל עדשים ,יוקנעם-טבעון ודברת נמצאים בשלבים שונים של שדרוג ,בתאום עם
מנהלת הביוב ברשות המים ,על מנת לעמוד בדרישות תקנות ענבר .המט"שים זרזיר ומגדל העמק מחוייבים לעמוד
בתקנות ענבר החל מיום  1בינואר  .2015מט"ש מגדל העמק יאוחד לתוך מט"ש עפולה .ביחס למט"ש זרזיר ,במהלך שנת
 2014נשלחה פניה לועדת החריגים במנהלת הביוב להקלת ערך הקולחין שלו לתקופה של חמש שנים עד לביטול המט"ש
או שדרוגו .נכון למועד דוח זה טרם התקבל האישור כאמור ואין וודאות כי תתקבל הבקשה להקלת ערך הקולחין
במלואה או בחלקה.
תקנות למניעת מפגעים  -מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת (התש"ן)1990-
התקנות עוסקות בכניסה לאתר הפסולת ,בגידור האתר ובשילוטו ,באופן השלכת הפסולת באתר ,בתפעול השוטף של
האתר (הידוק הכיסוי וכו') ,טיפול באירועי בעירה ובציוד המכאני .כל זאת על מנת לצמצם ולמנוע באופן מוחלט יצירת
מטרדים סביבתיים שמקורם בתפעול אתר הפסולת.
חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב 1962-העוסק באיסוף שפכים והטיפול בהם.
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חקיקה בנושא תכנון וביצוע של תשתיות ומתקנים של גז טבעי
כאמור בסעיף  9.20לעיל ,קבוצת תהל עוסקת באמצעות  ,TMNGבתכנון ,רישוי ,רכש ,ביצוע והקמה של תשתיות
ומתקנים של גז טבעי ,לרבות מערכות אספקת גז טבעי עבור ספקי גז כאמור ,מערכות הולכה וחלוקה ,מתקני הפחתת
לחץ ( )PRMSמתקני הוספת ריח (הצחנה) ומתקני גז טבעי נוזלי ,עבור חברת ההולכה הארצית (נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ) וחברות החלוקה האזוריות וכן תשתיות ומתקני גז עבור רשות הגז הטבעי ,תחנות כח לייצור חשמל ,מתקני
התפלה ,מפעלי תעשייה וגופים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה.
הפעילות כאמור נעשית בהתאם ובכפוף לחוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב 2002-והתקנות מכוחו וכן החלטות ואמות
מידה של המועצה לענייני משק הגז הטבעי ( Industrial Gas Installation Directiveשפורסמה על ידי רשות הגז הטבעי),
חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה 1965-והתקנות מכוחו ,חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט 1989-ותקנות וצווים מכוחו,
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות וצווים מכוחה ,חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג  ,1993 -תקן ישראלי להולכת הגז
הטבעי (ת"י  5664חלקים  1ו ,2 -תקן ישראלי לרשת חלוקת גז טבעי -ת"י  5664חלק  ,3תקן ASME 31.1 / EN15001
לתכנון ,הקמה והפעלה של מערכות פנים-מפעליות) ,ונוהל המשרד להגנת הסביבה בעניין מרחקי הפרדה של חומרים
מסוכנים מרצפטורים ציבוריים.
פעילות  TMNGמבוצעת תחת בקרה של משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (באמצעות הרגולטור האמון על
משק הגז הטבעי  -רשות הגז הטבעי) ,רשויות הרישוי לגז טבעי בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה ,המשרד להגנת הסביבה
ומכון התקנים .כמו כן ,פעילות התכנון והרישוי נעשית בהתאם לתוכניות מתאר קיימות ארציות מפורטות לגז טבעי.
עבור כל פרויקט מבוצע סקר סיכונים לבחינת תרחישי הסיכון לאוכלוסיה הסובבת את המתקנים .כמו כן ,יש לתאם
תוכניות אלו עם בעלי עניין בקרקע שבה עתידים להיות מוקמים התשתיות והמתקנים ,כדוגמת פקיד היערות ,רשות
העתיקות ,רשות הכבאות ,רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,רשויות ניקוז ,ובעלי תשתיות (חשמל ,מים ,ביוב,
תקשורת ,נפט ומוצריו) ,לצורך קבלת כל האישורים וההיתרים הנחוצים.
בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,תשס"ב ,2002-הקמת מתקן גז כפופה בין היתר ,להגשת מפרט הכולל את
התוכניות ההנדסיות של מתקן הגז ,תיאור העבודות למתקן ,תיאור המקרקעין ופרטי הבעלות בהם .אישור המפרט הינו
בסמכות מנהל רשות הגז הטבעי והממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי .בנוסף ,לגבי הקמת מתקן גז שהוא חלק
ממערכת חלוקה (ואינו תחנת גז) ,כפופה הקמת המתקן להגשת תוכנית עבודה של מתקן הגז וקבלת אישור רשות הרישוי
למתקן הגז .על תוכנית העבודה לכלול הוראות בדבר אופן הקמת מערכת החלוקה ,הגשת נספח עבודה מפורט לגבי האתר
בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים כתנאי למתן היתר בנייה ,הוראות לעניין ביסוס ויציבות הקרקע והוראות לשיקום נופי
לאחר ההקמה וכיוצ"ב.
רגולציה בסין
לכל מתקן יש חוזה והסכם זיכיון נפרד לכל שנות הזיכיון הכפוף לכל ההנחיות והרגולציות הקיימות בתקינה המקומית
והלאומית וכן טבלה מפורטת של איכויות השפכים בכניסה למתקן וכן ביציאה ורמת החריגה המותרת .כל חריגה
בסטנדרטים ,אם מתרחשת ,כפופה לנוסחת חישוב של קנסות.
ככלל ,עם פרסום רגולציה חדשה ,ההסכם הקיים מובא לדיון ומשא ומתן מחודש בכדי להתאים אותו לתקינה החדשה
תוך עמידה בהשלכות ההוניות הדרושות ליישום התקנה החדשה .אם מתקן קיים חייב לעבור שדרוג עקב רגולציה חדשה
או במקרה של תכנון והקמת מתקן חדש אזי הרגולציה הרלוונטית תקפה .ההשלכות ההוניות על ההקמה באות לידי
ביטוי בתקצוב תואם לכיסוי ההוצאות .הרווח והמעמד התחרותי נלקחים בחשבון כדי לשמור על רווחיות החברה ומניעת
פגיעה בתפעול השוטף .הסכומים שהחברה צפויה לשאת לצורך מניעה או הפחתת פגיעה בסביבה מגולמים בהסכמים
המעודכנים כולל עדכון התעריף והתנאים המסחריים בהתאם.
פעילותם העיקרית של מתקני הטיפול בשפכים המופעלים על ידי  KWIG HKהינה פעילות המיועדת להביא לשיפור
באיכות הסביבה ולצמצום נזקים סביבתיים .לפיכך ,כל ההשקעות המהותיות המבוצעות או המתוכננותבמתקני הטיפול
בשפכים המופעלים על ידי  WKIG HKהינן השקעות הנוגעות ישירות לנושאי איכות הסביבה ולמניעה ולצמצום של
סיכונים ונזקים סביבתיים.
בשנת  ,2013פורסמה בסין רגולציה חדשה בענין טיפול בשפכים " The Regulation on Urban Drainage and Sewage
 "Treatementאשר נכנסה לתוקף בחודש ינואר  .2014בהתאם לרגולציה כאמור ,תוקם רשות חדשה “Department of
” Urban Drainageאשר תעסוק בפיקוח על הפעילות השוטפת של מתקנים לטיהור שפכים .רשות זו תפקח על הבניה של
המתקנים ועל איכות המים ,וכמו כן יהיו לה סמכויות בקשר לפיקוח על תחזוקה ,טיפול בבוצה ,הפסקת פעילויות של
מתקנים ,רמת הזיהום של מתקנים ונושאים אופרטיביים נוספים .בהתאם לאמור לעיל ,צפוי כי מתקני הקבוצה יחויבו
לדווח מידע תפעולי רלוונטי לגבי תחזוקה ,כמות המים המטופלים ואיכותם ,מידע פיננסי וכיוצ"ב .כמו כן ,לרשות
כאמור ניתנו סמכויות להשית קנסות .יישומה בפועל של הרגולציה כאמור החל במהלך שנת  2014במספר מקומות בסין,
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כגון ב .Tianjin -נכון למועד דוח זה KWIG HK ,אינה מודעת לדרישות נוספות (דיווח או אחרות) מכח הרגולציה החדשה
ואין ביכולתה להעריך את השפעתה של הרגולציה כאמור על פעילותה.
ביום  1בינואר  ,2015נכנס לתוקף חוק להגנת הסביבה המסדיר את את הטיפול בזיהום ומטיל עונשים כבדים במקרה של
אי-עמידה בתקנים .ההערכה היא כי בעקבות יישום החוק ,הרשויות השלטוניות יגדילו את השקעותיהם או יעודדו את
המגזר הפרטי להגדיל את השקעותיו בתשתיות ובמתקנים לטיפול במזהמים .יודגש כי מדובר בהערכות בלבד המהוות
מידע צופה פני עתיד אשר אינו בשליטת קבוצת תהל ,הערכות אלו יכולים שלא להתממש ,במלואן או בחלקן ,בשל
גורמים שאינם בשליטת קבוצת תהל ,לרבות שינוי מדיניות הממשל בסין וכיוצ"ב.

.9.99.9

מדיניות קבוצת תהל בניהול סיכונים סביבתיים
בהתאם למדיניות קבוצת תהל ,עובדי קבוצת תהל מחויבים לנוהלי האיכות המתייחסים לסיכונים הסביבתיים ולהיבטי
הבטיחות ובריאות העובדים במסגרת פעילויות התכנון והפיקוח ההנדסי .במספר פרויקטי ביצוע מבוצע "תסקיר השפעה
על הסביבה" על פי דרישת הלקוח ו/או הגורם המממן .תסקיר זה מהווה חלק מתוצרי הפרויקט הנבדקים ומאושרים על
ידי הלקוח ו/או על ידי הגורם המממן .בנוסף  ,מבצעת הקבוצה סקר סיכונים סביבתיים תקופתי כולל שמטרתו לאמוד
את איכות תהליכי התפעול והניהול מבחינה סביבתית במתקנים הנמצאים בבעלותה או המתופעלים על ידי הקבוצה
בארץ ובעולם .הסקרים כוללים סיורים במתקנים ושאלונים הסוקרים את איכות הביצועים ההנדסיים אל מול התקנות
הקיימות וההתחייבויות ללקוחות .בקבוצת תהל מיושמת מערכת כללי איכות משולבת ,בהתאמה לתקנים הבאיםISO :
.(OHSAS) ISO18001:2007 ,ISO: 14001:2004 ,9001:2008

.9.99

מגבלות ופיקוח
פעילותה של קבוצת תהל כפופה לרגולציה ותקינה במדינות השונות בהן היא פועלת בתחומי מים-ביוב ,סביבה ,אנרגיה ,גז
וחקלאות .בין היתר ,כפופה קבוצת תהל לדרישות כלליות ולדינים שונים לרבות דיני מכרזים ,דיני איכות הסביבה ,דיני
קרקעות ,דיני תכנון ובניה ,דיני בטיחות וגהות ,דיני עבודה מקומיים ,דיני יוזמות פרטיות ושיתופי פעולה פרטיים או
ציבוריים .למיטב ידיעתה של קבוצת תהל ,הקבוצה פועלת לפי הרגולציה בביצוע פרויקטים ובתפעול נכסים בכל אחת
מהמדינות בהן היא פועלת .קבוצת תהל עובדת לפי תקנים הנדסיים כנדרש בביצוע פרויקטים של תכנון ובפרויקטים
כוללניים ,ובהתאם להוראות החקיקה והתקינה בכל אחת מהמדינות בהן מבוצעים על ידה פרויקטים .בשנים האחרונות
מתנים מוסדות מימון וביטוח המממנים או מבטחים פעילות בתחומי הפעילות את העמדת המימון והביטוח על ידם
בעמידה בהנחיות סביבתיות-חברתיות ,לרבות התייחסות מפורטת וקונקרטית להשפעות האפשריות של הפעילות על
הסביבה ועל האוכלוסייה הנמצאת בסמיכות למקום ביצוע הפעילות .כך למשל ,על חברות הפועלות בתחום זה להתחייב
בהתחייבויות שונות בנוגע לנושאים כגון :זיהומי קרקע ,מים ואויר אפשריים ,הצורך לפנות ו/או ליישב מחדש אוכלוסייה,
תנאי העסקת עובדים מקומיים לרבות איסור על העסקת קטינים ,בטיחות וגיהות.
ביום  11בדצמבר  2014נכנסו לתוקף סימנים ב' ו-ג' בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד"( 2013-חוק
הריכוזיות") וכן פורסמה רשימת הגורמים הריכוזיים במשק ("רשימת הגורמים הריכוזיים") .תהל מהנדסים יועצים בע"מ
מופיעה ברשימת הגורמים הריכוזיים בתחום הטלויזה והעיתונות הכתובה .בהתאם לחוק הריכוזיות בעת הקצאת זכויות
בתחום תשתיות חיוניות (כמפורט בחוק הריכוזיות) על ידי המדינה לגוף המופיע ברשימת הגורמים הריכוזיים (הקצאת
זכויות מוחשיות כדוגמת הפרטה של חברה בבעלות המדינה ,מתן רישיון לפעול בתחום מסויים ולרבות חידוש הרישיון,
התקשרות בחוזה או העברת החזקה בשיעור משמעותי) ,על הגוף הרגולטורי הרלוונטי לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-
משקית .בנוסף ,כל הקצאת החזקה בשיעור משמעותי (כהגדרת מונח זה בחוק הריכוזיות) ,לגורם ששמו מופיע ברשימת
הגורמים הריכוזיים ,אשר העברתם דורשת אישור של הממשלה או דורשת הליך לפי חוק החברות הממשלתיות ,עשויה
לחייב בחינה של שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ,גם אם הזכות אינה בתחום המפורט ברשימת התשתיות החיוניות .נכון
למועד דוח זה אין ביכולת תהל להעריך את השפעת כניסתו לתוקף של חוק הריכוזיות על פעילותה.
לפירוט בדבר מגבלות שיחולו של  Tahal Group, Tahal International, Tahal Assetsוגופים בשליטתם ,על פי עקרונות
ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב ראו סעיפים  13.1.5.4ו 13.1.5.5-להלן.
לפרטים בדבר רגולציה סביבתית החלה על פעילות קבוצת תהל ראו סעיף  9.25.2לעיל.

.9.99

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
קבוצת תהל יוצרת שותפויות עסקיות בפרויקטים בארץ ובעולם עם חברות ישראליות וחברות זרות ,והינה צד להקמת
מיזמים עסקיים משותפים לצורך השתתפות במכרזים בהתאם למתכונת ולתנאי הסף ,הנדרשים בפרויקטים השונים אותם
היא מבצעת.
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.9.99.9

לפרטים בדבר הפרויקטים והנכסים המהותיים של קבוצת תהל ראו סעיפים  9.11 ,9.6ו 9.12-לעיל.

.9.99.9

לפרטים בדבר הלוואות ,מסגרות אשראי והתחייבויות מהותיות של קבוצת תהל כלפי גורמים מממנים שלה ראו סעיפים
 9.16 ,9.9ו 9.23-לעיל.

.9.99.9

לפרטים בדבר הסכם הלוואה  FIMIראו סעיף  9.23.4לעיל.

.9.99.9

הסכם למכירת ההחזקות בKWIG HK-

ביום  15בינואר  2015התקשרה  Tahal Assetsבהסכם עם ( China Gezhouba Group Investment Holding Co., Ltd.להלן
"הרוכשת"( למכירת כל החזקותיה ב( KWIG HK-להלן בסעיף זה" :ההסכם" או "הסכם המכירה") ,תמורת סך של
 630מיליון ( RMBלהלן" :התמורה") ופירעון הלוואות הבעלים שהועמדו ל KWIG HK -על ידי חברות בקבוצת קרדן NV
בסך כולל של כ 42-מיליון אירו (להלן" :הלוואות הבעלים").
במועד ההשלמה שחל ביום  6במרץ ( 2015להלן" :מועד ההשלמה") שילמה הרוכשת ל Tahal Assets -סך של  567מיליון
( RNBכ 61-מיליון אירו) מהווה כ 90% -מהתמורה וכן פרעה את כלל הלוואות הבעלים שהועמדו ל KWIG -ע"י חברות
בקבוצת קרדן  ,NVבסך כולל של כ 43-מיליון אירו .כמו כן Tahal Assets ,העבירה לרוכשת מניות של KWIG HK
המהוות  75%מהונה המונפק .יתרת התמורה שולמה ביום  13במרץ .2014
במועד חתימת הסכם המכירה ,נחתם בין  Tahal Assetsלרוכשת הסכם בדבר מימוש אופציית  ,Putשהוענקה לה במסגרת
הסכם בעלי המניות עם הרוכשת ,המסדיר את מכירת יתרת מניות  KWIG HKהמוחזקות ע"י Tahal Assetsתמורת
תשלום יתרת התמורה ,בשיעור של  25,750( 25%אלפי דולר בתוספת ריבית בשיעור של ליבור  5% +ובניכוי סכומי
הדיבידנד שיחולקו החל ממועד ההשלמה) ,וזאת לא יאוחר מיום .30.6.2015
ההסכם כולל התחייבות של  Tahal Assetsלשפות את הרוכשת בגין הפסדים שיגרמו לה כתוצאה ממצג שגוי או מטעה
בתנאים כמפורט בהסכם המכירה .ההתחייבות לשיפוי מוגבלת בסכום התמורה ,לתקופה של  21עד  36חודשים ולסכום
שיפוי מינימאלי של  100אלף דולר ארה"ב ולסכום שיפוי מקסימלי בגובה הסכום הכולל ש Tahal Assets -קיבלה עבור
המניות וכהחזר הלוואות הבעלים.
במקרה של עיכוב בתשלום ,ישא הסכום שטרם שולם במועד ריבית בשיעור שנתי של ליבור  .3% +ההסכם יפורש
בהתאם לחוקים של הונג קונג.

.9.99.9

הסכם בעלי מניות ביחס להחזקה בKWIG HK-

במועד ההתקשרות בהסכם המכירה נחתם הסכם בעלי מניות בין  KWIG HK ,Tahal Assetsוהרוכשת המסדיר את
פעילותה של  KWIG HKואת היחסים בין בעלי מניותיה (להלן" :הסכם בעלי המניות").
הסכם בעלי המניות כולל הוראות שונות לרבות בנוגע לניהול  KWIG HKולזכויות בעלי מניותיה ,לרבות זכותה של Tahal
 Assetsלמנות דירקטור אחד לדירקטוריון  KWIK HKשיכהן בכל ועדות הדירקטוריון ויהווה  25%מכלל חברי
הדירקטוריון ,החלטות הכפופות להסכמת פה אחד של כל הדירקטורים או כל בעלי מניות  ,KWIG HKהוראות בדבר
חלוקת דיבידנד ,הוראות בדבר מימון  ,KWIG HKלרבות בדבר דילול החזקותיו של בעל מניות שימנע מהעמדת מימון ל-
 ,KWIG HKאיסור שעבוד מניות  KWIG HKללא קבלת הסכמת יתר בעלי המניות ,מגבלות על מכירת מניות לרבות זכות
סירוב ראשונה ,זכות הצטרפות Drag-Along ,של בעל השליטה ,אופצית  ,CALLהמקנה לרוכשת זכות לדרוש מTahal -
 Assetsלמכור את מלוא החזקותיה ב ,KWIG HK-בתמורה כמפורט בהסכם ואופציית  PUTהמקנה ל Tahal Assets-את
הזכות לחיייב את הרוכשת לרכוש את יתרת החזקותיה ב.KWIG HK-

כן כולל ההסכם התחייבות של  Tahal Assetsלסיע לרוכשת לאחר מועד ההשלמה בניהול ותפעול  ,KWIG HKלהעמיד
לרשות הרוכשת או  KWIG HKכל טכנולוגיה חדשה או משודרגת ש Tahal Group-או  Tahal Internationalיפתחו ביחס
לעסקי  KWIG HKולבקשת הרוכשת ו/או  KWIG HKלהתקשר בהסכמים שיאפשרו ל KWIK HK -להשתמש
בטכנולוגיה כאמור וכן לשתף פעולה עם הרוכשת ועם  ,KWIG HKובכלל זה להמשיך את מתן התמיכה הטכנולוגית
והייעוץ ,ויישום שיתוף פעולה טכנולוגי והנדסי בסין ומחוצה לה .כן התחייבה  Tahal Assetsלשתף פעולה ולסייע לרוכשת
ולחברות הנרכשות בהגשת בקשות למספר רישיונות בסין .הרוכשת רשאית לעשות שימוש בשמות " "Tahalו"Kardan" -
למשך  18חודש מהיום בו תחדל  Tahal Assetsלהיות בעלת מניות ב.KWIG HK-
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.9.99

הליכים משפטיים
קבוצת תהל אינה צד להליכים משפטיים מהותיים אשר מהווים  10%מהרכוש השוטף שלה.

.9.99

יעדים ואסטרטגיה עסקית
האסטרטגיה של קבוצת תהל כוללת את העקרונות הבאים:
מינוף המוניטין והידע של תהל והיכולת שלה לפעול בשווקים מתפתחים .האמור בא לידי ביטוי באסטרטגיה בשני תחומים
הפעילות של קבוצת תהל כמפורט להלן ,כמו גם בשימור רוח היזמות של גישת האד-הוק לגבי הזדמנויות עסקיות בתחום
הליבה של תהל.
המשך הגדלת היקפי הפעילות בתחום פעילות הפרויקטים ,בעיקר באמצעות פרויקטים הכוללים ניהול ,תכנון ,רכש ,הקמה
ולעיתים ארגון הפתרון המימוני ללקוח (כדוגמת פרויקטים במתכונת של  ,)Turn Keyבעיקר במדינות מתפתחות
באפריקה ,במזרח אירופה ובחלק ממדינות אסיה .יצוין ,כי פיתוח הפעילות העסקית בשווקים המתפתחים מבוצע בהתאם
לתוכנית האסטרטגית שגובשה בקבוצה ותוך מיקוד באיזורים גיאוגרפיים ,תחומי פעילות והיקפי פרוייקטים .הליכי
המיקוד מאפשרים לקבוצת תהל לאפיין פרוייקטים רלוונטיים תוך חבירה עם שותפים מקומיים או בינלאומיים ולקדמם
מול הלקוחות שהינם לרוב ממשלתיים.
הקבוצה רואה בפעילותה בתחום החקלאות ,ובפעילות של פיתוח חקלאי אזורי בפרט ,אחד ממנועי הצמיחה של פעילות
קבוצת תהל וכפעילות המשלימה והמחזקת את פעילותה של הקבוצה בתחומי תשתיות המים .קבוצת תהל צופה המשך
גידול בפעילות היחידה החקלאית וקבלת פרויקטי פיתוח חקלאי איזורים נוספים בשנים הקרובות ,בהתאם לצורך ההולך
והגובר בעולם לאבטחת ייצור מזון באופן מקצועי וסביבתי ,בדגש על מדינות מתפתחות וחקלאות מדברית.
בתחום תכנון וביצוע פרויקטי גז טבעי ,הקבוצה מתכוונת בשנים הקרובות להרחיב את פעילותה מתוך ראייה שתחום זה
הינו אחד ממנועי הצמיחה של הקבוצה .בכוונת קבוצת תהל ,להרחיב את הפעילות בתחום זה על בסיס שמירת המוניטין
המקצועי של הקבוצה ,גידול משמעותי בפעילות הסבה של מפעלי תעשיה לגז טבעי ,כניסה אסטרטגית לתחום של מתקני
טיפול ימיים ומערכות של ייצוא הגז ,תוך חבירה לשותפים אסטרטגיים ותחילת פעילות תכנון-ביצוע בתחומי הגז הטבעי
בחו"ל .לפרטים נוספים בדבר פעילות הגז הטבעי של הקבוצה ובדבר  TMNGראו סעיף  9.20.2לעיל.

.9.99

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
במהלך השנה הקרובה צפויה קבוצת תהל להמשיך את הצמיחה בפעילות כולל ניסיון ולהרחיב את פעילותה בתחום התכנון
והביצוע בעיקר באפריקה ,מזרח אירופה ודרום מזרח אסיה .בין היתר ,רואה תהל פוטנציאל לצמיחה בהודו ובמדינות
נוספות בדרום מזרח אסיה עקב הצורך הגובר בשדרוג תשתיות מים קיימות ובהבטחת מי שתייה לאוכלוסיות נרחבות בה
וכפועל יוצא מכך הרחבת שילוב המגזר הפרטי במימון וביצוע של פרויקטי תשתיות מים במדינה ועקב הרצון לפתח את
תחומי החקלאות והיקפי התוצרת החקלאית במדינות המתפתחות .לפרטים בדבר כוונתה של הקבוצה להרחיב את
פעילותה בתחום הגז הטבעי ואת פעילותה בתחום החקלאות ראו סעיף  9.29לעיל.
בתחום הנכסים ,בכוונת קבוצת תהל להשלים את העסקה למכירת יתרת החזקותיה ב( KWIG HK-בשיעור של 25%
מההון המונפק של .)KWIG HK
הערכת קבוצת תהל בדבר צמיחה והרחבת פעולתה ,כמפורט בסעיפים  9.29ו 9.30-לעיל וכן הערכת קבוצת תהל בדבר
השלמת העסקה למכירת יתרת ההחזקות ב ,KWIG HK-הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על ניסיונה והכרתה של קבוצת תהל את תחומי פעילותה .הערכות האמורות עלולות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה משינויים במדינות בהן פועלת קבוצת תהל ,שינוים
בתנאי השוק לרבות בשל ההשלכות הישירות ו/או העקיפות של המשבר בכלכלה העולמית ו/או בשל התממשותם של כל
או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  9.31לחלק זה.
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.9.99

גורמי סיכון
פעילותה של קבוצת תהל מאופיינת בגורמי הסיכון הבאים:

.9.99.9
.9.99.9.9

גורמי סיכון מקרו
מצב הכלכלה העולמית  -מיתון והאטה בקצב הצמיחה של המדינות המתפתחות בהן פועלת קבוצת תהל עלולים להשפיע
לרעה על קצב צמיחת קבוצת תהל.
קבוצת תהל ,שווי נכסיה ,תוצאותיה ,סך הונה ,יכולת מימוש הנכסים ,מצב עסקיה ,ויכולתה של קבוצת תהל לעמוד
בהתחייבויותיה הפיננסיות כלפי מלווים ולגייס מימון וחבילות מימון לפרויקטים ולאחזקות בתחום ההשקעה בנכסים
(לרבות לעניין תנאי המימון) חשופים להשלכות שליליות של גורמי המקרו ,בטווח הקצר ,הבינוני והארוך .מצב הכלכלה
העולמית משפיע גם על נכונותן של מדינות מפותחות להעמיד חבילות מימון או לבטח ביצוע פרויקטים במדינות מתפתחות.
בנוסף ,הן בתחום פעילות הפרויקטים והן בתחום ההשקעה בנכסים נדרש הון משמעותי .נוכח האמור ,להאטה בכלכלה
העולמית עלולה להיות השפעה לרעה על התוצאות העסקיות ו/או על ההתפתחויות של קבוצת תהל מאחר שיתכן שקבוצת
תהל לא תוכל לגייס את ההון הנדרש לפרויקטים כאמור או שההון שיגויס יהיה בתנאי מימון נחותים מבעבר.
בנוסף ,כתוצאה מהמשבר בכלכלה העולמית ,נפגעו יכולות המימון והכנסותיהם של ספקים וקבלני משנה בהם משתמשת
קבוצת תהל בהקמת הפרויקטים .גם מדיניותן של רשויות מקומיות ורשויות מדינה ביחס להשקעות בתשתיות עברה שינוי
ועלולה להשתנות שוב אף בעתיד ,בין השאר ,תוך צמצום ההשקעה בתשתיות .כתוצאה מכך ,עלולים לקוחותיה של קבוצת
תהל לבטל פרויקטים שביצועם החל ובמיוחד פרויקטים שטרם החלו בהקמתם ו/או מכרזים שאליהם התכוננה קבוצת
תהל .כמו-כן ,הפסקת פעילות של כמה קבלני משנה בו זמנית עלולה אף היא להביא לפגיעה בלוחות זמנים ,להאטה מיידית
בהתקדמות הביצוע וכתוצאה מכך להקטנה בהכנסות מחד ולהגדלת הוצאותיה של קבוצת תהל מאידך ,ובמקרים קיצוניים
לביטול פרויקטים .ביטולים כאמור עלולים להשפיע לרעה על עסקי קבוצת תהל ,מצבה הפיננסי ותוצאות פעולותיה.

.9.99.9.9

.9.99.9

חוסר יציבות פוליטית  -קבוצת תהל פועלת בשווקים מתעוררים ומתפתחים כגון :באסיה ,אפריקה ומזרח אירופה ולכן
חשופה לסיכונים הנובעים מפעילות במדינות מתפתחות (לרבות סיכונים מדיניים ,סיכונים רגולטורים ,פוליטיים וצבאיים
וסיכוני כלכלה מקומית) .אי יציבות מדינית ,פוליטית וביטחונית במדינות בהן פועלת קבוצת תהל (לרבות הלאמת נכסים
על-ידי רשויות ושינויים רגולטורים שונים) עלולה להשפיע לרעה על השווקים באותן המדינות וכתוצאה מכך להשפיע לרעה
על פעילות קבוצת תהל ,לרבות על החזר ההשקעה ,מימון ותוצאות הפעילות .בפעילותה בסין ,חשופה קבוצת תהל לשוק בו
לממשלה מעורבות רבה בכלכלה בכלל ובשוק המים והתשתיות בפרט .החשיפה כוללת ,בין היתר ,את הסיכונים משינויי
תקינה כגון :תקנות המסדירות את פעילותן של חברות זרות ,תקנות בנוגע לאיכות הסביבה ועוד .בנוסף ,מצריכה הפעילות
עיסוק בירוקרטי וקיים צורך באישורים רבים במהלך הפעילות העסקית.
גורמי סיכון ענפיים

.9.99.9.9

ביצוע פרויקטים  -פרויקטים של בנייה ופיתוח תשתיות כפופים לסיכוני ביצוע שונים ,ביניהם חוסר יכולת להשלים את
הפרויקט במסגרת הזמן ,התקציב או ההנחיות והסטנדרטים כפי שנקבעו בהסכם הספציפי; עיכובים בהשלמת השלבים
הקבועים בהסכם לביצוע הפרויקט ולהשלמתו ,דבר שעלול לגרור להקטנה בהכנסות ותוספת עלויות מימון ותקורות
נוספות ,עיכובים בביצוע תשלומים על-ידי מזמיני הפרויקט ,הקמת עילה לדרישה של פיצויים מוסכמים או עונשיים
למזמיני הפרויקט ואף עילה לביטול ההסכם לביצוע הפרויקט; אי קבלת חבילת מימון ראויה לביצוע הפרויקט בתנאים
נוחים לשם השלמת הפרויקטים; חוסר יכולת לקבלת ההחזר הצפוי על ההשקעה וגרימת הפסד אם ההנחות שנכללו
במסגרת התחזיות לפרויקט לא התגשמו; תנאי האתר ותנאים גיאולוגיים שלא נצפו העלולים לגרום לכך שהאתר בו מבוצע
הפרויקט אינו מתאים לביצועו; ועיכובים הכרוכים באי השלמת רכישה של זכויות של קרקעות פרטיות שנדרשות לצורך
ביצוע הפרויקט על-ידי הלקוחות .לכל אחד מהסיכונים האמורים עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי קבוצת תהל ,מצבה
הפיננסי ותוצאותיה הכספיות .כמו-כן ,פרויקטים לבנייה ולפיתוח תשתיות עלולים להיות מושא לתהליכים פוליטיים.
עיכובים בפרויקט שמקורם בסיבות פוליטיות (כגון :עיכובים בקבלת אישורים ורישיונות שונים ,בשחרור סחורות ממכס,
בהעמדת האתר לצורך ביצוע הפרויקט וכיוצ"ב) עלולים לגרור את קבוצת תהל להוצאות נוספות בשל עלייה במחירי חומרי
הגלם מעבר למחיר שנחזה מראש.

.9.99.9.9

יכולת מיקוח מוגבלת  -במרבית המקרים ,לקוחותיה של קבוצת תהל בהסכמים לביצוע פרויקטים לבנייה ולפיתוח
תשתיות הינם תאגידים ממשלתיים או ממשלות ,ולקבוצת תהל יכולת מיקוח והתנייה מוגבלות בנוגע לסעיפים סטנדרטים
הקיימים בהסכמים עם גופים אלו .על כן ,תנאים רבים המוכתבים במסגרת המסמכים לביצוע הפרויקט הינם לטובת
מזמיני הפרויקט ועלולים להשפיע לרעה על קבוצת תהל ,עסקיה ,מצבה הפיננסי ותוצאותיה הכספיות .לדוגמא ,הסכמים
לפיתוח תשתיות עלולים לכלול הוראות לפיהן המזמין רשאי לבטל את ביצוע הפרויקט ,ללא סיבה ,בכפוף להודעה מוקדמת
בלבד .ערבויות לביצוע הפרויקט ,אף הן שכיחות בהסכמים שקבוצת תהל הינה צד להם והן באופן טיפוסי ,אינן מותנות
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וניתנות לחילוט עם דרישה על-ידי הלקוח .בקשר לפרויקטים המבוצעים על-ידי קבוצת תהל במתכונת של פרויקטי B.O.T
עם גורמים ממשלתיים ,הרי שלקבוצת תהל ,קיימת יכולת מיקוח מוגבלת ביותר בנוגע לתנאים לפיהם תבוצע גביית
העמלה בגין שירותי התשתיות ובנוגע לשיעורה של העמלה האמורה .גביית העמלה ושיעורה נעשות בדרך כלל על-ידי
התאגיד הממשלתי המזמין וחושפות את קבוצת תהל לסיכונים האמורים.

.9.99.9.9

תלות בזכייה במכרזים  -חלק מהכנסות קבוצת תהל נובעות מזכייה במכרזים לביצוע פרויקטים .פרויקטים אלו מוזמנים
בעיקר על-ידי תאגידים ממשלתיים וממומנים על-ידי ממשלות או מוסדות פיננסיים בינלאומיים ורב מדינתיים .קשה
לחזות האם או מתי תזכה קבוצת תהל במכרזים חדשים לביצוע פרויקטים נוספים ,שכן הסכמים פוטנציאלים כרוכים
בהליכים ארוכים של הכנת הצעות מחיר מורכבות ובתהליכי בחירה ,אשר עלולים להיות מושפעים מגורמים שונים ,לרבות
שינויים בתנאי השוק הקיימים או העתידיים ,הסדרים פיננסיים ,אישורים רגולטוריים והשלכות סביבתיות .בשל היות
ההכנסות מביצוע פרויקטים לבנייה ולפיתוח תשתיות חלק עיקרי בהכנסותיה של קבוצת תהל ,תוצאות פעולותיה ותזרים
המזומנים של קבוצת תהל עלולים להשתנות באופן מהותי מעת לעת כתוצאה ממועד הזכייה במכרז .כמו-כן ,תלויה קבוצת
תהל ביכולתה לשמור על קשרים עסקיים לצורך השגת התקשרות בהסכמים לביצוע פרויקטים נוספים .יצוין ,כי בשל
אופיים של ההסכמים בהם מתקשרת קבוצת תהל ,נדרשת לעיתים קבוצת תהל להשקיע בפיתוח הפרויקטים סכומים
גדולים ,וזאת אף לפני שקיבלה מקדמה או תשלומים אחרים מהלקוח בסכום מספיק לשם כיסוי הוצאותיה.
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תחרות  -קבוצת תהל פועלת בסביבה מאד תחרותית ,כאשר מתחרותיה הינן חברות הנדסה ובנייה בינלאומיות או שלוחות
מקומיות של חברות אלה כאמור .היכולת של קבוצת תהל להציע הצעות ולזכות במכרזים לביצוע פרויקטים גדולים בתחום
פיתוח התשתיות תלויה ביכולתה לבצע פרויקטים גדולים תוך הפגנת יכולות הנדסיות ,איתנות בביצוע פרויקטים
טכנולוגיים מורכבים וחוסן פיננסי ו/או גישה למקורות הון .יכולות אלה חיוניות לשימור כושר התחרותיות של הקבוצה
בשווקים הבינלאומיים .במקרים רבים ,כאשר מדובר בפרויקטים גדולים של בניית או פיתוח תשתיות ייתכן כי קבוצת
תהל אינה עומדת בדרישות הסף של המכרז באופן עצמאי .על כן ,גורם חשוב נוסף המשפיע על מצבה הפיננסי ותוצאותיה
הכספיות של קבוצת תהל הינו יכולתה של קבוצת תהל לחבור ולשתף פעולה עם חברות נוספות במיזמים משותפים או
בדרך של מימון משותף .אם קבוצת תהל לא תצליח לבסס שותפות עם חברות נוספות ,היא עלולה להחמיץ את ההזדמנות
להציע הצעה ולהשתתף במכרז לביצוע הפרויקטים כאמור .חלק ממתחריה של קבוצת תהל גדולים ממנה ובעלי מקורות
מימון עדיפים על שלה ועלולים ליהנות משיעור חיסכון גדול יותר ומיעילות תפעולית .המתחרים עלולים להציג ,בין דרך
מיזוג ובין דרך גידול ,פתרון אמין יותר ו/או זול יותר מאשר קבוצת תהל .כתוצאה מכך ,קבוצת תהל עלולה לזכות בפחות
מכרזים .מתחרים בעלי יכולות מימון עדיפות עשויים לזכות בזכות עצמם במכרזים ו/או למשוך שותפים לקיומו של מיזם
משותף בקלות רבה יותר מאשר קבוצת תהל .כשלון להתחרות באופן יעיל עלול להשפיע לרעה על עסקי קבוצת תהל ,מצבה
הפיננסי ותוצאותיה הכספיות.

.9.99.9.9

דרישות מימון  -האפשרות לבצע פרויקטי פיתוח תשתיות או השקעה בנכסים תלויה בדרך כלל בדרישות הון ומימון
והעמדת ערבויות .מקורות המימון של קבוצת תהל עלולים שלא להספיק לצורך ביצוע הפרויקטים או ההשקעות בנכסים.
אם תבחר קבוצת תהל לבצע מימון של הפרויקטים או ההשקעות בנכסים בדרך של הלוואות ,עלול הדבר להגדיל את
הוצאות המימון ואף להכפיף את פעילות קבוצת תהל למגבלות נוספות אשר עלולות להגביל את יכולתה לבצע פרויקטים
נוספים בעתיד .כמו-כן ,אין וודאות כי קבוצת תהל תצליח להגדיל את המימון לסך המימון הרצוי בעיתוי ובתנאים טובים
מבחינתה של קבוצת תהל .העדר יכולתה של קבוצת תהל להשיג את המימון הנדרש לצורך ביצוע הפרויקטים או השקעה
בנכסים עלול לגרום לעיכובים בביצועם ,נטישת פרויקטים קיימים ואי ניצול הזדמנויות עסקיות בעתיד .כמו כן ,מדיניות
מסוימת של ממשלות במדינות בהן פעילה קבוצת תהל (כגון מדיניות מוניטארית) עלולה להביא לצינון של שוק האשראי
ולהקשות על קבוצת תהל לגייס מימון של חוב לצורכי השקעה בפרויקטים.
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אישורים ורשיונות  -פעילות קבוצת תהל כפופה לאישורים ,רשיונות והיתרים מסוימים בהתאם להוראות חוק ותקינה.
בקשות לקבלת אישורים ,רשיונות והיתרים כאמור צריכות להיות מוגשות בשלבים המתאימים .עיכובים בקבלת
האישורים ו/או הרשיונות עשויים להביא לגידול בהוצאות שלא ניתן לגלגל על הלקוח ועלולים להשפיע לרעה באופן מהותי
על יכולתה של קבוצת תהל לבצע את הפרויקטים באיכות ובמועדים להם התחייבה .אין כל וודאות כי הרשויות
הרלוונטיות יעניקו לקבוצת תהל את האישורים ו/או הרשיונות הנדרשים או יחדשו אותם במועד .עיכובים של הרשויות
הרלוונטיות כאמור ,עלולים להביא לדחייה בקבלת מימון ,דחייה בקבלת הלוואות בשיעורי ריבית מסוימים וכן לאי עמידה
בלוחות זמנים לסיום פרויקטים .כתוצאה מכך ,קבוצת תהל לא תוכל להוציא לפועל את תוכניותיה העסקיות .חוסר יכולת
להשיג או לקבל אישורים ו/או רשיונות כאמור עלולה לגרום לפגיעה מהותית בפעילות קבוצת תהל .אישורים של גופים
רגולטוריים כפופים לעיתים לגורמים רבים ,חלקם אף עשויים לגרום להוצאות משמעותיות .בנוסף ,אישורים בנושאים
דומים עלולים להידרש הן על-ידי גורמי השלטון המדינתי והן על-ידי גורמי השלטון המקומי .אם קבוצת תהל לא תעמוד
בדרישות כאמור ו/או אם הרגולטור הרלוונטי יטען כי קבוצת תהל אינה עומדת בדרישות כאמור ,קבוצת תהל לא תוכל
להתחיל או להמשיך בביצוע אותם פרויקטים.
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עיכובים בהשלמת הפרויקטים הנוכחיים  -כישלון לעמוד בלוחות הזמנים המוסכמים עלול להוות עילה לדרישת תשלום
פיצויים מוסכמים או פיצויים עונשיים וכן להוביל לחילוט ערבויות מקדמה ,ערבויות ביצוע או למימוש בטוחות אחרות
שניתנו על ידי קבוצת תהל .עיכוב בהשלמת פרויקטי בנייה עלול בנוסף להוביל להוצאות נוספות ,מעבר להוצאות המקוריות
המשוערות ולהוביל לפגיעה ברווחיות ולהפסדים .סיומם בזמן של פרויקטים אלו כפוף לסיכוני ביצוע שונים וכן לגורמים
אחרים ,לרבות הבטחת מימון ואישורים ממשלתיים לפרויקטים אלו .במסגרת ביצוע פרויקטים של פיתוח תשתיות או
במסגרת הודעת הזכייה במכרז לביצוע פרויקט כאמור ,ההסכמים או מכתבי הזכייה דורשים בנוסף כי קבוצת תהל תבצע
סגירה פיננסית עד למועד שהוגדר בהסכם הזיכיון או הרישיון הרלוונטי ,אחרת היא עשויה להפסיד את הפרויקט .עיכובים
עלולים לג רום לעלייה בעלויות ולהחזרים נמוכים יותר בהשקעה על ההון ולהפחית רווחים כמו גם כישלון בעמידה במועדי
תשלום הלוואות .בנוסף ,עיכובים מצידן של המדינות המזמינות את ביצוע הפרויקטים עלולים לפגוע בחבילות המימון
הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקטים ,דבר שעלול לפגוע ביכולתה של קבוצת תהל להשלים את ביצוע הפרויקטים במסגרת
לוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט .אם הלקוח אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות כלפי קבוצת תהל ו/או כאשר הלקוח
מעכב ,מבטל או אינו פועל להשלמת הפרויקט ,לאחר ביצוע השקעות משמעותיות בקידומו על-ידי קבוצת תהל ,עלולה
להיות לכך השפעה לרעה על קבוצת תהל ,עסקיה ,מצבה הפיננסי ותוצאותיה הכספיות.
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הסכמי  - Turn Keyחלק מהפרויקטים המבוצעים על-ידי קבוצת תהל מבוצעים במחיר קבוע ו/או בתשלום מראש .בין
התנאים הנכללים בהסכמים לביצוע פרויקטים כאמור מתחייבת קבוצת תהל להעניק שירותי תכנון ,רכש וביצוע של
הפרויקט במחיר קבוע .ההוצאות כפי שיחולו בפועל על קבוצת תהל עלולות להיות שונות מההוצאות שהוערכו על-ידי
קבוצת תהל ושימשו בסיס להצעתה וזאת ,בין היתר לאור הגורמים הבאים :שינויים בלתי צפויים בתכנון הפרויקט;
תוכניות ומידע טכני לא מדויקים שנמסרו על-ידי מזמין הפרויקט; תנאי תכנון ובנייה ,מצב האתר ותנאים גיאולוגיים,
אשר גורמים לעיכובים בבנייה ולגידול אפשרי בהוצאות; חוסר יכולת של הלקוח לקבל אישורים מגורמי איכות סביבה
ואחרים לביצוע הפרויקט; עיכובים בקבלת הציוד והחומרים הדרושים לביצוע הפרויקט; גידול בעלויות הציוד הנדרש
לצורך הבנייה; עיכובים בשל תנאי מזג אוויר; שינוי בשערי החליפין; אי עמידה של קבלני משנה בביצוע התחייבויותיהם.
בהתאם להסכמים מסוימים ,הסכימה קבוצת תהל לבצע פרויקטים בתמורה הקבועה ב"כתב כמויות" .למרות שההוצאות
הנוספות הכרוכות בביצוע הפרויקט עלולות שלא להיות מוטלות במלואן על קבוצת תהל ,הרי שקבוצת תהל עלולה לשאת
בסיכונים הכרוכים בקשר עם עלויות החורגות מהמוגדר בכתב הכמויות .הוצאות בלתי צפויות או עיכובים בביצוע עלולים
לגרום לגידול בעלויות .שינויים כאמור ,עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט ובהתאם לגודלו של הפרויקט ועלולים גם לגרום
לפגיעה מהותית בתוצאות הפעילות של קבוצת תהל.
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ביטוח ,אחריות ותביעות פיצויים  -הסכמים לביצוע פרויקטים לפיתוח תשתיות ובנייה כפופים לסיכונים שונים ,ביניהם:
סיכונים פוליטיים ,רגולטוריים ומשפטיים אשר עשויים להשפיע על יכולת ביצוע הפרויקט; שינויים במדיניות הממשלה
ובמדיניות הרגולטורית; עיכובים בביצוע הפרויקט; נכונות ויכולת הצרכנים לשלם עבור שירותי תשתית; ירידה או עלייה
בעלות חומרי הבנייה; פגמים הנדסיים ועיצוביים; ציוד פגום; התקנה לקויה או הפעלה לקויה של ציוד; הפרעות בשוק
העבודה; פעילות טרור או מלחמה; תנאי מזג אוויר או אסונות טבע; תאונות תעשייתיות; שינויים כלכליים בסביבה
הכללית במדינה בה מבוצע הפרויקט .בעוד קבוצת תהל מבוטחת כנגד תאונות בעת ביצוע הפרויקטים ,אין וודאות כי כל
הסיכונים האמורים מכוסים במסגרת פוליסות הביטוח באופן נאות ,שנזקי תביעה בעילה כאמור לא ישולמו ממקורותיה
של קבוצת תהל או שקבוצת תהל תצליח לבטח עצמה כנגד סיכונים כאמור ,בפרמיה סבירה בעתיד .אסונות טבע עלולים
לפגוע בצורה מהותית בפעילות קבוצת תהל ,ברכושה ובסביבה הרלוונטית לפרויקט .כתוצאה מכך לאסונות טבע עלולה
להיות השפעה מהותית על עסקיה ופעילותה של קבוצת תהל .בנוסף ,אין וודאות ,כי סיכונים כאמור ניתנים לביטוח
בפרמיה סבירה או בכלל וכיסוי כאמור עלול שלא להספיק בנסיבות מסוימות .כמו-כן ,תביעות ביטוחיות כפופות ,באופן
כללי ,להפחתות ,החרגות וכיסוי מוגבל .קבוצת תהל עלולה לשאת בנזקים לגביהם היא אינה מבוטחת .כמו-כן ,תקבולי
הביטוח עלולים שלא לכסות את עלויות התביעה וקבוצת תהל עלולה לספוג הפסדים מהותיים עקב קבלת תקבולי ביטוח
אשר אינם מספקים ,דבר שעלול להשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות ופעילותה .קבוצת תהל עלולה להיות חשופה
לתביעות שעילתן פגמים בתכנון ו/או הביצוע של השירותים הניתנים על-ידיה במסגרת תקופת האחריות הניתנת במסגרת
הפרויקטים .פגמים בפועל או פגמים נטענים בציוד או בביצוע עשויים להביא לטענות ,נשיאה באחריות ,לעלויות והוצאות
הקשורים באובדן חיי אדם ,פגיעות גוף ,נזק לרכוש או ציוד והשעייה מביצוע פרויקטים.

.9.99.9.99

ארגון חבילות מימון  -בפרויקטים שבהם קבוצת תהל הינה צד לארגון חבילת המימון ללקוחות ,קיימות חשיפות פיננסיות,
כמפורט להלן )1( :כלפי הגורם המבטח ,בגין סכומים שהגורם המבטח ישלם לבנק המממן במידה והלווה אינו עומד
בהתחייבויותיו על פי הסכם המימון כתוצאה מהפרת ההסכם המסחרי על ידי קבוצת תהל; ( )2כלפי הבנק המממן ,במקרה
שהלווה אינו עומד בהחזר ההלוואה על פי תנאי הסכמי המימון ,ביחס לסכומי ההלוואה שאינם מבוטחים.
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חשיפה מטבעית  -בשל פעילותה של קבוצת תהל במדינות שונות המתנהלות במטבעות שונים ,ביניהם מטבעות שאינם
"סחירים" (לדוגמא :הקוואנזה ,סידי ,לארי ,רובל ,ליי ,יואן ,וכו') ,חשופה קבוצת תהל לפיחות או ייסוף במטבעות אלו אל
מול מטבע הפעילות שלה ,עובדה שעלולה להשפיע לרעה הן כלכלית על תזרים המזומנים של הקבוצה והן חשבונאית על
דוחותיה הכספיים.
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.9.99.9.99

חשיפת מיסוי  -חישוב חבויות המס של קבוצת תהל כרוך בפרשנות וביישום חוקים ואמנות מס שונות .קבוצת תהל מבצעת
עסקאות במדינות שונות .בהתאם לזאת ,פעילות קבוצת תהל כפופה לחוקי המיסוי הנהוגים במדינות השונות ,וחישוב
חבויות המס של קבוצת תהל כרוך בפרשנות וביישום חוקי ואמנות מס של מדינות שונות .קבוצת תהל מחשבת את חבויות
המס שלה על סמך הבנתה את תחולת החוקים והאמנות .עם זאת ,רשויות המס עלולות לפרש או ליישם חוקים ואמנות
רלוונטיים באופן כזה שיגרור חבויות מס נוספות.

.9.99.9.99

הוכחת נסיון מקצועי  -יכולתה של קבוצת תהל לעמוד בתנאי סף מקצועיים במכרזים תלויה בהוכחת קיומו של נסיון
מקצועי רלבנטי לאורך תקופת הזמן הנדרשת בכל מכרז .העדר יכולת להציג ניסיון רלבנטי עדכני בתחום מסוים עלול למנוע
מקבוצת תהל לעמוד בתנאי סף של מכרזים ולמעשה לגרום לכך שלא תוכל להתמודד על ביצוע פרויקטים בתחום זה.

.9.99.9

גורמי סיכון ייחודיים

.9.99.9.9

טעות בתמחור פרויקטי הביצוע  -לאור הגידול המשמעותי בהיקף פרויקטי הביצוע (כגון :הפרויקטים באנגולה ,ברוסיה,
בסרביה ובגאנה ,כמפורט לעיל) ,קבוצת תהל עלולה לעמוד בפני סיכונים הנובעים מסטייה או טעות בתמחור עלויות
הפרויקטים העלולים לגרום להפסדים כספיים ניכרים ,בהיקף גדול מבעבר .סטייה כאמור עלולה לנבוע מטעויות הנדסיות,
טעויות בתמחור ,מעליה במחירי חומרי הגלם ,שינוי בשערי החליפין ,ממחירי תשומות עבודה וכן מבעיות לוגיסטיות אשר
לא נצפו ו/או היו ידועות קודם לכן .כל אלה עלולים לגרום לקבוצת תהל שלא לעמוד בלוחות הזמנים ולספק מוצר/שירות
באיכות נמוכה בשל העדר כוח אדם מתאים במדינות בהן פועלת קבוצת תהל.

.9.99.9

מסגרות הפעילות המשותפות  -בהסכמים בהם זכתה קבוצת תהל ,על בסיס שותפות בדרך של מיזם משותף או בדרך של
מימון משותף ,קבוצת תהל נושאת ,ביחד ולחוד ,באחריות ביצועם של התחייבויות שותפיה למיזם המשותף או למימון
המשותף .עיכוב או כישלון מצידו של שותף לעמוד בלוחות הזמנים של מחויבויותיו ,עלול להוביל לעיכוב התשלום המגיע
לקבוצת תהל ,חיובה בהתחייבויות נוספות או לביטול ההסכם .במסגרת עסקי פיתוח התשתיות של קבוצת תהל ,מלווים
עלולים לדרוש התחייבויות ובטוחות ביחד ולחוד על-ידי קבוצת תהל ושותפיה במימון ,דבר העלול לגרום ,בין היתר,
לתוצאות הבאות :אי תשלום על השקעות בהון מניות ,לגרעון בהון הנדרש לצורך השלמת הפרויקט ו/או גידול בהוצאות
הבנייה הצפויות; לגרעון מעת לעת בהוצאות התפעול והאחזקה; לגרעון ברזרבות המיועדות להחזר חובות או בסכומים
שיידרשו לצורך תשלומי ריבית .אי יכולתם של שותפים במיזמים משותפים של קבוצת תהל להמשיך לבצע את הפרויקט
לאור קשיים משפטיים או פיננסיים עלול להוביל את קבוצת תהל ,לאור אחריותה ביחד ולחוד עם שותפיה למיזם ,לבצע
השקעות נוספות ו/או לבצע שירותים נוספים להבטחת ביצועם ומסירתם של שירותי הפרויקט .בקשר עם פרויקטים מסוג
 B.O.Tיכול שתידרש קבוצת תהל לבצע משיכה של מקורות הון מפעילויות הבנייה או ממקורות חיצוניים וזאת במטרה
לעמוד בהתחייבויותיה ,ביחד ולחוד ,כלפי המלווים .בנוסף לכך ,לגבי פרויקטים או מיזמים המבוצעים עם שותפים ,קבוצת
תהל תלויה בהסכמתם של השותפים העסקיים שלה .לפיכך יכולתה של קבוצת תהל ליישום האסטרטגיה העסקית במקרים
אלה עלולה להיתקל בקשיים עקב הצורך בקבלת הסכמת שותפיה בנסיבות מסוימות .לאור האמור לעיל ,ההתחייבות
המשותפת ביחד ולחוד עלולה להשפיע לרעה על עסקי קבוצת תהל ,מצבה הפיננסי ותוצאות פעולותיה.

.9.99.9.9

אבדן ידע מקצועי ומסחרי  -קבוצת תהל עברה שינוי ארגוני נרחב כדי לשפר את יכולותיה העסקיות ולבסס את יכולותיה
באופן שיאפשר לה להרחיב את פעילותה בגיאוגרפיות אסטרטגיות .חוסר יכולת לשמר ולפתח את הכישורים המקצועיים
ולמנף את הניסיון שנצבר בקבוצת תהל עלול להוביל לפגיעה עתידית בהכנסות.

להלן טבלה המדרגת להערכת קבוצת תהל את סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על עסקי קבוצת
.9.99.9
תהל ,במידה שסיכונים אלה יתממשו:
72
מידת ההשפעה
נמוכה
בינונית
גבוהה
גורמי סיכון
גורמי סיכון מקרו
X
מצב הכלכלה העולמית
X
חוסר יציבות פוליטית באזורים גיאוגרפיים אסטרטגיים
גורמי סיכון ענפיים
X
ביצוע פרויקטים
X
יכולת מיקוח מוגבלת
X
תלות בזכייה במכרזים

 72מידת ההשפעה של כל גורם סיכון שוקללה בהתאם למידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה בהנחה שיתממש ולסיכויי
התממשותו.
133

גבוהה

גורמי סיכון

מידת ההשפעה
בינונית

72

נמוכה

X

תחרות
דרישות מימון
אישורים ורישיונות
עיכובים בהשלמת הפרויקטים הנוכחיים
הסכמי Turn Key
ביטוח ,אחריות ותביעות פיצויים
ארגון חבילות מימון
חשיפה מטבעית
חשיפת מיסוי
הוכחת ניסיון מקצועי
גורמי סיכון ייחודיים
ביצוע טעויות בתמחור פרויקטי ביצוע
מסגרת הפעילות המשותפת
אבדן ידע מקצועי ומסחרי

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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פרק ד' :פרטים נוספים
.10
.10.1

הון אנושי
כללי

.10.1.1

החל מיום  31במאי  ,2012לקרדן  NVמבנה ניהולי בעל שכבת ניהול אחת  ,One Tier Board -מבנה הדומה )אך לא זהה(
למבנה המקובל בישראל .לפרטים נוספים ראו סעיף  15.6להלן וכן דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שפרסמה קרדן
 NVביום  18באפריל ) 2012מספר אסמכתא  ,(2012-01-103527המוכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

.10.1.2

מטה קרדן  ,NVהממוקם באמסטרדם שבהולנד ,כולל את המנהל הכללי ) (CEO) Chief Executive Officerהמכהן גם
כדירקטור אקזקוטיבי( ,סמנכ"לית כספים ) ((CFO) Chief Financial Officerוסמנכ"ל פיתוח עסקי ,המנהלים את
פעילותה השוטפת היומיומית של קרדן  .NVכמו-כן כולל המטה מחלקת כספים ,מחלקה משפטית ,קשרי משקיעים
ומזכירות .ביום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדוח ,כלל מטה קרדן  NVבאמסטרדם  16עובדים .ביום  31בדצמבר 2013
כלל מטה קרדן  NVבאמסטרדם  18עובדים.

.10.1.3

המטה אחראי על התוויית האסטרטגיה של קבוצת קרדן  ,NVמפקח על אופן יישומה ,עוסק באיתור וייזום הזדמנויות
עסקיות ומנהל את פעילות קבוצת קרדן  .NVעובדי המטה של קרדן  NVנותנים שירותים גם למטות של חברות אחרות
בקבוצת קרדן  NVבמסגרת הסכמים למתן שירותים .בנוסף ,לאור העובדה שמניות קרדן  NVרשומות למסחר גם
בבורסה בתל-אביב ,קרדן  NVמקבלת מאת קרדן ישראל שירותים בנוגע לקשר של קרדן  NVעם שוק ההון בישראל ועם
הגופים הפיננסיים בישראל לרבות שירותים בתחום הכספים ושירותים משפטיים .לפרטים אודות הסכם השירותים בין
קרדן  NVלקרדן ישראל ,ראו סעיף  10.1.3לחלק ד' לדוח.

.10.1.4

החברות הפעילות בקבוצת קרדן  NVמנוהלות על-ידי מטות עצמאים .לפרטים אודות ההון האנושי בחברות המהותיות,
ראו תיאור במסגרת תיאור תחומי הפעילות של קרדן .NV

.10.1.5

עובדי מטה קרדן  NVבאמסטרדם מועסקים באמצעות חוזי העסקה אישיים בהם מוסדרים תנאי העסקתם בהתאם
לתפקידם ,השכלתם ,ניסיונם וכישוריהם .ההסכמים האישיים של העובדים מסדירים את תנאי השכר ,חופשה ,והטבות
נוספות בהתאם לדיני העבודה בהולנד.

.10.2
.10.2.1

עיקרי מדיניות התגמול של קרדן NV

מדיניות תגמול לחברי הדירקטוריון ,המנכ"ל ונושאי המשרה:
האסיפה הכללית של קרדן  ,NVשהתכנסה ביום  31במאי  ,2012קבעה את מדיניות התגמול הבאה:

.10.2.1.1

לחברי הדירקטוריון הלא-אקזקוטיביים אושר שכר בסיסי של  26אלפי אירו בשנה .יו"ר הדירקטוריון זכאי לתוספת של 9
אלפי אירו ,ויו"ר כל אחת מועדות הדירקטוריון זכאי לתוספת של  6אלפי אירו על הסכום האמור .דירקטור החבר בועדה
מועדות הדירקטוריון זכאי לסכום נוסף של  4אלפי אירו על הסכום האמור.
מדי שנה ,תבוצע הערכה של סכומי התגמול האמורים ,ואם יוחלט להציע שינוי לסכומי התגמול ,ההחלטה תובא לאישור
האסיפה הכללית.
למנכ"ל קרדן  NVאושר תגמול בעלות כוללת של כ 437-אלפי אירו )הכולל תגמול חודשי ,הטבות סוציאליות ותנאים נלווים
מקובלים לרבות רכב ,טלפון נייד וכיוצ"ב( צמוד למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,דירקטוריון קרדן  NVיהיה רשאי להעניק
למנכ"ל קרדן  NVמענק שנתי ,בגין כל שנה קלנדרית ,בהתבסס על הישגיו באותה שנה וכן בהתחשב בחבילת התגמול
שקיבל באותה שנה .הצעת הדירקטוריון כאמור תובא לאישור האסיפה הכללית של קרדן  .NVבנוסף ,למנכ"ל הוקצו
 2,282,135אופציות הניתנות למימוש למניות קרדן  NVהמהוות עד  2%מהון המניות של קרדן  .NVלפרטים נוספים בדבר
תוכנית האופציות של המנכ"ל ראו ביאור  19לדוחות הכספיים .לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקת מנכ"ל קרדן ,NV
לרבות המענק שאושר למנכ"ל באסיפת בעלי מניות קרדן  NVמיום  28במאי  2014ותנאיו וכן תנאי האופציות וההוצאות
בגינן שנכללו בדוחות הכספיים ראו סעיף  8.1לחלק ד' של הדוח השנתי של קרדן  NVלהלן.
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.10.2.1.2

ביחס לנושאי משרה ועובדים בכירים אחרים בקרדן  ,NVהתגמול נקבע על ידי מנכ"ל קרדן  NVובמידת הצורך מובא
לאישור ועדת התגמול של הדירקטוריון.

.10.2.2
.10.2.2.1

תוכניות תגמול
תוכנית המניות
לצורך תגמול בדרך של רכיב משתנה לזמן ארוך )ובהתאם למדיניות התגמול שאומצה על ידי האסיפה הכללית של קרדן
 NVבחודש מאי  (2009אימצה קרדן  NVתכנית מניות ,אשר אושרה על-ידי האסיפה הכללית שלה ביום  26במאי ) 2010לעיל
ולהלן" :תכנית המניות"( ונכנסה לתוקף באותו מועד .תכנית המניות יועדה להוות תמריץ לחברי הדירקטוריון המנהל
)לשעבר( ולעובדי מפתח מסוימים נוספים בקבוצת קרדן ") NVהניצעים"( .1המניות אשר הוחלט להעניקן מכוח תוכנית
המניות היוו כ 0.11%-מהונה המונפק והנפרע של קרדן  NVוכ 0.11%-מהונה המונפק והנפרע של קרדן  NVבדילול מלא.
עם כניסתה לתוקף של תוכנית האופציות המתוארות בסעיף  10.2.2.2להלן אשר החליפה את תוכנית המניות ,בוטלה
תוכנית המניות .בהתאם ,הדוחות הכספיים לשנת  2014לא כללו הוצאה בגין תוכניות זה .ההוצאה הכלולה בדוחות
הכספיים לשנת  2013בגין המניות האמורות הסתכמה בסך של כ 28-אלפי אירו.
לפרטים נוספים אודות תוכנית המניות ולריכוז נתונים אודות המניות שהוענקו על פי התוכנית ,ראו ביאור  19לדוחות
הכספיים.

.10.2.2.2

תוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים

2

בחודש ספטמבר  2013אישר דירקטוריון קרדן  NVתוכנית אופציות למנהלים ועובדים בכירים )להלן" :תוכנית
האופציות"( .האופציות מכוח תוכנית האופציות ,תוענקנה לניצעים ללא תמורה כאשר מחיר המימוש הבסיסי של כל
אופציה הוא  6.136ש"ח בכפוף להתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד ,מניות הטבה וכדומה .האופציות יהיו ניתנות למימוש
מידי שנה ,בארבע מנות שוות ,שתחילתן שנתיים ממועד ההענקה )כהגדרתו בדו"ח ההצעה הפרטית מיום  26בנובמבר (2013
וזאת עד לתום שש שנים ממועד ההענקה או בתוך  30ימים ממועד סיום ההתקשרות בין קרדן  NVובין הניצע .בעת מימוש
האופציות ניצע יהיה רשאי לבחור בין חלופה של תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות
בהתאם למרכיב ההטבה הגלום באופציות ) (Cashlessאו קבלת תשלום במזומן מאת קרדן  NVבגובה מרכיב ההטבה.
ביום  25בנובמבר  2013החליט דירקטוריון קרדן  NVלאשרר הענקת אופציות לעובדים בכירים בחברה ,לאחר קבלת
המלצת ועדת התגמול ,המיונים והבחירות של החברה ,3בהתאם לתוכנית האופציות הנזכרות לעיל .הדירקטוריון בהחלטתו
אישר הענקה של  250,000אופציות הניתנות למימוש לעד  250,000מניות רגילות בנות  0.2אירו של החברה על פי תוכנית
האופציות ,לארבעה עובדים בכירים בחברה )"הניצעים"( .לניצעים יוענקו רטרואקטיבית מיום  1ביוני ") 2012מועד
ההענקה"(  250,000אופציות אשר יהוו עם מימושן כ 0.22% -מהון המניות המונפק והנפרע בחברה ומזכויות ההצבעה
חברה )בשיעור דומה בדילול מלא( בהתאם לתנאיה של תוכנית האופציות.
ההוצאה הכלולה בדוחות הכספיים לשנים  2013ו 2014-בגין אופציות שהוענקו בשנת  2013מכוח תוכנית האופציות החדשה
הסתכמו בכ 8-וכ 5-אלפי אירו ,בהתאמה.
לפרטים נוספים אודות תוכנית האופציות ,ראו ביאור  19לדוחות הכספיים.

 1בתוכנית המניות מוגדר "הניצע" כ"-משתתף".
 2בחודש אפריל  2013פקעו  325,000אופציות שהוקצו מכוח תוכנית תגמול שאימץ הדירקטוריון המפקח )לשעבר( של קרדן  NVבחודש
ספטמבר  2006כפי שתוקנה ביוני  .2008תוכנית זו הסתיימה עם פקיעת האופציות כאמור.
 3בהתאם לדין ההולנדי ,החל על החברה ,הסמכות להקצאת מניות מוקנית לאסיפה הכללית של החברה .האסיפה הכללית של החברה,
בהחלטתה מיום  30במאי  ,2013הסמיכה את דירקטוריון החברה להקצות מניות של החברה בכמות שלא תעלה על  10%מהונה הרשום של
החברה ,שטרם הונפק .מכוח סמכות זו שהוענקה לו על ידי האסיפה הכללית ,החליט הדירקטוריון על הענקת האופציות.
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.11

הון חוזר
נכון ליום  31בדצמבר  2014עמד הגרעון בהון החוזר )במאוחד( של קרדן  NVעל סך כולל של כ 64 -מליוני אירו ,כמפורט
להלן:
נכסים שוטפים
במיליוני אירו
מזומנים
מזומנים ושווי
149
השקעות לזמן קצר
7
לקוחות
62
חייבים ויתרות חובה
53
מסים לקבל
1
אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית
55
ארוך
חלויות שוטפות של חובות לזמן
19
מלאי סחורות ,מלאי בניינים למכירה
113
ועלות עבודות בביצוע
למימוש
נכסים המיועדים
32
סה"כ
491
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מסים לשלם
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
מקדמות מלקוחות בניכוי עלות עבודות
בביצוע
התחייבויות המתייחסות לנכסים
המוחזקים למכירה
סה"כ
הון חוזר

90
84
22
87
9
189
56
18
555
)(64

נכון ליום  31בדצמבר  2014קיים שוני בין ההון החוזר של קרדן  NVלבין ההון החוזר שלה לתקופה של שניים עשר
חודשים )כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים( .ההבדל נובע כתוצאה מהמחזור התפעולי של קרדן .NV
לפרטים אודות מהות ההבדל כאמור ראה ביאור )4לב( לדוחות הכספיים )עיקרי המדיניות החשבונאית(.

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

הסכום שנכלל בדוחות
הכספיים )מיליוני אירו(
491
)(555

התאמות )לתקופה של שניים
עשר חודשים(
)(85
59

406
496

)(64

)(26

)(90

סך הכל

לפרטים בדבר התיקון לשטר הנאמנות )סדרות א' ו-ב'( מיום  31בדצמבר  ,2014אשר כלל ,בין היתר ,דחיה של תשלומי
הקרן והריבית שהיו קבועים לחודש פברואר  2015ראו סעיף  14.1.4.2להלן.
כאמור לעיל ,נכון ליום  31בדצמבר  2014לקרדן  NVגירעון בהון החוזר וגירעון בהון החוזר לתקופה של שנים עשר
חודשים .כמפורט בסעיף  13.1.5להלן ,נכון למועד דוח זה קרדן  NVמנהלת משא ומתן עם מחזיקי אגרות החוב שלה,
בדבר הסדר חוב הכולל דחיית מועדי התשלום של אגרות החוב .השלמת ההסדר כאמור תביא את קרדן  ,NVלהון חוזר
חיובי.
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.12
.12.1.1

השקעות
פעילות נדל"ן באירופה
עד ליום  22בנובמבר  ,2013פעלה קרדן  NVגם בתחום הנדל"ן באירופה ,באמצעות החזקתה העקיפה בGTC Poland-
)אשר כ 27.75%-מהונה הוחזקו ע"י  GTC Holdingחברה בת בבעלות מלאה של קרדן  ,(NVהעוסקת באיתור ,ייזום,
פיתוח ,השכרה ,מכירה וניהול של פרוייקטי נדל"ן במרכז-מזרח אירופה .לפרטים בדבר ההסכם למכירת GTC Poland
ראו סעיף  17.4להלן.4

.12.1.2

פעילות נדל"ן במערב אירופה
עד לשנת  2013לקרדן  NVהיתה פעילות נדל"ן זניחה גם בגרמניה ,שהתבצעה באמצעות  ,GTC Investmentsחברה
המאוגדת בהולנד ,אשר  GTC Holdingמחזיקה ב 48.75%-מהונה המונפק ,והחברה לנכסים ובנין בע"מ מחזיקה 50%
מהונה המונפק GTC Investments .החזיקה בעקיפין )באמצעות חברה גרמנית( בפורטפוליו של שבעה בנייני משרדים
הממוקמים בערים מרכזיות בגרמניה .החברה הגרמנית לא פרעה במועדו מימון בנקאי )מסוג  (Non Recourseולפיכך
בחודש אפריל  2013אישר בית המשפט בגרמניה מינוי כונס נכסים ) (Insolvency Administratorזמני ובחודש דצמבר 2013
מונה כונס נכסים ) (Insolvency Administratorסופי .לאור האמור ,נכון למועד הדוח לא קיימת עוד לקרדן  NVפעילות
נדל"ן בגרמניה .קרדן  NVהפחיתה את מלוא השקעתה ב GTC Investments -כבר בתום שנת  2012ולפיכך להתפתחויות
כאמור לא היתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה .לפרטים נוספים ראו ביאור )9ו( לדוחות הכספיים.

.13
.13.1.1

מימון
קרדן  NVמממנת את פעילותה באמצעות הלוואות בנקאיות ,באמצעות הנפקת אגרות חוב בבורסה בתל אביב ובאמצעות
תזרימים מחברות מוחזקות )לרבות מדיבידנדים וממימוש החזקות(.

.13.1.2

להלן נתונים לגבי שיעורי הריבית של הלוואות שהועמדו לקבוצת קרדן ) NVבמאוחד(:
ריבית ממוצעת )משוקללת(
סוג הריבית
הלוואות לזמן ארוך )לרבות חלויות שוטפות(
משתנה
ממקורות בנקאיים
7.2%
משתנה
ממקורות שאינם בנקאיים
5.2%

.13.1.3

להלן פרטים אודות אשראי והלוואות בריבית משתנה שהועמדו לקרדן ) NVסולו( ליום  31בדצמבר :2014
טווח ריבית ממוצע בסמוך
סכום האשראי
טווח הריבית
מנגנון השינוי
למועד הדוח
)במיליוני אירו(
מדד 4.45%-4.9% +
349.8
מדד 4.45%-4.9% +
מדד המחירים לצרכן בישראל

ריבית אפקטיבית
7.2%
11.5%

 4לפרטים בדבר תוצאות  GTC Polandבשלושת הרבעונים שהסתיימו ביום  30.9.2013ראו סעיף  10.1.11בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן NV

לשנת  ,2013שפורסם ביום ) 27.3.2014מס' אסמכתא  (2014-01-026013כפי שתוקן ביום  30ביוני ) 2014מספר אסמכתא,(2014-01-103260 :
אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.
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.13.1.4
.13.1.4.1

להלן פרטים עיקריים אודות הסכמי מימון מהותיים של קרדן :NV
הסכמי המימון שלהלן הינם הסכמי מימון מהותיים של קרדן  NVנכון ליום :31.12.2014

מס'
הלוואה

המלווה/
הגוף הלווה

מועד
נטילת
ההלוואה

סוג
ההלוואה

יתרת החוב
)קרן,
ריבית
והפרשי
הצמדה(
ליום 31
בדצמבר
2014
)מיליוני
אירו(

תנאי ההלוואה
שיעור
הריבית
המשולמת
ותנאי
הצמדה

הערות /תנאים מהותיים
נוספים

מועד
פירעון
הקרן

מועד
פירעון
הריבית

.1

חוב

;20.2.2007
בימים
 13.8.2007ו-
16.2.2008
בוצעו
הרחבת
סדרה

אגרות
סחירות

חוב

 85.6מיליוני
5
אירו

צמוד למדד
המחירים
לצרכן בגין
חודש ינואר
2007
בתוספת
6
4.45%

חודש
פברואר של
השנים
2013-72016

חודש
פברואר של
השנים
2008-72016

Emerging
למועד הדוח
 ,Investments XII B.Vחברה בת
בבעלות מלאה של קרדן NV
מחזיקה ב219,678,895.56 -
ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'(
ו GTC Holding-מחזיקה ב-
 53,333,333.43ש"ח ע.נ .אגרות
חוב )סדרה א'(.

.2

חוב

16.2.2008

אגרות
סחירות

חוב

264.2
מיליוני אירו

צמוד למדד
המחירים
לצרכן בגין
חודש דצמבר
2006
בתוספת
7
4.9%

חודש
פברואר של
השנים
2014-72020

חודש
פברואר של
השנים
2009-72020

נכון למועד הדוח מחזיקה

אגרות
סחירות
)סדרה א'(

אגרות
סחירות
)סדרה ב'(

XII

Investments

Emerging

 ,B.Vחברה בת בבעלות מלאה
ב-
NV
קרדן
של
 144,457,731.95ש"ח ע.נ.
אגרות חוב )סדרה ב'( של קרדן
.NV

סה"כ הלוואות מהותיות של החברה )סולו( 349.8 :אלפי אירו

הסכמי מימון מהותיים אשר נטלו חברות בקבוצת קרדן  NVואשר קרדן  NVערבה לפירעונם נכון לשנת 2015
.3

בנק
דיסקונט
הלוואת
GTC
Holding

29.1.2014
-

הלוואה
ממוסד
פיננסי

 5מיליוני
אירו

Libor

)לשישה
חודשים( +
5.5%

הקרן
סך
תיפרע עד לא
יאוחר מיום
25.12.2015
)"התשלום
השני"(.

הריבית
משולמת
מדי שישה
חודשים
ממועד
העמדת
האשראי
)היינו ,מיום
 29בינואר
 (2014ומועד
תשלום
הריבית
הסופי בגינו
יחול במועד
התשלום
השני
כהגדרתו
לעיל.

ביום  17.2.2015נפרעה יתרת
ההלוואה .באופן שנכון למועד
דוח זה ל GTC Holding-ו/או
לקרדן  NVלא קיימות
התחייבויות בגין ההלוואה
הנ"ל.

 5יובהר ,כי יתרת החוב המצוינת בטבלה הינה היתרה של אגרות החוב )סדרה א'( שטרם נפרעו ,המוחזקות בידי הציבור ואינה כוללת את
אגרות החוב המוחזקות על ידי חברות בנות בבעלות מלאה של קרדן .NV
 6במסגרת תיקון לשטר הנאמנות מחודש דצמבר  2014נקבע כי סכומי הקרן והריבית שהחברה אמורה לשלם בפברואר  2015ידחו וישולמו
באוגוסט  2015כאשר לסכום הקרן הנדחה תתווסף ריבית בשיעור של  1.875%על הריבית הקבועה בשטר הנאמנות ולסכום הריבית הנדחה
תתווסף ריבית בשיעור של  2.375%על הריבית הקבועה.לפרטים נוספים ראו סעיף  13.1.5.4להלן.
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מס'
הלוואה

בטחונות זכות חזרה /ללא מידע נוסף
אמות מידה פיננסיות חדלות פירעון צולבת – תיאור
וערבויות זכות חזרה ללווה
 crossשעבודים
ופירוט החישוב למועד default
הדוח
ותנאים
מהותיים בגין ההלוואה וערכם – Recourse /
הכספיים
בדוחות
נוספים
non-recourse
אין.

.1

לפירוט בדבר אמות מידה
פיננסיות שיחולו על קרדן
 NVעל פי העקרונות להסדר
חוב עם מחזיקי אגרות
החוב )ככל שההסדר יכנס
לתוקף( ראו סעיף 13.1.5.5
להלן.

אין
.2

3

לפירוט בדבר אמות מידה
פיננסיות שיחולו על קרדן
 NVעל פי העקרונות להסדר
חוב עם מחזיקי אגרות
החוב )ככל שההסדר יכנס
לתוקף( ראו סעיף 13.1.5.5
להלן.

לא רלוונטי; נכון למועד
הדוח ההלוואה נפרעה
במלואה.

שטר הנאמנות שנחתם
בקשר עם אגרות החוב
שונים
אירועים
כולל
להעמדה לפירעון מיידי,
כמקובל ,הכוללים ,בין
העילות
את
היתר,
המהותיות הבאות (1) :אם
אגרות החוב תפסקנה להיות
מדורגות על ידי חברת דירוג
לתקופה העולה על  30ימים
) (2אם אגרת חוב אחרת של
קרדן  NVאו חוב אחר של
קרדן  NVלבנק בהיקף של
 10מיליון דולר לפחות
יועמד לפירעון מיידי; )(3
אם קרדן  NVלא תפרע
סכום כלשהו שיגיע ממנה
בקשר לאגרות החוב תוך 7
ימי עסקים לאחר שהגיע
זמן פירעונו.
שטר הנאמנות שנחתם
בקשר עם אגרות החוב
שונים
אירועים
כולל
להעמדה לפירעון מיידי,
כמקובל ,הכוללים ,בין
היתר ,עילה לפיה אם קרדן
 NVלא תפרע סכום כלשהו
שיגיע ממנה בקשר לאגרות
החוב תוך  45ימי עסקים
לאחר שהגיע זמן פירעונו.

לא רלוונטי; נכון למועד
הדוח ההלוואה נפרעה
במלואה.

שעבוד יחיד ,על כל המניות
של חברת  GTC Holdingועל
הזכויות הנלוות למניות
אלה והנובעות מהן וכן
התחייבות לשעבוד שלילי
ביחס לחלק מהחזקות
בקבוצת קרדן  NVכמפורט
ו-
13.1.5.1
בסעיפים
.13.1.5.4

Recourse

לפרטים בדבר העקרונות
להסדר חוב עם מחזיקי
אגרות החוב ראו סעיף
 13.1.5.5להלן.

לפירוט בדבר נכסים נוספים
שישועבדו לטובת הנאמנים
על פי העקרונות להסדר חוב
עם מחזיקי אגרות החוב
)ככל שההסדר יכנס לתוקף(
ראו סעיף  13.1.5.5להלן.

שעבוד יחיד ,על כל המניות
של חברת  GTC Holdingועל
הזכויות הנלוות למניות
אלה והנובעות מהן וכן
התחייבות לשעבוד שלילי
ביחס לחלק מהחזקות
בקבוצת קרדן  NVכמפורט
ו-
13.1.5.1
בסעיפים
.13.1.5.4
לפירוט בדבר נכסים נוספים
שישועבדו לטובת הנאמנים
על פי העקרונות להסדר חוב
עם מחזיקי אגרות החוב
)ככל שההסדר יכנס לתוקף(
ראו סעיף  13.1.5.5להלן.
לא רלוונטי; נכון למועד
הדוח ההלוואה נפרעה וכל
שניתנו
השעבודים
להבטחתה בוטלו.
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לפרטים בדבר תיקונים
לשטר הנאמנות של אגרות
החוב )סדרה א'( ובדבר
התחייבויות נוספות בקשר
עם אגרות החוב )סדרה א'(
בהן התחייבה קרדן NV
ראו סעיפים  13.1.5.1עד
 13.1.5.4להלן.

Recourse

לפרטים בדבר תיקונים
לשטר הנאמנות של אגרות
החוב )סדרה ב'( ובדבר
התחייבויות נוספות בקשר
עם אגרות החוב )סדרה ב'(
בהן התחייבה קרדן NV
ראו סעיפים  13.1.5.1עד
 13.1.5.4להלן.
לפרטים בדבר עקרונות
להסדר חוב עם מחזיקי
אגרות החוב ראו סעיף
 13.1.5.5להלן.

Recourse

ביום 17.2.2015
יתרת ההלוואה.

נפרעה

.13.1.5
.13.1.5.1

הסכמות עם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( ותיקון שטרי הנאמנות
תיקון לשטר הנאמנות מחודש מרס 2013
ביום  5במרס  2013אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( )בסעיף זה להלן יחדיו" :אגרות
החוב" ו"-שטרי הנאמנות"( תיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב )להלן" :התיקון לשטרי הנאמנות"( שהוראותיהם
העיקריות שהינן בתוקף במועד דוח זה מפורטות להלן ,במסגרתם התחייבה קרדן :7NV
)א(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל )כהגדרת מונח זה בתיקונים לשטרי הנאמנות( התחייבה קרדן  NVשלא לשעבד מניות
של קרדן לנד סין המהוות  49%מהון המניות המונפק והנפרע של קרדן לנד סין )ואשר תמשכנה להוות  49%מהון
המניות המונפק והנפרע של קרדן לנד סין עד למועד פירעון תשלומי  2015בפועל( וכן לא לשעבד  49%מההיקף הכולל
של הלוואות הבעלים האמורות.

)ב(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל ,ככל שבמועד מסוים תשועבדנה מניות שמחזיקות )במישרין או בעקיפין( קרדן NV
ו/או  GTC Holdingבקרדן לנד סין ו/או תשועבדנה הזכויות להחזר הלוואות בעלים שהועמדו לקרדן לנד סין ,ככל
שתהיינה ,כי אז ,החל מאותו מועד וכל עוד קיימים שעבודים כאמור )כולם או חלקם( ,קרדן  NVלא תשעבד את ניירות
הערך המוחזקים על ידה במישרין או בעקיפין ב) GTC Holding-על פירותיהן( ואת זכויותיה להחזר הלוואות בעלים
שהועמדו ל ,GTC Holding-כולן או חלקן.

)ג(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל ,קרדן  NVתמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה ,באמצעות דוח מיידי ,על כל אחד
מהמקרים הבאים (1) :קרדן  ,NVאו כל תאגיד בשליטתה ,ישעבדו כל או חלק מזכויותיהם בנכסי המטרה (2) ;8קרדן
 NVאו כל תאגיד בשליטתה ישעבדו לצד שלישי )שאינו מקבוצת קרדן  ,(NVנכסים או זכויות שלהם ,להבטחת אשראי
שניתן ישירות לקרדן  GTC Holding ,NVאו ל (3) ;Tahal International-קרדן לנד סין או מי מהחברות המוחזקות על
ידה ישעבדו נכסים או זכויות של קרדן לנד סין או של החברות המוחזקות על ידה כאמור ,להבטחת אשראי שניתן
לחברה שאינה קרדן לנד סין או חברה המוחזקת על ידה; ) Tahal International (4או מי מהחברות המוחזקות על ידה
ישעבדו נכסים או זכויות של  Tahal Internationalאו של החברות המוחזקות על ידה כאמור ,להבטחת אשראי שניתן
לחברה שאינה  Tahal Internationalאו שאינה מי מהחברות המוחזקות על ידה; ) (5הקדמת תשלומים בפועל בגין החוב
נשוא הסכם המימון )כהגדרתו בתיקון לשטרי הנאמנות( ,לפני המועדים שנקבעו לכך בהסכם המימון ,מתוך מקורות
שאינם נובעים במישרין ממימוש נכסים או זכויות המשועבדים לנושה על פי הסכם המימון; ו (6)-כוונה להפקיד סכום
מזומן או שווה מזומן או נייר ערך מכל מין וסוג בידי נושה מהותי )כהגדרת מונח זה בתיקון לשטרי הנאמנות(.

)ד(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל 60% ,לפחות מכל כספי האשראי שיתקבלו בפועל בקרדן  NVאו ב) GTC Holding-או
בכל תאגיד בשליטת מי מהן( כנגד שעבוד נכסי המטרה ,או כל חלק מהם ישמשו לצורך הפחתת החוב בגין אגרות
החוב .מתוך הסכום המהווה  60%כאמור :עד למחצית תשמש להפחתת החוב בדרך של רכישת אגרות חוב והמחצית
השנייה )או יותר ,לפי שיקול דעתה של קרדן  (NVתשמש להפחתת החוב בדרך של פדיון מוקדם ,הכל בהתאם למנגנון
ולתנאים אשר נקבעו בתיקון לשטרי הנאמנות.

)ה(

הכספים המיועדים להפחתת החוב בגין אגרות החוב ,כמפורט לעיל ,יופקדו מייד עם קבלתם אצל קרדן  NVאו אצל
 GTC Holdingאו אצל התאגיד הרלבנטי ,בחשבון נאמנים משותף והם יוותרו בחשבון כאמור עד שיעשה בהם שימוש
בהתאם להוראות לעיל .אם לאחר פירעון תשלומי  2015בפועל יוותרו כספים בחשבון הנאמנים המשותף האמור ,הם
ישוחררו לטובת קרדן  .NVבהתאם לכך ,ביום  22בנובמבר  ,2013עם השלמת השלב הראשון של עסקה במסגרתה
נמכרו החזקותיה של  GTC Holdingבחברת  GTC Polandוקבלת  150מיליון אירו מתוך תמורה כוללת של  160מליון
אירו ,הופקד בחשבון הנאמנים המשותף סך של  35מיליון אירו וזאת בגין ביצוע פירעון חלק מהתשלומים של אגרות
החוב של החברה לשנת  .2014לפרטים נוספים ראו דיווח של החברה מהימים  22בנובמבר ) 2013מספר אסמכתא:
 (2013-01-199761ו 17-בדצמבר ) 2013מס' אסמכתא  ,(2013-01-099505אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על
דרך ההפניה .ביום  19בדצמבר  ,2013פרעה קרדן  ,NVבפדיון מוקדם ,סך של כ 47,074 -אלפי ש"ח מיתרת ההתחייבות
של אגרות חוב )סדרה א'( וסך של  116,859אלפי ש"ח מיתרת ההתחייבות של אגרות חוב )סדרה ב'( .חלוקת הפדיון בין

 GTC Holding 7התחייבה אף היא כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לאותן התחייבויות הרלוונטיות לגביה המתוארות להלן.
" 8נכסי המטרה" הינם מלוא זכויות קרדן  NVבקרדן לנד סין ,ב Tahal International-וב GTC Holding -וכן מלוא זכויות קרדן  NVוחברות
בשליטתה להחזר הלוואת שהועמדו על ידי מי מהן לקרדן לנד סין Tahal International ,ו ,GTC Holding -אך למעט ) (1זכויות לקבלת החזר
הלוואות שהועמדו על ידי תאגידים בשליטת קרדן לנד סין )לחברת קרדן לנד סין( ,בשליטת ) Tahal Internationalלחברת (Tahal International
ובשליטת ) GTC Holdingלחברת  ,(GTC Holdingוהכל במישרין ו/או בעקיפין; ולמעט ) (2זכויות לקבלת התשלומים המוחרגים )כהגדרתם
להלן(; "תשלומים מוחרגים"  -ביחס לכל תאגיד בהחזקת קרדן  NVבמישרין ו/או בעקיפין  -תשלום דמי ניהול ו/או דמי ייעוץ ו/או
תשלומים אחרים עבור שירותים שונים או עבור ערבויות ,בכפוף לכך שסך התשלום כאמור ביחס לכל תאגיד בהחזקת החברה במישרין ו/או
בעקיפין ,לא יעלה על  1מיליון אירו בשנה.
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אג"ח סדרה א' ואג"ח סדרה ב' נעשתה בהתאם ליחס בין כל יתרת הקרן הבלתי מסולקת של כל אחת מהסדרות וזאת
בהתאם לפרשנות שניתנה על ידי החברה לסעיף בתיקון לשטרי הנאמנות .ביום  12בינואר  ,2014פרעה החברה בפדיון
מוקדם סך נוסף של כ 64,507 -אלפי ש"ח מיתרת ההתחייבות של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה וכן ביום 14
בפברואר  ,2014פרעה החברה בפדיון מוקדם סך נוסף של כ 106,875 -אלפי ש"ח מיתרת ההתחייבות אגרות חוב )סדרה
א'( של החברה ובכך השלימה במלואו את פירעון התשלום שהיה עליה לפרוע בגין אגרות החוב )סדרה א'( במועד
הפירעון המקורי שהינו  25בפברואר  .2014בנוסף )לאחר הפירעון המוקדם ביום  19בדצמבר  2013כאמור( ,פרעה
החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( את יתרת התשלום שהיה עליה לפרוע ביום  1בפברואר  ,2014במועד המקורי
שנקבע לכך בשטר הנאמנות .לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים שפרסמה החברה בימים  16בדצמבר 24 ,2013
בדצמבר  2013ו 27 -בינואר ) 2014מספר אסמכתא 2013-01-107356 2013-01-098464 :ו ,2014-01-024781 -בהתאמה(,
אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.
)ו(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל ,קרדן  NVלא תבצע "חלוקה" )כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"ט,(1999-
ובכלל זאת קרדן  NVלא תחלק דיבידנדים מכל מין וסוג לבעלי מניותיה.

)ז(

עד לפירעון תשלומי  2015בפועל ,ביחס לאגרות החוב שנרכשו עד למועד התיקון לשטרי הנאמנות וכן ביחס לאגרות
החוב שתירכשנה לאחר מועד התיקון ,באמצעות חברה בת או באמצעות כל תאגיד אחר בשליטתה של קרדן ) NVלהלן
כולם יחד" :תאגידי הבת"( ,תאגידי הבת לא יעבירו לאחר ללא תמורה אג"ח נרכשות )כהגדרת מונח זה בתיקון לשטרי
הנאמנות( ,9וכן לא ימכרו לצדדים שלישיים את האג"ח הנרכשות )במלואן או בחלקן( אלא במחיר המשקף תשואה
לפדיון הנמוכה מ .10%-מובהר בזה ,כי על האג"ח נשוא עסקת ה– 10REPOלא תחול מגבלה זו ,כל עוד לא הושב לקרדן
 NVאו למי מתאגידי הבת .כמו כן ,עד לפירעון תשלומי  2015בפועל ,האג"ח הנרכשות לא תשועבדנה על ידי תאגידי
הבת לטובת צדדים שלישיים )לרבות לא לטובת חברה בת אחרת של החברה( ,למעט לצורך עסקת ה REPO -ועד
לכמות המקסימאלית שנקבעה לשם כך במסגרת התיקון לשטרי הנאמנות.

)ח(

כמו כן במסגרת התיקון לשטרי הנאמנות הוסדרו הוראות בדבר ביצוע פדיון מוקדם ,לפיהן לקרדן  NVזכות לפדיון
מוקדם של אגרות החוב בתנאים כמפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות.

)ט(

בכל שנה החל משנת  2013ועד לשנת  ,2015זמן סביר לאחר פרסום בפועל של דוחותיה הכספיים השנתיים של קרדן
) NVהיינו :הדוחות בגין שנת  ,2012בגין שנת  2013ובגין שנת  ,(2014קרדן  NVהתחייבה לכנס אסיפה כללית משותפת
למחזיקי אגרות החוב במסגרתה תמסור עדכון על פעילות ומצב קרדן .NV

לפרטים נוספים אודות התיקון לשטרי הנאמנות ראו הדיווח המיידי שפרסמה קרדן  NVביום  26במרס ) 2013מספר
אסמכתא (2013-01-048039 :ובו הנוסח המלא של התיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב ,אשר נכלל בדוח זה על דרך
ההפניה.

.13.1.5.2

התחייבויות נוספת של החברה כלפי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'(
ביום  2בינואר  ,2014ולקראת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ביום  5בינואר  ,2014התחייבה קרדן  NVכלפי
מחזיקי אגרות החוב באופן שאין בו אלא לזכותם ,בין היתר ,כי:
)א(

החל מאותו מועד ועד ליום  31במרץ  2015ימונה מר דוד ברוך כנציג מטעם הנאמנים )להלן" :הנציג"( .בכפוף לחתימה
על כתב סודיות מקובל ,הנציג יקבל כל מידע בנוגע לקרדן  NVוכל התאגידים שבשליטתה )להלן ביחד בסעיף זה:
״קבוצת קרדן״( ולגבי פעילותם המתוכננת ממנכ"ל קרדן  NVויעודכן על ידו באופן שוטף וכן תינתן לו גישה למידע
ומסמכים של קבוצת קרדן ;NV

 9מובהר בזה ,כי הגדרת "האג"ח הנרכשות" בתיקון לשטרי הנאמנות ,אינה כוללת אג"ח שהוחזקו במועד התיקון על ידי תכנון המים לישראל
בע"מ )"תהל"( .לפיכך ,תהל הייתה רשאית למכור את כל אגרות החוב שהוחזקו על ידה ,ללא מגבלה כלשהי ואכן בין התאריכים  19בדצמבר
 2013ל 20 -בינואר  2014מכרה תהל  11,955,355.5ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( שהוחזקו על ידה ,וקיבלה תמורתן סך כולל של  10,338אלפי
ש"ח .במועד הדוח ,לא מחזיקה תהל אגרות חוב כלשהן של קרדן .NV
 10קרדן  NVהתקשרה בעבר בעסקת  ,REPOבמסגרתה קיבלה  GTC Holdingהלוואה ,כנגד העברת אגרות החוב )סדרה א'( כבטחון למלווה.
בחודש אוקטובר  2013נפרעה ההלוואה ואגרות החוב )סדרה א'( הוחזרו מהמלווה אל .GTC Holding
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)ב(

עד למועד שבו יפרעו בפועל מלוא הסכומים שעל קרדן  NVלשלם למחזיקי אגרות החוב עד לתום חודש פברואר 2016
)כולל( ,קרדן  NVתמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה ,באמצעות דו״ח מיידי ,לפחות  45יום טרם ביצוע כל אחת
מהפעולות הבאות ע׳י מי מחברות קבוצת קרדן (1) :שעבוד כל או חלק מנכסי המטרה )כהגדרתם בתיקון לשטר
הנאמנות; סעיף  13.1.5.1לעיל( וכן שעבוד כל או חלק מזכויות קבוצת קרדן בקשר עם ) KFSנכסי המטרה ו KFS -יכונו
להלן ביחד :״הנכסים״(; ) (2הגדלת היקף האשראי המובטח בנכסים ,שינוי בזהות הנושים בעלי השעבוד על הנכסים
וכל שינוי מהותי אחר בתנאי השעבוד או האשראי המובטח על הנכסים או מי מהם ,והכל הן ביחס לשעבודים קיימים
והן ביחס לשעבודים חדשים על הנכסים.

)ג(

עד ליום  31בדצמבר  2014קרדן  NVלא תנקוט בהליכי ״חדלות פרעון״ בארץ או בחו״ל ,לרכות הליכי הקפאת הליכים
או פירוק מבלי שתינתן על כך הודעה בכתב לנאמנים לפחות  30יום מראש ,התחייבות זו תתבטל לאלתר ללא צורך
בהודעה כל שהיא בקרות כל אחד מהמקרים הבאים (1) :נושה של קרדן  NVהודיע בכתב על כוונתו להעמיד את החוב
כלפיו לפרעון מיידי עקב טענה להפרה מצד קרדן  NVאו שהתרה בכתב על כוונתו לנקוט בהליכי חדלות פרעון )לרבות
הליכים דומים או משיקים להם כגון סעדים לעצירת תשלומים ,ביטול עסקאות בטענת העדפה ו/או מינוי בעל תפקיד
כלשהו יהא תוארו אשר יהא( .קרדן  NVתודיע לנאמנים סמוך לאחר קבלת ההודעה או התראה כאמור; ) (2אסיפת
מחזיקי אגרות החוב קיבלה החלטה המסמיכה את הנאמנים לנקוט בהליכים משפטיים כנגד קרדן  NVלרבות הליכי
חדלות פרעון.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  2בינואר ) 2014מספר אסמכתא ,(2014-01-003214 :אשר המידע
האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

.13.1.5.3

כתב התחייבות מיום  22באוקטובר 2014
ביום  22באוקטובר  2014חתמה קרדן  NVעל כתב התחייבות כלפי הנאמנים לאגרות החוב )סדרות א' ו-ב'( )להלן:
"הנאמנים"( במסגרתו התחייבה כי במהלך התקופה שממועד החתימה על כתב ההתחייבות ועד לפקיעתו) 11להלן" :תקופת
הביניים ע"פ כתב ההתחייבות"( ,תשתף פעולה עם הנאמנים לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם ביחס למצבה העסקי
והפיננסי של קרדן  NVותאגידים אחרים בקבוצת קרדן  ,NVהיא וכל התאגידים בשליטתה לא יתקשרו בעסקה עם בעלי
השליטה ,לא ייטלו כל התחייבות כלפי בעלי השליטה ולא ישלמו תשלומים כלשהם ,תמורה כלשהי או יעניקו טובת הנאה
לבעלי השליטה בקרדן  ,NVלחברות בשליטתם או לקרוביהם ,מעבר לתשלומים השוטפים המשולמים להם עובר לתקופת
הביניים ע"פ כתב ההתחייבות ,וכן ימסרו לנאמנים הודעה מוקדמת מראש לפני ביצוע דיספוזיציה כלשהי )לרבות העמדת
ערבויות או בטוחות( בנכס מהותי של קבוצת קרדן ) 12NVלמעט לגבי עסקאות שפרטיהן נמסרו לנאמנים עד למועד
ההתחייבות( ,עסקאות אשראי ,פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל שלהם ,רכישה ,מכירה או שעבוד ני"ע כלשהם של
קרדן  NVוכן ביצוע תשלום כלשהו למר אלון שלנק מכח הסכמים שקרדן  NVאו קרדן לנד סין התקשרו עימו .בנוסף קרדן
 NVהתחייבה כי במהלך תקופת הביניים ע"פ כתב ההתחייבות לא תבצע חלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט-
.(1999

.13.1.5.4

תיקון לשטר הנאמנות מיום  31בדצמבר 2014
בימים  18ו 31-בדצמבר  2014פרסמה קרדן  NVהצעה למתווה להסדר עם מחזיקי אגרות החוב )להלן" :התיקון המיידי"(,
על פיו ,בכפוף לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב ,בשלב הראשון ,יתוקנו שטרי הנאמנות על-פי העקרונות שלהלן ,ובשלב
השני ,תוך  90ימים ממועד אישור האסיפות לתיקון המיידי ,תפעל קרדן  NVלפרסום הסדר חוב עם אגרות החוב ,באופן
שישקף את העקרונות שבמסמך "עקרונות ההסדר" )להלן" :עקרונות ההסדר"( ,המפורטים להלן .ביום  6בינואר 2015
דיווחו הנאמנים כי אסיפות מחזיקי אגרות אישרו את התיקון המיידי וכן החליטו להורות לנאמנים לנהל עם קרדן NV
משא ומתן להסדר ,על בסיס עקרונות ההסדר.

 11כתב ההתחייבות יבוטל ולא יהיה לו תוקף תוך  21ימים מקרות אחד מבין אלה) :א( הודעת הנאמנים על הפסקת המו"מ להסדר; )ב( זימון
אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה נקיטת הליכים משפטיים כנגד קרדן  NVאו העמדת חוב החברה לפרעון מיידי; )ג( נקיטת הליכים
משפטיים על ידי הנאמנים כנגד קרדן ) ;NVד( הודעה מצד קרדן  NVעל סיום התוקף של כתב ההתחייבות.
 12נכס מהותי משמעו נכס ששווי הכספי בדוחות הכספיים המאוחדים הינו מעל ל 3-מיליון אירו.
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להלן עיקרי התיקונים לשטרי הנאמנות מחודש דצמבר :2014
)א(

סכומי הקרן והריבית שקרדן  NVאמורה לשלם למחזיקי אגרות החוב בפברואר  2015יידחו וישולמו באוגוסט 2015
)להלן" :תקופת הדחיה"( ,כאשר לסכום הקרן הנדחה תתווסף ריבית שנתית בשיעור של  1.875%על הריבית הקבועה
בשטר הנאמנות ולסכום הריבית הנדחה תתווסף ריבית בשיעור של  2.375%על הריבית הקבועה בשטר הנאמנות.

)ב(

קרדן  NVתנהל משא ומתן בתום לב עם הנאמנים לעניין נוסח ההסדר המלא באופן שיתאם את עקרונות ההסדר
ותעשה את כל הפעולות הדרושות לשם כך.

)ג(

קרדן  NVהתחייבה ליצור שעבוד יחיד ,ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום ,לטובת הנאמנים עבור מחזיקי אגרות החוב,
על כל המניות של חברת  GTC Holdingועל הזכויות הנלוות למניות אלה והנובעות מהן .הוסכם ,כי כל עוד לא ימומש
השעבוד כאמור ,לא יגבילו השעבודים את  GTC Holdingמביצוע פעולה כלשהי בנכסיה ולא ימנעו מאת GTC Holding
לחלק דיבידנד לקרדן  NVאו לפרוע לה הלוואות או לשלם לה חובות.

)ד(

קרדן  NVהתחייבה כי במהלך התקופה שבין מועד פרסום התיקון המיידי עד לאישור או דחייה של ההסדר המלא
)להלן" :תקופת הביניים"( ,היא וכל תאגיד בשליטתה ימלאו אחר ההוראות הבאות של עקרונות ההסדר :13לא
ישעבדו נכס כלשהו אשר על פי עקרונות ההסדר מיועדים לשעבוד לטובת הנאמנים או אשר לגביהם תינתן על פי
עקרונות ההסדר התחייבות לשעבוד שלילי; יפעלו על פי הוראות סעיף  9לעקרונות ההסדר ,המגבילות את קרדן ,NV
 Tahal International ,KFSקרדן לנד סין ,חברות בשליטת מי מהתאגידים המפורטים לעיל ותאגידים נוספים בקבוצת
קרדן  NVבביצוע מימושים ,נטילת אשראי והשקעות ;14לא תבוצע חלוקה; לא יבצעו עסקאות )בכל קבוצת קרדן (NV
עם בעלי שליטה בקרדן  NVאו עסקאות שבהן יש לבעלי השליטה בקרדן  NVענין אישי ,אלא באישור מחזיקי אגרות
החוב ,למעט ביצוע חיובים קיימים כלפי קרדן ישראל ויתר העסקאות המפורטות בסעיף  10לפרק ד' לדו"ח התקופתי
של קרדן  NVלשנת  ,2013עיסקה שתאושר לפי תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין( ,תש"ס,2000-
ועיסקה עם בעלי ענין בנוגע לאוויס אוקראינה בתנאים הדומים באופן מהותי לעיסקה המפורטת בסעיף  10.1.4לפרק
ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2013שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל; ירכשו אגרות חוב של קרדן NV
בכפוף למגבלות כמפורט בעקרונות ההסדר; אם יצטרף בעל שליטה אסור )כהגדרתו בעקרונות ההסדר( תעמוד
למחזיקי אגרות החוב זכות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי; לא ימומש נכס במחיר הנמוך מ 80%-מממוצע
המחירים של הנכס אשר שימשו בסיס לקביעת נתונים בדוחות הכספיים בשני הרבעונים שקדמו למועד המימוש
)למעט ביחס לנכסים שבבעלות  TBIFאו גופים בשליטתה(; לא ימכרו אגרות חוב של קרדן  ;NVימלאו אחר הוראות
עקרונות ההסדר המסדירות את העברת התמורה מעסקאות  KWIGו ;Galleria Chengdu-ותחול חובת ביצוע פירעון
מוקדם בתנאים כאמור בעקרונות ההסדר בקשר למימוש של איזה מה"נכסים המוסכמים" כהגדרתם להלן.

לפרטים נוספים בדבר התיקון המיידי ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים  18ו 31-בדצמבר ) 2014מס' אסמכתא
 2014-01-224886ו ,(2014-01-233811 -אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

.13.1.5.5

הצעה להסדר עם מחזיקי אגרות החוב
ביום  6בינואר  2015דיווחו הנאמנים כי אסיפות מחזיקי אגרות אישרו את התיקון המיידי וכן החליטו להורות לנאמנים
לנהל עם החברה משא ומתן להסדר ,על בסיס עקרונות ההסדר ,אשר עיקריו מפורטים להלן )לעיל ולהלן" :עקרונות
ההסדר"(:
)א(

כלל תשלומי הקרן למחזיקי אגרות החוב של החברה יידחו ב 24 -חודשים למעט תשלומי הקרן לסדרה ב' בשנים 2019
ו ,2020 -שיישארו על כנם ולמעט תשלומי הריבית ,הכל בהתאם ללוח הסילוקין שצורף לעקרונות ההסדר.

)ב(

החל ממועד תשלום פברואר  2015הריבית הקבועה בשטרי הנאמנות תגדל בשיעור של ) 1.875%כך שקרן אגרות החוב
)סדרה א'( תשא ריבית בשיעור של  6.325%וקרן אגרות החוב )סדרה ב'( תשא ריבית של .(6.775%

)ג(

למחזיקי אגרות החוב יוקצו ,במועד השלמת ההסדר או בסמוך לכך ,ללא תמורה ,מניות של קרדן  ,NVאשר יהוו 12%
מן ההון המונפק והנפרע של קרדן  NVמיד לאחר ההקצאה.

 13לפרטים בדבר עקרונות ההסדר ראו התיאור בסעיף  13.1.5.5להלן.
 14לפרטים ראו סעיף )ט( להלן בעקרונות ההסדר.
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)ד(

קרדן  NVתעשה את מירב המאמצים לממש את זכויותיה )או לפחות  75%מהן( ב) KWIG-להלן" :עסקת קוויג"(
בהקדם האפשרי ובתנאים כמפורט בעקרונות ההסדר .15חלוקת התמורה נטו מעסקת קוויג ומהעסקה למכירת
הזכויות ) (50%ב) Galleria Chengdu-להלן" :עיסקת צ'נגדו"( תיעשה בהתאם לנספח שצורך לעקרונות ההסדר.

)ה(

להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ,ינתנו שעבודים ובטוחות כדלקמן:
 .1ההתחייבויות כלפי הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב יובטחו בשעבודים ראשונים ,יחידים וללא הגבלה בסכום על כל
זכויות קרדן ) NVוכל תאגיד בשליטתה( ב ,GTC Holding -קרדן לנד סין Tahal International ,TBIF ,KFS ,ו-
) EMERGINGלהלן" :התאגידים המשועבדים"(; זכויות קרדן  NVאו כל תאגיד בשליטתה בגין הלוואות שהוענקו
לאיזה מהתאגידים המשועבדים; וכן כל כספי קרדן ) NVשווה מזומן ,ניירות ערך וכיו"ב( ,שיהיו בידיה מעת לעת,
למעט הסכום החופשי 16באופן שחשבונות בנק של קרדן  NVבהם יופקדו וישמרו כל הכספים הנ"ל ,למעט הסכום
החופשי ,ישועבדו לטובת הנאמנים )להלן" :החשבונות המשועבדים" וביחד" :הנכסים המשועבדים"( .כל עוד לא
מומשו השעבודים וכל עוד קרדן  NVעומדת בתשלומים למחזיקי אגרות החוב ,היא תהא רשאית לעשות שימוש
בפירות הנובעים מהזכויות ומהחזר ההלוואות בכפוף לתנאי עקרונות ההסדר וכן תהא רשאית לעשות שימוש בכספים
המשועבדים שבחשבונות המשועבדים לצרכיה בכפוף לעקרונות ההסדר ,הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת
אישור הנאמנים או מחזיקי אגרות החוב .השעבודים בנוגע לקרדן לנד סין TBIF ,KFS ,ו ,Tahal International -יירשמו
לאחר פרעון חוב  GTC Holdingלבנק דיסקונט.
לאחר שיתקיימו התנאים להקלה ,17קרדן תהא רשאית להסיר את השעבודים על  Tahal Internationalאו  KFSוTBIF -

)או שניהם( ובלבד שיחס הכיסוי בין כל הנכסים שיוותרו משועבדים למחזיקי אגרות החוב לאחר הסרת שעבוד כאמור
לבין חובות החברה יעמוד על  180%ומעלה.
 .2קרדן ) NVוכל תאגיד בשליטתה( יתחייבו לא לשעבד או למכור איזה מהנכסים המשועבדים ולא להקצות מניות
בתאגידים המשועבדים ללא אישור ברוב רגיל בכל אחת משתי אסיפות מחזיקי אגרות החוב ,למעט) :א( מכירה או
הקצאה של מניות  Tahal Internationalכולן או חלקן; )ב( מכירה או הקצאה של מניות קרדן לנד סין או ,TBIF
שלאחריה יחזיק התאגיד בקבוצת קרדן  NVהמחזיק במניות אותה חברה ,בלפחות  50.1%מהון המניות באותה
חברה ,ובלבד שעסקאות אלה )על פי ס"ק )א( ו– )ב( לעיל( יעמדו בתנאים הקבועים בעקרונות ההסדר.18
 .3קרדן לנד סין תהא ערבה להתחייבויות קרדן  NVכלפי מחזיקי אגרות החוב והנאמנים עד לסכום של  100מיליון
אירו ובתנאים כמפורט בעקרונות ההסדר.
 .4כל סכום כסף או שווה מזומן ש GTC Holding ,Tahal International ,KFS -או תאגיד בשליטתם יחליטו להעביר
לקרדן  ,NVיועבר לחשבונות המשועבדים או לסכום החופשי.
 .5קרדן  NVוכל תאגיד בשליטתה לא ישעבדו לאחר את הזכויות במניותTBIF ,TBI Credit EAD ,TBI Bank EAD :
 VIP Rent Foreign Enterprise ,Dan Leasing Ltdו ,KWIG-ללא אישור ברוב רגיל של כל אחת משתי אסיפות מחזיקי
אגרות החוב .התחייבות לשעבוד שלילי בקשר ליתרת ההחזקות ב) KWIG-וזו בלבד( תבוטל בהתקיים התנאים
להקלה.

 15התמורה מעסקת  KWIG HKלא תפחת מ  80% -מממוצע המחירים של  ,KWIGששימשו בסיס לנתונים בדוחות הכספיים של קרדן ,NV
בשני הרבעונים שקדמו למימוש .בחודש ינואר  2014התקשרה  Tahal Assetsבהסכמים למכירת מלוא החזקותיה ב KWIG HK-לצד שלישי.
ביום  6במרץ  2015הושלם החלק הראשון של העסקה במסגרתו נמכרו לצד השלישי מניות המהוות  75%מהונה המונפק של .KWIG HK
החלק השני של העסקה במסגרתו תימכרנה יתרת ההחזקות )המהוות  25%מהונה המונפק של  (KWIG HKצפוי להתקיים לא יאוחר מיום
 30ביוני  .2015לפירוט בדבר הסכם למכירת ההחזקות ב KWIG HK -ראו סעיף  9.27.4לעיל.
 16הסכום החופשי משמעו סך של עד  3מיליון אירו )ולאחר קיומם של "התנאים להקלה"  6 -מיליון אירו( שישמשו לצורך תשלום הוצאות
הנהלה וכלליות של קרדן  NVבלבד.
 17התנאים להקלה הינם (1) :קרדן  NVפרעה )לרבות ברכישה עצמית(  55%מהערך הנקוב של אגרות החוב )שאינן של קרדן  NVאו של תאגיד
בשליטתה( הקיימות המועד פרסום הצעת ההסדר; ) (2על פי הדוחות הכספיים האחרונים סולו של קרדן  NVעומד "יחס הכיסוי" )כהגדרת
מונח זה להלן( על למעלה מ .180% -לצורך חישוב יחס הכיסוי ינוטרלו מהנכסים וההתחייבויות מזומנים ושווה מזומנים ,וכן אגרות החוב
שבבעלות החברה או תאגיד בשליטתה ,ככל שאלה לא נוטרלו מההתחייבויות בדוחות הסולו.
 18התנאים לביצוע מכירה או שעבוד הינם כדלקמן (1) :העסקאות תבוצענה כל עוד לא מומשו השעבודים וכל עוד קרדן  NVעומדת בתשלומים
למחזיקי אגרות החוב; ) (2התמורה מעסקאות אלה תהיה כנגד מזומנים בלבד ותשמש לפדיון מוקדם של אגרות החוב בהתאם להוראות
עקרונות ההסדר; ) (3העסקאות תבוצענה במחיר שלא יפחת מהאמור בסעיף  10.7לעקרונות ההסדר .יחד עם זאת ,ניתן יהיה לבצע הקצאת
מניות או אופציות המירות למניות לעובדים בכל אחת מהחברות ,Tahal International :קרדן לנד סין או  ,TBIFמבלי שההקצאה עומדת
בתנאים ) (2ו  (3) -לעיל.
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)ו(

יחס הכיסוי בקרדן  NVלא יפחת מ  100% -בשנים  2015עד  2017כולל ,ולא יפחת מ  120% -החל מהרבעון הראשון של
שנת  2018ואילך .ככל שיחס הכיסוי יפחת בשנים  2015-2017מ 110% -והחל מ 2018 -מ ,130% -אזי יחס הכיסוי של
קרדן לנד סין 19לא יפחת מ.180%-
אמות המידה יבדקו מידי רבעון ,כאשר אי עמידה באיזו מהן ,משך שני רבעונים רצופים ,תקים עילה להעמדת אגרות
החוב פירעון מיידי ולמימוש הבטוחות ,ואולם אם הסטייה בשני הרבעונים כאמור תהיה נמוכה מ 5%-לעומת אמות
המידה הפיננסיות המפורטות להלן ,אזי העילה לפירעון מיידי ולמימוש בטוחות כאמור תקום רק אם גם ברבעון
העוקב )השלישי( חלה סטייה )כלשהי( מאמות המידה.

)ז(

תחול חובת ביצוע פירעון מוקדם של אגרות החוב ,בתנאים כמפורט בעקרונות ההסדר ,מכספים שיתקבלו בקרדן NV
או בתאגיד בשליטתה ממימוש איזה מהנכסים המפורטים בנספח לעקרונות ההסדר )להלן" :הנכסים המוסכמים"(,
לאחר ניכוי (1) :סכומים שעל התאגיד המעביר להשאיר בידיו כדי שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו שיהיו ידועות וקיימות
במועד קבלת התמורה ושמועד פרעונן  12חודשים לכל היותר מאותו מועד ולגבי קרדן לנד סין גם בניכוי  25מיליון
האירו הראשונים שיתקבלו בקרדן לנד סין ,ככל שלדעתה סכום זה יידרש לפרויקט  (2) ;Dalianסכום שישמש
לתשלום הוצאות הנהלה וכלליות למשך שנה ממועד הפידיון המוקדם במגבלות הקבועות בעקרונות ההסדר;20
) (3הסכום שיידרש לתשלום הריבית הקרובה למחזיקי אגרות החוב לאחר הפדיון המוקדם; ) (4סכום של כ6.3 -
מיליון אירו שישמר לצורך ביצוע התחייבויות החברה על פי עסקת  GTCפולין כאמור בעקרונות ההסדר; ) (5לאחר
פירעון סכום ריבית פברואר והריבית בגינו )לפי הוראות התיקון המיידי( ,קרדן  NVתהא רשאית להשאיר סכום חד
פעמי של  7.5מליון אירו ,כדי לעשות בו שימוש לתמיכה והעברה לאיזה מן התאגידים בשליטתה באופן שבכל עת
הסכום הכולל שיימצא בקרדן  NVמכח סעיף זה כולל הסכומים שכבר העמידה לחברות בשליטתה מכח סעיף זה לא
יעלו על  7.5מיליון אירו.

לאחר שיתקיימו "התנאים להקלה" קרדן  NVתהיה מחויבת לבצע פדיון מוקדם בגובה  35%מן הסכום שחובה עליה
לפרוע בפדיון מוקדם.
)ח(

מלוא חוב  GTC Holdingלבנק דיסקונט יפרע בהקדם האפשרי ומכל מקור שיהיה בידי קרדן  NVלפני כל תשלום
למחזיקי אגרות החוב על פי סעיף )ז( אולם לא לפני הותרת כספים לצורך תשלום הוצאות הנהלה וכלליות ותשלום
הריבית הקרובה למחזיקי אג"ח כאמור בס"ק )ז() (2ו)-ז() (3לעיל.21

)ט(

מגבלות על פעילות קרדן  ,KFS ,GTC Holding ,NVקרדן לנד סין Tahal International ,ותאגידים בשליטתן:
 .1קרדן  GTC Holding ,NVוכל תאגיד בשליטתן שאינו  ,KFSקרדן לנד סין ו Tahal International -וכל תאגיד בשליטת
אלו) :א( לא יחלו בפעילות עסקית חדשה כלשהי; וכן )ב( לא יבצעו השקעות כלשהן ולא ייטלו אשראי כלשהו )למעט
קבלת אשראי מגופים בקבוצת קרדן  ,(NVאלא אם מדובר באשראי שעם גיוסו יפרע מלוא החוב למחזיקי אגרות
החוב ,או באשראי שלא ניתנה בטוחה כלשהי להבטחתו ,שהוא נחות לחוב כלפי מחזיקי אגרות החוב.
על אף האמור לעיל ,קרדן  GTC Holding ,NVוכל תאגיד בשליטתן יהיו רשאים לבצע עסקאות הגנה על מטבע לפי
שיקול דעתם ,כדי להגן על תקבולים צפויים ומסוימים שלתאגידים הנ"ל זכות לקבל ,ולשם כך יהיו רשאים לעשות
שימוש בכספים שבחשבונות קרדן  NVלרבות החשבונות המשועבדים ,כל עוד לא מומש השעבוד על החשבונות
המשועבדים כאמור לעיל.
 KFS .2וכל חברה בשליטתה לא תהיה רשאית להיכנס לתחום פעילות חדש שבו היא אינה פועלה נכון למועד פרסום
עקרונות ההסדר.

 19יחס הכיסוי של קרדן לנד סין משמע  -סך שווי הנכסים בדוח המאוחד של קרדן לנד סין חלקי סך התחייבויות בדוח המאוחד ,בניטרול
מזומנים ושווי מזומנים ,חובות של בעלי שליטה בקרדן לנד סין והתחייבויות נחותות לבעלי השליטה בקרדן לנד סין; "התחייבויות נחותות"
משמע התחייבויות שמועד פרעונן הראשון חל לאחר מועד התשלום האחרון למחזיקי אגרות החוב ושבכל מקרה ,לרבות במקרה של חדלות
פירעון ,לא ישולמו אלא לאחר שאגרות החוב שולמו במלואן.
 4.8 20מיליון אירו לשנת  2015וסך של  4.5מליון אירו לשנים שלאחר מכן )צמוד למדד( ובתוספת הוצאות )בשנת  (2015בגין ההסדר ,ובתוספת
הוצאות נציג ודירקטור שמונו על ידי הנאמנים ,הוצאות בגין בונוס למנכ"ל החברה ככל שאושר עד מועד הפדיון המוקדם והוצאות נוספות,
שעד מועד הפדיון המוקדם קמה לחברה החובה לפרוע אותם ושהן הוצאות חריגות שלא ניתן לצפותם באופן סביר.
 21ביום  17.2.2015נפרעה מלוא ההלוואה ,באופן שנכון למועד דוח זה ל GTC Holding-ו/או לקרדן  NVלא קיימות התחייבויות בגין ההלוואה
הנ"ל .לפרטים נוספים ראו סעיף  13.1.14.1לעיל.
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 KFS .3ו  TBIF -לא תהיינה רשאיות) :א( לבצע השקעות כלשהן ואולם כל תאגיד בו הן מחזיקות ואשר הוא תאגיד
בעל פעילות עסקית 22יהיה רשאי לבצע השקעות בפרויקטים קיימים וחדשים ,שמצויים בתחום פעילותו נכון למועד
פרסום עקרונות ההסדר ובלבד שמקור ההשקעה לכך הוא הפעילות השוטפת של איזה מן התאגידים בשליטת KFS
ואינו תמורה בגין הנכסים המוסכמים )להלן" :ההשקעות המותרות"(; )ב( ליטול אשראי כלשהו למעט אשראי
שתיטול  KFSמ TBIF -או אשראי קצר מועד שתיטול איזו מהן מתאגיד בשליטתן בסכום מצטבר שלא יעלה עד 5
מיליון אירו .כל תאגיד בו הן מחזיקות ואשר הוא תאגיד בעל פעילות עסקית יהיה רשאי ליטול אשראי ללא הגבלה,
לצורך פעילותו העסקית בתנאים הבאים (1) :הביטחונות לאשראי כאמור יינתנו אך ורק על ידי תאגיד בעל פעילות
עסקית וערבויות לאשראי כאמור יכולות להינתן בנוסף גם על ידי  KFSאו  TBIFעצמן; ) (2הנכסים המוסכמים )או
המניות של התאגידים המחזיקים בהם( לא ישמשו כבטוחה לאשראי כאמור אך ניתן יהיה לשעבד נכס מוסכם השייך
ל TBIF -אם ניתן לכך אישור ברוב רגיל של כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב בשתי הסדרות.
 .4לא תהיינה כל הגבלות על פעילותן של  Tahal Groupוהחברות בשליטתה ובלבד שפעילות כאמור תיעשה ממקורות
של  Tahal Groupוהחברות שבשליטתה ולא של חברות אחרות מקבוצת קרדן .NV
 Tahal International .5ו Tahal Assets -או כל תאגיד בשליטתן )למעט  Tahal Groupוהגופים בשליטתה( לא יהיו
רשאים להיכנס לתחומי פעילות חדשים שאינם בתחום פעילותם נכון למועד מפרסום עקרונות ההסדר.
 .6לא תהיה כל הגבלה על  Tahal Internationalו Tahal Assets -בביצוע השקעות או נטילת אשראי למעט המגבלות
הבאות) :א( מקור ההשקעה להשקעות אלו הוא אך ורק הפעילות השוטפת של איזה מהתאגידים בשליטת Tahal
) Internationalאך לא תמורה בגין הנכסים המוסכמים(; )ב( הביטחונות וההתחייבויות שהוענקו בגין קבלת אשראי
הוענקו ונמסרו אך ורק על ידיהן ,או על ידי  Tahal Internationalאו על ידי תאגידים בשליטתה ולא על ידי תאגידים
אחרים בקבוצת קרדן  Tahal International .NVו Tahal Assets -תהיינה רשאיות לבצע פעולה העומדת בניגוד לסעיף
זה אם ניתן לכך אישור ברוב רגיל של כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב בשתי הסדרות.
 .7קרדן  NVו Tahal International -תוכלנה למסור לצדדים שלישיים ערבויות לשם ביצוע פרויקטים על ידי Tahal
 .Groupכמו כן  Tahal Internationalתוכל למסור ערבויות לשם ביצוע פרויקטים ע"י  .Tahal Assetsערבויות כאמור
בסעיף זה יתייחסו אך ורק לפרויקטים כמפורט בסעיף זה )ולא להשקעות בנכסים(.

 .8קרדן לנד סין או כל תאגיד בשליטתה) :א( לא יהיו רשאים להיכנס לתחומי פעילות חדשים או לבצע השקעות
בפרויקטים או בפעילויות חדשים )גם אם הם בתחום הפעילות הקיימת נכון למועד פרסום ההצעה(; )ב( לא ירחיבו
את פרויקט  Dalianלרבות הקמת בניין נוסף; )ג( אלא אם ניתן לכך אישור ברוב של  66%של כל אחת מאסיפות
סדרות אגרות החוב ,לא יהיו רשאים ליטול אשראי כלשהו אלא בתנאים כמפורט בעקרונות ההסדר) ;23ד( חברות
לאקי הופ 24לא יזמו ולא יפתחו פרוייקטים חדשים מעבר לפרויקטים שייבנו על כל הקרקעות שבבעלותן.
 .9על תקבולים מנכסי קרדן לנד סין או כל תאגיד בשליטתה יחולו ההוראות הבאות) :א( תקבולים של כל פרויקט
יוכלו לשרת את אותו הפרויקט בלבד .לעניין זה הנכסים השייכים לחברות לאקי הופ יחשבו לפרויקט אחד; )ב( כל
הכספים שיתקבלו בקרדן לנד סין מהחזר הלוואה שהעניקה ל KWIG-יועברו לקרדן  NVוישמשו לפדיון מוקדם
)בכפוף להוראות עקרונות ההסדר(.
 .10ניתן יהיה לשעבד את זכויות קרדן לנד סין או כל תאגיד בשליטתה ב KLD -ובחברות לאקי הופ אך ורק לצורך
נטילת אשראי על פי ההוראות דלעיל.

" 22תאגיד בעל פעילות עיסקית" משמע  -כל תאגיד שבבעלות  TBIFבמישרין או בעקיפין.
) Kardan Land Dalian 23להלן ("KLD" :תהיה רשאית להחליף את ההלוואה הקיימת בסך של  900מיליון ) RMBלהלן" :ההלוואה הסינית"(
מאת הבנקים המממנים ,בהלוואה בסכום זהה או נמוך יותר ,בתנאי שוק ,מכל גורם שהוא ,או ליטול הלוואה נוספת בסכום שיחד עם סכום
ההלוואה הסינית נכון לאותו מועד לא יעלה על  900מליון  ;RMBאו ;  KLDתהיה רשאית להחליף את ההלוואה הסינית בהלוואה בסכום
גבוה יותר ,שלא יעלה על  1,260מליון  ,RMBאו ליטול הלוואה נוספת בסכום שיחד עם סכום ההלוואה הסינית נכון לאותו מועד לא יעלה על
הסך האמור )בסעיף זה להלן" :ההלוואה החדשה"( ,אך ורק לאיזה מבין הצרכים הבאים) :א( לצורך פעילות מותרת בפרויקט ) ;Dalianב(
לצורך העברת כספים לקרדן  NVעבור תשלום למחזיקי אגרות החוב בלבד; ואולם במקרה שכזה יובאו תנאי ההלוואה החדשה מראש
לאישור ברוב רגיל של אסיפות מחזיקי אגרות החוב; קרדן לנד סין תהא רשאית ליטול את האשראי או לערוב לאשראי שיילקח כאמור לעיל
ו/או להעמיד בטחונות לאשראי כאמור ,אך לא תינתן בקשר עם אף הלוואה כאמור בטוחה או התחייבות אלא של קרדן לנד סין או של
חברות המוחזקות על ידה; קרדן לנד סין תהא רשאית ליטול אשראי לצורך מימון הוצאותיה השוטפות )שלא לצרכי פרוייקט  Dalianאו
צרכי חברות לאקי הופ( בסכום מצטבר שבכל עת לא יעלה עד  10מיליון אירו; חברה מחברות לאקי הופ תהיה רשאית ליטול אשראי לצרכיה
או לצרכי חברת לאקי הופ אחרת.
24

חברות לאקי הופ הינן החברות באמצעותן מחזיקה קרדן לנד סין בזכויות והפרויקטים במיזם המשותף עם חברות מקבוצת Lucky Hope

מהונג קונג )לעיל ולהלן" :חברות לאקי הופ"(.
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)י(

מגבלות נוספות שיוטלו על קרדן  (1) :NVעד לפרעון  75%מאגרות החוב  -איסור ביצוע חלוקה )לרבות דיבידנד(;
) (2איסור ביצוע עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה ענין אישי ,אלא באישור מחזיקי אגרות החוב ,למעט
ביצוע חיובים קיימים כלפי קרדן ישראל בע"מ ויתר העסקאות המפורטות בסעיף  10לפרק ד' לדו"ח התקופתי של
קרדן  NVלשנת  .2013מקום שמדובר בעסקה עליה חלות תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין( ,תש"ס-
) 2000לו היו חלות על החברה( תחול חובת כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח אם תתקבל דרישה מאת מחזיקי אגרות חוב
המחזיקים יחדיו  5%מן היתרה הבלתי מסולקת .איסור כאמור לא יחול על ביצוע עיסקה עם בעלי ענין בנוגע לאוויס
אוקראינה בתנאים הדומים באופן מהותי לעיסקה המפורטת בסעיף  10.1.4לפרק ד' לדו"ח התקופתי של קרדן NV
לשנת  ,2013שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל; ) (3חובת מחיקה או שעבוד לנאמני האג"ח של כל אגרות חוב
שנרכשו או ירכשו על ידי קרדן  NVועל ידי תאגידים בשליטתה; ) (4עד לקיום התנאים להקלה מגבלות על רכישה
עצמית של אגרות חוב (5) ;25הצטרפות בעל שליטה אסור 26או העברת השליטה בקרדן  NVלבעל שליטה אסור תקים
עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי; ) (6עדכון והרחבה נוספת של העילות להעמדה לפרעון מיידי של אגרות
החוב ,לרבות אם הבנק הסיני 27העמיד את החוב כלפיו לפירעון מיידי )אך לא אם קמה לו זכות לכך בלבד( וכן מקום
שנכס מהותי כגון החזקה זו אחרת נקלעה לפירוק  /חדלות פירעון; ) (7כל עוד לא התקיימו התנאים להקלה לא
ימומש נכס מוסכם )למעט נכסים שבבעלות  TBIFאו בבעלות גופים בשליטתה עליהם לא תחול המגבלה( במחיר הנמוך
מ 80% -מממוצע המחירים של הנכס ,ששימשו בסיס לנתונים בדוחות הכספיים של החברה ,בשני הרבעונים שקדמו
למימוש ,אלא אם ניתן לכך אישור ברוב רגיל של כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב; ) (8כל עוד לא התקיימו
התנאים להקלה  -ימונה על ידי מחזיקי אגרות החוב דירקטור הולנדי לדירקטוריון החברה אשר ישמש גם כדירקטור
בקרדן לנד סין .הדירקטור הנ"ל ישמש בוועדת החברה לבחירת ולתגמול נושאי משרה בקבוצת קרדן )להלן:
"הוועדה"(; ) (9כל עוד לא התקיימו התנאים להקלה לא ימונה בקבוצת קרדן נושא משרה מהותי 28ולא ישונו באופן
מהותי תנאי השכר של נושא משרה מהותי מבלי שהוועדה אישרה את תנאי שכרו .אך בכל הקשור לנושאי משרה ב-
 Tahal Internationalובתאגידים בשליטתה ,עמדת הוועדה תהווה המלצה שניתן יהיה שלא לקבלה .כמו כן ,תוכניות
אופציות לעובדים חדשות בקבוצת קרדן יאושרו מראש בוועדה .הענקת בונוס למנכ"ל החברה בגין השנים  2015ואילך
תהא טעונה אישור פה אחד של כל חברי הוועדה; ) (10כל עסקה מהותית 29שתבוצע על ידי קרדן לנד סין או על ידי
תאגידים בשליטתה תובא לדיון ותאושר מראש על ידי דירקטוריון קרדן  (11) ;NVכל עוד לא התקיימו התנאים
להקלה  -יחולו מגבלות על הוצאות הנהלה וכלליות של קרדן  GTC Holding ,NVו EMERGING-כמפורט בעקרונות
ההסדר; ) (12לקרדן  NVתהא נתונה ,בכל עת ,זכות לפדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב במחיר מלוא הערך
ההתחייבותי )פארי( שלהן בכל היקף שתמצא לנכון; ) (13התיקון מיום  14.3.2014לנוסח של סעיף  29לשטר הנאמנות
של סדרה ב' ושל סעיף  30לשטר הנאמנות של סדרה א' )ושעניינם סמכות בית המשפט בישראל( ימשיך להיות בתוקף
עד לפרעון בפועל של מלוא סכומי הקרן של סדרות א' ו-ב' שהיו אמורים להיפרע בפברואר  2015לפי לוח הסילוקין
המקורי של שטרי הנאמנות ולאחר מכן יבוטל התיקון ולא יחייב את החברה.

לפרטים נוספים בדבר עקרונות ההסדר ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים  18ו 31-בדצמבר ) 2014מס' אסמכתא
 2014-01-224886ו ,(2014-01-233811 -אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

.13.1.5.6

בחלק מהסכמי ההלוואה של חברות בקבוצת קרדן  ,NVקיימות התניות הנוגעות להפרות צולבות ) (Cross Defaultלפיהן אם
אחת ההלוואות של חברה כלשהי בקבוצת קרדן  NVתועמד לפירעון מיידי ,הדבר יגרור אפשרות להעמדה לפירעון מיידי של
הלוואות נוספות ו/או הסכמי מימון נוספים.

 25כל עוד לא התקיימו התנאים להקלה קרדן  NVאו כל גוף בשליטתה יהיו רשאים לרכוש אגרות חוב של קרדן  NVאך ורק בהתקיים
התנאים הבאים) :א( רכישת אגרות החוב לא תפגע בקיום התחייבויות קרדן  NVכלפי מחזיקי אגרות החוב לפרוע החוב במועד; )ב( רכישת
אגרות החוב לא תיעשה בעסקה מחוץ לבורסה; )ג( סך הכספים המצטבר בהם יעשה שימוש לצורך רכישת אגרות חוב בחציון קלנדרי נתון
לא יעלה על  145%מסך הכספים המצטבר בהם נעשה שימוש באותו חציון קלנדרי לרכישת אגרות החוב מן הסדרה האחרת; )ד( אגרות
החוב שיירכשו כאמור לא ימכרו על ידי הרוכש .הן תימחקנה או לחלופין תשועבדנה לטובת הנאמנים.
" 26בעל שליטה אסור" משמע בעל שליטה ,שאסיפת מחזיקי אגרות חוב )שהתכנסה לפי דרישה של מחזיק/ים שהם בעל/ים של לפחות 20%
מהסדרה( החליטה ,ברוב של לפחות  ,75%תוך  21יום מן המועד בו דיווחה החברה על הצטרפותו לשליטה בחברה )או על העברת השליטה
בחברה לידיו( ,כי היא מתנגדת להצטרפותו לשליטה )או להעברת השליטה לידיו( ,מטעמים סבירים הנוגעים למוניטין האישי שלו ,כגון
שעבר עבירה שיש עמה קלון או שהוא אינו עונה על התנאים הקבועים בדין כדי לשמש דירקטור בחברה ציבורית בישראל.
 27קרי איזה מן הבנקים הסינים שהעמידו אשראי לטובת פרויקט .Dalian
" 28נושא משרה מהותי" משמע ,יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של כל אחת מקרדן לנד סין Tahal International ,ו KFS -וכן כל אחד מנושאי
המשרה הנמנים על חמשת מקבלי השכר הגבוה בקבוצת קרדן .NV
" 29עסקה מהותית" לעניין זה משמע ,עסקה למימוש נכס ,או קבלת מימון או הכנסת שותף בהיקף הגבוה מ  25 -מליון אירו.
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.13.1.5.7

נכון ליום  31בדצמבר  2014ולמועד הדוח ,עומדת קרדן ) NVסולו( בכל התחייבויותיה על פי הסכמי המימון האמורים וזאת
בהתבסס על דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר .2014
לפרטים בדבר עמידתן של חברות מוחזקות בהתחייבויותיהן מכוח הסכמי מימון ,לרבות עמידתן באמות מידה פיננסיות,
ראו תיאור תחומי הפעילות.
לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב של קרדן  NVראו סעיף  2.3לדוח הדירקטוריון.

.13.1.6

תוכניות רכישה של אגרות החוב
בשנת  2014לא אומצו ולא היו בתוקף תוכניות רכישה לרכישת אגרות החוב של קרדן ) NVסדרה א'( ואגרות החוב )סדרה
ב'(.

.13.1.7

דירוג איגרות החוב
לקרדן  NVשתי סדרות של אגרות חוב סחירות המוחזקות בידי הציבור אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'(
)להלן" :אגרות החוב"( ,המדורגות נכון למועד הדוח ,בדירוג .ilCCC
ביום  10ביולי  2014פרסמה חברת הדירוג ") Standard & Poor’s Maalotמעלות"( הודעה בדבר אישור דירוג ‘ ’ilBBעם
תחזית דירוג שלילית לקרדן  .NVכן ציינה מעלות כי פירעון התשלומים הקבועים לחודש פברואר  2015תלויים במכירה
מהירה של נכסים וכי הדירוג לאגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( של החברה הינו ‘ .’ilBBלפרטים נוספים
בדבר הדירוג האמור ראו דוח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  10ביולי ) 2014מספר אסמכתא ,(2013-01-111750 :הנכלל
בדוח זה על דרך ההפניה.
ביום  4בספטמבר  2014פרסמה מעלות הודעה בדבר הורדת דירוג קרדן  NVואגרות החוב שלה ל 'ilCC'-עם אופק שלילי.
לפרטים נוספים בדבר הדירוג האמור ראו דוח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  4בספטמבר ) 2014מס' אסמכתא 2014-01-
 ,(151788הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
ביום  7בינואר  2015פרסמה מעלות הודעה בדבר הורדת דירוג קרדן  NVואגרות החוב שלה ל .'D'-לפרטים נוספים בדבר
הדירוג האמור ראו דוח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  7בינואר ) 2015מס' אסמכתא  (2015-01-006874הנכלל בדוח זה
על דרך ההפניה.
ביום  8בינואר  2015פרסמה מעלות הודעה בדבר העלאת דירוג קרדן  NVואגרות החוב שלה ל 'ilCCC' -עם תחזית דירוג
שלילית .לפרטים נוספים בדבר הדירוג ראו דוח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  8בינואר ) 2015מספר אסמכתא2015- :
 (01-007894הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב של קרדן  ,NVראו דוח הדירקטוריון.

.13.1.8

ערבויות
קרדן  NVהעמידה ערבויות לטובת צדדים שלישיים בגין התחייבויות חברות בקבוצת קרדן  NVבהלוואות שונות .יתרת
הערבויות מסתכמת נכון ליום  31בדצמבר  2014ובסמוך למועד הדוח בכ 0.9 -מיליון אירו .כמו-כן ,מעמידה קרדן NV
ערבויות ביצוע עבור פרויקטים שונים המבוצעים על-ידי חברות בנות וקשורות ,שהיקפן המוערך נכון ליום  31בדצמבר
 2014עמד על כ 65-מיליון אירו כמפורט בסעיף  13.1.8.1להלן .לפרטים נוספים בדבר ערבויות שהעמידה קרדן  ,NVראו
באור  27לדוחות הכספיים.
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להלן פרטים בדבר ערבויות מהותיות שערבה קרדן  NVלחברות בקבוצת קרדן :NV

.13.1.8.1

קרדן  NVהעמידה ערבות ביצוע לטובת ממשלת הולנד )באמצעות  ,(Atradius Dutch State Business NVהגוף המבטח את
הסכם ההלוואה בין ממשלת אנגולה לבין בנק מסחרי )להלן" :המבטח"( ,בקשר למימון פרויקט של  Tahal Groupבקימינה
המתואר בסעיף  9.6.5לעיל )להלן" :המלווה"( .בהתאם לערבות כאמור ,ערבה קרדן  NVלהתחייבויותיה של Tahal Group
כלפי המבטח לשלם לו סכומים אשר המבטח ישלם למלווה כתוצאה מהפרה של  Tahal Groupאת הוראות ההסכם המסחרי
בין  Tahal Groupלבין הלקוח בפרויקט האמור .ערבות קרדן  NVכאמור הינה ביחס לתשלומים ששולמו ו/או ישולמו ל-
 Tahal Groupבהתאם לאבני הדרך שנקבעו בפרויקט כאמור .בשנת  2014שולמו ל Tahal Group-כ 29.4 -מיליון אירו בגין
הפרויקט ,אשר ביצועו החל ברבעון הראשון של שנת  .2012עם תחילת ביצועו של הפרויקט כאמור נכנסה לתוקפה ערבות
ביצוע של קרדן  NVבקשר לפרויקט אשר יתרתה נכון למועד הדוח עומדת על סך של  65מליון אירו.

.13.1.8.2

בגין מתן ערבויות לטובת צדדים שלישיים כאמור ,קרדן  NVגובה ,על-פי רוב ,עמלה שנתית בשיעור של בין  0.2%לבין 0.5%
מסכום ההלוואה או מהערך הנומינלי של הערבות ,בהתאם להסכמות שבין קרדן  NVלבין החברה לה הועמדה הערבות.
העמלות משולמות בדרך כלל מידי רבעון.

.13.1.9

.13.1.10
.14

להערכת קרדן  NVנכון למועד דוח זה ,כמצוין בדוח תזרים המזומנים החזוי של קרדן  NVכפי שמובא בדוח
הדירקטוריון ,המצורף כחלק ב' לדוח ,אשר מניח כי הסדר החוב עם מחזיקי אגרות החוב יושלם ,עליה לגייס מקורות
מימון בשנתיים הקרובות לצורך פירעון התחייבויותיה בשנת  .2017בהתאם לעקרונות הסדר ,ברשות קרדן הסכום הנדרש
לתשלום הריבית בשנת  .2016קרדן  NVשוקלת מעת לעת את הצורך בגיוס מקורות נוספים )בנקאיים ,חוץ בנקאיים
ומהציבור( וכן מכירה של נכסים ,החזר הלוואות בעלים וקבלת דיבידנדים מחברות בנות וכן מימון מחדש של נכסים,
בהתאם לאסטרטגיה העסקית שתגובש ,צורכי קרדן  NVלביצוע עסקאות ובכלל זה מימוש הזדמנויות עסקיות ובהתאם
להחלטות הדירקטוריון.
לפרטים נוספים אודות מימון קרדן  ,NVראו באורים  26 ,25 ,24 ,22ו 27-לדוחות הכספיים.
מיסוי
לפרטים אודות מיסוי ראו באור  36לדוחות הכספיים.
להלן פרטים נוספים אודות מיסוי קבוצת קרדן :NV

.14.1

מיסוי בהולנד

.14.1.1

מס החברות בהולנד חל על הכנסתה הכלל עולמית )מכל מקור( של חברה תושבת הולנד ,בשיעור של  20%על הכנסה
חייבת של עד  200,000אירו ובשיעור של  25%על הכנסה חייבת מעל לסכום של  200,000אירו ,בכפוף לפטורים מסוימים
הקבועים בדיני המס ההולנדים.

.14.1.2

החל מיום  1בינואר  ,2010באופן כללי ,חברה תושבת הולנד המחזיקה לפחות  5%מההון של חברה אחרת )תושבת הולנד
או שאינה תושבת הולנד( ,פטורה ממס חברות הולנדי ביחס להכנסה מדיבידנד שנתקבלה מהחברה המוחזקת וכן ביחס
לרווח הון ממכירת מניות של חברה מוחזקת מכוח "פטור השתתפות" .עם זאת ,פטור ההשתתפות אינו חל על הכנסה
הנובעת מהחזקה של חברת בת המוחזקת כחברה למטרות השקעה פסיביות )להלן" :חברה למטרת השקעה"Portfolio ,
.(Investment Participation

.14.1.3

חברה תסווג כמחזיקה "חברה למטרת השקעה" במידה ומטרת ההחזקה בחברה זו הינה להניב רווחים הצפויים מניהול
נכסים רגיל .תחת החקיקה ההולנדית ,חברה תסווג כמוחזקת למטרת השקעה בהתבסס על פעילותה ונכסיה.

.14.1.4

עם זאת" ,חברה למטרת השקעה" תוכל להיות זכאית לפטור השתתפות אם היא תסווג כ"חברה למטרת השקעה זכאית",
תחת אחד מהמבחנים הבאים :מבחן המס הסביר או מבחן הנכסים.

.14.1.5

מבחן המס הסביר -חברה תעמוד במבחן המס הסביר במידה והחברה המוחזקת תהיה כפופה למס על רווח בשיעור מס
התואם את הסטנדרטים המקובלים בדיני המס בהולנד .על מנת לעמוד בסטנדרטים אלו ,בהתבסס על ניסיון עבר ,על
מערכת המס המקומית )לה כפופה החברה המוחזקת( להיות מושווית למערכת המס בהולנד .הקריטריונים העיקריים
שיילקחו בחשבון הם בסיס המס והמס הסטטוטורי המקומי .ככלל ,שיעור מס סטטוטורי של לפחות  10%אמור להיות
מספק לצורך עמידה במבחן זה במידה ואין סטיות מהותיות )למשל ,פטור ממס ,העדר מגבלות על ניכוי הוצאות מימון
וכיו"ב( במערכת המס המקומית לעומת מערכת המס ההולנדית.
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.14.1.6

מבחן הנכסים  -ככלל ,חברה תעמוד במבחן הנכסים אם פחות מ 50%-מנכסי החברה המוחזקת הינם )או נחשבים(,
במישרין או בעקיפין ,השקעות פאסיביות הכפופות למס נמוך ) .(low taxed free portfolio investmentsהשקעות פסיביות
הכפופות למס נמוך הינן נכסים אשר אינם משמשים במהלך העסקים של החברה המוחזקת .מבחן נכסים מצרפי יחול אם
החברה המוחזקת מחזיקה זכויות בחברות אחרות .על מנת לבצע את מבחן הנכסים המצרפי ,יש צורך בהכנת מאזן
מצרפי ,בו יכללו בשווי שוק נכסים של כל החברות )בכפוף לאחוז ההחזקה( תחת החברה המוחזקת .נכסים של חברות
המוחזקות בפחות מ) 5%מההון הנפרע( יכללו לפי שיעור החזקתם .ככלל ,החזקה בחברה בשיעור הנמוך מ 5%-תחשב
כהשקעה פסיבית.

.14.1.7

אם לפחות  70%משווי נכסי החברה המחזיקה הינם נכסים אחרים )שאינם השקעות פסיביות הכפופות למס נמוך( ,אזי
כל נכסי החברה המחזיקה יחשבו כנכסים 'טובים' לצורך מבחן הנכסים.

.14.1.8

חברות נדל"ן  -נכסי נדל"ן אינם נחשבים כהשקעה פסיבית .כלומר ,נכסי נדל"ן מהווים 'נכסים טובים' .לפיכך ,באופן
כללי ,פטור ההשתתפות יחול על חברה מוחזקת במידה ויותר מ 50%-מנכסיה )לפי שווי שוק( הינם נכסי נדל"ן.

.14.1.9

נקודות זיכוי  -במידה ופטור ההשתתפות לא חל ,ניתן להשתמש בשיטת הזיכוי .בהתאם לשיטה זו ,ההכנסה מגולמת
וממוסה בהתאם לשיעור מס החברות ההולנדי .במקביל ניתן לתבוע זיכוי בשיעור קבוע של  5%בעבור המיסים ששולמו
בעקיפין ) (underlying taxesאם ההכנסה מקורה בחברה אשר כלולה ב Parent Subsidiary Directive-של האיחוד
האירופאי ,חברת ההחזקות ההולנדית יכולה לבחור לקבל זיכוי בעבור המיסים ששולמו בעקיפין בפועל.

.14.1.10

לצרכי מס הולנדים ,יש לדווח מדי שנה על החזקה בחברות בשיעור של  25%ומעלה ואשר  90%או יותר משווי נכסיהן,
במישרין או בעקיפין ,מורכבים מהשקעות פסיביות בהתאם לשווי השוק ) .(Mark to Marketשערוך שנתי של ההשקעות
הפסיביות לשווי שוק כפוף למס בשנת השערוך.

.14.1.11

ביום  3בספטמבר  2013פורסמה הצעת חוק בהולנד המעגנת בחקיקה את דוקטרינת ה"חלקיות" אשר התפתחה בפסיקה
ועוסקת באימוצו של משטר "פטור השתתפות" ההולנדי לתוך חקיקת המס ההולנדית .במידה והצעת החוק תתקבל,
החוק יכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מיום  14ביוני  .2013לפי דוקטרינת ה"חלקיות" ,הכנסתו של נישום מחברה
מוחזקת אשר עמדה בתנאי "פטור השתתפות" בתקופה מסוימת ולאחר מכן לא עמדה בתנאי "פטור ההשתתפות" )או
להיפך( ,תחולק בין התקופה הפטורה לתקופה החייבת במס ,בהתאמה.

.14.2

מיסוי בישראל
קרדן  NVהינה חברה תושבת הולנד לצרכי מס ,ולפיכך ,בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א1961-
)"הפקודה"( ,ולהוראות האמנה בין מדינת ישראל לבין הולנד בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים
על הכנסה )"האמנה"( ,קרדן  NVתמוסה בישראל רק בגין הכנסה שהופקה או נצמחה בישראל ובגין רווח הון ממימוש
נכסי מקרקעין בישראל או זכויות באיגוד מקרקעין בישראל וכמו-כן ,על רווחי הון ממכירת מיטלטלין המשמשים חלק
מנכסי מוסד קבע של קרדן  NVבישראל.

.14.3

מיסוי החברות המוחזקות בידי קרדן NV

.14.3.1

על קבוצת קרדן  NVחלה חובת תשלום מס בגין רווחיה של כל חברה בקבוצת קרדן  NVבהתאם לדיני המס המקומיים
בכל מדינה ומדינה בה מאוגדות חברות קבוצת קרדן  NVאו תושבות לצרכי מס .שיעורי מס החברות המשתלמים על
ההכנסות משתנים ממדינה למדינה ,במדינות הפעילות העיקרית של החברה שיעורי המס נעים בקירוב בין  10%ל25%-
נכון למועד פרסום דוח זה .בחלק מהמדינות יכול ויחולו אף השלכות מע"מ על עסקאות החברות בקבוצת קרדן .NV

.14.3.2

להלן טבלה הסוקרת את עקרונות המיסוי הכלליים במשטרי המס השונים במדינות ובטריטוריות השונות בהן פועלות
חברות קבוצת קרדן  NVהעיקריות .יודגש ,כי המידע המובא בטבלה זו ובפרט המידע המתייחס להשלכות המס הצפויות
בעת מכירת הנכס במישרין או בעקיפין )מכירת הנכס על ידי החברה המקומית או מכירת ההחזקה בחברה מקומית זו(
הינו כללי ואינו כולל את השלכות המיסוי הפרטניות לגבי כל אחד מתרחישי המכירה האפשריים במסגרת פעילותה של
קבוצת קרדן .NV
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בולגריה
שיעור מס חברות 10%
הוצאות פחת בגין מקסימום  4%לשנה
לצורכי מס ניתן לחשב הוצאות פחת רק לפי שיטת הקו הישר.
מבנים
יחס הון-חוב .3:1
כללי מימון דק
כללי מימון דק אינם חלים על הוצאות מימון המהוונות לעלות הנכס בהתאם לחקיקה החשבונאית
הרלוונטית.
בנוסף ,ניכוי הוצאות המימון נטו )הוצאות מימון פחות הכנסות מימון( יוגבל לגובה של  75%מה  EBITשל
החברה.
באופן כללי ,הוצאות ריבית המשתלמות למוסד כספי שאינן מובטחות באמצעות ערבות של צד קשור ללווה,
יותרו בניכוי במלואן.
סכום ההוצאות אשר לא הותר בניכוי בשנה השוטפת ,יחשב 'כהפרש זמני' ויהיה ניתן לניצול בחמש השנים
העוקבות ,במידה שהחברה תעמוד בכללי המימון הדק דלעיל ,בשנה הרלוונטית.
שיעור מס רווח 10%
הון
רווחי הון הנובעים ממכירת מניות בחברה תושבת בולגריה ,או מכירת זכויות למניות הניתנות למסחר ,לא
יהיו כפופים למס רווח הון בבולגריה ,זאת במידה והמניות או הזכויות למניות אלה רשומים למסחר
בבורסה של אחת ממדינות ה EU-או ה .EEA -חלוקת דיבידנד בעין מהווה מכירה רעיונית של הנכס שחולק
על ידי החברה בתמורה לשווי השוק של הנכס .כל רווח הון הנוצר לחברה המחלקת בשל המכירה רעיונית
כפוף למס בהולנד.
באופן כללי ,חברות תושבות הולנד המוכרות מניות בחברה בולגרית בדרך כלל פטורות ממס רווח הון לאור
הוראות האמנה בדבר כפל מסים בין בולגריה להולנד.
הפטור המוענק תחת האמנה אינו חל אוטומטית ונדרש להגיש בקשה במסגרת הליך פרוצדוראלי על מנת
לקבל זכאות לפטור ממס רווח הון.
מס העברה ומע"מ מס העברה
שיעור מס העברת נדל"ן ) (Real Estate transfer tax -RETTנע בין  0.1%ל .3%-שיעורי מס הRETT-
הספציפיים נקבעים בכל שנה על ידי הרשות המוניציפאלית בה נמצא נכס הנדל"ן.
דמי רישום קרקע בשיעור של  0.1%משולמים לרשות הרישום ).(Registry Agency
מס העברה מחושב לפי ערך נכס הנדל"ן המועבר ,בכפוף לחריגים מסוימים )למשל ,העברות ללא תרומה )In-
 ,(kindרכישות בהתאם לחוק הנוגע ל.(Privatisation and Post-Privatisation Control-
מע"מ
העברות של אדמות לא רשומות )) (Unregistered plotsקרי ,המכירה ,ההשכרה ,היצירה והעברה של זכויות
אלה( לא כפופות למע"מ .העברות של בניינים חדשים )קרי ,בניינים שאישור השימוש שניתן בגינם ניתן לפני
פחות מחמש שנים( כפופים לשיעור המע"מ הסטנדרטי בגובה  .20%מכירת מניות אינה חבה במע"מ.
ניכוי מס במקור  10%חל על תשלומי ריבית )כולל ריבית מפיקדונות בנק( המשולמים לנישום שאינו תושב בולגריה בכפוף
להקלות בשיעור המס הניתנות מכוח האמנה הרלוונטית.
בגין ריבית -
תחת החקיקה הבולגרית ,תשלומי ריבית לחברות תושבות  EUאשר עומדות בתנאים של הInterest and -
דין פנימי
 ,Royalty Directiveכפופים לשיעור ניכוי מס במקור בגובה  ,5%אלא אם קיימת אמנת מס המפחיתה שיעור
זה .תחת הדירקטיבה לעיל ,בין היתר ,ריבית המשולמת לחברה תושבת  EUהמהווה "צד קשור" )כפי
שמוגדר בדירקטיבה( ,המהווה בעלים שביושר על תשלומי הריבית שנתקבלו ,כפופים לשיעור ניכוי מס
במקור בגובה  .5%חברה מהווה "צד קשור" של חברה אחרת במידה והיא מחזיקה לפחות  25%מהונה
העצמי/זכויות ההצבעה של החברה האחרת במשך שנתיים לפחות.
החל מיום  1בינואר  ,2014ניתן להחיל את שיעור ניכוי מס במקור המופחת בגובה  5%גם לפני קיום תנאי
ההחזקה במשך שנתיים המתואר בפסקה קודמת ,וזאת בתנאי שהחברה המחזיקה )מקבלת הריבית( לא
תמכור את השקעתה באותה חברה במשך שנתיים )אחרת ,יחול קנס ושיעור ניכוי המס במקור גבוה(.
החל מיום  1בינואר ,2015 ,שיעור ניכוי מס במקור המופחת בגובה  5%ירד ל.0%-
ניכוי מס במקור ריבית המשולמת על ידי חברה לווה בולגרית לחברה מלווה תושבת הולנד פטורה מניכוי מס במקור
תשלום בבולגריה ,על-פי האמנה עם הולנד ,תחת ההנחה שהישות ההולנדית המקבלת הינה בעלת הזכות שביושר
בגין
לחברה להכנסת הריבית וכן בתנאי שהכנסות הריבית לא הופקו באמצעות מוסד קבע בבולגריה.
ריבית
שיעורי המס המופחתים על-פי האמנה אינם חלים אוטומטית ועל ישות המקבלת את ההכנסה ואשר אינה
תושבת הולנד
תושבת בולגריה לעמוד בפרוצדורה הנדרשת בבולגריה על מנת לזכות בהקלות האמנה.
בחוק הבולגרי מצויה הגדרה של "בעל זכות שביושר" לעניין הכנסות ריבית.
ניכוי מס במקור  ,5%אלא אם מופחת על ידי אמנה למניעת כפל מס .לעניין זה ,אין נפקות לשיעור ההחזקה בחברה
המוחזקת המחלקת את הדיבידנד.
בגין דיבידנד -
חלוקת דיבידנד על ידי חברה תושבת בולגריה לישות תושבת  EEA /EUאינה כפופה לניכוי מס במקור
דין פנימי
בבולגריה.
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ניכוי מס במקור חלוקת דיבידנד על ידי חברה תושבת בולגריה לחברה תושבת הולנד אינה כפופה לניכוי מס במקור
בגין
תשלום בבולגריה בתנאי שמתקיימים תנאי ה.EU Parent Subsidiary Directive-
דיבידנד המחולק
לחברה תושבת
הולנד
מס רכוש שנתי נקבע על ידי כל רשות מוניציפלית ושיעורו נע בין  0.01%ל 0.45%-מבסיס המס של הנכס.
מסים אחרים
ישויות משפטיות אשר בבעלותן נכסי נדל"ן )כלומר ,מקרקעין ובניינים( חייבות במס רכוש .בסיס המס של
נדל"ן למגורים המוחזק על ידי תאגידים נקבע על ידי הרשויות המוניציפליות בהתאם להוראות חוק
מסוימות .ערכו של נדל"ן המוחזק על ידי תאגידים לצורכי מס נקבע כגבוה מבין ערך הנכס בספרים לבין
בסיס המס שלו כפי שנקבע על ידי הרשות המוניציפאלית הרלוונטית.
בנוסף ,דמי איסוף פסולת ) (Garbage collection feeחלים על נכסי נדל"ן בשיעור הנקבע באופן שנתי על ידי
המועצה המוניציפאלית המקומית.
הונג קונג
שיעור מס חברות

.16.5%

הונג קונג מטילה מס על בסיס טריטוריאלי ,קרי ,על בסיס מקום הפקת ההכנסה ללא קשר לתושבות.
לפיכך ,אם הכנסת ריבית נבעה ממקור שאינו בהונג קונג ,ייתכן כי לא תהא כפופה למס בהונג קונג )קרי,
באופן כללי ,אין חשיבות למדינת התושבות של תאגיד בקביעת חבותו במס בהונג קונג( .כללי המקור בהונג
קונג אינם חד משמעיים בנוגע למקור הפקת הכנסת ריבית ,ולכן ניתן רק להסתמך על תקדימים בפסיקה
ובחקיקה .באופן כללי ,מקור הכנסת הריבית נקבע לפי המקום בו ההלוואה ניתנה ללווה לראשונה )מבחן
"מתן האשראי"( .עם זאת ,תחולתו של מבחן "מתן האשראי" מוגבלת לחברות אשר מלוות כספים מהון
מניותיהן או מעודפיהן.
תשלומי ריבית המשולמים לחברה תושבת הונג קונג על-ידי לווה תושב סין כפופים לניכוי מס במקור
בשיעור  ,7%כמו גם למס עסקים ) (BTבשיעור  5%בתוספת מס ייסף בשיעור  12%ממס העסקים ,כך שהמס
האפקטיבי בסין הינו  .12.6%מקבל הריבית בהונג קונג רשאי לתבוע זיכוי בגין המס ששולם בסין )בהנחה
ולא יטען שהכנסת הריבית מקורה מחוץ להונג קונג( ,אך רק עד גובה הניכוי מס במקור בשיעור של .10%
מס העסקים בשיעור  5%אינו ניתן לזיכוי בהונג קונג ,אולם ניתן כהוצאה שוטפת ,שכן מדובר במס מחזור
ולא במס המוטל על ההכנסה נטו.
ככלל ,בהונג קונג אין כללי מימון דק ,אולם הוצאות ריבית כפופות לרגולציה מחמירה ומורכבת המיועדת
כללי מימון דק
למנוע הסדרי הלוואות במטרה להתחמק ממס בגין רווחים בהונג קונג.
שיעור מס רווח  0%מס רווח הון.
קביעת סיווג הרווח )כלומר ,האם ריווח הינו רווח הון( הינה סוגיה קריטית ,הנדונה רבות בהונג קונג.
הון
ניכוי מס במקור  0%על תשלום ריבית מחברה תושבת הונג קונג לחברה זרה.
בגין ריבית -
דין פנימי
ניכוי מס במקור תחת אמנת המס בין הונג קונג להולנד יחול ניכוי מס במקור בשיעור של  0%על תשלום ריבית מהונג קונג
תשלום לחברה הולנדית.
בגין
לחברה
ריבית
תושבת הולנד
ניכוי מס במקור  0%ניכוי מס במקור על תשלום דיבידנד מחברה מוחזקת תושבת הונג קונג לחברה המחזיקה הזרה.
בגין דיבידנד -
דין פנימי
ניכוי מס במקור הן לפי הדין הפנימי בהונג קונג והן לפי אמנת המס בין הונג קונג להולנד ,יחול ניכוי מס במקור בשיעור של
בגין
תשלום  0%על תשלום דיבידנד מחברה תושבת הונג קונג לחברה הולנדית.
דיבידנד המחולק
לחברה תושבת
הולנד

153

30

סין
שיעור מס חברות

25%

חברות פיתוח נדל"ן -
במקרה של פרויקט פיתוח נדל"ן הנמצא בשלבי פיתוח ואשר מוצע למכירה מוקדמת ,יש לשלם מקדמות
בגין מס חברות "זמני" על בסיס חודשי או רבעוני ,בהתבסס על ההכנסה מהמכירה המוקדמת ,כפול שיעור
הרווח הרעיוני ושיעור מס החברות המתאים.
שיעור הרווח הרעיוני המינימאלי תלוי בסוג ובמיקום פרויקט פיתוח הנדל"ן .ככלל ,שיעור הרווח הרעיוני נע
בין  3%ל.20% -
חברת פיתוח נדל"ן ללא רווח/הפסד טרם כניסתה לשלב המכירות ואשר מדווחת לצרכי מס על בסיס רווח
רעיוני ,נדרשת להגיש דוחות מס על בסיס שנתי ,החל מהשנה בה החברה הכירה בהכנסה ,בהתאם למדיניות
החשבונאית.
ברגע שפרויקט הפיתוח הושלם ,החברה נדרשת להסדיר את חבותה במס באופן סופי על מנת להסדיר
תקופות קודמות ,וזאת במהלך תקופת זמן מוגדרת שלאחר השלמת הפרויקט.
ברגע שחברות פיתוח הנדל"ן החלו במכירת נכסי הנדל"ן )או נחשבות רעיונית כמי שהחלו במכירת נכסי
הנדל"ן( ,הן נדרשות לחשב את חבותן במס חברות בהתבסס על ההפרש בין הרווח מהמכירות בפועל לבין
העלויות התואמות )בפועל ,הרווח מהמכירות מוכר ברגע שהמפתח לנכס ניתן ללקוח(.
ממועד זה על חברות פיתוח הנדל"ן להגיש דוחות באופן קבוע על בסיס רבעוני ושנתי.
חברות לטיהור מי שופכין -
חברות לטיהור מי שופכין ,אשר אושרו על ידי רשות המס הרלוונטית ,זכאיות להטבות מס למשך שש שנים.
מתוכן ,שלוש שנים של פטור בשיעור של ) 100%החל מהשנה הראשונה בה לחברה נוצרות הכנסות( ושלוש
שנים נוספות בשיעור מס מופחת בחצי.
ניתן לקבל פטור ממס חברות ביחס ל 10% -מההכנסות המופקות ממכירת מים מטוהרים ,בתנאי שהתקבל
אישור מלשכת המס הרלוונטית.
פחת לצורכי מס באופן כללי ,ההפחתה היא לפי אורך החיים השימושי של הנדל"ן ולא פחות מ 20 -שנה ,בהתאם לשיטת הקו
הישר.
על מבנים
נדל"ן בהקמה המוחזק למכירה על ידי חברות לפיתוח נדל"ן נחשב כמלאי ולא מופחת.
באופן כללי ,יחס ההון-חוב למוסדות שאינם מוסדות פיננסיים בכל הנוגע להוצאות מימון הוא  2:1בגין
כללי מימון דק
הלוואות מצדדים קשורים .עם זאת ,במידה ויוכח כי החוב הינו בתנאי שוק ,יתכן והוצאות המימון יותרו
בניכוי במלואן על אף שיחס הון-חוב גבוה מ .2:1 -אף על פי כן ,אם הריבית היא בתנאי שוק ,יתכן שיחול
יחס הון-חוב שונה.
בנוסף ,לעניין מטבע חוץ קיים חוק מימון דק המבוסס על הסכום הכולל של ההשקעה )הלוואות במטבע זר
 +הון(
לגבי חברות נדל"ן בהשקעת חוץ ,חוקי המימון הדק הם כדלקמן:
 .1לגבי חברות נדל"ן זרות בהן קיים סכום השקעות של עד  3מיליון דולר – נדרש כי  70%מההשקעות יהיו
בהון;
 .2לגבי חברות נדל"ן בהן סכום ההשקעות עולה על  3מיליון דולר – נדרש שלפחות  50%מההשקעות יהיו
בהון )אך לא פחות מ 2.1 -מיליון דולר(.
בנוסף ,יתכן שתחולנה הגבלות מסוימות על חברות נדל"ן בהשקעת חוץ לעניין לקיחת הלוואות .הגבלות
אלה כוללות ,בין היתר ,את הדרישות הבאות:
 .1על ההון להיות משולם במלואו;
 .2יש לקבל רישיון שימוש בקרקע )אין מתן הלוואות לרכישת זכות בקרקע(;
 .3לפחות  35%מהפרויקט ימומן בהון;
 .4ככלל ,חברת נדל"ן בהשקעת חוץ לא רשאית לקחת הלוואות זרות ,אלא אם ההלוואה נלקחה לפני ה1-
ביוני .2007
שיעור מס רווח לפי הדין הפנימי ,רווח הון של תאגיד שאינו תושב סין וללא מוסד קבע בסין כפוף לשיעור מס של ) 10%אלא
אם שיעור זה מופחת על ידי אמנת מס רלוונטית( .במקרה שחברה הונג קונגית מחזיקה ,במישרין או
הון
בעקיפין ,לפחות  25%ממניות חברה סינית ,במשך תקופה של  12חודשים הקודמים למכירת המניות וכן
במקרה בו מרבית נכסי החברה הסינית הנמכרת הינם נכסי נדל"ן בסין ,רשאית סין למסות את רווח ההון.
בנוסף ,אין הקלות מס לחברות הולנדיות שמוכרות מניות של חברת נדל"ן סינית.
אם העברת מניות מסוימת עומדת בתנאים מסוימים ונחשבת כ"שינוי מבנה מיוחד" ,ייתכן כי המניות
תירשמנה בספרי החברה הנעברת לפי עלותן ורווח ההון יידחה.
מס בגין השבחת הקרקע מוטל על רווח ממכירת נכסים בשיעורי מס פרוגרסיביים שנעים בין  30%ל.60%-
מס זה ניתן בניכוי לצורכי מס חברות .מס בגין השבחת הקרקע אינו ניתן בניכוי לצורכי מס חברות.

 30יש לציין שפעילות קרדן  NVבסין מתבצעת באמצעות חברות החזקה בהונג-קונג.
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מסי
ומע"מ

העברה

ניכוי מס במקור
בגין ריבית -
דין פנימי
ניכוי מס במקור
תשלום
בגין
לחברה
ריבית
תושבת הונג קונג
ניכוי מס במקור
בגין דיבידנד -
דין פנימי ואמנת
מס

על הרוכש מוטל "מס שטר קניין" בשיעור של  3%-5%בגין רכישת נדל"ן.
בגין מכירת או השכרת נדל"ן )כולל טרום מכירה( מוטל מס עסקים בשיעור  5%על המוכר .תמריצי מס
עסקים מסוימים ניתנים בהתקיים תנאים מסוימים )לדוגמה ,אם הנדל"ן או זכויות השימוש בקרקע נרכשו
במקור על ידי המוכר ,לצורכי חישוב מס עסקים מחיר הרכישה מופחת ממחיר המכירה של הנדל"ן .יש
להציג לרשויות המס תיעוד למחיר הרכישה המקורי(.
בנוסף ,מס בולים בשיעור  0.05%מוטל על שני הצדדים להסכם מכירת הנדל"ן .לעניין הסכם חכירת נדל"ן,
שיעור מס הבולים הינו בשיעור  0.1%מדמי השכירות לשני הצדדים להסכם.
מע"מ -
ככלל מע"מ בשיעור  17%מוטל על מכירת נכסים בלתי מוחשיים ומיטלטלין ,עמלת עיבוד ועמלת תיקון.
חברה משלמת מע"מ יכולה להפחית את מס התשומות המשולם במועד הרכישה כנגד מס עסקאות
ממכירות .כלומר ,חבות למע"מ = מס עסקאות פחות מס תשומות.
הכנסות מטיהור מי שופכין ,אשר אושרו על ידי לשכת המס הרלוונטית ,יכולות להיות פטורות ממע"מ.
מס תשומות הנוצר מפעילות טיהור מי שופכין הפטורה ממע"מ ,לא יכול להיות מקוזז כנגד מס העסקאות
של החברה הנובע מפעילות החברה הכפופה למע"מ .לפיכך ,מס תשומות כאמור נספג כעלות לחברה.
תאגיד זר ללא מוסד קבע או ניהול עסקים בסין יהא כפוף לחובת ניכוי מס במקור בשיעור של  10%על
הכנסותיו מריבית ,אלא אם שיעור זה יופחת לפי הוראותיה של אמנה למניעת כפל מס .בנוסף ,ייתכן כי
יוטל מס עסקים ) (business taxבשיעור של  5%בתוספת מס ייסף בשיעור  12%ממס העסקים על תשלום
ריבית לתושב זר.
אמנת המס בין הולנד לסין ,אשר נכנסה לתוקף ביום  ,1.1.2015אינה מפחיתה את שיעור ניכוי המס במקור.
תחת אמנת המס בין סין להונג קונג חלה חובת ניכוי מס במקור בשיעור של  7%על תשלום ריבית מחברה
תושבת סין לחברה תושבת הונג קונג ובלבד שהחברה תושבת הונג קונג הינה ה"-בעלים שביושר" על אותן
הכנסות ריבית.
בנוסף ,מוטל מס עסקים בשיעור  5%בתוספת מס ייסף בשיעור  12%ממס העסקים על תשלום ריבית מהונג
קונג לתושב זר.
תאגיד זר ללא מוסד קבע או ניהול עסקים בסין יהא כפוף לחובת ניכוי מס במקור בשיעור של  10%על
דיבידנדים שנתקבלו מחברה מוחזקת תושבת סין.
החל מיום  1.1.2015שיעור ניכוי המס במקור בגין דיבידנד המחולק ע"י חברה סינית לבעל מניות תושב
הולנד הופחת ל , 5% -בתנאי שבעל המניות הינו תאגיד המחזיק ב 25% -לפחות מהון המניות של החברה
הסינית אשר חילקה את הדיבידנד.
 5%ניכוי מס במקור חלה על תשלום דיבידנד מחברה תושבת סין לחברה תושבת הונג קונג ובלבד ש:
 .1החברה תושבת הונג קונג הינה ה"-בעלים שביושר" של אותן הכנסות דיבידנד; וכן
 .2החברה תושבת הונג קונג מחזיקה לפחות ב 25% -מזכויות ההצבעה בחברה הסינית במשך שנה
לפחות טרם הכרזת הדיבידנד.

ניכוי מס במקור
תשלום
בגין
דיבידנד המחולק
לחברה תושבת
הונג קונג
"מס נדל"ן עירוני" המחושב לפי עלות הנכס או הכנסות השכירות שנתקבלו בגינו ,מחושב באופן שנתי על
מיסים אחרים
קרקע ומבנים המשמשים למטרות עסקיות או להשכרה .שיעור המס הינו  1.2%מערך הבניין המקורי.
הפחתה בשיעור המס בגובה  10%עד  30%מוצעת באופן תדיר על ידי הממשלה המקומית .לחילופין ,חבות
המס יכול שתחושב בשיעור של  12%מערך דמי השכירות .מס נדל"ן עירוני מותר ,ככלל ,בניכוי לצורך
חישוב חבות במס חברות.
"מס שימוש בקרקע עירונית" מוטל על חברות המשתמשות במקרקעין הנמצא בתחום עירוני ,מדינה,
עיירות או מחוזות כרייה .המס מחושב באופן שנתי לפי מכפלת השטח המנוצל על ידי החברה בסכום קבוע
מראש למטר אשר נקבע על ידי הממשל המקומי ומוסדר בתשלום חד פעמי.
"מס שימוש בקרקע הראויה לעיבוד" מוטל על חברות המקימות בתים או מבצעות פעילות הקמה חקלאית
על קרקע הראויה לעיבוד .המס מחושב באופן שנתי לפי מכפלת השטח המנוצל על ידי החברה בסכום קבוע
מראש למטר אשר נקבע על ידי הממשל המקומי ומוסדר בתשלום חד פעמי.
"מס בניה העירוני" מוטל על חברות בהשקעת חוץ המחושב לפי שיעור מסוים ממחזור תשלום המס של
החברה )מס עסקים ,מע"מ ומס צריכה( .בפועל ,משלמי המיסים עבור מיסים לא ישירים הם גם משלמי
המיסים עבור מס בנייה עירוני אשר שיעורו נקבע על ידי מיקום הנישום 7% :עבור אזורים אורבאניים5% ,
עבור מחוזות ו 1%-עבור שאר האזורים.
רומניה
שיעור מס חברות

16%

חברה זרה יכולה להקים סניף ברומניה אך ורק אם הסניף הרומני עוסק בתחום הפעילות של חברת האם
הזרה .חברת האם הזרה והסניף הרומני המוקם על ידה מהווים ישות משפטית אחת ובהתאמה ,הסניף
הרומני אינו מהוות ישות משפטית נפרדת )אין שם נפרד ,אין הון מניות עצמאי(.
רווחים הנובעים מפעילות הסניף הרומני כפופים למס חברות בשיעור של .16%
ניכוי פחת בגין בדרך כלל ,בניינים מופחתים תוך שימוש בשיטת הקו הישר .שיעורי הפחת משתנים בהתאם לסוג הנכס
ובהתאם הנישום בוחר את אורך החיים השימושיים החל בעניינו )למשל ,משרדים ומבני מגורים  40 -עד 60
מבנים
שנים ,מבני מסחר  32 -עד  48שנים וכו'( .לא ניתן להפחית קרקע.
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שני כללי מימון דק (1) :יחס הון-חוב ) (2רף של הריבית:
כללי מימון דק
) (1יחס הון-חוב של  3:1החל על הלוואות שניתנו על ידי גופים שאינם מהווים מוסד כספי ושניתנו לתקופה
העולה על שנה.
במידה ויחס ההון  -חוב הינו גבוה מהאמור לעיל או שהון החברה הינו שלילי ,לא תותרנה הוצאות מימון
)ריביות והפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו(.
עם זאת ,הוצאות מימון בגין הלוואות מסוימות שלא הותרו בניכוי בשנה השוטפת ,ניתן יהיה להעביר
לשנים הבאות והן יותרו בניכוי כאשר יחס ההון-חוב של החברה יהיה נמוך מ.3:1-
) (2הוצאות מימון הנובעות מהלוואות הניתנות על ידי גופים שאינם מוסדות כספיים ואשר הריבית על
ההלוואה עולה על רף מסוים ניתנות לניכוי באופן מלא ללא הגבלה לכללי יחס הון-חוב.
הלוואות שנלקחו במישרין או בעקיפין מבנקים רומנים או זרים ,חברות ליסינג ,חברות משכנתא וישויות
אחרות המצוינות בחוק אינן נכנסות בגדר חישוב יחס הון  -חוב.
הסף לניכוי מס בגין ריבית הנובעת מהלוואות במטבע זר ממוסדות שאינם פיננסיים הוא .6%
שיעור מס רווח  16%על רווח הון ממכירת מניות של חברה רומנית ,בידי מי שאינו תושב רומניה.
תחת האמנה למניעת כפל מס בין רומניה להולנד ,חברות תושבות הולנד המוכרות את מניותיהן בחברות
הון
תושבות רומניה לא צפויות להתחייב במס ברומניה.
מע"מ
מס העברה ) (Transfer Taxאינו חל על העברת נכסים בידי חברות .הכנסה מההעברה שכזאת תיכלל
בהכנסה החייבת של החברה לצורכי מס חברות ותמוסה בשיעור מס חברות של .16%
שיעור המע"מ הסטנדרטי הינו .24%
באופן כללי ,פעילויות שונות כגון מתן שירותי בנקאות ,שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח פטורים מחבות
מע"מ ,ובהתאם למוכר אין זכות לתבוע מס תשומות .עם זאת ,ישנם שירותים פיננסיים מסוימים אשר
כפופים למע"מ בשיעור מלא של ) 24%מכירת נכסים פיננסיים ,גביית חובות ,ניהול והפקדה של ניירות ערך
מסוימים(.
עם זאת ,חברות המוכרות בניינים יכולות לבקש להחיל עליהם שיעור מע"מ מופחת של  5%במקרים הבאים
)במקרים מסוימים ,ייתכן אף שיחול פטור מלא(:
 הבניינים הם חלק מיישום מדיניות סוציאלית כגון בתי אבות ובתים עבור פנסיונרים; המבנים מיועדים למגורי יחיד או משפחה ולהם שטח מקסימאלי של  120מטר רבוע וערכם אינו עולהעל ) RON 380,000פטור ממע"מ(.
באופן כללי ,לפי הוראות החוק ,מכירת בניין תהא פטורה מחבות מע"מ ובהתאם ,למוכר לא תהא הזכות
לתבוע מס תשומות )קיימים מספר חריגים לכלל המפורט לעיל ,למשל ,במכירת בניינים המסווגים כבניינים
חדשים לצורכי מע"מ ,מכירה כזו תחויב במע"מ(.
מכירת מניות פטורה ממע"מ.
ניכוי מס במקור 16%
בגין ריבית -
 0%יחול בכפוף לתנאים מסוימים ,הכוללים בין היתר:
דין פנימי
 בעל הזכות שביושר מחזיק בלפחות  25%לתקופה רציפה של שנתיים במועד תשלום הריבית. בעל הזכות שביושר לקבלת הריבית הינו ישות משפטית או מוסד קבע של ישות משפטית תושבתמדינה החברה ב EU -או ב.EETA-
החל משנת  2011יחול פטור גם לגבי חברות אחיות במידה והדירקטיבה האירופית לעניין ריבית ותמלוגים
חלה.
ניכוי מס במקור פטור על-פי אמנת המס עם הולנד ,בכפוף לתנאים מסויימים.
תשלום
בגין
לחברה
ריבית
תושבת הולנד
ניכוי מס במקור 16%
בגין דיבידנד -
 0%יחול )בכפוף לתנאים מסוימים( במידה וובמועד חלוקת הדיבידנד בעל הזכות שביושר מחזיק לפחות
דין פנימי
 10%ממניות החברה הרומנית במשך תקופה רציפה של שנה אחת לפחות.
ניכוי מס במקור  0% -מהסכום ברוטו של הדיבידנד ,אם בעל הזכות שביושר הינו חברה )לא שותפות( אשר מחזיקה ישירות
בגין
תשלום לפחות  25%מההון של החברה המחלקת את הדיבידנד.
המחולק
דיבידנד
  5%מהסכום ברוטו של הדיבידנד ,אם בעל הזכות שביושר הינו חברה )לא שותפות( אשר מחזיקה ישירותלחברה תושבת בלפחות  10%מההון של החברה המחלקת את הדיבידנד.
הולנד
 15%מהסכום ברוטו של הדיבידנד ,בכל מקרה אחר.
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מסים אחרים

.14.4

מס בניינים  -מס מקומי שנתי המוטל על בעלי בניינים ) ,(Building taxבשיעור של  1.5% - 0.25%מערך
הנכס המותאם בגין עבודות שיקום ,איחוד שינוי והרחבה והערכה מחדש )ככל שישנן( .במידה והנכס לא
הוערך מחדש במהלך שלושת השנים האחרונות ,שיעור המס ייגדל בכ 10%-עד  .20%במידה והנכס לא
הוערך מחדש במהלך חמשת השנים האחרונים ,שיעור המס ייגדל בכ 30%-עד  .40%הערך לצורכי מס של
מבנים מופחת במלואו לפי שיעור של .15%
מס קרקע  -בעלי קרקע ) (Landכפופים למס קרקע ) (Land Taxהמחושב לפי שטח הקרקע )במטרים
רבועים( ובהתחשב בדירוג המיקום של הקרקע בו נמצאת הקרקע והאיזור/קטגוריה של השימוש בקרקע,
וזאת בהתאם לסיווג הנקבע על ידי המועצה המקומית .חברות אינן כפופות למס בגין קרקעות עליהן
נמצאים בניינים.
מס בניינים ומס קרקע משולמים פעמיים בשנה ,בתשלומים שווים ,ביום  31במרס וביום  30בספטמבר.
במידה ומשולמת מקדמה מלאה בגין מס קרקע ביום  31במרס  -תינתן הנחה של  10%מהמס שיש לשלם.
החל מחודש ינואר  ,2014נכנס לתוקפו מס חדש החל על עבודות בנייה ) (constructionsהמסווגות תחת
הקבוצה הראשונה של קטלוג סיווג הנכסים ) The catalogue for classification and normal useful
 ,(life of fixed assetsאשר אינם כפופים למס בניינים .המס על עבודות בנייה מחושב לפי מכפלת 1.5%
מהערך בספרים של עבודות הבנייה ביום  31בדצמבר של שנת המס הקודמת.

מיסוי חברות קבוצת קרדן  NVתושבות ישראל )ראו גם הטבלה שלעיל(
על-פי הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(132התשס"ב") 2003-חוק הרפורמה"( ,אשר מרבית הוראותיו
נכנסו לתוקף החל מיום  1בינואר  ,2003נכנסה לתוקף במועד האמור ,חקיקת "חברה נשלטת זרה" )"חנ"ז" ו"חקיקת
חנ"ז" ,בהתאמה( .חברה פרטית תושבת חוץ תיחשב לחנ"ז בשנת מס מסוימת אם התקיימו בה כל התנאים המצטברים
להלן [1] :מניותיה או הזכויות בה אינן רשומות למסחר בבורסה ,ואולם אם נרשמו בחלקן ,פחות מ 30%-מהמניות או
מהזכויות של אותו חבר בני אדם הוצעו לציבור; ] [2מרבית הכנסותיה או מרבית רווחיה נובעים מהכנסה פסיבית; ][3
שיעור המס החל על ההכנסה הפסיבית כאמור אינו עולה על  ;20%וכן ] [4מעל  50%באחד או יותר מאמצעי השליטה
בחברה הזרה מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל .על-פי חקיקת החנ"ז ,תושב ישראל שהינו בעל שליטה
בחנ"ז ,31אשר לה רווחים שלא שולמו )כהגדרתם בפקודה( ,יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם
רווחים ,ובהתאם יהיה חייב במס כל רבעון על הכנסת הדיבידנד הרעיוני.
ביום  23בדצמבר 2013 ,אישרה מליאת הכנסת בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'
 ,(198התשע"ד .2013-נוסח החוק שעבר כולל תיקון משמעותי למשטר החנ"ז בפקודת מס הכנסה .להן סקירה קצרה )ולא
ממצה( של עיקרי התיקונים למשטר החנ"ז אשר נכנסו לתוקף החל מיום :1.1.2014
 .1על מנת שחברה זרה לא תחשב כחנ"ז נדרש ששיעור המס החל על הכנסותיה הפסיביות יהא מעל ) 15%ולא 20%
כבעבר(.
 .2מנגנון הזיכוי ה"רעיוני" בוטל .החל משנת  2014ואילך ,ניתן לתבוע זיכוי בגין המס הזר רק בשנה שבה שולם ,קרי,
ברוב המקרים תהא זו השנה בה בוצעה חלוקת הדיבידנד בפועל .בנוסף ,בהתקיים תנאים שונים ,ניתן יהיה לקבל
החזר מרשות המיסים בגין יתרת סכום מס זר שלא ניתן לתבוע בגינה זיכוי.
 .3דיבידנד שמקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור של  15%לפחות ,ובהתקיים שיעורי החזקה מסוימים בחברה
משלמת הדיבידנד ,מוחרג מהגדרה של הכנסה פסיבית בידי החברה מקבלת הדיבידנד.
 .4חברה זרה עשויה לצאת מהגדרת חנ"ז אם ניירות הערך הונפקו או נרשמו למסחר )ולא רק הוצעו לציבור(.
 .5ככלל ,רווחים ממכירת ניירות ערך יתווספו להגדרת הכנסה פסיבית ,בכפוף למגבלות מסוימות.
 .6בוצעו תיקונים שונים להגדרת "רווחים שלא שולמו" לעניין תחולת כללי החנ"ז.
הנהלת קרדן  NVאינה צופה כי להשלכות חקיקת החנ"ז תהא השפעה מהותית על חבות המס של חברות קבוצת קרדן
 NVתושבות ישראל.

 31תושב ישראל המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר ,ב 10%-לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם ,המוגדר כ"חברה
נשלטת זרה" ,באחד ממועדים אלה (1) :בתום שנת המס; ) (2ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה.
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הערכת קרדן  NVכאמור הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על חקיקת החנ"ז הקיימת
במועד הדוח והערכות הנהלת קרדן  NVבקשר עם השלכות חקיקת החנ"ז על חברות קבוצת קרדן  NVתושבות ישראל.
הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש בצורה השונה ,לרבות מהותית מהצפוי עקב שינויים ברגולציה,
לרבות בחקיקת חנ"ז ,פסיקות שונות של בתי המשפט וכן התפתחויות שונות בחברות המוחזקות )חברות הבת( שהינן
תושבות ישראל.
חלוקת דיבידנד מחברות קבוצת קרדן  NVתושבות ישראל לקרדן  ,NVתהא כפופה לניכוי מס במקור בישראל בשיעור של
 5%לפי האמנה למניעת כפל מס בין ישראל להולנד.
שיעורי המס של חברות קבוצת קרדן  NVשונים משיעור המס הסטטוטורי )ראו באור  36לדוחות הכספיים( .שוני זה נובע
בעיקרו מרווחים פטורים או כפופים לשיעור מס מופחת.
לפרטים אודות הפסדים צבורים לצורכי מס של חברות קבוצת קרדן  NVראו באור )36ו( לדוחות הכספיים.

.15

מגבלות ופיקוח על פעילות קרדן NV

.15.1

קרדן  NVהתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על פי החוק ההולנדי ,ולא התאגדה על פי הוראות פקודת החברות ]נוסח חדש[,
") 1983פקודת החברות"( או הוראות חוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( ,ובהתאם לכך לא כפופה לחוקי
החברות הישראליים ,אבל כן כפופה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ") 1968 -חוק ניירות ערך"( ולתקנות שתוקנו תחתיו,
שמוחלים על חברות המאוגדות מחוץ לישראל ונסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל .קרדן  NVכפופה לדין ההולנדי,
לרבות לדיני החברות ולדיני ניירות ערך בהולנד ,לרבות בעניינים הנוגעים לחדלות פירעון ,אשר יהיו כפופים לחוקי פשיטת
הרגל ההולנדיים ) .(Faillissementswetבנוסף ,כפופה קרדן  NVלחוק ניירות ערך ולתקנות מסוימות מכוח החוק האמור,
החלות על חברות שנתאגדו מחוץ לישראל ואשר נסחרות בבורסה בישראל.

.15.2

סעיף 39א לחוק ניירות ערך )"סעיף 39א"( ,אשר הוסף לחוק ניירות ערך לאחר שמניות קרדן  NVנרשמו למסחר בבורסה
בתל-אביב קובע ,כי הוראות לפי חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך ,המפורטות בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך,
יחולו בשינויים המפורטים על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ,אשר מציעה מניות שלה לציבור בישראל .בחודש מאי ,2008
ערב פרסום תשקיף מדף על-ידי קרדן ) NVלהלן" :תשקיף  ,("2008הודיעה רשות ניירות ערך לקרדן  ,NVכי לא תתערב
בעמדת קרדן  ,NVלפיה אם קרדן  NVמציעה מניות לציבור לרבות במסגרת דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף ,סעיף 39א
לא יחול על קרדן  ,NVובלבד שלפני מועד הצעת מניות לציבור )אם תבוצע( קרדן  NVתביא לאישור אסיפת בעלי מניותיה,
הצעה לשינוי תקנון ההתאגדות של קרדן  NVכמפורט בסעיף להלן.

.15.3

ביום  11בדצמבר  ,2008האסיפה הכללית של בעלי המניות של קרדן  NVאישרה תיקונים לתקנון ,אשר כללו הוספת
עסקאות אשר נכללו בסעיף  (4)270לחוק החברות ולא נכללו בתקנון ההתאגדות של קרדן  NVבמועד פרסום תשקיף ,2008
הטעונות קבלת אישור ברוב מיוחד כקבוע בתקנון ההתאגדות של קרדן  .NVכן אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות
את הכללתן בתקנון ההתאגדות של קרדן  ,NVאת הקלות הכלולות בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,
התש"ס 2000-לגבי אישור עסקאות עם בעלי עניין ,בקשר עם הקלות הנוגעות לניגוד עניינים בין חברה ציבורית ובעלי
השליטה בה ,שלא היו כלולות בתקנון ההתאגדות נכון למועד תשקיף .2008

.15.4

ביום  31במאי  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של קרדן  NVאת התיקון לתקנון ההתאגדות של קרדן NV
בקשר עם העלאת הרוב הנדרש לאישור עסקאות עם בעל השליטה .קרדן  NVבחרה מרצונה לאמץ את השינויים בחוק
הישראלי כחלק מתיקון  16לחוק חברות ,לפיו הרוב הנדרש לאישור עסקאות עם בעלי שליטה הוא רוב הקולות בקרב
הנוכחים באסיפה הכללית אשר אינם בעלי ענין אישי בהחלטות שעל סדר היום או שסך הקולות בקרב הנוכחים באסיפה
הכללית אשר מתנגדים להחלטה לא עולה על  2אחוזים ) (2%מסך זכויות ההצבעה בקרדן .NV

.15.5

בהמשך לצו מיום  23בדצמבר  2004שהוסיף הוראות נוספות בקשר לתוכן הדוחות השנתיים (Besluit van 23 december
) 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslagכפי שתוקן )"הצו"( חברות
שמניותיהן רשומות למסחר בהולנד נדרשות לעמוד בדרישות קוד הממשל התאגידי ההולנדי שאושר ב 9-בדצמבר  ,2003כפי
שתוקן ב 1-בינואר ) 2009להלן ביחד" :קוד הממשל התאגידי" או "הקוד"( ,או ,במקרה של אי עמידה ,להסביר את הסיבות
לכך .קוד הממשל התאגידי מפרט עקרונות בסיסיים של ממשל תאגידי וכולל סטנדרטים נורמטיביים המתייחסים ,בין
היתר ,ליחסים בין גופים תאגידיים מסוימים של חברה .קוד הממשל התאגידי מתייחס בעיקר לשיטה של ממשל בעל שתי
שכבות ומספק קווים מנחים מוגבלים ליישום הקוד בשיטת ממשל של שכבה אחת .אולם ,בהתאם לקווים מנחים מסוימים
שסופקו על ידי ועדת הממשל התאגידי )"הועדה"( ,המלצתה העיקרית היא ליישם את אותם עקרונות שמתייחסים לחברי
דירקטוריון מפקח על דירקטורים שאינם אקזקיוטיבים ,ללא קשר לאחריות אחרת שיתכן ויש לאותם דירקטורים שאינם
אקזקיוטיביים .הועדה מכירה בכך שיתכן וחברה לא יכולה ליישם עיקרון מקוד הממשל התאגידי שמתייחס לחברי
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דירקטוריון מפקח ישירות על חבר דירקטוריון שאינו אקזקיוטיבי .אם אכן זה המקרה ,חברה צריכה להסביר מדוע היא לא
יכולה ליישם עיקרון כאמור ולקשר זאת למצבה הספציפי של החברה .חברה יכולה לטעון שיש לה סיבות טובות לכך שהיא
לא עומדת בדרישות מסוימות .יתרה מזאת ,האפשרות לאמץ את כל הוראות קוד הממשל התאגידי תלויה בנסיבות
הספציפיות של כל חברה .עצם העובדה שלחברה יש שיטת ממשל של שכבה אחת לבדה לא מהווה הסבר מניח את הדעת.

.15.6

לאחר אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות לשנת  ,2012קרדן  NVאימצה מבנה ניהול בעל שכבה אחת
)"הדירקטוריון"( לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של ") 2012אסכ"ל שנתית .("2012
הדירקטוריון כולל שמונה דירקטורים שאינם אקזקוטיביים ודירקטור אקזקוטיבי אחד )המנכ"ל( שלו הואצל הניהול
היומיומי של קרדן  .NVלמרות האצלת הניהול היומיומי למנכ"ל ,הדירקטוריון הוא הגוף התאגידי הנושא באחריות
המלאה והסופית לניהול קרדן  .NVדירקטוריון קרדן  NVמאמץ את העיקרון המרכזי של קוד הממשל התאגידי ,שמגדיר כי
עמידה בקוד היא עניין של התאמת כללי ממשל תאגידי באופן ספציפי לקרדן  ,NVולא אימוץ כללים מובנים מראש .בדוח
השנתי הסטטוטורי המוגש בהולנד הדירקטוריון מסביר היכן ומדוע קרדן  NVסוטה מקוד הממשל התאגידי ונוקטת בגישה
פרגמטית ביישום קוד הממשל התאגידי במבנה הניהול שלה ,שמורכב ,כאמור ,מדירקטוריון )ניהול בעל שכבה אחת(.

.15.7

חברות נסחרות נדרשות להקדיש פרק במסגרת הדוח השנתי הסטטוטורי המוגש בהולנד )"הדוח ההולנדי"( לתיאור נרחב
של מבנה ניהול התאגיד שלהן ,וכן לאופן הציות שלהן לקוד ,לרבות הסבר לאי-ציות להוראות מסוימות מהוראות הניהול
המיטבי ) .32(Best Practice Provisionsעל הדוח ההולנדי לכלול מידע אודות כללי הממשל התאגידי הנהוגים בקרדן ,NV
המאפיינים העיקריים של ביקורת הפנים ,המאפיינים העיקריים של מערכות ניהול סיכונים ,תפקוד האסיפה הכללית של
בעלי המניות והזכויות העיקריות של בעלי המניות ,הרכבם ותפקידיהם של הדירקטוריון האקזקוטיבי והדירקטוריון
המפקח וועדותיהם וכן מידע ביחס להצעות רכש .תיאור זה יכול להיכלל גם במסגרת הצהרת ממשל תאגידי )"ההצהרה"(
חלף אזכורו בדוח השנתי .הצהרה כאמור יכולה להתפרסם באתר האינטרנט של החברה .על ההצהרה להיות זמינה באופן
ישיר וקבוע ,כמו כן נדרש כי תהיה הפניה בדוח השנתי למקום בו ניתן למצוא את ההצהרה באתר האינטרנט של החברה.
החל משנת  ,2013קרדן  NVמיישמת אפשרות זו.

.15.7.1

בין ההוראות המהותיות אשר אומצו על-ידי קרדן  NVנכללות הוראות כדלקמן:
אנשים שהינם חברים בדירקטוריון מפקח או שהינם דירקטורים שאינם אקזקוטיביים בחמש חברות הולנדיות נסחרות
או יותר ,לא ייכללו כמועמדים לכהונת דירקטור שאינו אקזקוטיבי על ידי הדירקטוריון .חברות בדירקטוריון של חברות
אחרות בקבוצת קרדן  NVלא תימנה במניין החברות כאמור לעיל .כהונה כיו"ר דירקטוריון או כדירקטור אקזקוטיבי
יימנו פעמיים לענין זה.
אנשים המכהנים כחברים בדירקטוריון מפקח או שהינם חברי דירקטוריון שאינו אקזקוטיבי בשתי חברות הולנדיות
נסחרות או יותר או שהינם מכהנים כיו"ר דירקטוריון או שהינם יו"ר דירקטוריון מפקח בחברה הולנדית נסחרת אחת
לפחות לא יכללו כמועמדים לכהן כמנכ"ל או דירקטור אקזקוטיבי .חברות בדירקטוריון המפקח באחת מחברות בקבוצת
קרדן  NVאינה נחשבת לענין סעיף זה.

.15.7.2

חברי הדירקטוריון ,כל עוד הם מכהנים בדירקטוריון קרדן  NVיסכימו לקבל על עצמם כהונה בדירקטוריונים בחברות
הולנדיות נסחרות אחרות רק כאשר אין בכך כדי לפגוע בתפקידיהם וחובותיהם כדירקטורים בקרדן  NVובכפוף להסדר
החקיקתי לעניין מכסת המשרות כדירקטור .חברי הדירקטוריון יעדכנו את הדירקטוריון על כל משרה וכהונה אחרת
כאמור לעיל .הדירקטוריון יבחן כל מקרה לגופו ,יקח בחשבון את הנסיבות הספציפיות ,ויעריך האם הסכמה לכהן
בכהונה נוספת יש בה כדי לבקש מאותו חבר דירקטוריון לפרוש מדירקטוריון קרדן .NV

.15.7.3

קרדן  NVתבחן ,תפתח ותקבל על עצמה נהלים בנוגע לניהול סיכונים ומערכות בקרה ,ותדווח על תהליך זה בהצהרה.

.15.7.4

בנוסף להוראות בתקנון ההתאגדות של קרדן  NVבנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה ,אומצו הכללים המפורטים בקוד
המתייחסים למקרים של ניגוד עניינים בין קרדן  NVלבין אחד או יותר מחברי הדירקטוריון.

.15.7.5

קרדן  NVהחליטה שלא לאמץ ,בין היתר ,את ההוראות הבאות או שלא ליישמן במלואן:

 32קרדן  NVפרסמה את הדוח השנתי לשנת  2013לפי הדין ההולנדי )הדוח ההולנדי( ביום  16באפריל ) 2014מספר אסמכתא2014-01- :
.(047115
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.15.7.6

תנאי מינוי :מנכ"ל קרדן  NVמונה לתקופה של חמש שנים על ידי האסיפה הכללית השנתית ביום  31במאי ) 2012להלן:
"האסיפה"( .לאור העובדה כי הפעילויות והמודל העסקי של קרדן  NVהינם ארוכי טווח מטבעם ,נראה כי לטובת
האינטרסים של קרדן  NVובעלי מניותיה ,יש לכלול בתקנון ההתאגדות הוראה שמנכ"ל מתמנה לתקופה של חמש שנים.
אף שתקופת הכהונה מהווה סטיה מהוראות הקוד ,שממליץ על תקופה של ארבע שנים ,קרדן  NVסבורה כי זו תורמת
לאינטרס )בטווח הארוך( של קרדן  NVובעלי מניותיה .הוראה זו נועדה ליצור הנהלה יציבה וכן מחוייבות ארוכת טווח
של ההנהלה ומכיון שכך היא עולה בקנה אחד עם המובן והפרשנות של קוד הממשל התאגידי בהיבט הרחב.

.15.7.7

הגבלות על תקופות המינוי :קרדן  NVלא קבעה הגבלות לעניין מספר הכהונות שחברי דירקטוריון שאינם אקזקוטיבים
רשאים לכהן בעוד שהוראות הקוד ממליצות לעניין זה כי מספר התקופות יוגבל לשלוש תקופות .בהינתן הידע וההיכרות
הנרחבים של מספר דירקטורים שאינם אקזקוטיביים של קרדן  NVועסקיה ,קרדן  NVסבורה כי לטובת האינטרס שלה
ושל בעלי מניותיה אין להגביל את מספר תקופות הכהונה של דירקטור שאינו אקזקוטיבי .יצוין ,כי האסיפה הכללית של
בעלי המניות של קרדן  NVתמיד תהיה הגוף המוסמך למנות ולמנות מחדש דירקטורים שאינם אקזקוטיביים.

.15.7.8

הוראות הניהול המיטבי הדורשות את אישור הדירקטוריון )המפקח( בנוגע לנושאים העוסקים באחריות תאגידית :קרדן
 NVעומדת בהוראות אלה משום שנושאים אלו אינם כלולים במסגרת הניהול היומיומי שהדירקטוריון הסמיך את
המנכ"ל .לכן ,ממילא,נושאים העוסקים באחריות תאגידית כפופים לאישור הדירקטוריון כולו .ביחס לסעיף המסדיר את
אישור סוגיות של אחריות תאגידית( ,יצוין ,כי הדירקטוריון תומך באופן מלא כי התנהגות בהתאם לממשל סביבתי
וחברתי ׁ) ("ESG" ;Environmental and Social Governanceמהווה אלמנט הכרחי בהצלחה העתידית של פעילויות
הקבוצה והדגש מושם על יצירת פתרונות ארוכי טווח וברי קיימא בקבוצת קרדן  NVכחלק מעסקיה של קרדן  .NVכאשר
יידרש ,המנכ"ל ישיג את אישור הדירקטוריון בעניינים של  ESGבנוגע למטרות התפעוליות והפיננסיות של קרדן NV
ובנוגע לאסטרטגיה שתכליתה להגשים מטרות אלה .בעניינים הכלולים בסמכותו הניהולית של המנכ"ל ,כגון עניינים
תפעוליים או קשרי משקיעים ,רשאי המנכ"ל להחליט על גישתו בענייני  ESGללא אישור מוקדם של הדירקטוריון.

.15.7.9

בסטיה מקוד הממשל התאגידי ,המנכ"ל יוכל לממש  25%מהאופציות שהוענקו לו לאחר שנתיים ממועד ההענקה .קוד
הממשל התאגידי קובע כי לא ניתן לממש אופציות בתוך תקופה של  3שנים ממועד ההענקה ,ומספר האופציות שיוענקו
יהיה קשור ליעדים שיוגדרו מראש .אולם ,בהינתן העובדה כי המנכ"ל רשאי לממש מחצית מהאופציות רק לאחר תקופה
של  3שנים ,וכי טבעו של לוח הזמנים של האופציות הוא שהמנכ"ל יפיק רווח רק אחרי שקרדן  NVתשיג תוצאות
משביעות רצון בטווח הארוך נראה שישנה הצדקה לסטייה מהקוד .הסטיות מקוד הממשל התאגידי היו תוצאה של משא
ומתן עם המנכ"ל.

.15.7.10

בסטיה מקוד הממשל התאגידי ,מחיר המימוש שנקבע לאופציות המנכ"ל שווה לממוצע מחיר המנייה של קרדן  NVבשער
הסגירה במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחמשת הימים שקדמו ל 29-בפברואר ) 2012היום בו הדירקטוריון
המפקח הציע את מינויו של המנכ"ל באסיפה הכללית( .זוהי סטייה מהקוד ,הקובע כי מחיר המימוש צריך להיות קשור
למחיר המניה הממוצע בחמשת הימים שלפני מועד ההענקה .בתקופה שבין  2בפברואר  ,2012ומועד זימון האסיפה
הכללית בשנת  ,2012מחיר המנייה של קרדן חווה ירידה חדה בערכו .הדירקטורים שאינם אקזקוטיביים שקלו מחדש את
מחיר המימוש של חבילת האופציות וראו לנכון להציע חבילת אופציות מתוקנת לאסיפה הכללית המיוחדת ,אשר נערכה
ביום  6בפברואר ") 2013אכמ"( בסטייה כאמור מהקוד .מחיר המימוש המתוקן חושב על ידי יישום היחס של מחיר
המימוש הראשוני בהשוואה למחיר המניה ביום  20בפברואר  ,2012למחיר המניה ביום שלפני האסיפה הכללית בשנת
 .2012הדירקטוריון סבר כי ירידת מחיר המנייה של קרדן  NVאשר אירעה קודם למינויו של המנכ"ל נבעה מסיבות אשר
אינן תלויות במנכ"ל .כדי לספק תמריץ ממשי ליצירת ערך עתידי ,הדירקטוריון סבר כי לטובת קרדן  NVולטובת בעלי
מניותיה ,יש לתגמל ולתמרץ את המנכ"ל ולגרום לו לשאת באחריות בגין התקופה שהחל ממועד מינויו על ידי האכמ
והלאה ,קרי :החל מ 31-במאי  .2012מחיר המימוש המתוקן של האופציות עדין היה גבוה ממחיר השוק של מניות קרדן
 ,NVהן במועד אישור התנאים החדשים על ידי הדירקטוריון והן במועד האכמ ,כאשר אמצה את חבילת האופציה
המתוקנת .האסיפה הכללית בשנת  2013אימצה את חבילת האופציות המתוקנת ,לפיה יוענקו האופציות למנכ"ל.

.15.7.11

הוראות הניהול המיטבי כוללות הוראות בעניין עצמאות חברי הדירקטוריון שאינם אקזקוטיביים :דירקטוריון קרדן NV
מורכב מרוב של דירקטורים בלתי תלויים שאינם אקזקוטיביים )כהגדרתם בקוד( .בסטייה מהקוד ,הקובע כי כל
הדירקטורים שאינם אקזקוטיביים בדירקטוריון החברה יהיו בלתי תלויים מלבד דירקטור אחד ,בדירקטוריון קרדן NV
ישנם שלושה דירקטורים שאינם אקזקוטיביים ואינם בלתי תלויים ,והם מר גרינפלד ,מר רכטר ומר שנור .הדירקטוריון
סבר כי ,בהינתן העובדה כי מדובר במייסדים של קרדן  ,NVוכתוצאה מכך מחזיקים בידע נרחב בנוגע למגזרים בהם
פועלת קרדן  ,NVלתרומתם לדירקטוריון יש ערך ניכר המצדיק את הסטייה מהקוד.
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.15.7.12

הוראות הניהול המיטבי כוללות הוראות בעניין החובה לקיים תוכנית הכשרה לחברי דירקטוריון שאינם אקזקוטיביים
חדשים :קרדן  NVאינה רואה לנכון לגבש תכנית הכשרה סטנדרטית מחייבת )(a standard training program mandatory
לכל דירקטור חדש שאינו אקזקוטיבי .הדירקטוריון מכיר בעיקרון שחברי הדירקטוריון החדשים שאינם אקזקוטיביים
צריכים להכיר כראוי את קרדן  NVועסקיה ,אך הדירקטוריון סובר כי יש להתחשב ברקע השונה של חברי דירקטוריון
חדשים  -הכשרה מעין זו אינה חייבת בהכרח להיות תוכנית מקובעת וסטנדרטית .אם דירקטור חדש שאינו אקזקוטיבי
או יו"ר הדירקטוריון סבור כי דרוש או רצוי שהדירקטור החדש ישתתף בתוכנית הכשרה ,הוא או היא יכולים להשתתף
בתכנית ההכשרה בעניינים פיננסיים ומשפטיים כלליים ,דיווח כספי במסגרת קבוצת קרדן  ,NVאו כל היבט ספציפי
שהינו ייחודי לקרדן  NVולפעילותה העסקית ,או האחריות הקולקטיבית והאישית של חברי הדירקטוריון שאינם
אקזקוטיביים.

.15.7.13

הוראות הניהול המיטבי הקובעות ,כי פגישות עם אנליסטים ,מצגות לאנליסטים ומצגות למשקיעים יוצגו מבעוד מועד
באתר האינטרנט של קרדן  NVבצורה של הודעה לעיתונות ) ,(Press Releaseכך שבעלי המניות יוכלו לעקוב אחר פגישות
ומצגות כאמור בזמן אמת :מאחר וקרדן  NVמקיימת באופן תדיר פגישות עם המשקיעים שלה )בהון ובחוב( ,היא אינה
מפרסמת מראש ,מסיבות פרקטיות ,באתר האינטרנט של קרדן  NVאו באמצעות הודעות לעיתונות ,הודעות בדבר
פגישות עם אנליסטים ,מצגות לאנליסטים ולמשקיעים וכן היא אינה דואגת להסדרים שיאפשרו לכל בעלי המניות שלה
ו/או לנושים לעקוב אחר הפגישות והמצגות בזמן אמת .מצגות ביחס לתוצאות הכספיות הרבעוניות מתפרסמות ומועלות
לאתר קרדן  NVקודם לשיחת הוועידה של המשקיעים בעניין תוצאות הרבעון .במקרה שקרדן  NVתספק מצגת מיוחדת,
מצגת זו תתפרסם באתר קרדן  NVובדיווח מיידי בישראל ,בהתאם לדין החל.

.15.7.14

הוראות הניהול המיטבי בנוגע לפגישות אנליסטים ,מצגות למשקיעים ושיחות ישירות עם משקיעים :קרדן  NVלא יכולה
לערוב מראש כי דיונים עם משקיעים לא יתקיימו בתקופת איסור המסחר לפני פרסומו של מידע פיננסי שגרתי .יצוין כי
שיחות עם משקיעים יערכו תמיד על בסיס מידע שנמצא ברשות הציבור ובהתאם לחוקים החלים ,במיוחד אלה הקשורים
לגילוי סלקטיבי ,מידע רגיש על מחיר ומסחר הוגן .בנוסף ,קשר עם משקיעים פוטנציאליים חדשים עשוי להיחשב הכרחי
בכל זמן נתון ,כאשר עולות הזדמנויות .קרדן  NVתעשה שימוש בדיונים כאמור ,בהתאם למדיניות בקשר עם חוזים
בילטרליים )כפי שמפורסמת באתר האינטרנט שלה( ,רק במידע פומבי אשר זמין לציבור ומצוי באתר האינטרנט של
החברה ו/או באמצעי תקשורת ו/או פלטפורמות ציבוריות.

.15.8

שינויים מהותיים שחלו בדיני החברות ההולנדים בשנת  2014ועד מועד הדוח
במהלך שנת  2014ועד מועד הדוח לא נכנסו לתוקף שינויים מהותיים בדיני החברות הולנדיים.

.16

הסכמים מהותיים

.16.1

לתיאור הסכמי מימון מהותיים ,ראו סעיף  13לעיל.

.16.2

לתיאור התיקון לשטרי הנאמנות בין קרדן  NVובין מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ראו
סעיף  13.1.5לעיל )על תתי סעיפיו(.

.16.3

לתיאור הסכמים מהותיים בתחומי הפעילות של חברות קבוצת קרדן  ,NVראו סעיפי הסכמים מהותיים בפרקים המתארים
את תחומי הפעילות של קרדן  NVובפרק זה.

.16.4

הסכם למכירת החזקות  GTC Holdingב GTC Poland -והשלמתו

.16.4.1

ביום  16בנובמבר  2013התקשרה  ,GTC Holdingבהסכם למכירת מלוא החזקותיה )כ (27.75% -בחברת GTC Poland
לקרן ) Lone Star Real Estate Fund IIIלהלן" :הרוכשת"( בתמורה לסך של  160מיליון אירו )להלן" :העסקה"(.

.16.4.2

העסקה הושלמה ביום  22בנובמבר  2013כאשר באותו מועד העבירה הרוכשת ,ל GTC Holding -סך של  150מיליון אירו
במזומן כנגד  27.75%מהונה של  .GTC Polandיתרת התשלום בסך  10מיליון אירו הועברה במזומן לידי GTC Holding
ביום  13בדצמבר .2013

.16.4.3

הסכם הרכישה כולל מנגנון  ,Claw Backלפיו במקרה בו לא תעמוד  GTC Polandבשני יעדים עסקיים ,שנקבעו בהסכם
)האחד צפוי להתקיים עד ליום  31במרס  2015והשני עד ליום  31בדצמבר  .(2015יהיה על  GTC Holdingלהשיב לרוכשת
סך של  3.15מיליון אירו בגין אי התקיימות כל אחד מהיעדים .לפרטים נוספים ראו ביאור )5ג( לדוחות הכספיים.
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.16.4.4

הואיל ומניות  GTC Polandשועבדו לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן" :בנק דיסקונט"( להבטחת הלוואה
שניתנה ל ,GTC Holding -סך של  109.4מיליון אירו מתוך התמורה שהתקבלה כאמור שימש לפרעון ההלוואה
והתחייבויות כלפי הבנק ולאחר פרעון ההלוואה שוחרר השעבוד על המניות שנמכרו כאמור.

.16.4.5

סך נוסף של  35מיליון אירו מתוך התמורה ,הופקד בחשבון הנאמנים המשותף ,חשבון בנק יעודי שנפתח על שם הנאמנים
למחזיקי אגרות החוב של החברה )סדרה א' ו -סדרה ב'( )להלן" :אגרות החוב של החברה"( ,על פי הסדר עם מחזיקי
אגרות החוב של החברה מחודש מרס  .2013הסכום שהופקד בחשבון הנאמנים המשותף ,שימש לפרעון חלק מתשלומי
 2014של אגרות החוב של החברה בדרך של פירעון מוקדם .לפרטים נוספים ראו סעיף  13.1.5.1לעיל.

.16.4.6

בעקבות השלמת העסקה כאמור ,רשמה החברה בדוחותיה ליום  31בדצמבר  ,2013רווח נטו הון בסך של כ 3.5 -מליון
אירו .לפרטים נוספים ראו ביאור )5ג( לדוחות הכספיים.

.17

הליכים משפטיים
קרדן  NVאינה צד להליכים משפטיים מהותיים.

.18
.18.1

יעדים ואסטרטגיה עסקית
אסטרטגיה
קרדן  NVעוסקת ביזמות ופיתוח עסקים בשווקים מתפתחים .קרדן  NVמתמקדת ביצירת ערך בטווח הבינוני והארוך וכן
ביצירת מזומנים לצורך שירות החוב של קרדן  NVבטווח הקצר.
מטרת הקבוצה הינה ליצור ערך לבעלי מניותיה על ידי זיהוי הזדמנויות עסקיות בשווקים מתפתחים ,פיתוחן ומימוש
מזומנים מתוך הנכסים .האסטרטגיה של קבוצת קרדן  NVהיא להעמיק ולהרחיב את פעילותה באזורים גיאוגרפיים
מתפתחים המתאפיינים בצמיחה מהירה ובסקטורים הנהנים מהתרחבות משמעותית של מעמד הביניים ).(Middle Class
האסטרטגיה של הקבוצה מתבססת על מספר עקרונות אשר המהותיים שבהם הינם:
)א(

זיהוי שווקים בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי המאופיינים בהתרחבות משמעותית של מעמד הביניים המהווה
בסיס עקבי ואיתן להמשך צמיחה כלכלית.

)ב(

גיוון ) (diversificationשל בסיס הנכסים במספר אזורים גיאוגרפים ובפעילות בשני סקטורים מרכזיים :נדל"ן
ותשתיות מים ובמגזר קטן יותר :בנקאות ואשראי קמעונאי.

)ג(

הקמת פלטפורמות עסקיות מקומיות בארצות נבחרות בהתבסס על זיהוי של הזדמנויות צמיחה ,ביקוש ,יכולת
כלכלית ותשתית משפטית.

)ד(

ניהול אוטונומי של חברות הבת ,המוחזקות במישרין או בעקיפין ,על-ידי צוות מקצועי המורכב ממנהלים מקומיים
ובינלאומיים ,הנתונים לפיקוח של חברי ההנהלה הבכירה של קבוצת קרדן .NV

)ה(

הבשלת הפלטפורמות המקומיות לכדי "עצמאות" פיננסית.

)ו(

מעורבות ותרומה משמעותית של הנהלת הקבוצה בהתווית אסטרטגיה ,סיוע בהשגת מקורות כספיים ,תמיכה
ניהולית ,ניהול סיכונים ושליטה בפלטפורמות המקומיות.

)ז(

הצפת ערך של ההשקעות השונות ,בדרך של משיכת שותפים ,הנפקות הוניות או מכירת מניות ,תוך לקיחה בחשבון
של שיקולי תשואה מול סיכון ולצרכים והשאיפות הפיננסיים של קרדן . NV
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.18.2

יעדיה העסקיים העיקריים של קבוצת קרדן NV

בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה בכוונתה של קבוצת קרדן  NVלהתמקד במטרות העסקיות הבאות:

.19

)א(

הפחתת החוב של קרדן  NVבאמצעות פרעון הלוואות בעלים ,תשלומי דיבידנד או על ידי מכירה ישירה של נכסים
בהתאם לאסטרטגיה אשר גובשה.

)ב(

שיפור התוצאות התפעוליות של החברות הבנות באמצעות נקיטת צעדי התייעלות והגדלת ההכנסות מהעסקים
הקיימים.

)ג(

הגדלת הפעילות העסקית הקיימת ובבוא העת לשקול את האפשרות של כניסה לשווקים חדשים.

תחזית לשנת 2015
לפרטים בנוגע לצפי להתפתחות בשנה הקרובה ,ראו תחת הכותרת 'תחזית לשנת  '2015בדו"ח הדירקטוריון.

.20

מידע בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לאירועים שהתרחשו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ראו דוח הדירקטוריון.
לפרטים בדבר בקשה לפשיטת רגל ולכינוס נכסים שהוגשה נגד אחד מבעלי השליטה בחברה ,על ידי תאגיד בנקאי ראו
סעיף  9לחלק ד' להלן.

.21

דיון בגורמי סיכון
פעילותה של קרדן  NVמאופיינת בגורמי הסיכון העיקריים הבאים:

.21.1

סיכוני מקרו

.21.1.1

השקעות בשווקים מתפתחים  -קרדן  NVיוזמת ,מפתחת ומנהלת פרויקטים ונכסים מניבים בשווקים מתפתחים .החברה
פעילה בסין בתחום הנדל"ן ותשתיות המים ,במרכז-מזרח אירופה בתחום השירותים הפיננסיים וכן מבצעת פרויקטים
בתחום תשתיות המים באפריקה ,אסיה ,ארצות מרכז-מזרח אירופה ובשווקים מתפתחים נוספים ברחבי העולם.
השקעות בשווקים מתפתחים ,מטבען ,טומנות בחובן חשיפה ברמה גבוהה יחסית לסיכונים שנובעים משינויים
גיאופוליטיים ומשפטיים ,לעומת הסיכונים הקיימים בהשקעה בשווקים מפותחים .בנוסף יצוין ,שהמידע הרשמי
המתפרסם במדינות מתפתחות אינו תמיד מהימן או מלא ולכן הסתמכות על מידע כזה מהווה סיכון .ירידה בקצב
ההתפתחות של אותם שווקים עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי קרדן  NVותוצאותיה העסקיות.

.21.1.2

מערכות המשפט והרגולציה במדינות הפעילות  -קרדן  NVפועלת במגוון רב של שווקים ופלחי שוק המוסדרים ברגולציה,
וכתוצאה מכך חשופה לשינויים בחוקים ובתקנות באותם שווקים העלולים לאיים על יכולתה לממש עסקאות חשובות,
לאכוף הסכמים חוזיים או ליישם פעילויות ואסטרטגיות מסוימות .באמצעות סיוע של היועצים המשפטיים הפנימיים
והחיצוניים ,קרדן  NVעוקבת באופן רציף אחר התפתחויות בסביבה הרגולטורית בה היא פועלת ,וזאת במטרה לדעת
לצפות ולהגיב לשינויי רגולציה ולהשלכות הנובעות משינויים כאמור על עסקיה של קרדן  .NVבנוסף ,קרדן  NVרשומה
למסחר בשווקים המוסדרים ברגולציה ענפה .שינויים בדין וברגולציה הקיימת במדינות בהן קרדן  NVפועלת או רשומה
למסחר עלולים להביא לכך שקרדן  NVלא תוכל להוציא אל הפועל את עסקיה בהתאם לתוכניותיה ובכך עלולים להשפיע
באופן מהותי לרעה על עסקי קרדן  NVותוצאותיה העסקיות.

.21.2
.21.2.1

סיכונים ענפיים
חשיפת מיסוי  -תכנון המס וחישוב חבויות המס של קרדן  ,NVכחברת החזקות ,כרוך בפרשנות וביישום חוקים ואמנות
מס של תחומי שיפוט שונים .קבוצת קרדן  NVמבצעת עסקאות במדינות שונות ,בעיקר באמצעות חברות מקומיות בהן
היא משקיעה .בהתאם לזאת ,קבוצת קרדן  NVכפופה לחוקי המיסוי הנהוגים במדינות השונות ,וחישוב חבויות המס של
קבוצת קרדן  NVכרוך בפרשנות וביישום של חוקים ואמנות מס כאמור .קבוצת קרדן  NVמעריכה את חבויות המס שלה
על סמך הבנתה את תחולת החוקים והאמנות .עם זאת ,רשויות המס עלולות לפרש או ליישם חוקים ואמנות רלוונטיים
באופן כזה שיגרור חבויות מס נוספות.
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.21.2.2

שינויים בשערי חליפין  -שינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים שבהם מתנהלים עסקיה של קבוצת קרדן NV
עלולים להשפיע על המצב הפיננסי של קבוצת קרדן  .NVקבוצת קרדן  NVמפרסמת את דוחותיה הכספיים במטבע

האירו ,בעוד שיש לה חובות הנקובים בשקלים חדשים ועיקר נכסיה נקובים במטבע היואן הסיני .חשיפה מאזנית זו אינה
מגודרת .בנוסף ,עסקיה של קבוצת קרדן ) NVכמו גם התחייבויותיה( מתנהלים במגוון מטבעות ,לרבות אירו ,יואן ,רובל,
דולר ,שקלים חדשים ומטבעות של מדינות מרכז ומזרח אירופה .במקרים מסוימים ,קבוצת קרדן  NVמבצעת עסקאות
גידור בעיקר אל מול תזרימים צפויים כדי לצמצם את השפעות התנודות בשערי החליפין על עסקיה .עם זאת ,תנודות
בשער החליפין של המטבעות השונים שבהם מתנהלים עסקיה של קבוצת קרדן  NVעלולות להשפיע לרעה על המצב
הפיננסי של קבוצת קרדן  NVועל תוצאות פעילותיה.

.21.2.3

תנודות בשיעורי ריבית ובשיעור האינפלציה  -תנודות בשיעורי ריבית ובשיעור האינפלציה עלולות להשפיע על התוצאות
של קבוצת קרדן  ,NVוזאת בין השאר מאחר שלקבוצת קרדן  NVהלוואות משמעותיות )לרבות אגרות חוב( עם שיעורי
ריבית משתנים ו/או צמודים לשיעור האינפלציה בישראל  .לכן ,שינויים עתידיים בשיעורים אלה עלולים להשפיע לרעה
על תוצאותיה של קבוצת קרדן .NV

.21.2.4

בטיחות וגהות  -מגזרי הפעילות היחודיים של חברות קבוצת קרדן  ,NVאופי פעילותן והאזורים הגאוגרפים בהן פועלות
החברות בקבוצת קרדן  NVחשופים לסיכוני בטיחות וגהות .ארועים כאלה עשויים לחשוף את העובדים ו/או לקוחותיה
של קבוצת קרדן  NVלפגיעות בגוף ,נפש ,כלכלית ואף להשפיע לרעה על שמה של קבוצת קרדן  NVועל מצבה הפיננסי.

.21.2.5

הונאות ופעילות בלתי חוקית  -קרדן  NVהינה חברה אחזקות .בהתאם ,עיקר הפעילות העסקית מבוצע ע"י חברות
בשליטתה .קיים סיכון כי הונאות ופעילויות לא חוקיות ,שעלולות להיות מבוצעות על ידי מנהלים ,עובדים או צדדים
שלישיים אחרים )לרבות בחברות בנות ונכדות ובמיזמים עם צדדים שלישים( ,יחשפו את קרדן  NVלהפסדים ולפגיעה
במוניטין שלה ושל יתר חברות קבוצת קרדן .NV

.21.2.6

התחייבויות חוזיות  -הסיכון שלאור חוסר במידע מלא ,רלבנטי או אמין בנוגע להתחייבויות חוזיות ולמלוא המידע
הרלוונטי הדרוש לצורך קבלת החלטה מושכלת בנוגע להתחייבויות חוזיות ,גורמים בקבוצת קרדן  NVיתקשרו בחוזים
שאינם לטובת החברה.

.21.2.7

ניהול פרוייקטים  -הסיכון שניהול כושל של פרוייקט עלול להשפיע לרעה על השגת מטרותיה של קבוצת קרדן  ,NVעל
מצבה הפיננסי ועל תוצאות פעילותה.

.21.2.8

ריכוזיות  -חלק משמעותי מפעילות קבוצת קרדן  NVמבוצע בסין ,ארצות מזרח-מרכז אירופה ואפריקה .כמו כן ,לחלק
מחברות הקבוצה מספר לקוחות או קבוצת חברות המגודרים כלקוחות מהותיים .בהתאם ,עסקיה של קבוצת קרדן NV
חשופים לחברה או קבוצת חברות הפועלות בשוק מסויים או באיזור גאוגרפי מסויים ואשר מושפעות בצורה דומה
מאירועים באותו שוק או איזור .חשיפה כזו עשויה להשפיע לרעה על מצבה הפיננסי של קרדן  NVועל תוצאות פעילותה.

.21.3

סיכונים ייחודיים

.21.3.1

תלות בצוות ניהולי ותמרוץ מנהלים  -פעילויות קבוצת קרדן  NVמנוהלות על-ידי סגל ניהולי מצומצם ,מיומן ומנוסה
בשווקים שבהם פועלת קבוצת קרדן  .NVלפיכך ,קבוצת קרדן  NVתלויה בשירותים שמעניקים לה מספר מצומצם של
מנהלים .דירקטוריון קרדן  NVאימץ לאחרונה מדיניות תגמול למנהלים בכירים בקבוצה הכוללת ,בין היתר ,תמריצים
המבוססים על השגת יעדים עסקיים העולים בקנה אחד עם האסטרטגיה של הקבוצה .למרות זאת ,עזיבה של סגל ניהולי,
מטבע הדברים ,עלולה לקרות ועשויה להשפיע לרעה על קבוצת קרדן  NVועל תוצאות פעילותיה .בנוסף לכך ,בחלק
ממדינות הפעילות קיים מחסור במנהלים מנוסים .כתוצאה מכך ,קבוצת קרדן  NVעלולה להתקשות בגיוס מנהלים
מתאימים ,גם לצורך הרחבת פעילויותיה וגם להחלפת מנהלים העלולים לפרוש מתפקידם.

.21.3.2

תלות בשותפים עסקיים  -חלק מעסקי קבוצת קרדן  NVמבוצעים באמצעות חברות שבהן היא מחזיקה ביחד עם
שותפים שאינם שייכים לקבוצת קרדן  .NVקבוצת קרדן  NVתלויה בהסכמתם של השותפים העסקיים שלה שהינם בעלי
מניות בחברות שהיא משקיעה בהן .כמו-כן ,בחלק מהמקרים בעלי המניות האחרים בחברות שקבוצת קרדן  NVמשקיעה
בהן מחזיקים בזכויות חוזיות המקנות להם זכויות לאשר החלטות ניהוליות משמעותיות בחברות אלה .לפיכך יכולתה של
קבוצת קרדן  NVליישום האסטרטגיה העסקית במקרים אלה עלולה להיתקל בקשיים עקב הצורך בקבלת הסכמת בעלי
מניות אלה בנסיבות מסוימות.

.21.3.3

שינוי שליטה  -שינוי שליטה בקרדן  NVיכול להשפיע על יחסים עם נושים או לגרום לחוסר וודאות ויציבות לתקופה
מסוימת ,שעלולה להשפיע על החברה ועל עסקיה.
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.21.3.4

פעילות כחברת החזקות  -תוצאותיה העסקיות של קרדן  NVמורכבות ותלויות בעיקר בתוצאות התפעוליות של החברות
המוחזקות על ידיה ,מפעולות של מימוש והשקעה ,כמו גם מעדכון ערך של החזקות באותן חברות .תזרים המזומנים של
קרדן  NVמושפע ,בין היתר ,מדיבידנדים המחולקים על-ידי חברות מוחזקות שלה ,מדמי ניהול המתקבלים מחברות
אלה ,מהחזר הלוואות בעלי מניות ,ומתקבולים הנובעים ממכירת נכסים .יכולתה של קרדן  NVלהעמיד משאבים כספיים
לפיתוח עסקיה ולעמוד בהתחייבויותיה תלויה במידה ניכרת בתזרימים שמניבות לה החברות בהן היא מחזיקה וביכולתה
לגייס הלוואות דרך שעבוד מניותיהן ולממש את ההחזקות בהן .לפיכך ,תוצאות עסקיות שליליות של החברות המוחזקות
על-ידי קרדן  NVעלולות להשפיע לרעה על יכולתה של קרדן  NVלפרוע את חובותיה ,לפתח את עסקיה ולעמוד
בהתחייבויותיה.

.21.3.5

עמידה בדרישות הדיווח הכספי ודיווחים אחרים לפי דין  -לקבוצת קרדן  NVמספר ניכר של חברות בנות הפועלות
בשווקים מתפתחים ובאיזורים גאוגרפים שונים ,הכפופות לחוקים ולמשטרי מס שונים ובהתאם לדרישות דיווח שונות.
בנוסף ,קרדן  NVעצמה כפופה לדרישות דיווח מחמירות הנובעות מהיותה חברה הרשומה למסחר בשתי בורסות שונות.
לנוכח העובדה כי פעילותה כפופה לחוקים ומשטרים שונים )לרבות בישראל ,הולנד ,סין וכיוצ"ב( ,קרדן  NVחשופה
לסיכון של אי קבלת מידע רלבנטי ואמין מגורמים פנימיים או חיצוניים לצורך דיווח לציבור המשקיעים )הן דיווח כספי,
רגולטורי וכד'( העלול לגרום לאי דיוקים בדוחותיה הכספיים של קבוצת קרדן  NVובדיווחיה וכן למצב בו מידע לא ידווח
בצורה שווה לכלל ציבור המשקיעים ,הן בישראל והן בחו"ל.

.21.3.6

אי עמידה באמות מידה פיננסיות  -במסגרת הסכמי הלוואות אשר קרדן  NVאו חברות בנות שלה צד להן ,התחייבה קרדן
 NVלעמוד באמות מידה פיננסיות שונות .נכון ליום  31בדצמבר  2014ובסמוך למועד הדוח עומדת קרדן ) NVסולו( בכל
התחייבויותיה הפיננסיות )בהתבסס על דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר  .33(2014אי עמידה בהתחייבויות אלו עלולה
להביא את נושי קרדן  NVלדרוש פירעון מוקדם של הלוואות אלו ,דבר שיחייב את קרדן  NVאו חברות בנות שלה לפעול
למימוש מהיר של נכסים או לגיוס הון ,עצמי או זר ,בתנאים שמתאימים לחברה שאיננה עומדת באמות המידה
שהתחייבה להם .לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות שקרדן  NVתתחייב לעמוד בהם על פי ההצעה להסדר עם מחזיקי
אגרות החוב )ככל שיבוצע( ראו סעיף  13.1.5לעיל .לעיתים קיימות התניות הנוגעות להפרות צולבות ) (Cross Defaultלפיהן
אם אחת ההלוואות של קרדן  NVתועמד לפירעון מיידי ,הדבר יגרור אפשרות להעמדה לפירעון מיידי של הלוואות
נוספות.

.21.3.7

זמינות הון  -לקרדן  NVחוב משמעותי כלפי מחזיקי אגרות החוב .בהתאם לתוכניות החברה ,תזרים המזומנים לצורך
פרעון חוב זה צפוי להגיע מחברות הבת בדרך של חלוקת דיבידנד או פירעון הלוואות בעלים וכן ממכירת נכסים .זמינות
הון  -הן מבחינת הון עצמי והן מבחינת חוב  -היא מאתגרת עבור קבוצת קרדן  NVבכללותה .בהתאם ,קבוצת קרדן NV
חשופה לסיכון שאי זמינות הון ברמה מספקת סיכון שעלול להשפיע לרעה על יכולתה של קרדן  NVלפרוע את חובותיה
ולפתח את עסקיה.
להלן טבלה המדרגת להערכתה של קבוצת קרדן  NVאת סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על
עסקי קרדן :NV

גורמי סיכון

גדולה

סיכוני מקרו
השקעות בשווקים מתפתחים
מערכת המשפט והרגולציה במדינות הפעילות
סיכונים ענפיים
חשיפת מיסוי
שינויים בשערי חליפין
תנודות בשיעורי ריבית ובשיעור האינפלציה
בטיחות וגהות
הונאות ופעילות לא חוקית
התחייבויות חוזיות
ניהול פרוייקטים
ריכוזיות
סיכונים ייחודיים
תלות בצוות ניהולי ותמרוץ מנהלים
תלות בשותפים עסקיים

מידת ההשפעה
בינונית

קטנה

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 33לפרטים בדבר עמידתן של חברות מוחזקות בהתחייבויותיהן מכוח הסכמי מימון ,לרבות עמידתן באמות מידה פיננסיות שניתנו ביחס
להלוואות מהותיות ,ראו תיאור תחומי הפעילות.
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גורמי סיכון

גדולה

שינוי שליטה
פעילות כחברת החזקות
עמידה בדרישות הדיווח הכספי ודיווחים אחרים לפי דין
אי עמידה באמות מידה פיננסיות
זמינות הון

מידת ההשפעה
בינונית

קטנה
X

X
X
X
X

לגורמי סיכון ספציפיים לתחומי הפעילות השונים  -ראו סעיפי גורמי סיכון בפרקים המתארים את תחומי הפעילות של
קרדן .NV
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חלק ב'
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דבר הנהלת  Kardan NVליום  31בדצמבר 2014
 Kardan NVאשר משרדי הנהלתה ממוקמים באמסטרדם ,הולנד ,פועלת בארבעה מגזרי פעילות ומתמקדת בשלושה תחומי
פעילות עיקריים :נדל"ן ) ,(GTCתשתיות מים ) (TGIושירותים פיננסיים ) Kardan NV .(KFSמנהלת את עיקר פעילויותיה
בשווקים המתעוררים בסין ובמזרח-מרכז אירופה .למידע בדבר שינויים במגזרי החברה ראה ביאור  28בדוחות הכספיים.
 Kardan NVמחזיקה בגרעיני שליטה בחטיבות שלה ומעורבת באופן פעיל בהגדרת האסטרטגיה של החטיבות ובמימושה.
ל Kardan NV -היסטוריה של יצירת ערך ארוך טווח עבור בעלי המניות שלה ,באמצעות ניהול פעיל של ההשקעות בחברות
הקבוצה ובאמצעות ניצול ניסיונה העסקי ,משאביה הכספיים ונוכחותה בשווקים המקומיים והבינלאומיים.
 Kardan NVרשומה למסחר בבורסת  NYSE Euronext Amsterdamשבהולנד ובבורסה לניירות ערך בתל אביב.
נכון ליום  31בדצמבר  2014הסתכם סך הנכסים של  Kardan NVבמאוחד בכ 1,014 -מליון אירו )נכון ליום  31בדצמבר
 – 2013כ 925-מיליון אירו( ,הכנסותיה המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של כ 258-מליון
אירו )שנת  - 2013כ 208-מליון אירו(.
עיקרי הדגשים אודות פעילות  Kardan NVבשנת  2014ותוצאותיה:
ברבעון הרביעי של שנת 2014
 נרשם רווח בסך  16.5מליון אירו בהשוואה לרווח בסך של  5.2מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל
תוצאות טובות של מגזרי הנדל"ן והבנקאות .כמו כן ,נרשמה השפעה חיובית של שינוים בשערי חליפין על הוצאות
מימון;
בשנת 2014



נרשם רווח נקי בסך של  5.1מליון אירו בהשוואה להפסד בסך של  101.4מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד
בעיקר בשל תוצאות תפעוליות טובות יותר של  TBIFו ,Tahal Projects-רווח נקי ממימוש נכסים וירידה בהוצאות
מימון נטו .בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד מפעילות מופסקת בסך של  55מליון אירו ממכירת  GTCפולין;
הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם לסך של  32.0מליון אירו בהשוואה להפסד כולל בסך של 101.4
בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר כתוצאה מהתחזקות המטבע הסיני;

נדל"ן – אסיה
ברבעון הרביעי של שנת 2014


עליה במסירת דירות מגורים ומכירה של  50%ממניות  Galleria Chengduהובילו לרווח בסך של  20.6מליון אירו;

בשנת 2014


נרשם רווח בסך של  24.6מליון אירו כתוצאה ממסירת דירות ,רווח ממימוש נכסים ומשינויים בשערי חליפין;

תשתיות מים  -פרויקטים
ברבעון הרביעי של שנת 2014
 העלייה ברווח התפעולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד קוזזה על ידי עלייה בהוצאות מימון ומס ולכן הרווח
הנקי הסתכם לסך של  0.6מליון אירו;
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בשנת 2014
 הרווח הנקי הסתכם לסך של  4.2מליון אירו בשל עלייה ברווח הגולמי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,
התייעלות תפעולית וירידה בהוצאות המס;
נכסי תשתיות מים
ברבעון הרביעי של שנת 2014
 נרשם הפסד בסך של  7.3מליון אירו בעיקר בשל ירידת ערך ההשקעה ב KWIG-בעקבות ההסכם למכירתה; ברבעון
הראשון של שנת  2015צופה החברה להכיר ברווח מהשלמת העסקה;
בשנת 2014
 נרשם הפסד נקי בסך של  5.7מליון אירו בשל רווח גולמי נמוך יותר ,הוצאות מימון והוצאות מס גבוהות יותר
וירידת הערך של ההשקעה ב;KWIG -
מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי
ברבעון הרביעי של שנת 2014
 נרשמה עלייה נוספת בהכנסות והרווח הנקי הסתכם בסך של  2.1מליון אירו;
בשנת 2014
 נרשם רווח בסך של  7.6מליון אירו בעקבות עליה בהכנסות והתייעלות תפעולית שקוזזו על ידי ירידת ערך הלוואה
באוקראינה בסך של  2.8מליון אירו.
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התייחסות הנהלת  Kardan NVלהתפתחויות בשווקים המתעוררים ולתוצאות העסקיות בשנת :2014

" Kardan NVסיימה את שנת  2014עם רבעון רביעי מוצלח ,שנת  2014הסתיימה עם רווח נקי בסך של  5.1מליון אירו .יצוין
כי זו השנה הראשונה בה מוצג רווח מאז שנת  .2008בהונה העצמי של החברה נרשמה עלייה בשיעור של  40%בעיקר
בעקבות התחזקות משמעותית של המטבע הסיני לעומת האירו בשנת  2014וכן בשל הרווח הנקי .הרווח הכולל* המיוחס
לבעלי מניות החברה הסתכם לסך של  32מליון אירו ,הרווח הכולל נבע בעיקר בשל העובדה כי חלק משמעותי מנכסי
החברה נקוב במטבע הסיני.
בהשוואה ,בשנת  2013רשמנו הפסד בסך  101.4מליון אירו ,שכלל הפסד בסך  55מליון אירו בגין פעילות הנדל"ן המופסקת
שלנו במרכז ומזרח אירופה .ההפסד הכולל בשנת  2013היה שווה להפסד בתקופה.
המאמצים שלנו לארגן מחדש את הפעילות העסקית ותיק הנכסים שלנו השתלמו .לאורך כל שנת  2014חברות הבת
התפעוליות שלנו רשמו עלייה עקבית בתוצאותיהן התפעוליות לאור התמקדות בפעילות הליבה שלהם ומודעות מתמשכת
לצמצום עלויות .כתוצאה מהשלמה מוצלחת של מכירתה של  GTCפולין בשנת  ,2013פרענו ברבעון הראשון של שנת 2014
הלוואה בנקאית וכן את התשלום למחזיקי אגרות החוב שלנו .לאור זאת נרשמה ירידה משמעותית בהוצאות המימון של
 .Kardan NVמאחר ואגרות החוב שלנו נקובות בשקלים וצמודות למדד בהם נרשמה עלייה במהלך שנת  ,2014רשמנו
הוצאות מימון נוספות בסך של  3.8מליון אירו ,בהשוואה להוצאה בסך של  10מליון אירו בשנה המקבילה אשתקד.
במהלך שנת  2014חוותה  KLCנסיבות שוק מאתגרות בכל הקשור לפיתוח ומכירה של דירות מגורים בפרויקטים השונים
שלה .אף על פי כן בחודש יוני  2014מכרה  KLCבשלמותו את בניין  A2בפרויקט ) Europark Dalianהכולל  201דירות(,
ומסרה את הבניין בחודש דצמבר ,לאור זאת נרשמה עלייה בהכנסות ממכירת דירות ברבעון הרביעי של שנת  .2014הבנייה
של קניון  Europarkקרובה לסיום וכתוצאה ממאמצים רבים למשיכת שוכרי עוגן ,עומד כיום שיעור ההשכרה מראש של
הקניון על כ 63%-וממשיך להתקיים מו"מ מתקדם על חלקים נוספים .פתיחת הקניון צפויה להתבצע בחודשים הקרובים
באופן מדורג כפועל יוצא של העדפות השוכרים .אירוע פתיחה חגיגי צפוי להתקיים במהלך המחצית השנייה של השנה.
בקנה אחד עם התמקדותה של  Kardan NVביצירת מזומנים לשם פירעון חובותיה ,הוחלט למכור יתרת ההחזקות )(50%
בקניון ב .Chengdu-מכירה זו הושלמה בהצלחה ברבעון הרביעי של שנת  ,2014ובעקבותיה נרשם רווח משמעותי.
במהלך שנת  2014הצליחה  Tahal Projectsלהגדיל את הכנסותיה בגין פרויקטים קיימים ולחתום על חוזים לפרויקטים
אטרקטיביים חדשים המצויים בליבת העשייה שלה ,כגון פרויקטים בתחום תשתיות המים בדגש על חקלאות והשקיה.
בסוף שנת  ,2014עמד צבר הזמנות של סך של  358מליון דולר 12% ,יותר מאשר בתום התקופה המקבילה אשתקד.
בשנת  2014החליטה  Tahal Assetsלמכור את החזקותיה בחברת  KWIGשבסין ,החברה התפעולית העיקרית שלה .מכירת
 75%הראשונים הסתיימה בהצלחה ברבעון הראשון של שנת  .2015החלטה זו התבססה על רצונה של תהל להתמקד יותר
בפעילויות ה EPC -שלה ,את הצורך המתמשך לממן את פעילותה עתירת ההון של  KWIGוהצורך של Kardan NV
במזומן.
 TBIFהמרכזת את מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי שלנו ,רשמה רווח בסך  7.6מליון אירו במהלך שנת  .2014למרות
שהשווקים בהם פועלת  TBIFהיו מאתגרים ,הצעדים שננקטו על ידי הנהלת החברה תרמו לחיזוק החברה ולהגדלת
גמישותה ,כפי שמעידה מגמת השיפור בתוצאות .במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2014הודיעה  TBIFעל מכירת חברת בת.
מכירה זו הושלמה בהצלחה במהלך הרבעון הראשון של שנת .2015
בתחילת שנת  2015הגענו להסכם עם מחזיקי אגרות החוב שלנו על דחיית פירעון תשלום פברואר  2015ב 6 -חודשים ועל
העקרונות של הסדר החוב ,הכוללים דחייה ב 24 -חודשים של התשלומים בתנאים מסוימים .כרגע אנחנו עובדים עם
הנציגים והנאמנים של מחזיקי אגרות החוב על גיבוש שטרי הנאמנות המעודכנים .לאחר דחיית הפירעונות נוכל להתמקד
באופן מלא בהמשך שיפור התוצאות וערכן של חברות הבת שלנו" שוקי אורן ,מנכ"ל .Kardan NV

)*( הרווח הכולל מורכב מהרווח הנקי )הפסד( בתקופה ,בתוספת התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ומרווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרים
מזומנים אשר נזקפים ישירות להון העצמי.
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תמצית התוצאות העסקיות לשנת  2014בפילוח רבעוני
רבעון
ראשון
2014
56.3
50.9

רבעון
שני
2014
57.7
52.7

רבעון
שלישי
2014
46.8
45.1

רבעון
רביעי
2014
97.1
93.8

שנת
2014
257.9
242.5

5.4

5.0

1.7

3.3

15.4

רווח משערוך לשווי הוגן ומימוש נכסים ,נטו

0.9
6.3

2.7
7.7

1.7
3.4

14.4
17.7

19.7
35.1

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(1.9

)(13.3

)(7.4

2.4

)(20.2

רווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
רווח )הפסד( לפני מס
מסים על ההכנסה
רווח נקי )הפסד(

0.5
4.9
)(1.9
3.0

0.5
)(5.1
)(1.8
)(6.9

)(1.5
)(5.5
)(2.0
)(7.5

7.2
27.3
)(10.8
16.5

6.7
21.6
)(16.5
5.1

3.0
3.0
)(2.3
0.7

)(6.9
)(6.9
2.9
)(4.0

)(7.5
)(7.5
23.3
15.8

16.5
16.5
3.0
19.5

5.1
5.1
26.9
32.0

במליוני אירו
הכנסות
הוצאות
רווח לפני התאמות שווי הוגן ומימוש נכסים

רווח לפני הוצ' מימון ומס

מיוחס ל:
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
בעלי מניות החברה
רווח כולל אחר
רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה

תמצית התוצאות העסקיות לשנת 2014
להלן דו"ח רווח והפסד מתומצת של החברה בפילוח לפי מגזרים שונים .ההנהלה בוחנת את ביצועי המגזרים לפי
תוצאותיהם התפעוליות )ראה ביאור  28בדוחות הכספיים( .מידע נוסף הכולל ניתוח מגזרי מפורט ניתן בהמשך דוח זה.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
במליוני אירו

תשתיות
נדל"ן
אסיה
52.0
56.4

נכסים
34.4
26.3

פרויקטים
135.9
125.6

בנקים
ואשראי
קמעונאי
35.6
28.1

אחרים
6.1

סה"כ
257.9
242.5

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר,
2013
208.0
203.0

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר,
2012
161.8
186.9

הכנסות
הוצאות
רווח )הפסד( לפני
התאמות שווי הוגן
ומימוש נכסים
רווח )הפסד( משערוך
לשווי הוגן ,מימוש
נכסים ורווחי חב'
המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני ,נטו
רווח )הפסד( לפני
הוצ' מימון ומס

28.5

1.6

9.1

8.8

)(6.2

41.8

13.2

)(15.7

הוצאות מימון ,נטו

5.4

)(4.1

)(1.6

)(0.9

)(19.0

)(20.2

)(45.6

9.7

רווח )הפסד( לפני מס
מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( מפעילות
נמשכת
רווח )הפסד( מפעילות
מופסקת
רווח נקי )הפסד(
מיוחס ל:
בעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
בעלי מניות החברה

33.9
)(9.3

)(2.5
)(3.6

7.5
)(2.9

7.9
)(0.3

)(25.2
)(0.4

21.6
)(16.5

)(32.4
)(14.4

)(6.0
)(0.9

24.6

)(6.1

4.6

7.6

)(25.6

5.1

)(46.8

)(6.9

24.6

)(6.1

4.6

7.6

)(25.6

5.1

)(75.2
)(122.0

)(131.9
)(138.8

24.6

)(0.4
)(5.7

0.4
4.2

7.6

)(25.6

5.1

)(20.6
)(101.4

)(106.0
)(32.8

24.6

)(6.1

4.6

7.6

)(25.6

5.1

)(122.0

)(138.8

26.9
32.0

)(101.4

)(4.8
)(37.6

)(4.4

8.1

10.3

7.5

)(6.1

15.4

5.0

)(25.1

32.9

)(6.5

)(1.2

1.3

)(0.1

26.4

8.2

9.4

רווח )הפסד( כולל אחר
רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלי מניות החברה
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בשנת  2014רשמה  Kardan NVרווח נקי בסך של  5.1מליון אירו ,המהווה שיפור משמעותי בהשוואה להפסד בסך של 101.4
מליון אירו שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד ,אשר כלל בין היתר הפסד בסך של כ 55 -מיליון אירו מפעילות מופסקת
)שנבע ממכירת כלל ההחזקות ב GTC-פולין ברבעון הרביעי של שנת  .(2013השיפור הניכר בתוצאות נבע בעיקר מ :א(
שיפור משמעותי ברווח התפעולי )לפני התאמות שווי ההוגן ,מימוש נכסים והוצאות מימון( של מגזר הבנקאות והאשראי
הקמעונאי ושל מגזר תשתיות המים  -פרויקטים .ב( רווח ממכירת  50%מההחזקה בקניון  Galleria Chengduאשר קוזז
עקב ירידת הערך של  .KWIGג( הוצאות מימון נמוכות יותר עקב תשלום חוב והשפעה שלילית קטנה יותר בסך של 3.8
מיליון אירו בהשוואה להשפעה שלילית של כ 10-מליוני אירו בתקופה המקבילה אשתקד ,כתוצאה מהתחזקות השקל אל
מול האירו ומעליית מדד המחירים לצרכן.
הרווח הכולל לבעלי מניות החברה הסתכם בסך של  32.0מליון אירו בעיקר בשל התחזקות המטבע הסיני ביחס לאירו
)מרבית נכסיה של החברה נקובים במטבע הסיני(.
ברבעון הרביעי של שנת  ,2014רשמה  Kardan NVרווח נקי בסך של  16.5מליון אירו ,עלייה משמעותית בהשוואה לרווח
בסך של  5.2מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד ,בעיקר כתוצאה מרווח משערוך לשווי הוגן וממימוש נכסים ,נטו בסך
של  14.4מליון אירו שנרשמו בשל עסקאות למכירת נכסים .בנוסף תרמה  KLCתוצאות תפעוליות טובות ברבעון הרביעי של
שנת  2014וכתוצאה מהחלשות השקל מול האירו ניתן היה להכיר ברווח מהפרשי שער בסך  6.2מיליון אירו.
בשנת  2014רשם מגזר 'נדל"ן אסיה' ) (Kardan Land Chinaרווח בסך של  24.6מליון אירו בהשוואה לרווח בסך של 18.3
מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד .העלייה ברווח נבעה בעיקר בשל רבעון רביעי מוצלח בו נרשם רווח נקי בסך של 20.6
מיליון אירו .ההכנסות ממכירת דירות עלו משמעותית כתוצאה ממסירתו של בניין  A2בשלמותו בפרויקט Europark
 Dalianברבעון הרביעי של שנת  ,2014אם כי בשולי רווח נמוכים יותר .רווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
ברבעון הרביעי רשמו שיפור בהשוואה לרבעונים קודמים מאחר וכשני שליש מהמסירות של הדירות היו ברבעון זה .במהלך
שנת  ,2014נרשמה ירידה בשיעור של  46%במסירת הדירות על ידי החברות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,שהובילה
לירידה מקבילה האקוויטי בחלק החברה ברווחי חברות אלו .מכירת  50%מההחזקה ב Galleria Chengdu -הניבה רווח
משמעותי ) 16.8מיליון אירו לפני מס( ברבעון הרביעי של  .2014הכנסות המימון נטו גדלו כתוצאה מהתחזקות היואן הסיני
מול האירו .הירידה במספר הדירות שנמכרו בשנת  (1,254) 2014בהשוואה למספר הדירות אשר נמכרו בשנת (2,118) 2013
משקפת את מצב השוק שהפך להיות מאתגר יותר.
מגזר 'תשתיות מים – פרויקטים' רשם רווח נקי בסך של  4.2מליון אירו בשנת  2014בהשוואה להפסד בסך של  2.9מליון
אירו בתקופה המקבילה אשתקד ,בעיקר בשל עלייה בשיעור של  11%בהכנסות ,שיעורי רווח גבוהים יותר ,צעדי צמצום
עלויות מתמשכים וירידה בהוצאות המס שהושפעו באופן שלילי בשנת  2013בה נרשם רווח חד פעמי בגין מכירה של נכס
נדל"ן.
מגזר 'תשתיות מים – נכסים' רשם הפסד נקי בסך של  5.7מליון אירו בשנת  2014בהשוואה לרווח נקי בסך של  3.1מליון
אירו בתקופה המקבילה אשתקד .הסיבה העיקרית להפסד היא ירידת ערך ההשקעה ב KWIG-בסך של  6.9מיליון אירו
)לפני מס( שנרשמה בעקבות ההודעה על מכירת ההשקעה בחודש ינואר  .2015חלקה הראשון ) (75%של המכירה הושלם
בחודש מרס  .2015הגידול בהכנסות בשנת  2014נבע בעיקר מפעילויות פיתוח מתקני המים של ) KWIGחברה הבת
העיקרית של  .(Tahal Assetsלפעילויות אלו שיעורי רווח נמוכים יותר ,לאור זאת ירד הרווח הגולמי בשיעור של .7%
למרות הירידה בהוצאותיה והשיפור ברווחי האקוויטי ,לא הצליחו אלו לקזז את ההשפעתה של ירידת הערך בKWIG -
ברבעון הרביעי של שנת .2014
מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי רשם שיפור ניכר בשנת  ,2014עם עלייה לרווח בסך של  7.6מליון אירו בהשוואה
להפסד בסך של  18.8מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד ,בה נרשמו ירידות ערך של נכסים שונים שהסתכמו לסך של 12
מליון אירו .הרווח בשנת  2014נבע מגידול בשיעור של  37%בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מעלייה
בביקוש לאשראי ושיפור באיכות תיק נכסי האשראי ,ירידה בהוצאות הריבית הבנקאית המשולמת על פקדונות וירידת ערך
על הלוואה בסך  2.8מליון אירו.
עמודת ה'אחרים' כוללת עלויות מטה והוצאות מימון של חברות ההחזקה Kardan N.V. :וGTC Real Estate Holding -
 .(GTC RE) B.V.בשנת  2014נרשם הפסד בסך של  25.6מליון אירו בהשוואה להפסד בסך של  101.1מליון אירו בתקופה
המקבילה אשתקד .בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד מפעילות מופסקת של חברת  GTCפולין אשר נמכרה ברבעון
הרביעי של שנת  .2013בשנת  2014נרשמו הוצאות מימון בסך של  3.8מליון אירו בגין הפרשי שער והשפעת המדד על אגרות
החוב השקליות של החברה וזאת בהשוואה להוצאות בסך של  10מליון אירו בשנת .2013
ההפסד בסך  33מליון אירו שנרשם בשנת  2012מיוחס בעיקר לירידת ערך נכסים במגזר הנדל"ן באירופה.
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הון עצמי
בשנת  2014עלה ההון העצמי של  Kardan NVמסך של  66.1מליוני אירו ביום  31בדצמבר  ,2013לסך של  92.4מליוני אירו
נכון ליום  31בדצמבר  .2014העלייה בהון נבעה מרווח של  5.1מליון אירו השנה ומהתחזקות המטבע הסיני לעומת האירו.
עלייה זו קוזזה בחלקה בשל השפעתן של עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה )ראה ביאור  19בדוחות הכספיים(
ומההפסד בתקופה.
נתונים מאזניים של  Kardan NVבמאזני
החברה )לא במאוחד( במליוני אירו
סה"כ נכסים )לא במאוחד(
הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
יחס הון למאזן )לא במאוחד(

31.12.14

31.12.13

459.0
92.4
20%

486.3
66.1
14%

התניות פיננסיות
נכון ליום  31בדצמבר  2014עמדה החברה וחברות ההחזקה שלה בכל ההתניות הפיננסיות .למידע נוסף בדבר עמידה באמות
מידה פיננסיות ,ראה ביאור  27בדוחות הכספיים.

ההתפתחויות במגזרי הפעילות של  Kardan NVובשווקים הרלוונטיים
להלן מוצג ניתוח פרטני של תוצאות כל אחד מהמגזרים בשנת  .2014יש לציין כי ניתוח נפרד בתוצאות רבעון הרביעי של
שנת  2014מוצג במידה וקיים פער משמעותי בין ההתפתחויות בו לבין ההתפתחויות בשנת  2014כולה.
נדל"ן
 Kardan NVפעילה בפיתוח וניהול של נדל"ן באמצעות מגזר נדל"ן – אסיה  -הכולל את חברת ,Kardan Land China
המוחזקת בשיעור של .100%
נדל"ן  -אסיה
התפתחויות כלליות בשוק הסיני ובKardan Land China -
במהלך שנת  ,2014התמודדה ממשלת סין עם ההשפעות של סביבה בינלאומית מורכבת ורגישה ,שוק נדל"ן מקומי
ספקולטיבי וגידול באשראי .ממשלת סין נקטה צעדים לטפל בבעיות אלו כגון מתן הקלות מס לעסקים קטנים ,צעדי הרחבה
מוניטריים ועידוד השקעה בדיור ציבורי ובפסי רכבת וזאת במטרה לשמור על קצב הפיתוח המקומי ,יציבות וכדי לתמוך
בשינוי מודל הצמיחה הכלכלי של סין ממודל השקעה למודל מוכוון צריכה .שיעור הצמיחה של התמ"ג ברבעון האחרון של
שנת  2014נותר יציב ועמד על  ,7.3%בתקופת הדיווח נרשמה עלייה במכירות הקמעונאיות ובייצור תעשייתי שמותנה על ידי
האטה בהשקעות ברכוש קבוע ובפרט בהשקעה בבנייני מגורים חדשים .הצעדים המקלים שננקטו במהלך השנה החלו להניב
תוצאות חיוביות כגון עלייה במכירות בתים בחודש דצמבר  ,2014העלייה הראשונה שנרשמה מזה  12חודשים.
בשנת  2014רשמה הכלכלה הסינית צמיחה בשיעור הנמוך ביותר מאז שנת  ,7.4%) 2010נמוך מיעד הצמיחה השנתי ,(7.5% -
עם זאת ,נראה כי החלה מגמת התייצבות .הצריכה הפרטית תרמה לכ 51% -מהתמ"ג בשנת  ,2014בעוד שבשנת 2013
היוותה רק  .48%כמו כן ,למסחר הייתה השפעה חיובית גבוהה יותר על הצמיחה בשנת  2014מאשר בשנת  2013וזאת תוך
ירידה בהשקעה ברכוש קבוע .השיפור בצריכה הפרטית נבע מגידול )נומינלי( בהכנסה הפנויה לנפש )בשיעור של  10.1%בשנת
 ,(2014עלייה בשיעור של  12%במכירות הקמעונאיות בשווקי הפנים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ושיעור אינפלציה
ממוצע בשיעור של  2%במהלך שנת ) 2014בחודש דצמבר  ,2014עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של .(1.5%
יסודותיו של שוק הנדל"ן המסחרי נותרו איתנים :אוכלוסיה גדולה ,מעבר מאיזורים כפריים לערים ,עלייה בהכנסה ועלייה
ברמת החיים .החל משנת  ,2005האסטרטגיה של  KLCלפיתוח פרויקטי נדל"ן מבוססת על מאפיינים של גידול בצמיחה,
ובהתאם לכך פיתחה דירות מגורים בפרויקטים בשליטה משותפת ,קניון מצליח ב Chengdu -וכרגע מפתחת פרויקט
לשימוש מעורב )מרכז קניות ובידור המשולב עם דירות למגורים( ב.Dalian-
בשל הצמיחה ,קיים סיכון כי השוק יהיה חשוף להקמתם של קניונים רבים .לאור הגידול בתחרות פונה  KLCלא רק
למגזר הקמעונאי אלא גם ליחידים בעלי דרישות איכות גבוהות בנוגע למגורים להם מציעה החברה ודירות יוקרה
הממוקמות על קו החוף בקרבת פארק עם יותר מ 2,300-מקומות חניה וחיבור ישיר לקו הרכבת התחתית החדש בעיר.
הערים שבהן יוזמת  KLCאת פרויקטי הנדל"ן שלה נבחרות בקפידה על בסיס פרמטרים ספציפיים ,כגון התפתחות ההכנסה
הפנויה של התושבים לעומת ההכנסה הממוצעת בסין.
למרות זאת ,שוק הנדל"ן הסיני ניצב מול אתגרים ,כתוצאה מהיצע גובר במגזר המגורים ולאחר שרוכשי דירות אימצו גישה
של 'נחכה ונראה' .על מנת להימנע ממיתון חד מדי בשוק הנדל"ן ,נקטה ממשלת סין בסוף חודש ספטמבר  2014בצעדים
להקלה בתנאי המשכנתא עבור רוכשי דירות KLC .עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות הללו ובמידת האפשר מתאימה את
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קצב הפיתוח של פרויקטי הדירות למגורים שלה על מנת להימנע מצבירה של מלאי דירות גדול מדי .נכון ליום  31בדצמבר
 ,2014עמד אחוז הדירות במלאי שהושלמו אך טרם נמכרו על שיעור של ) 9%בהשוואה לשיעור של  6%ביום  31בדצמבר
 .(2013בפרויקט  Europark Dalianבוחנת  KLCאפשרות למכור בניינים שלמים כמקשה אחת כפי שעשתה בבניין A2
בפרויקט בראשית שנת  .2014הבניין כולל  201דירות מסוג  ,(small office home office) SOHOשנמסרו לרוכש ברבעון
הרביעי של שנת  .2014בנוסף ,התאימה  KLCאת אפיון הדירות הנמכרות בפרויקטים ומחירן .למרות פעולות אלו מספר
החוזים שנחתמו בשנת  2014היה נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,שבה נמכר מספר גבוה יחסית של דירות.
במהלך שנת  ,2014החזיקה  50% KLCמקניון  ,Galleria Chengduשנפתח בשנת  ,2010במסגרת תוכנית מימוש הנכסים
של  ,Kardan NVבנסיון לגייס הון לפירעון התחייבויותיה ,נמכרו החזקותיה של  KLCבקניון במהלך חודש דצמבר 2014
לשותף בקניון KLC .צפויה להמשיך להעניק שירותי ניהול לקניון.
בניית קניון  Galleria Dalianכמעט והושלמה .מספר שוכרים השלימו את ההכנות לכניסה לקניון .פתיחת הקניון מתוכננת
להתחיל באופן הדרגתי וצפויה להסתיים במחצית השנייה של שנת  ,2015במקביל לפתיחתה של תחנת הרכבת התחתית
הסמוכה לו ,בעוד שוכרים אחרים מעדיפים לפתוח לאחר הקיץ.
לאחר תאריך המאזן חתמה  KLCעל חוזה השכרה עם חברת  BHGלפתיחת הסופרמרקט בקניון .נכון ליום פרסום
הדוחות ,שיעור של כ 63%-מקניון  Galleria Dalianמושכר מראש והחברה נמצאת במשא ומתן מתקדם עם מספר שוכרים
נוספים .תמהיל השוכרים משקף את היעד של  – Galleria Dalianלהוביל בתחום הקניונים המספקים בידור למשפחה
כאלמנט מרכזי.
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תוצאות מגזר הנדל"ן באסיה
נדל"ן  -אסיה

במליוני אירו

הכנסות ממכירת דירות
דמי ניהול והכנסות אחרות
עלות מכירת דירות ,דמי ניהול והוצאות אחרות ,נטו
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
רווח ממימוש נכסים
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,
נטו
רווח לפני הוצ' מימון ומסים על ההכנסה
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי
מיוחס ל:
בעלי מניות החברה

לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2013
2014
24.0
46.9
5.0
5.1
21.9
47.5
7.1
4.5
8.3
8.9
8.8
8.9
0.1
16.8

לשלושת החודשים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר
2013
2014
24.0
37.7
1.4
1.7
20.3
38.1
5.1
1.3
2.6
3.1
3.6
4.4
0.1
16.8

7.2

14.5

7.2

7.8

28.5
5.4
)(9.3
24.6

22.2
)(0.1
)(3.8
18.3

26.6
2.0
)(8.0
20.6

14.0
0.2
)(3.2
11.0

24.6

18.3

20.6

11.0

נתונים נוספים Kardan Land China -
במליוני אירו

 31בדצמבר,
2014
60.7
181.1
98.1
66.6
470.3
120.7
0.2
)(37.0
305.6

השקעה בחברות בשליטה משותפת
נדל"ן להשקעה בהקמה
מלאי
מזומן והשקעות לזמן קצר
סך הכל נכסים
הלוואות
מקדמות מרוכשי דירות
הלוואה לGTC RE-
סך הכל הון עצמי
במליוני אירו

לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2013
2014
הכנסות ממכירת דירות שנרשמו ברמת
החברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני)*(
רווח גולמי ממכירת דירות
מספר יחידות שנמסרו בתקופה )יח'()**(
מס' יחידות שנמכרו בתקופה )יח'()**(
סך הכל יחידות שנמכרו אך טרם נמסרו
)יח'()***(
הכנסות מדמי שכירות של חברות בשליטה
משותפת )(Chengdu
רווח גולמי מהשכרה
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 31בדצמבר,
2013
105.8
118.1
96.9
26.2
364.7
60.9
5.7
269.5

לשלושת החודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
2013
2014

50.0
14.6
1,730
1,254

79.2
24.3
2,847
2,118

28.1
8.1
1,153
267

38.0
10.8
1,501
516

2,832

3,308

2,832

3,308

8.0
5.1

7.4
4.8

2.4
1.6

2.0
1.4

מכירת דירות )יחידות שנמכרו בתקופה(
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2013
2014
פרויקט המוחזק בשיעור של 100%
Europark Dalian
פרויקטים המוחזקים בשיעור של 50%
Olympic Garden
Suzy
Palm Garden
City Dream
סה"כ

לשלושת החודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
2013
2014

211

64

2

25

550
162
75
256
1,043
1,254

818
540
134
562
2,054
2,118

133
21
38
73
265
267

230
62
24
175
491
516

)*( משקף את חלק החברה.
)**( משקף  ;100%חלקה של  Kardan Land Chinaהינו בשיעור של  ,50%למעט ההחזקה בפרוייקט  Europark Dalianשהינה בשיעור של .100%
כולל את הנתונים של פרויקט . Europark Dalian
)***( משקף רווח גולמי צפוי בסך של  26מליון אירו.
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נדל"ן אסיה
בשנת  2014רשם מגזר הנדל"ן באסיה רווח בסך של  24.6מליון אירו ,בהשוואה לרווח בסך של  18.3מליון אירו בתקופה
המקבילה אשתקד ,עיקר הרווח נרשם ברבעון הרביעי.
תוצאות הפעילות של הקניון ב Chengdu-המוחזק בשיעור של  50%מדווחות תחת הסעיף 'חלק החברה ברווחי חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו'' .הכנסות מדמי ניהול והכנסות אחרות' מתייחסות ל 100%-מפעילויות ניהול
הנכסים של הקניון  Galleria Chengduוההכנסות ממסירת הדירות מתייחסות לפרויקט  Europark Dalianאשר מוצגות
בנפרד.
במהלך שנת  2014תוצאות מגזר נדל"ן אסיה הושפעו מתנודות בשערי חליפין של היואן הסיני כנגד האירו .שערו של המטבע
הסיני ליום  31בדצמבר  2014רשם ייסוף בשיעור של  11.4%בהשוואה ליום  31בדצמבר .2014
בשנת  2014נרשמה עלייה משמעותית בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעקבות מסירתן של  201דירות
בפרויקט  Europark Dalianבהשוואה לסך של  120דירות ברבעון הרביעי של השנה המקבילה אשתקד .ההכנסות מדמי
ניהול והכנסות אחרות היו יציבות בהשוואה לשנה המקבילה אשתקד .יצוין כי למרות מכירתו של חלקנו בקניון Galleria
 KLC ,Chengduצפויה להמשיך ולהעניק שירותי ניהול.
שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות מגורים רשם ירידה לשיעור של  6%בשנת  2014בהשוואה לשיעור של  18%בתקופה
המקבילה אשתקד .הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהשפעת מכירתו של בניין  A2בכללותו לקונה מוסדי במרווח נמוך
יותר בעוד שבשנה המקבילה אשתקד נמסרו הדירות לקונים יחידים .הרווח הגולמי מדמי ניהול רשם ירידה קלה משיעור
של  55%בשנת  2013לשיעור של .53%
הוצאות המכירה והשיווק ,ההנהלה והכלליות רשמו עלייה של  7%בשנת  2014בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר
בשל עלויות ייעוץ חד פעמיות ברבעון הרביעי של שנת  2014ועלויות שיווק גבוהות יותר המיוחסות לפרויקט Europark
.Dalian
בנייתו של קניון  Galleria Dalianמתקדמת בהתאם לתוכנית .נכון להיום שיעור ההשכרה מראש של הקניון עמד על .63%
במהלך שנת  2014הכירה החברה בעליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של  8.9מליון אירו ) 4.4מליון אירו ברבעון הרביעי(,
בדומה לשנה המקבילה אשתקד.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2014רשמה  KLCרווח ממימוש נכסים בשל השלמת מכירת  50%ממניות החברה
המחזיקה בקניון  ,Galleria Chengduאשר כולל סיווג משמעותי של קרנות הון מהפרשי תרגום לרווח והפסד .בשנת 2013
לא נמכרו נכסים מהותיים ב.KLC-
'רווחי החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני' היו נמוכים באופן משמעותי מהתקופה המקבילה אשתקד.
התורם העיקרי לסעיף זה היה הקניון ב ,Chengdu-הקניון רשם עלייה בהכנסות ועליה בשיעור הרווח הגולמי בהשוואה
לשנה המקבילה אשתקד .בנוסף ,במועד המכירה של הקניון נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה.
בשנת  2014נרשמה ירידה בשיעור של  46%בהכנסות שנרשמו ברמת חברות הפרויקט המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
וזאת כתוצאה מירידה בהיקף מסירת דירות .ברבעון הרביעי של שנת  2014נמסרו  949דירות מתוך סך של  1,480דירות
בשנה כולה .שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות בשנת  2014עמד על .(30% :2013) 29%
הכנסות המימון נטו רשמו עלייה בהשוואה לשנה המקבילה אשתקד בעיקר בשל הכנסות מהפרשי שער שנבעו מהתחזקות
היואן הסיני בסך של  4.2מליון אירו בהשוואה להוצאות מימון מהפרשי שער בסך של  1.4מליון אירו בתקופה המקבילה
אשתקד.
הוצאות המס גדלו בסך של  5.5מליון אירו בעיקר בשל מכירתו של חלקה של  KLCבקניון .Galleria Chengdu
מידע נוסף
בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה נרשמה עלייה בשיעור של  53%בהשוואה ליום  31בדצמבר  ,2013המיוחסת במלואה לקניון
בבנייה  ,Galleria Dalianונובעת מהתקדמות הפיתוח ,מעליית ערך ומהתחזקות המטבע הסיני לעומת האירו .נכון ליום 31
בדצמבר  ,2014חלה עלייה ניכרת בסעיף 'הלוואות' בהשוואה לסוף שנת  ,2013בעקבות חתימה על הסכם לקבלת הלוואת
פיתוח נוספת בסך של  400מליון יואן )כ 48-מליון אירו במועד קבלת ההלוואה( לצורך הקמתו של פרויקט Europark
 ,Dalianבחודש פברואר  ,2014אשר נמשכה במלואה במהלך המחצית הראשונה של שנת .2014
בעקבות מסירתו של בניין  201) A2דירות( ברבעון הרביעי של שנת  ,2014וירידה בהיקף המכירות של יחידות בודדות סעיף
מקדמות מרוכשי דירות רשם ירידה נכון ליום  31בדצמבר  ,2014בהשוואה לסוף שנת .2013
הגידול בהון העצמי בשיעור של  13%נובע מהרווח בתקופה וכן מהתחזקות המטבע הסיני לעומת האירו ,אשר קוזזה בחלקה
בשל רכישת מניות שהונפקו במסגרת תכנית אופציות לעובדים.
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תשתיות מים
 ,(TGI) Tahal Group International BVחברת תשתיות המים ,מתמקדת בפיתוח נכסי מים )כגון מפעלים לטיהור מי
שפכים( ובביצוע פרויקטים בתחום המים ברחבי העולם Tahal Projects .מעורבת בפרויקטים בעיקר באפריקה ,מרכז-
מזרח אירופה ,ישראל ודרום אמריקה בעוד  Tahal Assetsפעילה בעיקר בסין דרך חברה מוחזקת KWIG ,אך גם
בטורקיה 75% .ממניות  KWIGנמכרו ברבעון הראשון של שנת .2015
התפתחויות כלליות במגזר תשתיות המים ובתה"ל
חוסר באספקת המים וביטחון תזונתי נחשבים לסיכונים גלובלים בעלי השפעה משמעותית ,אשר סיכונים אלו צפויים לבוא
לידי ביטוי בשנים הבאות לאור קצב הצמיחה כלכלית .איכות המים התדרדרה במידה ניכרת בעת המודרנית בעקבות
הגידול באוכלוסיה והעיור והצמיחה של מעמד הביניים )בעיקר בשווקים מתפתחים( .כיום יש צורך במזון רב יותר ובאיכות
טובה יותר וכן בשיפור התשתיות לאור העובדה כי כ 70%-מסך המים הזמינים בעולם משמשים לצרכים חקלאיים ומאחר
וקיים קשר שאינו ניתן להפרדה לאספקת המזון ,נוצר הצורך לפתח דרכי גישה נוספות וטובות יותר למי השתיה ,כמו כן,
לאלץ את העולם למצוא דרכים חדשות לייצר צמיחה גבוהה תוך שימוש בפחות מים .הדבר דורש שיתוף פעולה בין
הממשלות על מנת לספק את התמיכה הפוליטית והרגולציה ומוסדות פיננסיים על מנת לספק את המימון.
מים הינם משאב מקומי ולכן הפתרונות למחסור במים הם בדרך כלל מקומיים .מומחיות בתחום ההנדסה ומוניטין הם
הכרחיים בשוק פתרונות המים ולכן חסמי הכניסה הינם גבוהים Tahal Projects .מכירה בעובדה כי מלבד פתרונות
הנדסיים באיכות גבוהה ,גם לניהול הפרוייקט ועזרה בהשגת המימון עבורו יש חשיבות רבה ולכן הנושא נכלל במכרזים
אליהם ניגשת .Tahal Projects
 Tahal Projectsמעורבת במספר פרויקטים גדולים באפריקה המתמקדים בעיקר בהשקיה של קרקע חקלאית וכן
בפרויקטים אחרים הכוללים תשתיות מים במדינות מתפתחות שונות.
במהלך שנת  ,2014מרבית הפרויקטים הקיימים התקדמו כמתוכנן .ההנהלה של החברה מקדישה מאמץ רב לזכייה
בפרויקטים חדשים בפלחי השוק העיקריים של  ,Tahalאולם קשה להעריך במדויק באילו מכרזים ניתן יהיה לזכות בשל
ריבוי הגורמים המעורבים .בשנת  2014חתמה  Tahal Projectsעל מספר רב של חוזים לפרויקטים בערך משוער של 210
מליון דולר )מכיוון שרוב הפרויקטים נקובים בדולר ארה"ב ,צבר ההזמנות מדוווח במטבע זה( ליום  31בדצמבר 2014
הסתכם צבר ההזמנות ב Tahal Projects-לסך של  358מליון דולר ארה"ב ,זאת בהשוואה לסך של  320מליון דולר נכון
לסוף שנת  2013כתוצאה מהסכמים חדשים שנחתמו ומהשפעת ההתקדמות של ביצוע הפרויקטים )ולפיכך גם ההכרה
בהכנסות בגינם(.
Tahal Projects
במליוני אירו

ביצוע עבודות
עלות ביצוע עבודות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני ,נטו
רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו
רווח )הפסד( לפני הוצאות מימון ומסים על
ההכנסה
הוצאות מימון ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי )הפסד(
מיוחס ל:
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
בעלי מניות החברה
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תשתיות  -פרויקטים
לשלושת החודשים
לשנה שהסתיימה ביום 31
שהסתיימו ביום  31בדצמבר
בדצמבר
2013
2014
2013
2014
135.9
113.4
22.5
12.2

122.0
105.2
16.8
11.9

37.7
31.6
6.1
3.3

35.6
30.9
4.7
2.9

)(1.0
)(0.2

)(0.1
)(0.9

)(0.2
)(0.5

)(0.1
)(0.3

9.1
)(1.6
)(2.9
4.6

3.9
)(2.4
)(4.1
)(2.6

2.1
)(0.5
)(0.9
0.7

1.4
)(0.4
1.0

0.4
4.2
4.6

0.3
)(2.9
)(2.6

0.1
0.6
0.7

0.1
0.9
1.0

פרמטרים נוספיםTahal Projects -
במליוני אירו
מזומנים ושווי מזומנים
סך הכל נכסים
חוב )נכסים( נטו *
הון עצמי**
הון עצמי **  /נכסים
צבר הזמנות )במיליוני דולר(

 31בדצמבר,
2014
12.9
140.3
)(12.6
37.4
26.7%
358

 31בדצמבר,
2013
7.0
140.9
)(5.5
40.8
28.9%
320

* הלוואות מבנקים בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
** הון עצמי כולל הלוואות בעלים.

בשנת  2014תרמה  Tahal Projectsרווח נקי בסך של  4.2מליון אירו ,בהשוואה להפסד בסך של  2.9מליון אירו בתקופה
המקבילה אשתקד .העלייה ברווח נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות וברווח הגולמי מפרויקטים וכן מהוצאות מס נמוכות יותר.
ההכנסות בשנת  2014רשמו עלייה בשיעור של  11%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעקבות התקדמות מואצת
בפרויקטים קיימים ,בעיקר באפריקה ובמזרח אירופה .במהלך שנת  2014נחתמו מספר חוזים משמעותיים ,ביניהם פרויקט
השקיה חקלאי במזרח אירופה ופרויקט גדול ברוסיה ).(Yakutsk
במהלך שנת  2014עלה הרווח הגולמי לשיעור של  16.6%בהשוואה לשיעור של  13.8%בתקופה המקבילה אשתקד ,בעיקר
בשל ביצוע פרויקטי השקיה חקלאיים בעלי שיעור רווח גבוה יותר .בשנת  2014נרשמה עלייה של  2.5%בהוצאות שיווק,
מכירה ,הנהלה וכלליות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אולם חלה ירידה בשיעור ההוצאות מסך ההכנסות.
בהוצאות המימון נרשמה ירידה בשל שימוש מופחת בקווי אשראי.
בהוצאות המס בשנת  2014נרשמה ירידה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .ירידה זו נבעה מהוצאות מס חד פעמיות
שנרשמו עם מכירת זכויותיה של  Tahalבנכס נדל"ן בתל אביב ברבעון הראשון של שנת  2013בשילוב עם השפעת הסגירה
של חברה בת בפולין.
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תוצאות Tahal Assets
מליוני אירו

הכנסות
עלות המכירות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו
רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות
רווח לפני הוצ' מימון ומסים על ההכנסה
הוצאות מימון ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי )הפסד(
מיוחס ל:
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
בעלי מניות החברה

תשתיות  -נכסים
לשלושת החודשים
לשנה שהסתיימה ביום 31
שהסתיימו ביום  31בדצמבר
בדצמבר
2013
2014
2013
2014
9.6
10.3
31.0
34.4
5.5
6.4
16.1
20.5
4.1
3.9
14.9
13.9
1.8
1.6
6.4
5.8
0.4
)(6.9
1.6
)(4.1
)(3.6
)(6.1

)(0.2
0.2
8.5
)(3.5
)(2.8
2.2

0.3
)(6.9
)(4.3
)(1.1
)(2.0
)(7.4

0.1
2.4
)(1.2
)(0.9
0.3

)(0.4
)(5.7
)(6.1

)(0.9
3.1
2.2

)(0.1
)(7.3
)(7.4

)(0.2
0.5
0.3

פרמטרים נוספיםTahal Assets :
מליוני אירו
מזומנים ושווי מזומנים
סך הכל נכסים
חוב נטו *
הון עצמי**
הון עצמי**  /נכסים

 31בדצמבר,
2014
1.1
180.6
62.2
86.4
47.8%

 31בדצמבר,
2013
7.3
166.6
62.4
84.5
50.7%

* הלוואות מבנקים בניכוי מזומן והשקעות לזמן קצר.
** הון עצמי כולל הלוואות בעלים.

ניתוח תוצאות שנת 2014
תוצאותיה של  Tahal Assetsכוללות בעיקר את תוצאותיה של חברת  KWIGבסין.
בשנת  2014רשמה  Tahal Assetsהפסד בסך של  5.7מליון אירו בהשוואה לרווח בסך של  3.1מליון אירו בתקופה המקבילה
אשתקד .עיקר ההפסד נבע מהפרשה לירידת ערך ולמס בסך של  8.3מליון אירו שנרשמה בגין  KWIGלאור מכירת
ההשקעה .ברבעון הראשון של שנת  2015הושלמה מכירת  75%מ .KWIG-השלמת המכירה צפויה להניב לחברה רווח בסך
של כ 13-מליון אירו ברבעון הראשון של שנת  2015הנובע מסיווג קרנות הון מהפרשי תרגום לרווח והפסד ,כך שהרווח נטו
מהמכירה יעמוד על סך של כ 5-מליון אירו .מכירת  25%הנוספים צפויה להיות מושלמת ברבעון השני של שנת .2015
סך ההכנסות כולל את ההכנסות התפעוליות ממתן שירותי מים ואת השפעת פעילויות פיתוח מתקני המים .בשנת 2014
רשמה  KWIGירידה בשיעור של  6%בהכנסות ממתן שירותים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .הירידה נבעה בעיקר
מירידה בתפוקה באחד ממפעליה ,עיכוב זמני בתפוקה שנבע מעבודות תחזוקה במפעל אחר .יחד עם זאת ,בשל העלייה
בפעילות פיתוח מתקני המים באחד ממתקניה נרשמה עלייה בשיעור של  11%בסך ההכנסות בתקופת הדיווח.
פעילות פיתוח מתקני המים שהתקיימה ברובה ברבעון השני וברבעון הרביעי של שנת  2014היא הסיבה העיקרית לירידה
בשיעור הרווח הגולמי של  Tahal Assetsבשנת  2014לשיעור של  40.2%בהשוואה לשיעור  48.4%בתקופה המקבילה
אשתקד שכן לפעילות פיתוח מתקני מים יש בדרך כלל שיעור רווח גולמי נמוך יותר .הוצאות השיווק ,מכירה ,הנהלה
וכלליות הצטמצמו בשיעור של  9%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בשל שיפור בבקרה על עלויות .בהתחשב ברווחי
האקוויטי ,תוצאות  Tahal Assetsמפעילות שוטפת רשמו יציבות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון היו גבוהות בסך של  0.6מליון אירו בשנת  2014לעומת שנת  2013בה נכלל שערוך בסכום חיובי של אופציה.
מידע נוסף
בהון העצמי של  Tahal Assetsנרשמה עלייה של  1.9מליון אירו בהשוואה ליום  31בדצמבר  2013בעיקר בשל שינוים בשערי
חליפין ,אשר קוזזה בחלקה בשל שינויים בקרן עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.
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מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי
קצב ההתאוששות של רוב מדינות האיחוד האירופי נותר מתון במהלך שנת  .2014מלבד שינויים מקרו כלכליים שטרם
הסתיימו ויישום איטי של רפורמות ,גם חוסר ודאות לגבי המצב הגיאו-פוליטי הכביד על הצמיחה הכלכלית .מרבית
הכלכלנים מגלים אופטימיות זהירה ביחס לשנת  .2015למרות מכשולים משמעותיים לצמיחה ,איתם יש עדיין להתמודד,
מספר גורמים מרמזים על מגמה חיובית :אפקט מושהה של היחלשות היורו ,מדיניות מוניטרית מקלה במדינות מסוימות,
תכנית ההקלות הכמותית של הבנק המרכזי של אירופה ,מגזר בנקאי יציב יותר ומחירי נפט נוכחיים נמוכים.
הכלכלה הבולגרית ,שהושפעה מחוסר יציבות פוליטית ותנודות במגזר הבנקאי ,הצליחה לצמוח בשיעור של  1.4%בשנת
 ,2014בעיקר בזכות צריכה מקומית גבוהה והשקעה ניכרת שבוצעה בכספי האיחוד האירופי .ההכנסה הפנויה הריאלית של
משקי הבית גדלה .כמו כן ,חל שיפור בכוח הקנייה שנתמך על ידי דפלציה שנגרמה משילוב של מספר גורמים :ירידה עולמית
במחירי האנרגיה ,קיצוץ בתעריפי החשמל והבריאות וכן מחירי מזון נמוכים הנובעים מחקלאות פורייה בבולגריה .יש
לציין ,כי בולגריה היא עדיין אחת המדינות העניות באיחוד האירופי בה נרשמת ירידה באוכלוסייה בגיל העבודה עקב
הזדקנות והגירה ,המאטה את הצריכה הפרטית .בתחילת שנת  ,2014חל שיפור באמון משקי הבית במערכת הבנקאית
שהתבטא בלקיחת הלוואות והפקדות של חסכונות .במחצית השנייה של השנה ,הדיונים סביב הבחירות וסגירתו של הבנק
הרביעי בגודלו בבולגריה הובילו להידרדרות חדה האמון באמון משקי הבית ,בפרט במערכת הבנקאות המקומית .על אף
הירידה באמון ,יציבותה של המערכת הפיננסית לא הושפעה מהותית מהאירועים האחרונים .בשנת  2014נרשם גידול של
 16%בפקדונות מחברות בהשוואה לתקופה קודמת אשתקד .מגזר הבנקאות בבולגריה סיים את השנה ברווח גבוה ב27% -
לעומת .2013
 TBI Bankניצל את נזילות השוק ורשם עלייה בפיקדונות בשיעור של  4%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בה נרשמה
העברה של כספי הפיקדונות של יחידים מבנקים תחת פיקוח ציבורי לבנקים אחרים.
בשנת  2014התמ"ג של רומניה צמח בשיעור  ,2.9%שיעור נמוך מעט מהצמיחה בשנת  2013שנבעה מהעלייה בצריכה
הפרטית והיצוא אך מותנה מירידה בהשקעות .בהמשך לצמיחת התמ"ג בשיעור של  1.9%ברבעון השלישי של ) 2014לעומת
הרבעון שקדם לו( ,ברבעון הרביעי חלה ירידה של  0.5%בעקבות החלשות היצוא.
ביקוש הצרכנים ברומניה צפוי להישאר גבוה עקב שיפור בתנאי שוק העבודה ,שכר שצפוי להמשיך לעלות ,שיעור אינפלציה
שצפוי להישאר נמוך והריבית שצפויה לרדת .במהלך שנת  ,2014מדדי האמון ברומניה חזרו לרמות שקדמו למשבר מה
שהוביל לירידה ברמת המינוף של יחידים ותאגידים .בעקבות הקלה בתנאי האשראי ושינויים במדיניות המס חלה עלייה
בהלוואות במטבע מקומי.
תיק ההלוואות של הסניף הרומני של  TBI Bankגדל בשיעור של  16%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר עקב
גידול בתחום ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים .שנת  2014היא השנה המלאה הראשונה בה  TBI Bankגייס פקדונות
ברומניה לאחר שקיבל אישור לביצוע פעולות בנקאיות .הפקדונות מחברות עלו בשיעור  78%והפיקדונות של העסקים
הקטנים והבינוניים עלו כמעט פי  3.5בהשוואה לשנת .2013
אוויס אוקראינה מתמקדת בשירותי ליסינג תפעוליים בעיקר לתאגידים בינלאומיים .המצב הפוליטי באוקראינה ממשיך
להראות סימנים של חוסר יציבות ו TBIF-עוקבת אחר המצב בקפידה הן ביחס לפעילותה של אוויס אוקראינה והן מפאת
כוונתה למכור את החזקותיה בחברה זו.
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תוצאות מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי
במליוני אירו

בנקאות והאשראי הקמעונאי
לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
6.4
8.8
24.4
33.3
0.2
0.7
1.6
2.3
6.6
9.5
26.0
35.6
4.4
7.0
25.2
25.6
0.9
0.7
1.1
2.6
1.3
1.8
)(0.3
7.4
0.1
)(0.3
1.1
-

פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי
הכנסות אחרות
סה"כ הכנסות
עלות מכירות פעילות בנקאית
הוצאות אחרות ,נטו
רווח )הפסד( גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,
נטו
רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות
אחרות ,נטו
ירידת ערך נכסים אחרים
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הוצאות מימון ,נטו
מסים על ההכנסה )הטבת מס(
רווח נקי )הפסד(

0.2

)(2.7

)(0.1

0.4

1.2
8.8
)(0.9
0.3
7.6

)(8.4
)(3.9
)(16.4
)(1.9
)(0.5
)(18.8

0.4
2.4
)(0.4
)(0.1
2.1

)(5.0
)(0.5
)(3.9
)(0.1
)(0.7
)(4.7

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה

7.6

)(18.8

2.1

)(4.7

פרמטרים נוספים KFS -
במליוני אירו
תיק אשראי נטו
מזומן והשקעות לזמן קצר
סך הכל נכסים
פקדונות מלקוחות
סך הכל הון עצמי
היחס בין ההפרשות לסך ההלוואות בסיכון

 31בדצמבר,
2014
152.1
71.0
304.4
189.5
37.8
66%

 31בדצמבר,
2013
137.2
67.3
268.8
149.7
29.2
77%

על אף אי היציבות הפוליטית ובמגזר הפיננסי בבולגריה ,בשנת  2014תרמה  TBIFרווח בסך של  7.6מליון אירו ,בהשוואה
להפסד בסך של  18.8מליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד ,שכלל ירידות ערך בסך של  12מליון אירו.
בשנת  2014נרשמה עלייה בהכנסות בשיעור של  37%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעקבות המשך הגידול בתיקי
האשראי ועלייה באיכותם )כתוצאה מכך ,נרשמו פחות הפרשות המנוכות משורת ההכנסות( .ברבעון השלישי של שנת 2014
לאחר התדרדרות במצבו הפיננסי של  VAB Bankנרשמה ירידת ערך של הלוואה בסך של  2.8מליון אירו ,שקוזזה משורת
ההכנסות.
לאחר ש TBIF-נקטה צעדים לניהול נזילות היתר של הבנק ,בפרט בבולגריה ,על ידי הפחתת שיעור הריבית על הפקדונות וכן
כתוצאה מהמשבר הבנקאי אשר נוצר ,בין היתר ,מירידה בפיקדונות בחציון הראשון של שנת  ,2014ההכנסות בשנת 2014
שיקפו הוצאות ריבית נמוכות משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת  2014נרשמה ירידה נוספת בעלויות של הפעילויות הבנקאות והאשראי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,אשר,
ביחד עם העלייה בהכנסות הובילו לרווח גולמי בסך של  7.4מליון אירו בהשוואה להפסד הגולמי בתקופה המקבילה
אשתקד .ברבעון הרביעי של שנת  2014לעומת זאת חל גידול בהוצאות הבנקאיות לאור מאמץ שיווקי בתקופת החגים בסוף
השנה האזרחית .רווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני )אוויס אוקראינה( הסתכמו לסך של  0.1מליון אירו
לאור נסיבות השוק המאתגרות .בשורת רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו נרשמה הכנסה מגביית חובות
אבודים בהשוואה לירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד .בהוצאות המימון נטו
נרשמה ירידה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אשר נבעה בעיקר מהפרשי שער.
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אחרים
אחרים

במליוני אירו

הוצאות הנה"כ ואחרות
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( מפעילות נמשכת
רווח )הפסד( מפעילות מופסקת ,נטו
רווח נקי )הפסד(
מיוחס ל:
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
בעלי מניות החברה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
5.8
6.1

לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר
2013
2014
1.9
2.2

)(0.1
)(19.0
)(0.4
)(25.6
)(25.6

0.8
)(37.7
)(3.2
)(45.9
)(75.2
)(121.1

0.2
2.5
0.5
0.5

0.3
)(4.5
0.1
)(6.0
3.5
)(2.5

)(25.6
)(25.6

)(20.0
)(101.1
)(121.1

0.5
0.5

)(2.5
)(2.5

כללי
ההוצאות שנכללו ב'-הפסד מפעילות נמשכת' כוללות את הוצאות המטה ,המימון והמסים של  Kardan NVו.GTC RE-
הוצאות מימון )נטו(
בשנת  2014נרשמה ירידה בהוצאות המימון בהשוואה לשנת  .2013הירידה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מפירעון של
הלוואות ותשלום של אג"ח במהלך השנה ,וכן מהפרשי שער ומדד בסך של  3.8מליון אירו )ברבעון הרביעי של שנת – 2014
הכנסה בסך של  6.2מליון אירו( .בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות מימון בסך של  10מליון אירו מהפרשי שער
ומדד על אגרות החוב השקליות של החברה )ברבעון הרביעי של שנת  – 2013הכנסה בסך של  1.4מליון אירו(.
יצוין בנוסף כי צד הנכסים של החברה מושפע בעיקר משער היואן הסיני בעוד שצד ההתחייבויות מושפע בעיקר משער
השקל .שינויים ביואן ברובם נרשמים כתנועה הונית בעוד ששינויים בשער השקל נרשמים ברובם בדוח רווח והפסד.
תחזית לשנת 2015
Kardan NV
הנהלת  Kardan NVממשיכה להתמקד בשיפור תוצאותיהם וערכם של המגזרים השונים; בנוסף מתמקדת הנהלת הקבוצה
ביצירת מזומנים מפעילותה השוטפת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי איגרות החוב ולבנקים; ברבעון הראשון של שנת
 2015צופה החברה להכיר ברווח מהשלמת מכירתה של  .KWIGבהתבסס על שערי החליפין של השקל במועד פרסום הדוח,
צופה החברה כי תכיר במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015בהוצאת מימון משמעותית מאחר ואגרות החוב שלה נקובות
בשקל .בנוסף ,צופה החברה כי תכיר בתנועה חיובית ברווח הכולל האחר הנובעת מהתחזקות המטבע הסיני לעומת האירו
מאחר וחלק גדול מנכסי החברה נקוב ב.RMB-
ההנהלה מחויבת הן לגידול אורגני של העסקים הקיימים של  Kardan NVוהן לחיזוק מצבה הכספי .תחזית תזרים
המזומנים לשנתיים הקרובות הכוללת את ההנחות ששימשו את החברה וביאורים נוספים מוצגת בהמשך דוח הדירקטוריון.
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הגבלת אחריות
דבר הנהלת  Kardan NVכולל מידע והצהרות צופות פני עתיד ,לדוגמה ,בנוגע למצב הכספי ,לתוצאות הפעילות ,לעסקי
התאגיד  ,תחזיות עסקיות ולחשיפות אפשריות לסיכוני שוק של  .Kardan N.Vושל קבוצת החברות שלה )להלן בסעיף
זה " -קבוצת קרדן"( .כל ההצהרות ,מלבד הצהרות שנוגעות לעובדות מן העבר ,הינן הצהרות צופות פני עתיד או עשויות
להיחשב להצהרות צופות פני עתיד )לרבות "הצהרות צופות פני עתיד" כהגדרתן על פי חוקי ניירות הערך בישראל(.
הצהרות צופות פני עתיד הינן הצהרות על ציפיות לעתיד אשר מבוססות על הציפיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה
ואשר כרוכות בסיכונים ידועים וגורמי אי ודאות ,ידועים או בלתי ידועים ,אשר עלולים כולם לגרום לכך שהתוצאות
בפועל ,הביצועים או האירועים השונים ,יהיו שונים באופן מהותי ,מאלה שהוצגו בהצהרות אלה ,או אשר משתמעים מהן.
אפשר לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלה על פי השימוש בביטויים או מטבעות לשון כגון "צופים"" ,מאמינים"" ,יכול
להיות"" ,מעריכים"" ,משערים"" ,מתכוונים"" ,עשויים"" ,מתכננים"" ,מטרות"" ,תחזית"" ,קרוב לוודאי"" ,על פי
החזוי"" ,רוצים"" ,מבקשים"" ,נקבעו כיעד"" ,סיכונים"" ,מטרות"" ,צריך" וביטויים ומטבעות לשון דומים אחרים.
מגוון של גורמים ,אשר רבים מהם חורגים משליטתה של קבוצת קרדן ,משפיעים על הפעילות שלנו ,על ביצועינו ,על
האסטרטגיה העסקית שלנו ועל התוצאות ,וגורמים אלה עלולים לגרום לכך כי התוצאות ,הביצועים או ההישגים בפועל
של קבוצת קרדן יהיו שונים באופן מהותי מכל תוצאות ,ביצועים או הישגים עתידיים אשר מתוארים בהצהרות צופות פני
עתיד אלה או משתמעים מהן .גורמי אי ודאות פרטניים אשר עלולים להתפתח בקשר לקבוצת קרדן ,כוללים או עלולים
לצמוח ,בין השאר ,אך מבלי שסדר מניינם יצביע על סדר החשיבות שלהם ,את הגורמים הבאים (i) ,בשל תלות במימון
חיצוני בצירוף סיכון של נגישות לא מספקת להון אשר מהווה מקור איום על יכולת הצמיחה של הקבוצה ,על ביצוע
התוכנית העסקית שלה ,ועל ייצור תשואה כספית בעתיד (ii) ,בשל הריכוז של עסקיה של החברה במרכז  -מזרח אירופה
ובסין ,מה שגורם לכך שקבוצת קרדן חשופה במיוחד לשווקים אלה (iii) ,בשל סיכונים אשר קשורים לשוקי ההון עקב
הרישום למסחר של קרדן (iv) ,בשל היותה של קרדן ארגון מבוזר אשר מורכב ממספר גדול של גופים אשר פזורים על פני
מקומות גיאוגרפיים שונים בשווקים מתעוררים ,דבר שחושף את קבוצת קרדן לסיכונים של תרמית או מעשים לא חוקיים
מצד מנהלים ,עובדים ,לקוחות ,ספקים וצדדים שלישיים ,אשר עלולים לחשוף את הארגון לקנסות ,עיצומים והפסד או
אובדן של לקוחות ,רווחים ומוניטין ,וכו' ,ועלול להשפיע לרעה על יכולתה של קרדן להשיג את יעדיה ,ו  (v) -בשל כל
גורמי הסיכון אשר פורטו ב"דוח התקופתי לשנת  "2014אשר עומד להתפרסם על ידי  Kardan N.Vבישראל ביום 27
במרס  2014בצירוף הודעה זו לתקשורת ,ואשר אפשר לעיין בו גם באתר האינטרנט של קרדן .מידע מפורט יותר על אחדים
מגורמי סיכון אלה אפשר למצוא בדוח השנתי האחרון של  .Kardan N.Vהיה ואחד או יותר מגורמי סיכון או אי ודאות
אלה יתממשו ,או היה ויתברר כי אחת או יותר מהנחות היסוד היו לא נכונות ,אזי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות
מהותית מהתוצאות כפי שתוארו במסגרת ההצהרות צופות פני העתיד הרלוונטיות כצפויות ,חזויות ,מיועדות ,מתוכננות,
משוערות ,מקוות ,מוערכות או על פי אומדנים . Kardan N.V.אינה מתכוונת ליטול ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות
לשנות או לעדכן את ההצהרות צופות פני העתיד לאור התפתחויות שתהינה שונות מאלה שנחזו.
למידע נוסף ניתן לפנות אל:

Caroline Vogelzang
Director Investor Relations
Office +31 (0)20 305 0010
Vogelzang@kardan.nl
www.kardan.nl

דוח זה כולל מידע רגולטורי ) (gereglementeerde informatieכהגדרתו בחוק הפיקוח הפיננסי של הולנד
).(Wet op het financieel toezicht
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1.1

אירועים עיקריים בתקופה
Kardan NV

 למידע בדבר הסכמות נוספות שנחתמו בחודש ינואר  2014עם נציגי מחזיקי אגרות החוב ,ראה סעיף  2.3להלן.
 בחודש יוני  2014הגישה  Kardan NVטיוטת תשקיף מדף לרשות לניירות ערך בישראל .תשקיף מדף מאפשר את הנפקתם
של ניירות הערך המתוארים בו בבורסה לניירות ערך בתל אביב במועדים שונים בטווח זמן של עד  3שנים באופן מהיר
יותר .ביום  25בנובמבר  2014פורסם תשקיף המדף כאמור .תשקיף המדף כאמור אינו כולל גיוס מיידי של החברה.
 בחודש יולי  ,2014אישררה חברת הדירוג מעלות ) (S&Pאת דירוג החברה ואגרות החוב שלה מחודש אוגוסט  2013ברמה
של ’ ‘ilBתחזית דירוג שלילית.
בחודש ספטמבר  2014הורידה מעלות את דירוג החברה ואגרות החוב שלה לרמה של ' 'ilCCתחזית דירוג שלילית מאחר
והחברה טרם גייסה מקורות לפרעון חובותיה בטווח הזמן הקצר ומאחר ובדוחותיה הכספיים ליום  30ביוני  2014נכללה
הערת 'עסק חי'.
 בחודש ספטמבר  2014אישר דירקטוריון החברה להענות לבקשת נציגי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א' וב'( והנאמנים של
אגרות החוב ולנהל דיונים לבחינת אפשרויות להגעה להסכם עם מחזיקי אגרות החוב בנוגע לדחייה של תשלומי אגרות
החוב ,תוך תשלום החוב במלואו.
במהלך הדיונים הציגה החברה למחזיקי אגרות החוב את המתווה הראשוני שעיקרו דחייה של התשלומים הקרובים.
בנוסף כללה החברה במתווה עלייה בשיעור הריבית והקצאה של מניות החברה .החברה הבהירה כי מדובר במתווה
עקרוני בלבד בו עשויים לחול שינויים מהותיים .למידע נוסף ראה סעיף  1.2וסעיף  2.1.3להלן.
 בחודש אוקטובר  ,2014כחלק מהדיונים עם נציגי מחזיקי אגרות החוב של חתמה החברה החברה על מכתב התחייבות
כלפי הנאמנים לתקופת הדיונים בו התחייבה החברה למתן מידע לנאמנים ולהמנע מביצוע פעולות מסויימות ובהן
עסקאות עם בעלי השליטה וקרוביהם וביצוע של 'חלוקה' )כפי שמונח זה מוגדר בחוק החברות (1999 ,וכן לתת הודעה
מראש לנאמנים  21יום לפני ביצוע של פעולות או עסקאות מסויימות המפורטות במכתב.
 בחודש דצמבר  2014הציע דירקטוריון החברה למחזיקי אגרות החוב הסכם עקרונות הנוגע להסדר החוב לאחר שזה
הוסכם במו"מ עם הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב .הסכם העקרונות כולל שני שלבים:
 (1הצעה לתיקון מיידי לשטרות הנאמנות סדרות א' וב' ,הכולל דחייה של תשלומי הקרן והרבית עבור שתי הסדרות
מחודש פברואר  ,2015לחודש אוגוסט ) 2015להלן':התיקון המיידי'(.
 (2החברה ,הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ,בתוך  90ימים לאחר קבלת האישור של מחזיקי אגרות החוב ,ינסחו שטרות
נאמנות מתוקנים על פי הסכם העקרונות ,אשר ידחו את רוב תשלומי הקרן של אגרות החוב ב 24-חודשים תחת
מגבלות ותנאים מסויימים.
התיקון המיידי היה צריך להיות מאושר על ידי שתי אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרות א' וב'( לפני ה 31-בדצמבר
) 2014ברוב של .(75%
ביום  30בדצמבר  ,2014החליט דירקטוריון החברה לדחות את המועד לאישור התיקון המיידי ליום  6ינואר ,2015
לבקשת הנאמנים .ביום  6בינואר  ,2015הודיעה החברה כי שתי אסיפות מחזיקי אגרות חוב )סדרות א' וב'( אישרו את
התיקון המיידי .כמו כן ,אישרו לנאמנים לנהל משא ומתן עם החברה על מנת להגיע להסדר סופי שיתבסס על הסדר
העקרונות.
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נדל"ן )(GTC


בחודש ינואר  ,2014חתמה חברת  GTC REעל הסכם אשראי מפורט עם בנק להלוואה בסך של  33מליון אירו.
ההלוואה שימשה את החברה לפירעון תשלומים לבעלי אגרות החוב בחודש פברואר  ,2014יחד עם סכומים נוספים.
האשראי נשא ריבית בשיעור של ליבור )אירו לשישה חודשים( ) 5.5% +בכפוף להתאמות(.
להבטחת האשראי ,שיעבדה החברה לטובת הבנק את מניותיה והלוואות הבעלים שלה בחברות  KFSו TGI -עד
למועד פרעון תשלומי האג"ח בחודש פברואר  GTC RE .2015שיעבדה  51%ממניות ) KLCבהתאם למגבלות
שסוכמו עם מחזיקי האג"ח של החברה( .לאחר תשלום פברואר  2015של אגרות החוב הייתה החברה אמורה לשעבד
את יתרת מניות  KLCלטובת הבנק .הסכם המימון כולל התניות פיננסיות מקובלות .במועד חתימת הסכם המימון
המפורט ,פרעה  GTC REלבנק חוב קודם בהיקף של כ 8 -מליון אירו .בחודש דצמבר  2014פרעה החברה קרן בסך
של  28מליון אירו במזומנים שנבעו ממכירת קניון  Galleria Chengduובחודש פברואר  2015פרעה החברה סך של 5
מליון אירו במזומנים שנבעו ממכירת  .TBI Creditלאחר הפירעון הוסרו כלל השעבודים לעיל.



בחודש פברואר  2014חתמה  ,Kardan Land Dalianחברת בת של  KLCעל הסכם עם סינדיקט של שני בנקים בסין
לקבלת הלוואה נוספת בסך של  400מליון ) RMBכ 48-מליון אירו באותה עת( לטובת פרויקט .Europark Dalian
טרם החתימה על הסכם ההלוואה ל Kardan Land Dalian-נלקחה הלוואה בסך של  500מליון  RMBמאחד
הבנקים בסינדיקט כך שהיקף הלוואה מסתכם לסך של  900מליון  .RMBההלוואה החדשה תוחזר בשלושה
תשלומים במהלך תקופה של  3שנים ושבעה חודשים עד לחודש ספטמבר  2017ומהווה אשראי בר דיווח.



בחודש אפריל  2014חתמה חברת ) Kardan Land Dalianלהלן":חברת הפרויקט"( ,חברה בת בבעלות מלאה של
 ,Kardan Land China Ltd.המקימה ומנהלת את פרויקט הנדל"ן  Europark Dalianבעיר  Dalianשבסין )להלן:
"הפרויקט"( ,על מכתב כוונות עם משקיע סיני ,למכירת בניין המשרדים  A2שבפרויקט ,הכולל  201יחידות דיור
)' ('SOHOוכן  100מקומות חניה בתמורה לסך כולל של  334מליון ) RMBכ 39 -מליון אירו באותה עת( .התמורה
שולמה ב 3-שלבים 10% :באפריל  2014לאחר החתימה על מכתב הכוונות 60% ,ביוני  ,2014היתרה ) (30%שולמה
עם מסירתו של הבניין ברבעון הרביעי של שנת  .2014התמורה צפוייה לשמש את חברת הפרויקט להשלמתו.



בחודש דצמבר  2014חתמה חברת בת של  KLCעל הסכם למכירת  50%ממניות פרויקט Kardan Land Chengdu
 (HK) Ltd.לבעל המניות השני בפרויקט  BR Spicy (B.V.I) Ltd.בתמורה לסך של כ 555-מיליון ) RMBכ72.6-
מליון אירו באותה עת( )"התמורה"( .התמורה משקפת את שווי הקניון  Galleria Chengduבסך  1,254מליון RMB
)כ 164-מליון אירו באותה עת( ,בניכוי הלוואה מבנק ויתרת הנכסים והתחייבויות של Kardan Land Chengdu
 (HK) Ltd.ליום  30באוקטובר  .2014מועד השלמת העסקה התרחש בחודש דצמבר  2014עם קבלת התמורה
הסופית של כ 90.8-מליון דולר )כ 74.2-מליון אירו( ,מתוכם כ 30-מליון אירו הועברו ל GTC RE-לצורך פירעון
הלוואה בנקאית .התמורה נטו של העסקה ,לאחר ניכוי הוצאות ומסים ,צפויה להיות כ  65-מליון אירו .תוצאות
העסקה בדוחות החברה הסתכמו לרווח נקי בסך של כ 11-מליון אירו ,לאחר הוצאות מס .כמו כן ,סוכם כי KLC
תמשיך לנהל את קניון .Galleria Chengdu

תשתיות מים )(TGI


בחודש מרס  2014חתמה  Tahal Projectsעל הסכם לביצוע עבודות תכנון ,רכש ,הקמה ומתן שירותי ייעוץ וניהול
עבור לקוח בקשר עם פרויקט שיוזם הלקוח במדינה מזרח אירופאית .הפרויקט כולל פיתוח של שטחי חקלאות
גדולים וצפוי להימשך כ 4-שנים .תמורת החוזה צפוייה להסתכם לסך של  62מליון אירו שישולמו לTahal Projects-
במהלך הפרויקט .ההסכם ניתן להארכה לשנים נוספות בתשלום נוסף .מקדמה בסך של  10%מההסכם התקבלה
בחודש מאי .2014



בחודש דצמבר  2014חתמה ) Tahal Consulting Engineers Ltd.להלן':תהל'( על הסכם לתכנון ובנייה של מתקן
לטיפול במים ומערכת שאיבה בעיר  ,Yakutskרוסיה )להלן' :הפרויקט'( .סך התמורה מהפרויקט היא כ 67-מיליון
דולר )כולל מע"מ( )כ 55-מיליון יורו( ,אשר ישולמו לאורך הזמן הצפוי של בניית הפרויקט )כ 40-חודשים( .מקדמה
של  15%מהתמורה שולמה לתהל לאחר חתימת ההסכם בחודש פברואר  .2015מרבית המימון לפרויקט ניתן על ידי
 European Bank of Reconstruction and Developmentוהיתרה מומנה על ידי .Republic of Yakutsk
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שירותים פיננסיים )(KFS


בחודש אוקטובר  ,TBIF ,2014חתמה על הסכם למכירת מניותיה בחברה המחזיקה תיק נכסי אשראי ופעילות לא
פיננסית נוספת בתמורה לסך של  8.9מליון אירו ,בתוספות מסויימות שעשויות להגיע לסך של מליון אירו ,כפי
שמצויין בהסכם .בתוספות אלו נכלל הרווח של החברה הנמכרת החל מיום  1ביולי  2014עד למועד הסגירה .השלמת
העסקה הושלמה לאחר תאריך המאזן בחודש פברואר  ,2015במועד זה קיבלה  TBIFסך של  10מליון אירו .לאחר
קבלת התמורה ,פרעה החברה הלוואה לבנק דיסקונט בסך של  5מליון אירו .החברה צופה להכיר ברווח שהיקפו
תלוי בהתאמות למחיר המכירה וכיום נאמד בסך של כמליון אירו.



ביום  21בנובמבר  2014נודע ל TBIF -מהודעה לעיתונות של הבנק המרכזי של אוקראינה ,כי הבנק המרכזי של
אוקראינה הכריז על חדלות פרעון של  VAB Bankהאוקראיני והורה על מינוי מנהל מיוחד לבנק לאור אי עמידה של
הבנק בתוכנית לחיזוק הונו העצמי .ל VAB Bank -חוב נחות ל TBIF-אשר מועד פרעונו היה ב 15-בדצמבר .2014
כתוצאה מכך ,החליטה החברה להפריש את יתרת החוב של  VAB Bankל TBIF -בסך של כ 2.8-מיליוני אירו
)לאחר הפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בסך של כ 2.1-מליון אירו( ברבעון השלישי של .2014

 1.2אירועים לאחר תאריך המאזן



בחודש ינואר  ,2015הורידה מעלות ) (Standard & Poor’s Maalotאת הדירוג של  Kardan NVושל איגרות החוב
סדרה א' וסדרה ב' ,לדירוג ’ ‘Dמדירוג ’ .‘ilCCהורדת הדירוג נבעה מאישור ההסכם בין בעלי האג"ח לבין החברה
הכולל שינויים ללוחות הסילוקין המקוריים של אג"ח סדרה א' וסדרה ב' .על פי ההסכם שאושר על ידי אסיפת בעלי
האג"ח של  ,Kardan NVתשלומי קרן וריבית בסך כולל של מעל ל 100-מליון אירו שהיו אמורים להיות משולמים
בחודש פברואר  ,2015נדחו לחודש אוגוסט  .2015יום לאחר הדיווח הנ"ל ,הודיעה מעלות כי העלתה את דירוג
החברה ואגרות החוב שלה ל , ‘ilCCC’-לאחר שלקחה בחשבון כי הנהלת החברה ונושי החברה סיכמו כי ימשיכו
לנהל משא ומתן עד לסוף הרבעון הראשון של שנת  ,2015שעניינו תיקון שטרי הנאמנות של אגרות החוב סדרה א' וב'
כך שישקפו באופן מלא את עקרונות ההסדר ,לרבות דחיית מרבית תשלומי הקרן ב 24-חודשים בכפוף לתנאים
והגבלות מסוימות.



בחודש ינואר  ,2015חתמה חברת  ,Tahal Group Assets B.Vחברה נכדה ,אשר  Kardan NVמחזיקה בעקיפין
בשיעור של כ 98%-ממניותיה ,על הסכם עם  ,China Gezhouba Group Investment Holding Co.Ltdלמכירת
כלל החזקותיה ) (100%בחברה הבת .Kardan Water International Group Ltd. (‘KWIG’) ,העסקה תבוצע בשני
שלבים :השלב הראשון הושלם בחודש פברואר  .2015במסגרת שלב זה ,שילמה הרוכשת  75%מהתמורה וכן ופרעה
את כל היתרה הבלתי מסולקת של הלוואות הבעלים .השלב השני של העסקה ) (25%עתיד להתקיים לא יאוחר מיום
 30ליוני  .2015בתמורה למניות  KWIGתשלם הרוכשת ל TGA-סך של כ 101-מליון דולר ובנוסף תפרע את כל
הלוואות הבעלים שהועמדו ל KWIG-ע"י חברות בקבוצת  ,Kardan NVבסך כולל של כ 48-מליון דולר .העסקה
למכירת  KWIGליום  31בדצמבר לא הייתה צפוייה ברמה גבוהה ולכן לא הוצגה ההשקעה ב KWIG-כמוחזקת
למכירה ותוצאותיה לא הוצגו כפעילות מופסקת .בעקבות השלמת העסקה ,צפויה החברה להכיר ברווח בסך של כ-
 13מליון אירו ברבעון הראשון של שנת .2015



ביום  15במרס  2015הודיעה החברה כי בכוונתה לבצע פירעון מוקדם של ריבית וקרן של אגרות חוב מסדרה א' ו-ב'
ביום  31במרס  .2015החברה תבצע פירעון מוקדם של ריבית בסך של כ 4.3-מליוני אירו בגין סדרה א' וכ 14.1-מליוני
אירו בגין סדרה ב' .בנוסף החברה תבצע פירעון מוקדם של קרן בסך של כ 3.3-מליון אירו בגין סדרה א' )כ3.69%-
מיתרת הסדרה( וכ 3.4-מליון אירו בגין סדרה ב' )כ 1.23%-מיתרת הסדרה( .סכום הפירעון מסתכם לסך של כ25.1-
מליון אירו.



ביום  6במרס  2015פרעה  TGIבפירעון מוקדם את קרן ההלוואה והרבית צבורה על הלוואת  ,FIMIכתוצאה
מהפירעון המוקדם צפויה  TGIלרשום ברבעון הראשון של שנת  2015הוצאות מימון של כ 2.5-מליון אירו.
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 1.3שווי ההשקעות המהותיות בספרי Kardan N.V
להלן טבלה המרכזת את הערך הרשום בספרי  Kardan NVבגין החברות המוחזקות בקבוצה נכון ליום  31בדצמבר 2014
וכן ליום  31בדצמבר ) 2013במליון אירו(:
החברה
המחזיקה

החברה הבת

שיעור
ההחזקה
בחברה
הבת

הון עצמי
מאוחד

הון עצמי
המיוחס
לבעלי
מניות
החברה

התאמות
ברמת
Kardan
NV

Kardan
NV

GTC RE
KFS
TGI
Emerging
Investments
(*)XII

100%
100%
98.43%

293.7
37.8
102.9

293.2
37.8
102.1

4.2
)(2.7

100%

22.3

22.3

-

החברה
המחזיקה

החברה הבת

GTC RE

Kardan
Land China

החברה
המחזיקה

החברה הבת

KFS

TBIF

100%

החברה הבת

שיעור
ההחזקה
בחברה
הבת

החברה
המחזיקה

TGI

Tahal Group
Assets B.V.
Tahal Group
B.V.

סך הכל
השקעה
במניות
החברה
בספרי
Kardan
NV
31.12.14
297.4
37.8
99.4

הלוואות בעלים
לחברה
)מהחברה(
כנגד Emerging
Investments
*XII

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.14

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.13

)(19.1
41.5
-

278.3
79.3
99.4

293.7
71.4
97.9

-

22.3

124.2

22.3

שיעור
ההחזקה
בחברה
הבת

הון
עצמי
מאוחד

הון
עצמי
המיוחס
לבעלי
מניות
החברה

התאמות
ברמת
GTC
(***)RE

סך הכל השקעה במניות
החברה בספרי GTC
RE
31.12.14

הלוואות
בעלים
לחברה
)מהחברה(
**

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.14

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.13

100%

305.6

305.6

3.4

309.0

)(37.0

272

269.5

שיעור
ההחזקה
בחברה
הבת

הון
עצמי
מאוחד

הון
עצמי
המיוחס
לבעלי
מניות
החברה

התאמות
ברמת
KFS

סך הכל השקעה במניות
החברה בספרי KFS
31.12.14

66.2

66.2

-

66.2

הון
עצמי
מאוחד

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.14

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.13

הלוואות
בעלים
לחברה

-

66.2

71.4

הלוואות
בעלים
לחברה

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.14

סך הכל
השקעה
בספרים
31.12.13

86.4

84.5

37.4

41.0

הון
עצמי
המיוחס
לבעלי
מניות
החברה

התאמות
ברמת
TGI

סך הכל השקעה
במניות החברה בספרי
TGI
31.12.14

100%

21.0

22.4

-

22.4

64.0

100%

23.7

21.5

-

21.5

15.9

)*( בחודש אוקטובר  2012המחתה החברה את הלוואות הבעלים שניתנו לחברות הבת שלה לחברת Emerging
) Investments XIIחברת בת בבעלות מלאה( כנגד הנפקת הון .ההלוואות שניתנו )נתקבלו( הינן לטווח ארוך ונפרעות כתלות
במימוש נכסים.
 Emerging Investment XIIמחזיקה באגרות חוב של החברה ,לפי הפירוט הנ"ל:
ערך נקוב

סדרה א'
סדרה ב'
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219,678,897
144,457,732

ערך התחייבותי
ריבית
)כולל
והפרשי הצמדה(
במליון אירו
58.4
38.6

החברה נתנה הלוואה ל Emerging Investments XII-שזהה בתנאיה לתנאי אגרות החוב על מנת שזו תרכוש את אגרות
החוב בשנים קודמות .בכוונת החברה לסלק את ההלוואה ואגרות החוב בסילוק נטו ,בהתאם מציגה החברה את ההלוואה
ואגרות החוב בנטו.
)**( הלוואה זו הינה הלוואה בעלת מאפיינים הוניים וצפויה להיות מופחתת מהונה של .KLC
)***(  GTC REמחזיקה ב 53,333,333 -ע.נ אג"ח א' של החברה להן ערך התחייבותי בסך של כ 14.2-מליון אירו.

 1.4המצב הפיננסי של קבוצת  Kardan NVנכון ליום  31בדצמבר 2014
חוב נטו

1

להלן פירוט ההתחייבויות הפיננסיות נטו )לא במאוחד( ב Kardan NV -ובחברות בנות שלה נכון ליום  31בדצמבר 2014
)במליון אירו(:
החברה

חוב פיננסי נטו

* Kardan NV/GTC RE/Emerging Investments XII

התחייבויות:
אג"ח
הלוואות מבנקים

KFS/TBIF

TGI

)(352.5
)(5.1

נכסים:
הלוואות לKFS -
מזומנים והשקעות לזמן קצר

41.5
1.4

חוב פיננסי נטו

)(314.7

התחייבויות:
הלוואה מחברת אם

)(41.5

נכסים:
מזומנים והשקעות לזמן קצר
הלוואות לאחרים
חייבים והלוואות לחברות בנות

5.4
11.0
16.2

חוב פיננסי נטו

)(8.9

התחייבויות:
הלוואה
)כולל התחייבות בגין אופציות(
נכסים:
מזומן והשקעות לזמן קצר

0.1

חוב פיננסי נטו

)(18.5

)(18.6

)*(  Emerging Investments XIIהינה חברה בת בבעלות מלאה של  .Kardan NVברבעון הרביעי של שנת  ,2012קרדן המחתה את כל ההלוואות
שהעמידה לחברות הבנות שלה לחברת  .Emerging Investments XIIבנוסף ,מרבית אגרות החוב שנרכשו מחדש מוחזקות על ידי חברת Emerging
.Investments XII

 1חוב נטו כולל הלוואות נושאות ריבית ואגרות חוב ,בניכוי מזומנים ושווי מזומנים וחייבים נושאי ריבית.
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 1.5ניהול סיכונים
 Kardan NVפועלת בארבעה מגזרי פעילות ומתמקדת בשלוש חטיבות :נדל"ן ) ,(GTC REשירותים פיננסיים )(KFS
ותשתיות )מים( ) .(Tahalכל מגזר מנוהל ע"י דירקטור מנהל או ע"י מועצת מנהלים ,אשר אחראים על ניהול הסיכונים.
בנוסף ,לכל חברה תפעולית יש מנהל בכיר האחראי על ניהול הסיכונים שלה .מר גיא אליאס ,סמנכ"ל הפיתוח העסקי של
החברה ,הינו האחראי על הסיכונים של ) Kardan NVלפירוט קורות החיים של מר גיא אליאס ראה פרק ד' בדוח התקופתי
לשנת .(2014
הדו"ח התקופתי לשנת  2014מתאר את הסיכונים העיקריים הקשורים לאסטרטגיה של  Kardan NVכגון זמינות ההון
וסיכוני שוק ,סיכוני ריבית וסיכוני מטבע .יש לראות את תיאור הסיכונים האמור כמוכלל ומצוטט מחדש בדו"ח זה על דרך
ההפניה.
האסטרטגיה של  Kardan NVהיא להתמקד בשווקים מתפתחים .שווקים מתפתחים מטבעם מתאפיינים בחוסר יציבות
וחשופים לסיכונים שנובעים משינויים בלתי צפויים שעלולים להתרחש בשווקים אלו כגון שינויים פוליטיים ,מדיניים,
רגולטורים ,משפטיים וכלכליים .במקרים שבהם קיימת סתירה בין ניהול סיכוני שוק כלכליים לבין חשיפות חשבונאיות
החברה מעדיפה את ניהול הסיכונים הכלכליים על פני החשיפות החשבונאיות.
התפתחויות וזעזועים בשווקים העולמיים בכלל ,ובסין ובאירופה בפרט ,עלולים להשפיע על נזילותה של  ,Kardan NVההון
העצמי והנכסים שלה ,יכולתה לממש את נכסיה ,מצב עסקיה )ובכלל זה על הביקוש לנכסיה( ,יכולתה לחלק דיבידנדים ועל
יכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי המימון.
קשר רציף נשמר בין המנכ"ל וההנהלה הפעילה להנהלה של החברות המוחזקות על ידה ,אשר כולל דיון בנושא ניהול
סיכונים ,ההתפתחויות האחרונות והציפיות לעתיד באשר לשווקים הרלוונטיים וכן בנושא עמידותה הפיננסית של הקבוצה.
הסיכונים הבאים מהווים חלק מהסיכונים העיקריים .למידע מפורט יותר בנוגע לסיכונים אשר אליהם חשופה Kardan
 ,NVראה דוח תקופתי לשנת  .2014בנוסף ,יכולים להתקיים סיכונים אשר  Kardan NVעדיין לא העריכה או זיהתה
כסיכונים מהותיים אשר ביכולתם להשפיע מהותית על תוצאות עסקיה בעתיד.
סיכון נזילות
 Kardan NVמממנת את פעילותה בין היתר על ידי אשראי לזמן קצר ולזמן ארוך אותם היא מקבלת מגופים בנקאיים וחוץ
בנקאיים .פעילותה של  Kardan NVתלויה ביכולתה להמשיך לגייס מקורות מימון לצורך פיתוח עסקיה ועמידה
בהתחייבויותיה .מבנה ההון ומצב הנזילות מנוהלים באופן שונה בין מגזר למגזר בהתאם למאפייני הפעילות .במקביל,
מנהלת  Kardan NVאת השקעותיה ופעילותה תוך התייחסות לנזילות ולפיכך מפקחת על תזרים המזומנים העתידי ועל
הנזילות שלה ושל חברות הקבוצה באופן שוטף )ראה תחזית תזרים מזומנים בהמשך הדוח( .הנהלת  Kardan NVמקיימת
דיונים שוטפים אשר במסגרתם נקבעים עקרונות לניהול סיכון הנזילות הכולל וכן מתמקדת בשמירה על יתרות מזומנים,
בחינה של מגוון של מקורות מימון ושמירה על נכסים פנויים שיאפשרו את המשך מימון פעילותה .מדיניות המימון
מתייחסת ,בין השאר ,לשינוי מבנה הלוואות או לגיוסן ,קביעת תקציבי השקעות ומדיניות חלוקת דיבידנד .למידע נוסף
בקשר בנוגע לנזילות החברה ראה ביאור  1בדוחות הכספיים המאוחדים.
סיכון שערי מטבע
בשל פעילותה של קבוצת  Kardan NVבמדינות שונות היא חשופה לשינויים בשערי החליפין של מטבעות שונים לרבות
אירו ,דולר ארה"ב ושקל .על מנת למזער סיכונים אלו בוחנות החברות בקבוצה מעת לעת את הצורך בגידור סיכונים אלה
ומתקשרות בעסקאות הגנה במידת הצורך )לפרטים נוספים ראה פרק המימון בדוח התקופתי וכן ניתוחי רגישות לשינויים
בשערי המטבעות כפי שמפורט בדוח השנתי לשנת  ,(2014אולם החברה לא קבעה רפי חשיפה כמותיים כלשהם .החברה לא
קבעה מדיניות השקעה בגופים שעיקר עיסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות בחסר )כגון קרנות גידור( .מרבית נכסי Kardan
 NVנקובים ביואן הסיני בעוד שמרבית התחייבויותיה הפיננסיות נקובות בשקלים ,מצב זה גורם לחשיפה הן בהונה העצמי
והן בתוצאותיה הכספיות .בשנת  2014שינויים בשע"ח השפיעו באופן מהותי על דוחותיה הכספיים  Kardan NVוזאת
בעיקר לאור התחזקות המטבע הסיני בהשוואה לאירו .יצויין כי ברבעון הראשון של שנת  2015ועד למועד פרסום דוח זה
חלה התחזקות משמעותית בשער השקל לעומת האירו הצפויה להשפיע באופן שלילי על תוצאות החברה ומנגד התחזקות
של שער המטבע הסיני בהשוואה לאירו שצפויה להשפיע באופן חיובי על הונה העצמי של החברה.
סיכון אשראי
הקבוצה חשופה לסיכון אשראי בנוגע לחייבים ויתרות חובה ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ונכסים פיננסיים אחרים
)לרבות הלוואות שניתנו(.
סיכון שיעור ריבית
חשיפת הקבוצה לסיכוני ריבית נובעת בעיקר מהלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב .מדיניות הקבוצה הינה להשתמש בתערובת
של מכשירים נושאי ריבית קבועה ומכשירים נושאי ריבית משתנה .בכדי ליישם את מדיניות זו הקבוצה מתקשרת בחוזי
החלפת ריביות ,בהם מחליפות חברות הקבוצה במרווחים מסוימים את סך ההפרש בין הריבית הקבועה והריבית המשתנה
על ידי סכום שנקבע מראש .עסקאות החלפה אלה מיועדות לגדר סיכוני ריבית .נגזרים פיננסיים נועדו לגדר את תיק
ההלוואות בגובה הסיכון האמור.
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 אולם החברה לא,על מנת למזער את סיכוני הריבית בוחנת הנהלת הקבוצה מעת לעת את הצורך בגידור סיכונים אלה
 חשבונאות גידור מתקיימת במידה וקיימת עמידה.קבעה רפי חשיפה כמותיים כלשהם בהם החברה מוכנה להישאר
.בתנאים מסוימים

:הגבלת אחריות
 בהתבסס על נתונים מאקרו כלכליים הרלוונטיים לכל אזור,דו"ח זה כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך
 מידע זה עלול שלא להתממש כולו או. ניסיון ההנהלה ומצבו של השוק המקומי והגלובלי,Kardan NV גיאוגרפי בו פעילה
 המשך או החמרת, שינויים רגולטורים, לרבות מהותית מהצפוי כתוצאה משינויים במצב השוק, או באופן שונה,חלקו
.המשבר הכלכלי העולמי או הנחות שגויות של ההנהלה

.דו"ח זה כולל מידע לגבי ההתפתחויות השווקים אשר מבוסס על מחקרי שוק חיצונים אשר פורסמו בדו"חות הבאים
מידע כלכלי
National Bureau of Statistics, China
International Monetary Fund, World Economic Outlook: Cross Currents (January 2015)
European Commission; Economic Forecast Spring 2014: Growth becoming broader- based (May 2014)
Worldbank; Global Economic Prospects, Disappointments, Divergences and Expectations (January 2015)
KBC; Economic Outlook

שוק הנדל"ן
CBRE; The key to investing in the China Retail market Q4 2014
Jones Lang LaSalle: An overview of 30 retail locations in China (2014)
Jones Lang LaSalle: Retail Cities in Asia Pacific (2014)
National Bureau of Statistics, China
McKinsey; All you need to know about business in China (April 2014)

שוק התשתיות
KPMG: Future State 2030, 2013
Pacific Institute: The CEO Water mandate, corporate water disclosure guidelines, 2014
China Water Risk; China Water Risk’s 5 trends for 2014 (February 2014)

שוק השירותים הפיננסים
Bulgarian National Bank, Economic Review Summaries
Ministry of Finance Bulgaria, Bulgarian Economy, monthly report (June 2014)
KBC; Economic Outlook Central Europe (July 2014)
Oesterreichische National bank; Focus on European Economic Integration Q2 2014, Outlook for selected
CESEE Countries

 אינה אחראית לנכונות או התקינות של הנתונים המוצגים לגבי התפתחויות בשווקים או תחזיותKardan NV הנהלת
.בקשר אליהם
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חלק  – 2מידע נוסף
א 2.1 .ניתוח פיננסי
 2.1.1להלן סקירת המאזנים המאוחדים של ) Kardan NVבאלפי אירו(:
סעיף

סך המאזן

31.12.14

31.12.13

הערות

1,013,609

924,615

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מגיוס הלוואות במגזר הנדל"ן
ומשינוי בשער החליפין של המטבע הסיני.

נכסים שוטפים

490,509

452,315

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מהצגת ההשקעה בחברת TBI
 Creditכמיועדת למימוש.

נכסים בלתי שוטפים

523,100

472,300

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת מהשקעות נוספות ועליית ערך של נדל"ן
להשקעה וכן מהתחזקות המטבע הסיני.

התחייבויות שוטפות

555,324

429,798

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מקבלת הלוואה לזמן קצר וכן
מסיווג של חלויות שוטפות של אגרות חוב של
החברה לזמן קצר.

אגרות חוב

250,047

327,240

הירידה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מסיווג חלויות שוטפות של
אגרות חוב כהתחייבויות שוטפות.

הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ואחרים

84,131

70,423

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מקבלת הלוואה בחברת .KLC

הון עצמי מיוחס
לבעלי המניות של
החברה

92,398

66,095

העלייה ליום  31בדצמבר  2014לעומת  31בדצמבר
 2013נובעת בעיקר מהפרשי שער ומהרווח בתקופה
שקוזזו בחלקם כנגד עסקאות עם בעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה.
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 2.1.2תוצאות הפעילות העסקית )באלפי אירו(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014

הערות

הכנסות
170,258

153,010

142,967

ביצוע עבודות

ממכירת

46,866

23,984

-

בנקאית
פעילות
ואשראי קמעונאי

33,295

24,406

10,966

הכנסות אחרות

7,425

6,595

7,835

סה"כ הכנסות

257,844

207,995

161,768

הכנסות
דירות

הכנסות אלו מייצגות הכנסות מנכסים ופרויקטים במגזר
התשתיות )מים( .העלייה בהכנסות בשנת  2014בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר כתוצאה
מפרויקטים קיימים באפריקה ובמזרח אירופה.
העלייה בהכנסות בשנת  2014בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד נובעת מהכרה בהכנסה ממסירת דירות בפרויקט
.Dalian
העלייה בהכנסות בשנת  2014בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד הינה בעיקר הודות לעלייה בתיק נכסי האשראי
האשראי וירידה בהוצאות ריבית המשולמות על פקדונות.
-

הוצאות
עלות ביצוע עבודות

133,887

121,342

121,962

ראה את ההסבר לשינויים בהכנסות מביצוע עבודות.

עלות מכירת דירות

44,217

19,697

-

ראה את ההסבר לשינויים בהכנסות מפעילות בנקאית.

בנקאית
פעילות
ואשראי קמעונאי

25,578

25,182

23,562

ראה את ההסבר לשינויים בהכנסות ממכירת דירות.

6,108

3,358

5,370

-

סה"כ הוצאות

209,790

169,579

150,894

-

רווח גולמי

48,054

38,416

10,874

-

8,192

7,912

8,210

-

הנהלה
הוצאות
וכלליות ,נטו

24,527

25,513

27,740

הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2014בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בין היתר מירידה
בהוצאות המיוחסות לתשלום מבוסס מניות.

)הפסד( רווח לפני
התאמות שווי הוגן
ומימוש נכסים

15,335

4,991

)(25,076

עליית )ירידת( ערך
נדל"ן להשקעה,
נטו

8,859

8,802

10,383

עליית הערך של הנדל"ן להשקעה נובעת מעליית ערך הקניון
ב ,Dalian -סין.

ירידת ערך נכסים
אחרים

)(5,190

)(3,926

)(4,005

בשנת  2014ירידת ערך המוניטין מיוחסת ל .KWIG-בשנת
 2013מרבית הפחתות המוניטין הינן בקשר עם החזקות
במגזר השירותים הפיננסיים.

)הפסד(
נכסים
אחרות,

16,018

)(8,947

)(1,690

הרווח בשנת  2014נבע בעיקר ממכירת הקניון Galleria
 .Chengduההפסד בשנת  2013נבע בעיקר ממחיקת השקעה
בחברה בפולין.

סה"כ רווח )הפסד(
נכסים
ממימוש
והשקעות

19,687

)(4,071

4,688

רווח )הפסד( לפני
מימון
הוצאות
ומסים על ההכנסה

35,022

920

)(20,388

הוצאות
נטו

הוצאות
ושיווק

רווח
ממימוש
והכנסות
נטו

אחרות,

מכירה
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-

-

-

תוצאות הפעילות העסקית )באלפי אירו( )המשך(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014

הערות

הכנסות מימון

2,048

6,185

50,072

הוצאות מימון

)(22,235

)(51,803

)(41,389

התאמות שווי הוגן של
פיננסיים
מכשירים
אחרים ,נטו

-

-

1,073

סה"כ הוצאות מימון ,נטו

)(20,187

)(45,618

9,756

רווח )הפסד( לפני חלק
החברה ברווחי חברות
המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני ,נטו

14,835

)(44,698

)(10,632

חלק החברה ברווחי חברות
המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני ,נטו

6,712

12,345

4,662

רווח )הפסד( לפני מסים
על ההכנסה

21,547

)(32,353

)(5,970

מסים על ההכנסה )הטבת
מס(

16,485

14,443

938

רווח נקי )הפסד( מפעילות
נמשכת

5,062

)(46,796

)(6,908

רווח נקי )הפסד( מפעילות
מופסקת

-

)(75,177

)(131,948

בשנת  2013כולל את תוצאותיה של חברת  GTCפולין ואת
תוצאות מכירתה בחודש נובמבר .2013

רווח נקי )הפסד(

5,062

)(121,973

)(138,856

ראה גם ניתוח התוצאה לבעלי המניות של Kardan NV

רווח נקי )הפסד( מיוחס
לבעלי מניות החברה

5,091

)(101,333

)(32,852

רווח נקי )הפסד( מיוחס
לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה

)(29

)(20,640

)(106,004
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הכנסות המימון בתקופות הדיווח נובעות מריבית בגין יתרות
מזומנים ופקדונות של הקבוצה וכן משערוך של נכסים
פיננסיים.
הוצאות המימון כוללות בעיקר את עלויות המימון בגין
ההלוואות ואגרות החוב בקבוצה .הירידה בהוצאות המימון
בשנת  2014לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר
מהפרשי שער ומפרעון של התחייבויות.
-

-

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני בתקופה המדווחת נובע בעיקר מפעילותן של חברות
הנדל"ן בסין.

העלייה בהוצאות המס בתקופת הדיווח בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מהוצאות מס שהוכרו בגין
מכירת ההחזקה בקניון . Galleria Chengdu
-

-

-

 .2.1.3נזילות ומקורות המימון )באלפי אירו(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
תזרימי המזומנים נטו שנבעו
מפעילות )ששימשו לפעילות(
שוטפת

28,749

)(40,399

)(60,780

תזרימי המזומנים נטו שנבעו
מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה

183

)(81,859

190,684

תזרימי המזומנים נטו שנבעו
מפעילות )ששימשו לפעילות(
מימון

17,759

)(127,075

)(92,029

הערות
-

בשנת  2014נגרעו  45מליון אירו בעקבות השקעה בנדל"ן
להשקעה ורכוש קבוע ו 35-מליון אירו שימשו למתן
הלוואות לזמן ארוך 74 .מליון נבעו ממכירת חברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
בשנת  2013שימשו כ 36-מליון אירו לרכישת רכוש קבוע
ולפיתוח נדל"ן להשקעה ,כ 42-מליון אירו שימשו למתן
הלוואות בפעילות בנקאית ,נטו .מנגד כ 18 -מליון אירו
נוספו בגין מכירה של נכסים והשקעות וכ 26-מליון אירו
נבעו מהלוואות וחייבים לזמן ארוך.
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בשנת  2014שימשו  69מליון אירו לפרעון אגרות חוב ו89-
מליון אירו נבעו מקבלת הלוואות.
בשנת  2013שימשו כ 132-מליון אירו לפרעון הלוואות לזמן
ארוך ,כ 58-מליון אירו שימשו לפרעון ורכישה חוזרת של
אגרות חוב .מנגד נוספו כ 69-מליון אירו מקבלת פקדונות
מלקוחות בפעילות בנקאית וכ 12-מליון אירו נבעו ממכירת
מכשיר גידור.

ליום  31בדצמבר  2014לחברה גרעון בהון החוזר בדוחות החברה )סולו( ובדוחות הכספיים המאוחדים .כמו כן ,דוח הביקורת
של רואי החשבון המבקרים בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2014כולל הפנית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים
להמשך פעילותו של התאגיד כעסק חי )ראה גם באור  1לדוחות הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה(.
הון חוזר שלילי והפנית תשומת הלב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותו של התאגיד כעסק חי מהווים חלק "מסימני
האזהרה" כהגדרתם בתקנה ) 10ב( ) (14לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש״ל 1970-ולכן מצרפת החברה
תזרים מזומנים חזוי לשנתיים שלאחר תאריך הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2014
 1ינואר 2015
עד  31בדצמבר 2015

 1ינואר 2016
עד  31בדצמבר 2016

יתרת מזומנים לתחילת התקופה – Kardan NV
יתרת מזומנים לתחילת התקופה – GTC RE
מקורות סולו
מפעילות שוטפת
הוצאות הנהלה וכלליות
מפעילות השקעה
מכירת נכסים/מימון כנגד נכסים
אחר
מקורות מחברות מוחזקות
מפעילות שוטפת במוחזקות  -החזר הלוואות
מפעילות שוטפת במוחזקת – דמי ניהול ויעוץ

1.4
-

52.7
-

)(5.5

)(4.5

82.1
0.1

110.0
0.1

2.0
0.6

4.0
0.6

סה"כ מקורות

80.7

162.9

שימושים צפויים
פעילות מימון
פירעון הלוואות
פירעון ריבית בגין אגרות חוב – סדרה א'
פירעון ריבית בגין אגרות חוב – סדרה ב'
פירעון קרן בגין אגרות חוב – סדרה א'
פירעון קרן בגין אגרות חוב – סדרה ב'

5
3.7
12.6
3.3
3.4

4.8
16.9
-

סה"כ שימושים
יתרת מזומנים לסוף תקופה

28.0
52.7

21.7
141.2

תחזית תזרים מזומנים

הנחות והערות לתחזית תזרים מזומנים:
 .1תחזית תזרים המזומנים מתייחסת לחברות ההחזקה  GTC Real Estate Holding BV ,Kardan NVו-
) Emerging Investments XII BVחברות בנות המוחזקות במישרין על ידי החברה בשיעור של .(100%
התחזית מוצגת במתכונת משותפת ,היות וניהול תזרים המזומנים בחברות אלו מתבצע במרוכז .בנוגע
למגבלות על העברת כספים ,ראה בהמשך.
 .2תזרים המזומנים הוכן על בסיס ההנחה כי החברה תשלים את הסדר החוב עם מחזיקי אגרות החוב ובהתאם
פירעון קרן אגרות החוב ידחה לשנת  .2017פירעון הקרן והריבית בשנת  2015חושב על בסיס הפירעון המוקדם
עליו הכריזה החברה והצפוי להתבצע ביום  31במרס .2015
 .3הוצאות ההנהלה וכלליות מבוססות על הערכות החברה בהתאם לניסיון העבר.
 .4מכירת נכסים2015 :
 -2015במהלך הרבעון הראשון השלימה  TBIFאת מכירת  .TBI Creditבעקבות המכירה קיבלה החברה החזר
הלוואת בעלים מ KFS-בסך של  9.9מליון אירו .לאחר קבלת התמורה פרעה  GTC REאת יתרת הלוואת
דיסקונט בסך של  5מליון אירו.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015השלימה  Tahal Assetsאת מכירתם של  75%מחברת  KWIGתמורת
סך של  75.7מליון דולר .במסגרת ההסכם הוחזרו גם כלל הלוואות הבעלים שניתנו ל KWIG-מקבוצת
Kardan NVבסך כולל של  45.8מיליון דולר .בהתאם הועבר לחברה סך של  52.5מליון דולר .במהלך חודש
יוני  2015צפויה הקבוצה להשלים את מכירתם של  25%נוספים מחברת  KWIGתמורת סך של כ 25.2-מיליון
דולר.
בתאריך  15במרס  2015הכריזה החברה על פירעון מוקדם של ריבית וקרן אג"ח א' וב' בהיקף כולל של כ-
 108.5מליון ) ₪כ 23-מליון אירו( מכספי תמורת המכירה שהועברו לה.
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 -2016בשנת  2016התמורה ממימוש נכסים צפויה להתקבל ממימוש חברות או נכסי נדל"ן או לחלופין חברות
שונות במגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי של החברה.
 .5יתרת החזר הלוואות מחברות מוחזקות צפויה להתקבל ברובה מחברת  ,KFSשיתרת הלוואת הבעלים אליה
הסתכמה לסך של  41.5מליון אירו נכון לתאריך המאזן )הלוואה זו הומחתה לחברת Emerging
 ,Investments XIIאשר תחלק כדיבידנד את סכום ההחזר לחברה ,ראה מידע נוסף בסעיף 8ב' בהמשך( .לאחר
תאריך המאזן שילמה  KFSסך של  9.9מליון אירו לחברה ממכירת  .TBI Creditהחזר הלוואות הבעלים
העתידי צפוי להיות ממומן הן באמצעות הפעילות השוטפת והן באמצעות מכירה של נכסים של  KFSכגון
 Avisאוקראינה.
 .6דמי הניהול והייעוץ מחברות מוחזקות מבוססים על הסכמים קיימים בין החברה לחברות בנות ומוחזקות.
 .7חישובי הריבית מבוססים על מדדי מחירים לצרכן ,שערי חליפין ושערי ריבית הנכונים ליום  31בדצמבר .2014
תשלומי הריבית והקרן בגין אגרות החוב מוצגים בניכוי החלק המוחזק בידי  GTC REוחברת Emerging
 Investments XIIלמועד אישור הדוחות הכספיים .יצויין כי לאור התחזקות השקל לעומת האירו ברבעון
הראשון של שנת  2015יתכן כי הסכומים לתשלום באירו יהיו גבוהים מהמצויין בתזרים זה.
 .8תזרימי המזומנים אינם כוללים השקעות נוספות ככל שתבצע החברה אם וכאשר יאושרו על ידי האורגנים
המתאימים בחברה .נכון למועד אישור הדוחות ,לא נתקבלה החלטה על השקעות כלשהן .יצויין כי תזרים
המזומנים החזוי אינו כולל תשלומים בגין תמורה מותנית תלויה בשנים  2015ו 2016-בגין מכירת  GTCפולין .
 .9מגבלות על העברת כספים:
א .העברת כספים מ  GTC RE -לחברה נעשית באמצעות מתן הלוואות בינחברתיות ,שיתרתן ליום 31
בדצמבר  2014הינה  19.1מליון אירו .בנוסף ,ל GTC RE -יתרת עודפים ראויים לחלוקה על פי הדין
ההולנדי בסך של כ 220 -מליון אירו נכון ליום  31בדצמבר  .2014לאחר תאריך המאזן פרעה GTC
 REהלוואה מבנק ובהתאם לא מחוייבת לעמוד יותר בהתניות פיננסיות.
ב .העברת כספים מ Emerging Investments XII -לחברה נעשית על ידי חלוקת דיבידנד .לEmerging -
 Investments XIIיתרת עודפים ראויים לחלוקה על פי הדין ההולנדי בסך של כ 22.3 -מליון אירו
נכון ליום  31בדצמבר .2014
ג .העברת כספים מ TGI -לחברה נעשית על ידי חלוקת דיבידנד .ל TGI -יתרת עודפים ראויים לחלוקה
על פי הדין ההולנדי בסך של כ 85.5 -מליון אירו נכון ליום  31בדצמבר  .2014כמו כן ,ל TGI-מספר
התניות פיננסיות בהן יש לעמוד לאחר חלוקה.
 .10התניות פיננסיות :בחודש פברואר  2015פרעה  GTC REאת יתרת ההלוואה מבנק דיסקונט בסך של  5מליון
אירו .בהתאם נכון למועד פרסום דוח זה  GTC REאינה מחוייבת בהתניות פיננסיות.
ההערכות שנכללו בתזרים לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות וציפיות
הנהלת החברה .הערכות אלה עלולות שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותיות ,מהצפוי ,כתוצאה
משינויים במצב השוק ,קשיים בגיוס אשראי ,ירידת ערך השקעות ושינוי במזומנים הצפויים להתקבל מחברות
מוחזקות.
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טבלת השוואה והסברים לסטיות מהותיות

תחזית תזרים מזומנים
מקורות
מפעילות השקעה
מכירת נכסים
מקורות מחברות מוחזקות
מפעילות שוטפת במוחזקות  -החזר הלוואות
יתרת מזומנים לסוף תקופה

 1ינואר 2014
עד  31בדצמבר
) 2014תחזית(
במליוני אירו

 1ינואר 2014
עד  31בדצמבר
) 2014בפועל(
במליוני אירו

הערה

120

30

)(3)(1

23.5
104.9

2.4
1.4

)(2

הערות והסברי הדירקטוריון לסטיות מהותיות:
 .1במהלך שנת  2014השלימה החברה את מכירת הקניון ב‐ Chengduשבסין .סך המזומן נטו שהועבר לרמת GTC RE
ולחברה הסתכם לסך של  30מליון אירו ושימש בעיקר לפירעון הלוואה בנקאית .יתרת התמורה נשארה בKLC-
בהתאם לדרישה שהעלה בנק בדליאן וכן לשם השקעה בחברת פרויקט.
 .2במהלך שנת  2014מכרה  TBIFאת החזקותיה בחברת  ,TBI Creditמכירת  TBI Creditהושלמה רק לאחר תאריך
המאזן והניבה לחברה  9.9מליון אירו .במהלך שנת  2014התעתדה  TBIFלמכור את החזקותיה ב Avis-אוקראינה.
עקב התדרדרות במצב הפוליטי באוקראינה טרם הושלמה המכירה כאמור.
 .3מכירת  75%מהחזקותיה ב KWIG-הושלמה רק לאחר תאריך המאזן .התזרים נטו שעלה לרמת החברה הסתכם לסך
של  52.5מליון דולר .בחודש יוני  2015צפויה החברה להשלים את מכירתם של  25%הנוספים.
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 2.2גילוי בדבר שווי הוגן
גלריה דליאן )*(
שווי
מ"ר
מדינה עיר שם שימוש חלקה של סוג
 KNVהזכות להשכרה הפרויקט
הנכס הנכס
בדוחות
נטו
בנכס
הכספיים
)משורשר(
)מיליוני
אירו(

מרכז
סין דליאן גלריה מסחרי
דליאן בהקמה

100%

חכירה 65,584

181.1

שיטת
ירידת/עליית שיעור שיעור שיעור דמי שכירות
למ"ר אשר הערכת השווי
ערך אשר תשואה תשואת מרווח
יזמי נלקחו בחשבון
אשר
נרשמה
Exit
אשר בהערכת השווי
נלקח
בתקופה
נלקח
)במיליוני בחשבון
בחשבון
בהערכת
אירו(
בהערכת
השווי
השווי
)שנים
(1-10
גישת
השארית,
עלות
 18אירו למ"ר תחליפית .ל-
8%
5.5% 10.5%
8.9
 GDVשיטת
 DCFושיטת
ההשוואתיות.

)*( הערכת השווי מצורפת לדוחות הכספיים של החברה.
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מעריך שווי חיצוני

מועד הערכת השווי
האחרונה

Cushman
Wakefield

31.12.2014

 2.3הנפקת אגרות חוב )*(
אג"ח סדרה א'

אג"ח סדרה ב'

 251.9מליון אירו ) 1,190,000,000ש"ח ע.נ(.

 282.3מליון אירו ) 1,333,967,977ש"ח ע.נ(.

קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן בגין
ינואר .2007

קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן בגין
דצמבר .2006

 273,012,229.89ש"ח ע.נ.

 144,457,731.95ש"ח ע.נ.

 125.9מליון אירו ) 595,000,001ש"ח ע.נ(.

 242.0מליון אירו ) 1,143,401,181.55ש"ח ע.נ(.

4.45%

4.9%

 4תשלומים שווים החל מפברואר  2013ועד פברואר
.2016

 7תשלומים שווים החל מפברואר  2014ועד
פברואר .2020

תשעה תשלומים שנתיים ביום  25בפברואר של
השנים  2008עד .2016

 13תשלומים שנתיים ביום  1בפברואר של השנים
 2008עד .2020

סך ההתחייבות לתאריך המאזן )לרבות
ריבית והצמדה למדד(

 85.7מליון אירו

 266.9מליון אירו

שווי בורסה ליום  31בדצמבר 2014

 59.0מליון אירו

 161.2מליון אירו

אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ )עו"ד איריס
שלוין(

הרמטיק נאמנות ) (1957בע"מ )עו"ד דן אבנון(

מעלות Standard&Poor's

מעלות Standard&Poor's

דירוג בעת ההנפקה

) -AAפברואר (2007

) -AAפברואר (2007

דירוג עדכני

) CCCינואר (2015

) CCCינואר (2015

היקף ע.נ .אגרות חוב שהונפק
הצמדה
היקף ע.נ .אגרות חוב שנרכשו ע"י
חברות בנות של החברה
יתרת ע"נ אג"ח שבמחזור
ריבית נקובה
מועד פירעון הקרן)****(
מועדי תשלום הריבית)****(

הנאמן
דורג על ידי

)*( למידע בדבר הסדר חוב ראה ביאור  1בדוחות הכספיים .המידע בטבלה להלן הינו בהתאם לשטרי הנאמנות המקוריים ואינם כוללים את את
השינויים הצפויים לאחר השלמת ההסדר.
)**( הן אג"ח סדרה א' והן אג"ח סדרה ב' הינן מהותיות ל Kardan NV -כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך.
)***( בתום ובמהלך שנת  2014עמדה החברה בתנאי שטרי הנאמנות.
)****( בהתאם להסדר הביניים מחודש ינואר  2015תשלומי הריבית והקרן שהיו אמורים להיפרע בחודש פברואר  2015נדחו לחודש אוגוסט .2015
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אסיפות מחזיקי אגרות החוב
 בחודש ינואר  ,2014התחייבה החברה בנוסף להוספת הסעיפים הבאים להסכמות עם בעלי אגרות החוב:
) (1מינויו של נציג מטעם הנאמנים עד לחודש מרס .2015
) (2החברה התחייבה למסור הודעה למחזיקי אגרות החוב )באמצעות דווח מיידי( ,לפחות  45יום טרם
ביצוע כל אחת מהעסקאות הבאות וזאת עד למועד שבו יפרעו בפועל מלוא הסכומים שעל החברה
לשלם למחזיקי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' עד לתום חודש פברואר :2016
א .שעבוד כל או חלק מנכסי המטרה )כפי שהוגדרו בתיקון מחודש מרס ;(2013
ב .שעבוד כל או חלק מזכויות החברה ב) Kardan Financial Services-להלן ה'נכסים'(;
הגדלת היקף האשראי המובטח בנכסים ,שינוי בזהות הנושים בעלי השעבוד על הנכסים וכל
ג.
שינוי מהותי אחר בתנאי השעבוד או האשראי המובטח על הנכסים או מי מהם ,והכל ביחס
לשעבודים קיימים והן ביחס לשעבודים חדשים על הנכסים;
) (3עד ליום  31בדצמבר  ,2014החברה לא תנקוט בהליכי חדלות פרעון בארץ או בחו"ל ,לרבות הליכי
הקפאת הליכים או פירוק מבלי שתינתן על כך הודעה בכתב לנאמנים לפחות  30יום מראש.
אסיפת מחזיקי אג"ח 31.3.14
האסיפות של מחזיקי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ,אשר התכנסו ביום  31במרס  ,2014ננעלו ללא קבלת
החלטות.
אסיפת מחזיקי אג"ח 3.9.14
האסיפות של מחזיקי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ,אשר התכנסו ביום  3בספטמבר  ,2014קיבלו החלטה
לשוב ולאשר את השתתפותן של סדרה א' וסדרה ב' בהתאמה בנציגות המשותפת .החלטות אלו כפופות להתחייבות
לשיפוי המימון של הנציגות ,המומחים מטעם הנציגות והנאמנים.
אסיפת מחזיקי אג"ח 25.12.14
באסיפות של מחזיקי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ,אשר התכנסו ביום  25בדצמבר  ,2014הוצגו
התיקונים המוצעים לשטרי הנאמנות על ידי החברה והנאמנים .ההחלטות שעמדו על סדר יומה של האסיפה היו א.
לאשר את התיקונים המוצעים לשטרי הנאמנות ו-ב .מתן הסכמה לנאמנים לנהל משא ומתן עם החברה בהתאם
לעקרונות ההסדר .ביום  12בינואר  2015הודיעו נאמני אגרות החוב כי  2החלטות אלו התקבלו .למידע נוסף בדבר
הסדר החוב ראה ביאור  1בדוחות הכספיים.
אסיפת מחזיקי אג"ח 15.3.15
האסיפות של מחזיקי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ,אשר התכנסו ביום  15במרס  ,2015קיבלו החלטה
להורות לנאמני סדרה א' וסדרה ב' להגיע להסכם הדדי בנושא שיעבוד מניות חברת .GTC RE
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 2.4ניתוח רגישות שווי הוגן של מכשירים פיננסים:
טבלאות מבחני רגישות לשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בהתאם לשינויים בגורמי שוק
2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין דולר לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

20%

10%

5%

0.83

-5%

-10%

-20%

נגזרים אירו/דולר
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה ומיסים לקבל
אופציות למניות חברה מאוחדת
התחייבות לספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
פיקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
)כולל חלויות שוטפות(

)(0.5

)(0.2

)(0.1

0.3

0.1

0.2

0.5

7.3
2.1
0.2
)(0.1
)(0.3
)(1.2
)(4.2

3.6
1.0
0.1
)(0.0
)(0.2
)(0.6
)(2.1

1.8
0.5
0.1
)(0.0
)(0.1
)(0.3
)(1.0

36.4
10.4
1.1
)(0.4
)(1.7
)(6.1
)(20.8

)(1.8
)(0.5
)(0.1
0.0
0.1
0.3
1.0

)(3.6
)(1.0
)(0.1
0.0
0.2
0.6
2.1

)(7.3
)(2.1
)(0.2
0.1
0.3
1.2
4.2

)(3.8

)(1.9

)(1.0

)(19.1

1.0

1.9

3.8

סה"כ

)(0.5

)(0.3

)(0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין ש''ח לדולר
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית

20%

10%

5%

3.89

-5%

-10%

-20%

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית
נגזרים דולר  /ש''ח

)(1.6

)(0.8

)(0.4

)(0.4

0.4

0.8

1.6

סה"כ

)(1.6

)(0.8

)(0.4

)(0.4

0.4

0.8

1.6

2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין ש''ח לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

20%

10%

5%

0.21

-5%

-10%

-20%

1.1
0.1
4.6

0.6
0.1
2.3

0.3
0.0
1.2

5.7
0.7
23.2

)(0.3
)(0.0
)(1.2

)(0.6
)(0.1
)(2.3

)(1.1
)(0.1
)(4.6

0.4

0.2

0.1

2.0

)(0.1

)(0.2

)(0.4

)(0.2
)(4.7
)(1.0
)(0.2
)(0.0
)(44.1

)(0.1
)(2.4
)(0.5
)(0.1
)(0.0
)(22.0

)(0.1
)(1.2
)(0.3
)(0.1
)(0.0
)(11.0

0.1
)(1.0
)1.2 (23.5
0.3
)(5.1
0.1
)(1.0
0.0
)(0.0
)11.0 (220.3

0.1
2.4
0.5
0.1
0.0
22.0

0.2
4.7
1.0
0.2
0.0
44.1

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך וחלויות
שוטפות של חובות לזמן ארוך
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
אופציות למניות חברה מאוחדת
נגזרים  -עסקאות הגנה של תמ"י
אגרות חוב צמודות מדד לא המירות )כולל
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חלויות שוטפות(
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואחרים )כולל חלויות שוטפות(
התחייבויות אחרות לזמן ארוך

)(0.1

)(0.0

)(0.0

)(0.3

0.0

0.0

0.1

)(0.7

)(0.4

)(0.2

)(3.6

0.2

0.4

0.7

סה"כ

)(44.8

)(22.3

)(11.3

)11.3 (223.2

22.3

44.8

2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין יואן לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

20%

10%

5%

0.13

-5%

-10%

-20%

חייבים ויתרות חובה
השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך וחלויות
שוטפות של חובות לזמן ארוך
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
אשראי מבנקים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואחרים )כולל חלויות שוטפות(
התחייבויות אחרות לזמן ארוך

12.3
0.5
1.1
4.6

6.1
0.2
0.5
2.3

3.1
0.1
0.3
1.1

61.5
2.3
5.3
22.8

)(3.1
)(0.1
)(0.3
)(1.1

)(6.1
)(0.2
)(0.5
)(2.3

)(12.3
)(0.5
)(1.1
)(4.6

17.3

8.7

4.3

86.6

)(4.3

)(8.7

)(17.3

)(2.2
)(2.2
)(6.2

)(1.1
)(1.1
)(3.1

)(0.6
)(0.6
)(1.5

)(11.2
)(11.1
)(30.8

0.6
0.6
1.5

1.1
1.1
3.1

2.2
2.2
6.2

)(25.5

)(12.8

)(6.4

)6.4 (127.7

12.8

25.5

)(0.2

)(0.1

)(0.0

)(0.8

0.0

0.1

0.2

סה"כ

)(0.5

)(0.4

)(0.2

)(3.1

0.2

0.4

0.5

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
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2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של רון רומני לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

20%

10%

5%

0.22

-5%

-10%

-20%

הלוואות שהוענקו ללקוחות הבנק
מימון צרכני )כולל חלויות שוטפות וליסינג(
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות שניטלו מלקוחות הבנק

0.5
0.0
1.2
0.1
8.4
)(0.1
)(0.8
)(4.9

0.3
0.0
0.6
0.0
4.2
)(0.0
)(0.4
)(2.4

0.1
0.0
0.3
0.0
2.1
)(0.0
)(0.2
)(1.2

2.6
0.2
6.1
0.3
41.8
)(0.4
)(4.0
)(24.5

)(0.1
)(0.0
)(0.3
)(0.0
)(2.1
0.0
0.2
1.2

)(0.3
)(0.0
)(0.6
)(0.0
)(4.2
0.0
0.4
2.4

)(0.5
)(0.0
)(1.2
)(0.1
)(8.4
0.1
0.8
4.9

סה"כ

4.4

2.3

1.1

22.1

)(1.1

)(2.3

)(4.4

2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של רובל לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

20%

10%

5%

0.01

-5%

-10%

-20%

)(0.4

)(0.2

)(0.1

0.6

0.1

0.2

0.4

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

0.0
0.7
)(0.2
)(0.4

0.0
0.4
)(0.1
)(0.2

0.0
0.2
)(0.1
)(0.1

0.2
3.5
)(1.2
)(2.2

)(0.0
)(0.2
0.1
0.1

)(0.0
)(0.4
0.1
0.2

)(0.0
)(0.7
0.2
0.4

סה"כ

)(0.3

)(0.1

)(0.1

0.9

0.1

0.1

0.3

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית

נגזרים אירו/רובל
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
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2014

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של רויינייה אוקראינית לאירו
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידת שער חליפין של
אירו
עליית שער חליפין של

20%

10%

5%

0.05

-5%

-10%

-20%

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
התחייבויות לספקים ונותני שירותים

0.0
0.1
)(0.1

0.0
0.0
)(0.0

0.0
0.0
)(0.0

0.0
0.3
)(0.3

)(0.0
)(0.0
0.0

)(0.0
)(0.0
0.0

)(0.0
)(0.1
0.1

סה"כ

0.0

0.0

0.0

0.0

)(0.0

)(0.0

)(0.0

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

2014
רווח )הפסד( מהשינוי

עלייה בריבית של

שינויים בריבית השקלית
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה בריבית של
אירו

-5%

-10%

100%
-

0.0

)(0.0

)(0.0

0.0
)(0.0
)(0.0

0.5
)(0.0
)(0.0
)(167.0
)(166.5

100%

10%

5%

0.0

0.0

)(0.0

)(0.4

)(0.4
0.0
0.0

)(0.0
0.0
0.0

)(0.0
0.0
0.0

2.4
)(0.1
)(0.0

0.0
)(0.0
)(0.0

53.5

7.9

4.0

)(220.3

)(4.3

)(8.8

53.1

7.9

4.0

)(218.4

)(4.3

)(8.8

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית

נגזרים דולר/שקל
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

נכסים פיננסיים
אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
אגרות חוב צמודות מדד לא המירות )כולל
חלויות שוטפות(
סה"כ
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2014
רווח )הפסד( מהשינוי

עלייה בריבית של

שינויים בריבית האירו
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה בריבית של
אירו

100%

10%

5%

נגזרים אירו/רובל
נגזרים אירו/דולר

)(0.0
)(0.0

)(0.0
0.0

0.0
0.0

השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך וחלויות
שוטפות של חובות לזמן ארוך
הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואחרים )כולל חלויות שוטפות(

-5%

-10%

100%
-

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית

0.6
)(0.3

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

סה"כ

)(105.0

)(10.5

)(5.2

108.3

5.2

10.5

105.0

108.0
3.9

10.8
0.4

5.4
0.2

)(108.0
)(12.9

)(5.4
)(0.2

)(10.8
)(0.4

)(108.0
)(3.9

0.0

0.0

0.0

)(0.8

)(0.0

)(0.0

)(0.0

6.9

0.7

0.4

)(13.1

)(0.4

)(0.7

)(6.9

2014
רווח )הפסד( מהשינוי

עלייה בריבית של

שינויים בריבית הדולר
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה בריבית של
אירו

-5%

-10%

-100%

100%

10%

5%

)(0.0
0.0

)(0.0
0.0

)(0.0
0.0

0.0
)(0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

)(0.4
)(0.3

0.0

0.0

)(0.0

אופציות למניות חברה מאוחדת
ואחרים
בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
3.4
)כולל חלויות שוטפות(

)(0.0

)(0.0

)(0.4

0.0

)(5.0

0.4

0.2

)(18.2

)(0.2

)(0.4

)(5.0

3.4

0.4

0.2

)(19.3

)(0.2

)(0.4

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית

נגזרים דולר/שקל
נגזרים אירו/דולר
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

סה"כ
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2014
רווח )הפסד( מהשינוי

עלייה בריבית של

100%

10%

שינויים בריבית היואן
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה בריבית של
אירו

-5%

5%

-10%

100%
-

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך וחלויות
שוטפות של חובות לזמן ארוך
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואחרים )כולל חלויות שוטפות(
סה"כ

)(16.5

)(2.0

)(1.0

86.6

1.0

2.0

25.6

)(0.1

)(0.0

)(0.0

)(5.6

0.0

0.0

0.1

3.1

0.3

0.2

)(133.7

)(0.2

)(0.3

)(3.4

)(13.5

)(1.7

)(0.8

)(52.7

0.8

1.7

22.3

שינויים בריבית רובל
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה בריבית של
אירו

2014
רווח )הפסד( מהשינוי

עלייה בריבית של

100%

10%

5%

נגזרים אירו/רובל

0.1

0.0

0.0

0.6

סה"כ

0.1

0.0

0.0

0.6

-5%

-10%

100%
-

)(0.0

)(0.0

)(0.1

)(0.0

)(0.0

)(0.1

מכשירים למטרות הגנה לא מוכרים חשבונאית
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2014

מבחן רגישות לשינויים במחירי המניות
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה במחירי המניות של
אירו
עלייה במחירי המניות של

-5%

-10%

-30%

30%

10%

5%

)(0.0
0.2

)(0.1
0.3

)(0.2
0.6

פיקדון בני"ע
אופציות למניות

0.2
)(1.1

0.1
)(0.3

0.0
)(0.1

0.5
)(1.4

0.2

0.2

0.4

סה"כ

)(0.9

)(0.2

)(0.1

)(0.9

2014

מבחן רגישות לשינויים בתנודתיות מחירי המניות
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני ירידה בתנודתיות מחירי המניות
עלייה בתנודתיות מחירי המניות
של
אירו
של

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

30%

10%

5%

אופציות למניות

)(0.4

)(0.1

)(0.1

)(0.4

סה"כ

)(0.4

)(0.1

)(0.1

)(0.4

-5%

-10%

-30%

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.3

מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה

2014

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינוי
רווח )הפסד( מהשינוי
שווי הוגן
במיליוני
ירידה במדד של
אירו
עלייה במדד של

2%
מכשירים פיננסיים שלא למטרות הגנה
השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך וחלויות שוטפות של
חובות לזמן ארוך
אגרות חוב צמודות מדד לא המירות )כולל חלויות שוטפות(
סה"כ
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0.0
)(4.4
)(4.4

1%
0.0
)(2.2
)(2.2

-1%
0.1
)(220.3
)(220.2

)(0.0
2.2
2.2

-2%
)(0.0
4.4
4.4

השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים נקבע כדלקמן:
.1

לכל סעיף מאזני ,סך השווי ההוגן כולל רק את סך השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לאותו גורם שוק ,מבחינה
מהותית.

.2

השווי ההוגן של מכשירים סחירים נקבע על פי שער הבורסה ליום המאזן.

.3

השווי ההוגן של ההלוואות חושב כהיוון תזרים מזומנים עתידי בריבית שנתית ,בהתאם לריבית שקיבלה ,או שהייתה יכולה
לקבל החברה להלוואות לטווחים דומים ליום המאזן.

.4

השווי ההוגן של ההלוואות לזמן ארוך כולל את החלויות השוטפות בגינן.

.5

בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה ,מבחן הרגישות התבצע רק על הרכיב הקבוע בריבית.

.6

ניתוח של הלוואות ללא מועד פירעון נעשה לפי תחזית הפירעונות של החברה .במידה ולא נקבע לתאריך המאזן מועד פירעון,
נלקחה ההלוואה לפי שוויה בספרים.

.7

לא נותחו הלוואות בסכום של כ 1-מיליוני אירו בחשיפה לריבית הדולר ,אשר נפרעו כשבועיים לאחר תאריך המאזן.

.8

יתרות מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,חייבים ויתרות חובה ,אשראי לזמן קצר ,התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים וזכאים ויתרות זכות מוצגות על פי ערכם בספרי החברה.

.9

מבחני הרגישות למדד המחירים לצרכן נעשו בטווחים של  1%-2%על פי הערכת החברה באשר לתנודות החזויות במדד
המחירים לצרכן.

 .10רגישות לשינויים בריביות נבחנה גם בעלייה וירידה בריבית של  100%כשינוי היכול להתרחש בתרחיש חמור ,על פי הערכת
החברה.
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 2.5מאזן הצמדה
לפרטים בדבר מאזני ההצמדה של החברה ,ראה ביאור  38לדוחות הכספיים השנתיים.
 2.6תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה
להלן פרטים בדבר בחינת דירקטוריון החברה את התגמולים שניתנו בתקופת הדוח לנושאי המשרה הבכירה ולבעלי
העניין בחברה הנזכרים בתקנה  21בפרק ד' לדוח התקופתי" :פרטים נוספים על התאגיד".
נושאי משרה בכירה בקבוצה ,המפורטים בתקנה ) 21א( :חמשת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים
ביותר ,המפורטים בפרק ד' לדוח ,בהתאם לתקנה ) 21א( ,הינם מנכ"ל החברה ונושאי משרה בכירה בחברות בנות
מהותיות .הדירקטוריון קבע ,כי על מנת שיהיה בידו לבחון את התגמול שניתן לבכירים אלה ,הקריטריונים הבאים
יובאו בחשבון:
)א( הדירקטוריון יקח בחשבון את שקבע הממונה הישיר על אותם נושאי משרה )דהיינו ,דירקטוריון מפקח ,מועצת
מנהלים או בעלי מניות ,בהתאם לעניין(.
)ב( התגמול לנושאי משרה בכירים אלה יכלול עקרונית שלושה מרכיבים – שכר קבוע ,תגמול משתנה לזמן קצר,
ותגמול משתנה לזמן ארוך ,כמקובל בחברה ובקבוצת  Kardan NVויקבע ברוח מדיניות תגמול הבכירים שאימץ
הדירקטוריון בחודש פברואר .2015
)ג( בפני הדירקטוריון יובאו נתונים שהובאו בפני האורגן הרלבנטי )ראה א'( ובלבד שאלו נתונים הדומים במהותם
לנתונים שהיו מובאים בפניו בבואו לבחון את התגמול לנושאי משרה בכירים של החברה.
)ד( הדירקטוריון יתחשב בדעתה של הנהלת החברה.
בפני הדירקטוריון הוצגו מבעוד מועד מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי כל אחד מנושאי המשרה הבכירה המפורטים
להלן ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידו.
מר שוקי אורן -מנכ"ל החברה
מר סער ברכה  -מנכ"ל תה"ל
מר אלון שלנק  -יו"ר הדירקטוריון  KLCוKWIG -
מר ארז אפלרוט  -מנכ"ל KLC
מר אריאל חסון  -מנכ"ל TBIF
לגבי כל אחד מנושאי המשרה הבכירה בקבוצה ,הוצגו בפני הדירקטוריון נתונים לגבי הסכמי ההעסקה ,תפקידיהם,
תרומתם לקבוצה .כמו כן ,הוצגו נתונים לגבי תגמולים של נושאי משרה מקבילים בחברות אחרות .בנוסף ,תשומת
ליבו של הדירקטוריון הופנתה לגובה תשלום מבוסס מניות ,אשר היווה גורם נכבד בתגמול לחלק מנושאי המשרה
הבכירה האמורים בשנת  .2014בהקשר זה הדירקטוריון לקח בחשבון את מדיניות קבוצת קרדן בנוגע להענקת תגמול
מסוג זה.
על בסיס הקריטריונים שנקבעו על ידו והמידע שהובא בפניו ,בחן הדירקטוריון את התגמולים שהוענקו לאותם נושאי
משרה בכירה כאמור ,והינו סבור כי התגמול לאותם נושאי משרה נראה סביר ,הוגן ותואם לתרומה שתרם אותו
נושא משרה בכירה לחברה הבת בה הוא מכהן.
תגמול לנושאי המשרה הבכירה חברי ההנהלה של החברה:
נושאי משרה אלה הינם ה"ה :שוקי אורן ,עינת עוז-גאבר וגיא אליאס ,המפורטים בתקנה ) 21ב(.
במסגרת ההערכות לאישור הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014בחן הדירקטוריון שוב את התגמול
לשנת  2014ואישר ,על בסיס המלצת ועדת התגמול ,ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידה ,כי התגמול כאמור הוא
סביר ,הוגן ותואם לתרומה שתורם כל אחד מחברי ההנהלה לפעילות  Kardan NVולהצלחתה .להערכת דירקטוריון
החברה מכלול תגמול המנהלים כמפורט בתקנה  21לפרק ד' לדוח התקופתי )פרטים נוספים על התאגיד( משקף את
תרומת נושאי המשרה האמורים לחברה והינו הוגן וסביר.
תגמולים לבעלי עניין בחברה ,המפורטים בתקנה ) 21ג(:
לגבי חברי ההנהלה – ראה לעיל.
לגבי חברי הדירקטוריון שאינם אקזקוטיביים ,ה"ה ,Max Groen ,Albert May ,Peter Sheldon ,אבנר שנור ,יוסף
גרינפלד ,איתן רכטר Elly Seinstra ,ו ,Cor van den Bos -קבע הדירקטוריון ,כי השכר המשולם להם סביר והוגן
בהתחשב בשכר המקובל לחברי דירקטוריון וביחס לתרומתם לחברה ולאחריות המוטלת עליהם בקשר עם תפקידם
כאמור .שכר זה אושר על ידי אסיפת בעלי המניות הכללית של החברה ,ביום  31במאי  2012והינו בגין התקופה מיום
 1בינואר  2014ועד ליום  31בדצמבר .2014
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 2.7דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
 Kardan NVהינה חברה שנתאגדה בהולנד ועל כן הוראות חוק החברות ,תשנ"ט  1999אינן חלות עליה ובין השאר,
היא אינה ממנה דירקטורים חיצוניים ואינה מחויבת למנות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ביום  31במאי  ,2012שונה תקנון החברה ובהתאם כונן בחברה דירקטוריון אחד ) (One Tier Boardבמקום
דירקטוריון מפקח ודירקטוריון מנהל .הדירקטוריון ,בדומה לנהוג בישראל ,מורכב מחבר דירקטוריון שהינו מנכ"ל
החברה ) (Executiveוחברי דירקטוריון ,כולל יו"ר הדירקטוריון ,שאינם חברי ההנהלה הפעילה ).(Non-Executives
בנוסף לדירקטוריון כוננה בחברה גם .Executive Management
בהתאם לקוד הניהול התאגידי החל בהולנד ,אימצה  Kardan NVאת החובה לפיה לפחות אחד מחברי הדירקטוריון
הבלתי תלויים שאינם חברי ההנהלה הפעילה ) (Non-Executivesהמכהנים יהיה בעל ידע בניהול פיננסי וחשבונאות.
הדירקטורים בעלי המומחיות החשבונאית והפיננסית המכהנים כיום בדירקטוריון :
  – Peter Sheldonיו"ר הדירקטוריון ,רואה חשבון מוסמך ,כיהן כשותף במשרד רואי חשבון באנגליה.  – Cor van Den Bosיו"ר ועדת הביקורת ,בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בחשבונאות ובמנהל עסקים ,מכהןכיועץ ודירקטור בחברות שונות.
  - Max Groenחבר ועדת הביקורת ,בוגר לימודי כלכלה וראיית חשבון כיהן עד שנת  2005כשותף בפירמת רואיהחשבון  KPMGבהולנד.
 -שוקי אורן

 מנכ"ל החברה ,בוגר לימודי כלכלה ומנהל עסקים ,כיהן בעבר כחשב הכללי במשרד האוצר בישראלוכמנכ"ל בנק לאומי שוויץ.

  - Albert Mayיו"ר ועדת התשלומים ,המינויים והבחירות ,בוגר תואר בכלכלה יישומית ,כיהן כחבר הנהלה בבנקיםבינלאומיים.
 -איתן רכטר  -בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה ,מכהן כמנכ"ל ודירקטור בקבוצת קרדן יזמות בע"מ.

בעלי המומחיות החשבונאית והפיננסית שהינם חברי ה Executive Management -הינם:
 עינת עוז-גאבר  -סמנכ"ל הכספים של החברה ,בוגרת לימודי כלכלה וראיית חשבון .עסקה בביקורת במשרדי רואיהחשבון ליובושיץ קסירר ושות' ו .Deloitte Touche Amsterdam-משנת  2005מכהנת כחברה
בהנהלה של  Kardan NVוכן כדירקטורית במספר חברות נוספות בקבוצה.
 שוקי אורן – ראה לעיל. 2.8אומדנים חשבונאיים קריטיים
הדוחות הכספיים של  Kardan NVערוכים על פי תקני חשבונאות בינלאומיים .עיקרי המדיניות החשבונאית
מפורטים בביאורים  2-4לדוחות הכספיים של שנת  .2014יישום כללי החשבונאות על ידי ההנהלה בעת עריכת
הדוחות הכספיים כרוך לעיתים בהנחות ,בהערכות ואומדנים שונים ,המשפיעים על הסכומים המדווחים של הנכסים
וההתחייבויות ועל התוצאות העסקיות המדווחים במסגרת הדוחות הכספיים .ייתכן שאופן התממשותם בעתיד של
ההערכות והאומדנים כאמור ,יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים .חלק מההנחות ,ההערכות
והאומדנים הינם קריטיים למצב הכספי או לתוצאות הפעולות המשתקפים בדוחות הכספיים של  ,Kardan NVוזאת
עקב מהותיות הנושא ,מורכבות החישובים או מידת ההיתכנות של התממשות נושאים השרויים בחוסר ודאות.
להלן פירוט האומדנים החשבונאים אשר לדעת הנהלת  Kardan NVהינם קריטיים בקשר לדוחותיה הכספיים
)לפרטים נוספים לגבי האומדנים החשבונאיים ראה ביאור  3לדוחות הכספיים השנתיים לשנת :(2014
 .1נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה כולל נדל"ן להשקעה בהקמה ונדל"ן להשקעה שבנייתו הושלמה .נדל"ן להשקעה שבנייתו הושלמה
כולל נדל"ן )קרקע או מבנה( המוחזק על ידי הקבוצה או חכור בחכירה מימונית במטרה להפיק דמי שכירות או עליית
ערך בטווח הארוך ,או שתיהן ,ולא לשם שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או
מכירה במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך המאזן כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד .השווי ההוגן
נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש
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בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים
לתזרימי מזומנים אלה .לעתים נקבע השווי ההוגן בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום
דומים לזה המוערך.
השווי הוגן של נדל"ן להשקעה מבוסס על הערכות שווי חיצוניות .עם זאת ,מעריכי שווי חיצוניים ,במסגרת
התייחסותם לאומדנים והנחות ,אינם מביאים בחשבון מרכיב של אי וודאות לגבי הנחות המפתח באשר לשינוי אפשרי
בהן בעתיד ,שכן הערכות השווי של הנדל"ן מתבססות על מצבו הקיים של הנכס לתאריך המאזן.
במידה ולא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן ,מודל העלות משמש בהערכת נדל"ן להשקעה בהקמה עד למועד
בו יהיה ניתן לאמוד את השווי באופן מהימן .השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד על בסיס גישת ההכנסות
)) (Income Approachבה נכללת גם גישת היוון תזרימי מזומנים ) ((DCFאו על בסיס גישת החילוץ ) Residual
 .(Methodשיטות הערכת שווי מקובלות של נדל"ן להשקעה בהקמה מגלמות גם סיכונים משמעותיים שהינם
רלוונטיים לפרוייקטים בהקמה ,כולל לדוגמא סיכוני הקמה וסיכוני השכרה .ראה מידע נוסף בביאור  3לדוח הכספי.
לגילוי מפורט בדבר נדל"ן להשקעה ושוויו ההוגן ראה גם את פרקי הנדל"ן באסיה בדוח התקופתי.
ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .בעת בחינת ירידת ערך נדרשת החברה לאמוד את סכום בר
השבה של היחידות מניבות המזומנים אליהן מיוחס המוניטין .בחינת סכום בר השבה מחייבת את ההנהלה לבצע
אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור
היוון מתאים להיוון תזרים המזומנים הצפוי .ככלל ,הקבוצה משתמשת בשיעור ההיוון המשוקלל ) (WACCשל
היחידות מניבות המזומנים .ראה גם ביאור מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בדוח הכספי לשנת .2014
מלאי בניינים למכירה ועלות עבודות בביצוע
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת עלויות בניה ישירות ,עלויות עקיפות מזוהות
ועלויות אשראי שהוונו .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות
השלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה .הערך בדוחות הכספיים של המלאי נבחן לירידת ערך בכל תאריך חתך.
ירידת ערך מוכרת במידה שמחיר המכירה הצפוי של יחידות המגורים הינו נמוך מהעלות הצפויה ליחידה.
לגבי מלאי עבודות בביצוע ,באותם מקרים בהם צפוי הפסד מעבודות בביצוע ,נזקף מלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת
העבודות בביצוע לדוח רווח והפסד.
החברה מסווגת מלאי בניינים למכירה כשוטפים או בלתי שוטפים בהתאם למחזור התפעולי של החברה .מלאי אשר
מחזורו התפעולי עולה על המחזור התפעולי המקובל של הקבוצה ,יסווג בדוחות הכספיים כבלתי שוטף .הכנסות לקבל
מעבודות על פי חוזי ביצוע מחושבות בנפרד עבור כל חוזה ביצוע ומוצגות בדוח על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך
העלויות בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו ומקדמות שנתקבלו .במידה והסכום חיובי ,הוא
מוצג בדוח על המצב הכספי כנכס ,במידה והסכום שלילי הוא מוצג כהתחייבות בגין עבודות בחוזי ביצוע.
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2.9

הביקורת הפנימית בחברה
 Kardan NVהתאגדה עפ"י דיני מדינת הולנד ואיננה כפופה לדיני החברות בישראל .לפיכך ,החובה למנות מבקר
פנימי מכוח חוק החברות התשנ"ט 1999-אינה חלה עליה .ברם ,בהולנד קיים קוד ממשל תאגידי הולנדי ,החל על
חברות שהתאגדו בהולנד והנסחרות בבורסה מוכרת בהולנד או מחוצה לה .קוד זה כולל המלצות שונות בדבר ניהול
מיטבי של תאגידים .החובה הסטטוטורית עפ"י קוד הממשל התאגידי הינה בעלת אופי של "אמץ או הסבר" ,דהיינו
חברות נסחרות יכולות לאמץ את הוראות הקוד או חלקן או לסטות מהן ,תוך מתן הסבר מדוע בחרו שלא לאמץ או
לסטות מהוראות הקוד .בנוגע למבקר פנימי קיימת בקוד המלצה על מינוי כאמור ו Kardan NV -בחרה לאמץ את
המלצת הקוד בעניין זה ומינתה מבקר פנימי.
במסגרת אימוץ המלצות קוד הניהול התאגידי בעניין זה קבעה עוד  ,Kardan NVכי פעילותו של המבקר הפנימי
תהיה באחריות הנהלת  Kardan NVאשר תסייע לו בבחינת מערך ניהול הסיכונים ומערכת הבקרה בKardan -
.NV
כמו כן ,רואה החשבון המבקר וועדת הביקורת יהיו מעורבים בקביעת המטלות של המבקר הפנימי והם יעודכנו לגבי
ממצאיו.
פרטי המבקר הפנימי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שם המבקר :רו"ח יוסי גינוסר.
מועד מינויו :אפריל .2006
המבקר הפנימי )לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל( אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד
המבוקר או של גוף קשור אליו.
למבקר הפנימי )לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל( לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים
מהותיים אחרים עם התאגיד המבוקר או עם גוף קשור אליו.
המבקר הפנימי )לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל( אינו ממלא תפקיד בתאגיד פרט לתפקידו
כמבקר פנימי.
למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף ) 146ב( לחוק החברות ,תשנ"ט
 -1999ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב.1992-

דרך המינוי:
.1

המבקר מונה לתפקיד ב .16.4.06 -המבקר הפנימי רואיין על ידי הנהלת  Kardan NVונמצא על ידה
מתאים לתפקידו עקב ניסיונו רב השנים בתפקידם דומים בחברות ובתאגידים גדולים ומסועפים .בנוסף,
לאור פעילותו הרב לאומית של התאגיד ,ראתה ההנהלה יתרון להיות המבקר הפנימי שותף מנהל של
תחום הבקרה הפנימית בפירמה פאהן קנה ניהול בקרה  ,GRANT THORNTON ISRAELהחברה
ברשת רואי החשבון הבינלאומית  .GRANT THORNTON INTERNATIONALלרשת פריסה
בינלאומית המאפשרת ביצוע ביקורת פנימית בחברות הבנות של  Kardan NVאשר פרישתן רחבה
גיאוגרפית.

.2

החובות ,סמכויות והתפקידים המוטלים על המבקר הם כדלהלן :ניהול מערך הביקורת הפנימית
בתאגיד ובגופים המסונפים לו ,דיווח להנהלת  Kardan NVוועדת הביקורת ,באשר לממצאי הביקורת
שעלו במסגרת בדיקותיו .סמכויותיו הן לבדוק כל דבר במסגרת הנושאים שהוגדרו בתוכנית עבודתו.
למבקר גישה בלתי מוגבלת לרשומות ונכסי  .Kardan NVנושאי הביקורת נקבעים על פי המלצת המבקר
ובהחלטת ההנהלה של  ,Kardan NVלאחר שיתוף ועדת הביקורת והמבקר החיצוני בהמלצת המבקר.

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד:
המנהל הכללי.
תכנית העבודה:
תוכנית העבודה של המבקר הינה רב שנתית ) 4עד  5שנים( אשר נקבעת לאחר ביצוע סקר נושאים עצמאי שנערך על
ידי המבקר לבקשת הנהלת התאגיד .בשנת  2011נערך סקר סיכוני בקרה עדכני על ידי המבקר ,לבקשת הנהלת
התאגיד ,לצורך תכנון פעילות הביקורת הפנימית בשנים הבאות .כאמור ,תוכנית הביקורת והמלצת המבקר לנושאי
הביקורת השנתיים נקבעים תוך התבססות על דירוג הנושאים השונים וחשיבותם בסקרי הסיכונים ,תוך התחשבות
בהמלצות המבקר והנהלת התאגיד .הנהלת  Kardan NVמחליטה על תוכנית עבודת המבקר תוך שיתוף ועירוב
ועדת הביקורת והמבקר החיצוני.
יצוין כי חרף קביעת תכנית העבודה כאמור ,בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות מהתוכנית המקורית ,כל זאת
בכפוף לאישור ההנהלה.
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ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים:
בשנת  2014המבקר הפנימי היה אחראי גם לביקורת הפנימית בקבוצת תהל .יש לציין כי מינויו של מבקר הפנים
בחברות השונות בקבוצה ,כפוף לאישור האורגנים הרלבנטיים בחברות.
היקף העסקה:
היקף העסקה של המבקר הפנימי ו/או הגורמים הפועלים מטעמו הסתכם במהלך שנת  2014כפי שמפורט בטבלה
הנ"ל:
תאגיד
Kardan N.V
)Tahal Group International (TGI
סה"כ

איזור פעילות
חו"ל
ישראל

שעות
250
100
350

עריכת הביקורת – תקנים מקצועיים:
תקני הביקורת לפיהם פועל המבקר הינם תקני ביקורת פנימית מקובלים ובינלאומיים ,המפורסמים מעת לעת על
ידי לשכת המבקרים האמריקאית  .IIAסמוך למועד מינויו קיבלה הנהלת  Kardan NVאת הצהרת המבקר הפנימי
כי הוא עומד בתקנים המקצועיים הנ"ל.
גישה למידע:
לא הוגבלה גישת המבקר הפנימי לחומרים ומסמכים הרלוונטיים לפעילותו .הנהלת התאגיד הנחתה את העובדים
לאפשר למבקר הפנימי גישה לכל נכס או מסמך ,בישראל ובחו"ל.
דין וחשבון המבקר הפנימי:
כל פרויקט ביקורת מסוכם באמצעות דין וחשבון בכתב ,בו מפרט המבקר ממצאי ביקורת ,ליקויים שנמצאו על ידו,
המלצות לתיקון הליקויים ,ותגובות הגורמים המבוקרים.
ככלל ,לאחר כשנה ממועד השלמת הביקורת בנושאים השונים ,עורך המבקר בדיקת תיקון ליקויים ויישום המלצות
על הגורמים המבוקרים ,וזאת בכל אותם ממצאים מהותיים שהתגלו בעבר ,בכפוף לשיקול דעתו המקצועי ותוך
התייעצות עם הנהלת התאגיד.
בשנת  2014מוקדה פעילות הביקורת הפנימית בחברה בנושאים הבאים:
 הליך מכירת  GTCפולין;
 שכר והחזר הוצאות בחברת באג.
דוחות המבקר בנושאים אלו הושלמו והוצגו להנהלת החברה .הדוחות הוצגו לועדת הביקורת במהלך הרבעון
הראשון של שנת .2015
הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי:
להערכת חברי הדירקטוריון פעילות המבקר הפנימי סבירה בנסיבות העניין ויש בה בכדי להגשים את מטרות
הביקורת הפנימית בתאגיד.
תגמול:
תגמול המבקר הפנימי הינו באמצעות תשלום שכר טרחה ,בהתאם לתקציב השעות שנקבע עמו לבדיקת נושאי
הביקורת השונים ,בכפוף לתעריף שעתי מוסכם ,לצורך בדיקת הנושאים השונים שבתוכנית עבודתו.
שכר הטרחה של המבקר הפנימי בשנת  2014הסתכם בכ 11 -אלפי אירו.
יצוין ,כי המבקר אינו מתוגמל באמצעות קבלת ניירות ערך של התאגיד או של גוף אחר הקשור אליו.
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2.10

מדיניות בנושא מתן תרומות

 Kardan NVהינה חברה שנתאגדה בהולנד ולפיכך אינה תורמת במדינת ישראל.
2.11

סווג עסקאות זניחות
לפרטים בדבר נוהל זניחות שאימצה  Kardan NVראה חלק ד' לדוח התקופתי.

2.12

תכנית אכיפה מנהלתית
במהלך שנת  2012החלה החברה בבנייתה של תכנית האכיפה המנהלתית )להלן 'התכנית'( ,דירקטוריון החברה אישר
את חלקה הגדול של התוכנית ונספחיה וכן אישרר נהלים )קיימים( מסויימים הנוגעים לתכנית ועוסקים בסחר
במידע פנים ,קוד אתי וכן נהלים מתריעים.
בשנת  ,2013אישר דירקטוריון החברה את הליך היישום של תכנית האכיפה המנהלית וכן כללי מדיניות ונהלים
שונים .כמו כן ,החליט הדירקטוריון להאציל את האחריות למעקב אחר תכנית האכיפה המנהלית לועדת הביקורת,
מינה את היועצת המשפטית לפקח על יישומה של תכנית האכיפה הפנימית ואישר ישום צעדים כגון הכשרות
והדרכות מקוונות עבור כללי מדיניות ונהלים נבחרים.
החברה שואפת לפתח כלים נאותים ,להכשרה הנדרשת לעובדים הרלוונטיים בחברה .יש לציין כי עד כה ,חלק נרחב
מרכיביה השונים של תכנית האכיפה המנהלית כבר הוטמעו ומיושמים בפועל .לדוגמא ,תזכורות ועדכונים בדבר
איסור הסחר במידע פנים ,נהלים מתריעים והקוד אתי נשלחים בפועל מדי תקופה; כמו כן ,אופן הדיווח של מידע
רלוונטי ל Kardan N.V-על ידי חברות בנות ,וכן הדיווח התקופתי של  Kardan N.Vנקבעו בהתאם לדיני ניירות ערך
בהולנד ובישראל והינם יעילים ומשביעי רצון עד כה.

2.13

הליך האישור של הדוחות הכספיים
הדירקטוריון של  Kardan NVקבע כי ועדת הביקורת של החברה )המונה  4דירקטורים בלתי תלויים( תהווה גם
את 'הועדה לבחינת הדוחות הכספיים' .בישיבות אלו משתתפים ,על בסיס קבוע ,גם מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הכספים.
לישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים כמו גם לישיבות הדירקטוריון בהן נדונים הדוחות הכספיים ,מוזמנים
ומשתתפים בין השאר ,רואה החשבון המבקר של  (Ernst & Young) Kardan NVובעלי תפקידים שונים במערך
הכספים של .Kardan NV
הדירקטורים החברים בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הינם:
יושב הראש הינו  Cor van Den Bosהמכהן גם כיושב הראש של ועדת הביקורת Cor van Den Bos .בעל תואר
ראשון בכלכלה ותואר שני בחשבונאות ובמנהל עסקים ,ומכהן כיועץ ודירקטור בחברות שונות .לCor van Den -
 Bosניסיון ניהולי ופיננסי רב שנצבר בכהונתו בתאגידי ביטוח שונים .לאור ניסיונו ותפקידיו כאמור לעילCor ,
 van Den Bosבעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 – Peter Sheldonיו"ר הדירקטוריון ,מכהן כחבר בועדת הביקורת וכחבר בועדת התשלומים ,המינויים
והבחירות Peter Sheldon .הינו רואה חשבון מוסמך אשר כיהן בעברו כשותף במשרד רואי חשבון באנגליה .ל-
 Peter Sheldonניסיון ניהולי ופיננסי רב שנצבר בכהונתו כחבר הנהלה בכירה בחברות קמעונאות והייטק .לאור
ניסיונו ותפקידיו כאמור לעיל Peter Sheldon ,בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 - Albert Mayיו"ר ועדת התשלומים ,המינויים והבחירות ומכהן גם כחבר בועדת הביקורת .לAlbert May -
תואר בכלכלה יישומית וניסיון ניהולי ופיננסי רב שנצבר בכהונתו כחבר הנהלה בבנקים בינלאומיים .לאור ניסיונו
ותפקידיו כאמור לעיל Albert May ,בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 - Max Groenחבר ועדת הביקורת ,הינו בוגר לימודי כלכלה וראיית חשבון Max Groen .כיהן עד שנת 2005
כשותף בפירמת רואי החשבון  KPMGבהולנד .לאור השכלתו ,ניסיונו ותפקידיו כאמור לעיל Max Groen ,בעל
יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
הליך אישור הדוחות הכספיים לשנת  2014כלל ,בין היתר ,מספר ישיבות פורמליות:
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הראשונה שבהן ,ישיבת ועדת הביקורת )והועדה לבחינת הדוחות הכספיים( ,כללה דיון עקרוני ומקיף בסוגיות
הביקורת והחשבונאות המהותיות ודיון ראשוני לצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון בעניין אישור הדוח הכספי
לשנת  .2014בישיבה זו מיום  18במרס  2015השתתפו כל חברי הועדה ,רואי החשבון המבקרים ,מנכ"ל החברה
וסמנכ"ל הכספים ,נושאי משרה בחברה )שלומי חכים ,חשב החברה וכן ג'קי ברידוולד ,היועצת המשפטית( ובעלי
תפקידים רלוונטיים אחרים בחברה .במועד התכנסותה ,בחנה הועדה ,באמצעות הצגה מפורטת של האורגנים
השונים במערך הכספים של  Kardan NVושל רואי החשבון המבקרים של החברה ,את תוצאות הפעילות של
החברה לשנת  2014וכן ,את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,את ההנחות וההערכות המהותיות והאומדנים
הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים ,עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל את המדיניות
החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ,וכן את הערכות השווי לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן .בנוסף כללה
הישיבה דיון מקיף במצבה הכספי של החברה לאור תוצאותיה בתקופה וכן המצב הנזילות שלה לאור הפרעונות
הצפויים של אגרות החוב .החברה הציגה את תזרים המזומנים הצפוי לשנתיים הקרובות והסבירה מדוע לדעתה
יהיה ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה.
הישיבה השניה של הועדה התקיימה ביום  24במרס  2015וכללה דיון מקיף בדוחותיה הכספיים של החברה ,לרבות
תוצאות הפעילות ותזרים המזומנים ,את יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה ועדכון
הועדה בסוגיות חשבונאיות ועמידה בהתניות פיננסיות בקבוצה .בישיבה זו השתתפו כל חברי הועדה ,רואי החשבון
המבקרים ,נושאי משרה בחברה )שלומי חכים ,חשב  Kardan NVוג'קי ברידוולד ,היועצת המשפטית של החברה(
ובעלי תפקידים רלוונטיים אחרים בחברה .רואי החשבון המבקרים של החברה הציגו עדכון לגבי הביקורת על
הדוחות הכספיים.
המלצות הועדה ,אישור הדוחות הכספיים כפי שהוצגו בישיבה ,הועברו בכתב לחברי הדירקטוריון לאחר הישיבה
שהתקיימה בנושא ,כאמור ,ביום  24במרס  .2015מועד זה עמד בדרישות שהוגדרו על ידי הדירקטוריון של החברה.
הדירקטוריון דן בהמלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  -אישור הדוחות הכספיים לשנת  - 2014בישיבה ביום
 24במרס  .2015בישיבה השתתפו חברי הדירקטוריון ,חברי ההנהלה הפעילה ,נושאי משרה בחברה )שלומי חכים,
חשב החברה וג'קי ברידוולד ,היועצת המשפטית של החברה( וכן בעלי תפקידים רלוונטיים אחרים בחברה .בישיבה
הוצגו בפני הדירקטוריון הדוחות הכספיים של החברה וכן סקירה מקיפה של הנושאים שנדונו בשתי ישיבות ועדת
הביקורת של החברה.
בשיחת ועידה של הדירקטוריון שהתקיימה ביום  25במרס  ,2015בהשתתפות רו"ח המבקרים ,נערך דיון נוסף על
הדוחות הכספיים לשנת  2014בסופה אישר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים.
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 2.14שכר טרחה רואי חשבון
שכר טרחת רואה החשבון של  Kardan NVוהחברות הבנות המהותיות שלה ,הכולל שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים
לביקורת ובגין שירותי מס בשנים  2014ו 2013 -היה כדלקמן:

שנת 2014
שם החברה

Kardan NV
)*(
קבוצת GTC
קבוצת KFS
קבוצת תהל

שם רואי החשבון

שירותי ביקורת
)אלפי אירו(

שעות עבודה
שהושקעו

שירותי
יעוץ
בנושאי
מיסים

שעות עבודה
שהושקעו

שעות עבודה
שהושקעו

שירותים
אחרים
)אלפי
אירו(

Ernst & Young

453

4,126

20

185

25

203

Ernst & Young
Ernst & Young
אחרים

363
218
-

7,262
3,196
-

18
39

143
157

54

1,526

Ernst & Young

195

4,258

21

303

50

725

שנת 2013
שם החברה

שם רואי החשבון

שירותי ביקורת
)אלפי אירו(

שעות עבודה
שהושקעו

שירותי
יעוץ
בנושאי
מיסים

שעות עבודה
שהושקעו

שעות עבודה
שהושקעו

שירותים
אחרים
)אלפי
אירו(

Kardan NV

Ernst & Young

492

4,726

25

186

-

-

קבוצת GTC
קבוצת KFS

Ernst & Young
Ernst & Young
אחרים

368
209
64

7,490
3,533
904

14
23

50
136

2

32

קבוצת תהל

Ernst & Young

165
36

3,872
919

32
10

195
270

10

340
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תאריך החתימה  25 :במרס2015 ,

Peter Sheldon

שוקי אורן

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל ודירקטור
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חלק ג'
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר 2014
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים
המאוחדים המיוחסים לחברה

CERTIFICATE

The Board approved the Annual Report of the Company for 2014 (under the Israeli
Securities Law and Regulations) including the Financial Statements 2014 according to
IFRS.

Signed on March 25, 2015

________________________
Mr. Peter Sheldon – Chairman of the Board
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דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של KARDAN N.V.

ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של ) KARDAN N.V.להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-ואת
הדוחות המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 6%-וכ 8%-מכלל
הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  2014ו ,2013-בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,3%-כ10%-
וכ 9%-מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2013 ,2014ו ,2012-בהתאמה .הדוחות
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא
מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר
 2014ו 2013 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ג' בדבר הגרעון בהון החוזר של
החברה "סולו" ובמאוחד ליום  31בדצמבר  2014המסתכם בכ 106-מליוני אירו וכ 65-מליוני אירו ,בהתאמה ,הנובע
בעיקר מחלויות שוטפות של אגרות חוב של החברה ובדבר העובדה כי לאחר תאריך המאזן גובש הסדר ביניים עם
מחזיקי אגרות החוב וכי הנהלת החברה בדיעה כי הסיכוי לאישורו והשלמתו של הסדר החוב הסופי בהתאם
לעיקרי המתווה הינו גבוה .יחד עם זאת ,אישורו והשלמתו של הסדר החוב אינם נתונים לשליטתה של החברה
והם מותנים באישורים של צדדים שלישיים .לאור זאת ,קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של
החברה כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן
שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014והדוח שלנו ,מיום  25במרס ,2015
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
תל-אביב,
 25במרס2015 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

- 2 -

Ernst & Young
Amsterdam

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של KARDAN N.V.

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב )ג( בתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  KARDAN N.V.וחברות בנות )להלן יחד  -החברה( ליום  31בדצמבר
 .2014רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח
התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על
ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו) ,להלן  -תקן ביקורת  .(104רכיבים אלה הינם (1) :בקרות ברמת
הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ) (2בקרות על
הערכות שווי נדל"ן להשקעה; ) (3בקרות על הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים; ) (4בקרות על אגרות חוב; )(5
בקרות על הכנסות מביצוע עבודות; ) (6בקרות על עלות ביצוע העבודות; ) (7בקרות על השקעות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני ) (8אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית ) (9פיקדונות לקוחות בפעילות בנקאית )כל אלה יחד מכונים להלן
 רכיבי הבקרה המבוקרים(.ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות
את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות
המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת
הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של
אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים
כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו
כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות
דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה
מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר .2014
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
 2014ו 2013-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014והדוח שלנו ,מיום  25במרס ,2015
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב לאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים בדבר
קיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.

תל-אביב,
 25במרס2015 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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KARDAN N.V

מאזנים מאוחדים

ליום  31בדצמבר
2014
באור

2013
אלפי אירו

נכסים לא שוטפים
6
7
8
9

רכוש קבוע ,נטו
נדל"ן להשקעה
השקעה בחברות כלולות
השקעות בחברות בשליטה משותפת
נכסים פיננסיים אחרים
אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית
הלוואות וחייבים לזמן ארוך
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו
מסים נדחים

10
11
12
36

60,862
181,072
7,378
84,445
521
63,763
104,521
17,640
2,898

56,227
118,068
5,695
128,658
50,392
86,762
22,513
3,985

523,100

472,300

נכסים שוטפים
מלאי סחורות ,מלאי בניינים ודירות למכירה ועלות עבודות
בביצוע
חלויות שוטפות של הלוואות וחייבים לזמן ארוך
אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית
לקוחות
מסים לקבל
חייבים ויתרות חובה
השקעות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים

15
16
17

נכסים המוחזקים למכירה

5

13
11
10
14

112,745
18,708
54,596
62,001
1,071
53,449
7,250
148,545

109,957
29,735
48,522
67,259
1,298
56,209
14,427
118,268

458,365

445,675

32,144

6,640

490,509

452,315

1,013,609

924,615

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

מאזנים מאוחדים

ליום  31בדצמבר
2014
באור
18

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

2013
אלפי אירו

הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של
פעילויות חוץ
קרן הון בגין שערוך נכסים
קרנות הון אחרות
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מניות אוצר
יתרת הפסד

23,041
208,002

23,041
208,117

23,943
21,033
10,765
15,178
)(2,625
)(206,939

)(4,680
34,300
12,296
21,104
)(2,786
)(225,297

זכויות שאינן מקנות שליטה

92,398
5,362

66,095
5,655

סה"כ הון

97,760

71,750

84,131
230
3,111
1,442
250,047
20,062
1,502

70,423
128
6,887
4,317
327,240
12,584
1,488

360,525

423,067

56,454
189,239
21,666
83,802
89,719
8,952
164
49
87,340

40,214
137,593
21,296
67,409
47,786
1,419
5,667
273
108,141

537,385

429,798

17,939

-

555,324

429,798

915,849

852,865

1,013,609

924,615

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בגין אופציות
אגרות חוב
מסים נדחים
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

20
21
22
23
24
36

התחייבויות שוטפות
מקדמות מלקוחות בניכוי עלות עבודות בביצוע
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
מסים לשלם
מקדמות מרוכשי דירות
נגזרים פיננסיים
זכאים ויתרות זכות

26

התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה

5

13
21
24
25
13

סה"כ התחייבויות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 25במרס2015 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

Peter Sheldon
יו"ר הדירקטוריון
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Shouky Oren
מנכ"ל ודירקטור

Einat Oz-Gabber
סמנכ"ל כספים

KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על רווח והפסד

באור

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)למעט נתוני רווח )הפסד( למניה(

הכנסות
ביצוע עבודות
פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי
הכנסות ממכירת דירות
דמי ניהול והכנסות אחרות

29

סה"כ הכנסות

170,258
33,295
46,866
7,425

153,010
24,406
23,984
6,595

142,967
10,966
7,835

257,844

207,995

161,768

הוצאות
133,887
25,578
44,217
6,108

121,342
25,182
19,697
3,358

121,962
23,562
5,370

עלות ביצוע העבודות
עלות מכירות פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי
עלות מכירת דירות
הוצאות אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות

209,790

169,579

150,894

רווח גולמי

48,054

38,416

10,874

8,192
24,527

7,912
25,513

8,210
27,740

15,335

4,991

)(25,076

8,859
)(5,190
16,018

8,802
)(3,926
)(8,947

10,383
)(4,005
)(1,690

רווח )הפסד( מהתאמות שווי הוגן ,ממימוש נכסים והשקעות
והכנסות אחרות

19,687

)(4,071

4,688

רווח )הפסד( תפעולי

35,022

920

)(20,388

2,048
)(22,235
-

6,185
)(51,803
-

50,072
)(41,389
1,073

)(20,187

)(45,618

9,756

רווח )הפסד( לפני חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי
המאזני ,נטו

14,835

)(44,698

)(10,632

8,9

6,712

12,345

4,662

רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה

36

21,547
16,485

)(32,353
14,443

)(5,970
938

רווח )הפסד( מפעילות נמשכת
רווח )הפסד( מפעילות מופסקת ,נטו

5

5,062
-

)(46,796
)(75,177

)(6,908
)(131,948

5,062

)(121,973

)(138,856

30
31

32
33

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( תפעולי לפני התאמות שווי הוגן ,ממימוש
נכסים והשקעות והכנסות אחרות

7
12
34

עליית ערך נדל"ן להשקעה
ירידת ערך מוניטין
רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו

35
35

הכנסות מימון
הוצאות מימון
התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים אחרים ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

רווח נקי )הפסד(
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על רווח והפסד

באור

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)למעט נתוני רווח )הפסד( למניה(

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

רווח )הפסד( למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
)באירו(

5,091
)(29

)(101,333
)(20,640

)(32,852
)(106,004

5,062

)(121,973

)(138,856

37

רווח )הפסד( בסיסי מפעולות נמשכות
רווח )הפסד( בסיסי מפעילות מופסקת

0.05
-

)(0.42
)(0.50

)(0.06
)(0.24

רווח )הפסד( בסיסי

0.05

)(0.92

)(0.30

רווח )הפסד( מדולל מפעולות נמשכות
רווח )הפסד( מדולל מפעילות מופסקת

0.05
-

)(0.42
)(0.50

)(0.06
)(0.24

רווח )הפסד( מדולל

0.05

)(0.92

)(0.30

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
5,062

רווח נקי )הפסד(

)(121,973

)(138,856

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת מס(:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים )(3
רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים ,נטו ממס )(1

28,638
)(1,676

)(4,596
6,677

)(5,931
10,123

סה"כ רווח כולל אחר ,שיסווג לדוח על רווח והפסד בתקופות
העוקבות )(2

26,962

2,081

4,192

סה"כ רווח )הפסד( כולל

32,024

)(119,892

)(134,664

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

32,038
)(14

)(101,409
)(18,483

)(37,641
)(97,023

32,024

)(119,892

)(134,664

)(1

כולל רווח )הפסד( בגין מימוש עסקאות תזרים מזומנים בסך של כ (1,300)-אלפי אירו 2,201 ,אלפי אירו ו-
 3,000אלפי אירו לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2013 ,2014 ,ו ,2012-בהתאמה )ראה גם באור 38
ובאור 5ג'( ,וכן מוצג בניכוי השפעת מס שהסתכמה לסך של כ (1,659)-אלפי אירו ,כ 622-אלפי אירו וכ713-
אלפי אירו לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2013 ,2014 ,ו ,2012-בהתאמה.

)(2

הפסד כולל אחר הנובע מחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת לשנים  2013 ,2014ו 2012-הסתכם לסך
של ) (2,500אלפי אירו (1,059) ,אלפי אירו ו (4,610)-אלפי אירו ,בהתאמה.

)(3

למידע נוסף בדבר מימוש קרנות הון ראה ביאור .9

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה

הון
מניות

קרן הון בגין
התאמות
הנובעות
מתרגום דוחות קרן הון בגין
שערוך
פרמיה על כספיים של
נכסים
פעילויות חוץ
מניות

קרן הון בגין
עסקאות עם
בעלי זכויות
שאינן מקנות
קרנות הון
שליטה
אחרות
אלפי אירו

יתרת
הפסד

מניות
אוצר

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר2014 ,

23,041

208,117

)(4,680

34,300

12,296

21,104

)(2,786

)(225,297

66,095

5,655

71,750

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
רווח )הפסד( לתקופה

-

-

28,623
-

-

)(1,676
-

-

-

5,091

26,947
5,091

15
)(29

26,962
5,062

סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

28,623

-

)(1,676

-

-

5,091

32,038

)(14

32,024

עלות תשלום מבוסס מניות
הנפקת מניות אוצר )ראה באור 18ד'(
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה)**(
סיווג בהתאם לדרישות החוק ההולנדי )*(

-

)(115

-

-

191
)(46

-

161

-

191
-

593
-

784
-

-

-

-

)(13,267

-

)(5,926
-

-

13,267

)(5,926
-

)(872
-

)(6,798
-

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

23,041

208,002

23,943

21,033

10,765

15,178

)(2,625

)(206,939

92,398

5,362

97,760

)*( בהתאם לחוק ההולנדי חלק מהון החברה מוגבל לחלוקה ראה באור 18ו'.
)**( ראה גם באור .19
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה

הון
מניות

קרן הון בגין
התאמות
הנובעות
מתרגום דוחות קרן הון בגין
שערוך
פרמיה על כספיים של
נכסים
מניות פעילויות חוץ

קרן הון בגין
עסקאות עם
בעלי זכויות
שאינן מקנות
קרנות הון
שליטה
אחרות
אלפי אירו

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

542,454

708,628
2,081
)(121,973

מניות
אוצר

יתרת
הפסד

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

23,041

208,165

)(462

57,802

8,156

20,128

)(2,847

)(147,809

166,174

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
הפסד

-

-

)(4,218
-

-

4,142
-

-

-

)(101,333

)(76
)(101,333

2,157
)(20,640

סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

)(4,218

-

4,142

-

-

)(101,333

)(101,409

)(18,483

)(119,892

)(48
-

-

-

295
)(13
-

1,766
)(790

61
-

-

2,061
)(790

)(4,207
622

)(2,146
)(168

-

-

)(23,502

)(343
59
-

-

-

343
23,502

59
-

)(514,810
79
-

)(514,810
138
-

208,117

)(4,680

34,300

12,296

21,104

)(2,786

)(225,297

66,095

5,655

71,750

עלות תשלום מבוסס מניות
הנפקת מניות אוצר )ראה באור 18ד'(
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה -
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת שאוחדה
בעבר )ראה באור 5ג'(
אחרות
סיווג בהתאם לדרישות החוק ההולנדי )*(
יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

23,041

)*( בהתאם לחוק ההולנדי חלק מהון החברה מוגבל לחלוקה ראה באור 18ו'.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מיוחס לבעלי מניות החברה

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2012 ,

23,041

קרן הון בגין
קרן הון בגין
התאמות
עסקאות עם
הנובעות
בעלי זכויות
פרמיה מתרגום דוחות קרן הון
כספיים של בגין שערוך קרנות הון שאינן מקנות
על
שליטה
אחרות
נכסים
מניות פעילויות חוץ
אלפי אירו
18,765
5,328
52,169
6,868 208,165

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

)533,137 202,165 (109,324

735,302

מניות
אוצר
)(2,847

יתרת
הפסד

סה"כ

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
הפסד

-

-

)(7,330
-

-

2,541
-

-

-

)(32,852

4,192
)8,981 (4,789
)(138,856) (106,104) (32,852

סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

)(7,330

-

2,541

-

-

)(32,852

)(134,664

)(97,023) (37,641

עלות תשלום מבוסס מניות
הנפקת זכויות בחברה מאוחדת
עלייה בשיעור ההחזקה בחברות מאוחדות
ועסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
אחר
סיווג בהתאם לדרישות החוק ההולנדי )*(

-

-

-

-

287
-

-

-

-

287
-

2,627
72,403

2,914
72,403

-

-

-

5,633

-

1,233
130
-

-

)(5,633

1,233
130
-

33,061
)(1,751
-

34,294
)(1,621
-

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

23,041

(462) 208,165

57,802

8,156

20,128

)(2,847

)542,454 166,174 (147,809

)*( בהתאם לחוק ההולנדי חלק מהון החברה מוגבל לחלוקה ראה באור 18ו'.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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708,628

KARDAN N.V.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

2014

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
(*) 2012
2013
אלפי אירו

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה מפעילות מופסקת
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות מופסקת

21,547
7,202
-

)(32,353
)(69,531
)(20,235
81,720

)(5,970
)(126,377
)(62,953
134,520

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

28,749

)(40,399

)(60,780

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
)(45,257
)(1,958
496
8,200
)(35,105
)(632
74,369

)(36,128
471
18,439
)(41,965
26,174
)(286
-

)(31,241
6,589
4,191
)(35,687
48,014
2,492
84,770

רכישת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
השקעות בחברות והלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו
תמורה ממימוש השקעות ונכסים
אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית ,נטו
גביית )מתן( חובות לזמן ארוך ,נטו
השקעות לזמן קצר ,נטו
תמורה ממימוש השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני )*(
תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר שהפכה לחברה המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני )ב(
גריעת חברה מאוחדת שאוחדה בעבר בעקבות פשיטת רגל )ג(
עלייה לשליטה בחברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני )ד(
שינוי בדמי תיווך ואחרים
משיכה הונית בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

70
-

1,223
)(22
208
)(1,990
-

1,410
952

183

)(33,876

81,490

השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר שהפכה לחברה המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני )ה(
תמורה ממכירת חברה שטופלה לפי שיטת השווי המאזני
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה מפעילות מופסקת

-

)(197,151
157,349
)(8,181

109,194

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

183

)(81,859

190,684

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב
פירעון ורכישה חוזרת של אגרות חוב
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית ,נטו
קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר ,נטו
שינוי בפיקדון משועבד
תמורה ממכירת מכשירים מגדרים
פירעון התחייבות לזמן ארוך
שינוי בפיקדון
עלויות בגין גיוס הלוואות
שינוי בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה)**(

2,155
)(68,538
51,748
89,152
)(48,003
)(1,415
8,025
)(8,031
)(351
)(267
75
)(6,791

)(58,390
69,401
30,849
)(132,045
)(8,432
)(8,029
11,634
)(356

1,869
)(100,381
54,081
71,588
)(150,560
)(1,389
43,520
52,155
)(2,870

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון מפעילות מופסקת

17,759
-

)(95,368
)(31,707

)(31,987
)(60,042

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

17,759

)(127,075

)(92,029

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

5,127

)(1,640

797

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

51,818

)(250,973

38,672

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
שינוי במזומנים המיוחסים לנכסים המוחזקים למכירה

118,268
)(21,541

369,110
131

330,725
)(287

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
)*( ראה גם באור 9
)**( ראה גם באור 19

148,545

118,268

369,110

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)א(

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,נטו
ירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת
רווח ממימוש נכסים והשקעות ,נטו
ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים
עלות תשלום מבוסס מניות
פחת והפחתות
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון והפרשי שער ,נטו
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע ,נטו
ירידה )עלייה( בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים וניירות ערך
המוחזקים למסחר ,נטו
גידול בהפרשה לחובות מסופקים במגזר השירותים הפיננסיים
רווח מפדיון מוקדם של הלוואות ואגרות חוב

)(6,712
)(16,739
5,429
1,302
5,473
)(8,859
30,268
)(19

)(12,345
8,254
13,588
1,804
7,196
)(8,802
37,366
)(7,886

)(4,662
4,005
2,182
8,888
)(10,383
47,190
500

7,797
-

)(1,736
7,026
-

)(12,697
14,077
)(43,035

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עלייה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
ירידה במלאי סחורות ,במלאי בניינים למכירה ועלות עבודות
בביצוע בניכוי מקדמות מלקוחות
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ובזכאים
ויתרות זכות
עלייה ביתרות חייבים בגין הסכמי זיכיון
שינוי ביתרת פיקדון משועבד
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
דיבידנד שהתקבל מחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני ,נטו ממס
אחר

)(32,298

)(71,225

)(129,752

13,683

2,368

1,372

1,566
)(7,358
)(1,752

16,688
)(4,854
-

50,127
)(8,681
-

)(17,151
35,476
)(3,124

)(37,835
36,412
)(6,027

)(66,033
75,816
)(1,925

220

)(227

10,482
)(424

7,202

)(20,235

)(62,953

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)ב(

)ג(

תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר שהפכה
לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
חייבים בגין מכירה
נכסים לא שוטפים
השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
רווח ממכירת השקעה

-

)(475
)(3,759
10,768
)(5,681
370

-

סך התמורה

-

1,223

-

גריעת חברה מאוחדת שאוחדה בעבר בעקבות פשיטת רגל
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים לא שוטפים
נכסי מס נדחה

)ד(

-

)(2,921
2,571
328

-

-

)(22

-

עלייה לשליטה בחברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
נכסים לא שוטפים
השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
מוניטין
אופציה שהוענקה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
התחייבויות מיסים נדחים
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח ממכירת השקעה

-

254
)(2
)(94
)(1,241
667
50
)(94
668

-

-

208

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V.

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)ה(

השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר שהפכה לחברה המטופלת
לפי שיטת השווי המאזני
הון חוזר )למעט ממזומנים ושווי מזומנים(
נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות
זכויות שאינן מקנות שליטה
סיווג קרנות הון לרווח והפסד
הפסד משערוך יתרת השקעה בחברה מאוחדת לשעבר
רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
השקעה בחברה שטופלה לפי שיטת השווי המאזני

)ו(

פעולות מהותיות שאינן במזומן
התחייבות לרכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה )*(

-

)(161,058
1,689,273
)(1,012,011
)(514,810
4,501
)(30,208
31,868
)(204,706

-

-

)(197,151

-

3,380

-

-

)*( ראה גם באור 19

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :1כללי
א.

) KARDAN N.V.להלן  -החברה או קרדן( הינה חברה רשומה באמסטרדם ,הולנד ,אשר
התאגדה ביום  2במאי.2003 ,
החברה הינה חברת השקעות העוסקת בייזום ופיתוח בתחום הנדל"ן באסיה ,מגזר התשתיות
 פרויקטים ונכסים ,בנקאות ואשראי קמעונאי וזאת באמצעות חברות בנות ,כלולות וחברותבשליטה משותפת ,ראה באור  28בדבר פרטים על מגזרי הפעילות של החברה.
מספר עובדי החברה והחברות הבנות ליום  31בדצמבר 2014 ,הינו  31) 2,554בדצמבר- 2013 ,
 ,(2,875מתוכם  154משתייכים למגזר הנדל"ן 987 ,משתייכים למגזר התשתיות1,395 ,
משתייכים למגזר הבנקאות ואשראי קמעונאי ו 13 -הינם עובדי מטה.
משרדי החברה ממוקמים ברחוב  ,Claude Debussylaan 30אמסטרדם ,הולנד.
הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום  25במרס.2015 ,

ב.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
.KARDAN N.V.

החברה

-

הקבוצה

 KARDAN N.V. -והחברות המוחזקות שלה.

חברות מאוחדות  -חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב ,(IFRS-10-ואשר דוחותיהן
מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות בשליטה -חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית
לשליטה משותפת ,ואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים
משותפת
על בסיס השווי המאזני.
חברות כלולות

 חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות ואשרהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות ,חברות כלולות או חברות בשליטה משותפת.
בעלי עניין ובעלי -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
שליטה
צדדים קשורים  -כהגדרתם ב.IAS 24-
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KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :1כללי )המשך(
ג.

באור על המצב כספי
ליום  31בדצמבר 2014 ,לחברה "סולו" ובדוחות המאוחדים גרעון בהון החוזר המסתכם בכ-
 106מליוני אירו וכ 65-מליוני אירו ,בהתאמה ,הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של אגרות חוב
של החברה  101.2 -מליוני אירו וכ 94.5 -מיליוני אירו לתשלום באוגוסט  2015ובפברואר ,2016
בהתאמה.
בחודש ספטמבר  ,2014החליט דירקטוריון החברה להיענות לפנייתם של הנאמנים והנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב )סדרות א' וב'( של החברה ולפתוח במגעים במטרה לבחון
אפשרויות להסדר עם מחזיקי אגרות החוב ,שעיקרו דחייה או פריסה מחדש של התשלומים
שעל החברה לשלם על חשבון אגרות החוב תוך תשלום החוב במלואו.
לאחר תאריך המאזן ,גובש בשלבים הסדר ביניים אשר אושר על ידי מחזיקי אגרות החוב
בחודש ינואר ) 2015להלן' :הסדר הביניים'( והסדר חוב סופי אשר צפוי להיות מאושר על ידי
מחזיקי אגרות החוב בחודש אפריל .2015
התיקון לשטרי הנאמנות המתואר בסעיף ד' להלן כפוף לאישור ברוב רגיל של מחזיקי אגרות
החוב .לדעת הנהלת החברה ,הסיכוי לאישורו והשלמתו של הסדר החוב בהתאם לעקרונות
המפורטים בסעיף ד' להלן גבוה ,לאור העובדה שהחברה הצליחה לממש נכסים בהתאם
לתכניותיה ובכוונתה לבצע פרעון מלא של סכומי הריבית שנדחו מפברואר  2015עד לסוף
הרבעון הראשון של שנת .2015
עם זאת ,אישורו והשלמתו של הסדר החוב אינם נתונים לשליטתה של החברה והם מותנים
באישורים של צדדים שלישיים .לאור זאת ,קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של
החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן ובדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .הדוחות
הכספיים אינם כוללים התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן שיהיו
דרושות במידה שהחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
תכניות החברה בקשר עם פרעון אגרות החוב )קרן וריבית( משנת  2017ואילך ,בהנחה שהסדר
החוב הסופי יאושר ,כוללות בעיקר מימוש נכסים ו/או קבלת דיבידנדים מהחברות הבנות
שלה .להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון ,יש לחברה היכולת לגיוס המקורות הנחוצים
לפרעון התחייבויותיה ולהמשיך בפעילותה העסקית בעתיד.

ד.

הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה
הסדר הביניים אשר אושר ביום  6בינואר  2015כולל שני חלקים עיקריים :החלק הראשון
כולל תיקון מיידי של שטרי הנאמנות ודחיית פירעונות הקרן והריבית שהיו אמורים להיות
משולמים בחודש פברואר  ,2015לחודש אוגוסט  2015בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
כמתואר להלן .החלק השני העניק פרק זמן של  90יום לחברה ,לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב על מנת להגיע להסדר חוב סופי שיכלול תיקון מקיף לשטרי הנאמנות בהתאם
לעקרונות הסדר שהוצגו בפני המחזיקים כמפורט להלן.
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KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :1כללי )המשך(
עיקרי הסדר הביניים
דחיית תשלומי קרן וריבית  -סדרה א':
א .על פי הסדר הביניים ,תשלום הקרן שהיה על החברה לשלם ביום  25בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( נדחה ליום  25באוגוסט  .2015תשלום הקרן הנדחה
יישא ריבית שנתית בשיעור של ) 6.325%תוספת של  1.875%על שיעור הריבית הנקוב
בשטר הנאמנות המקורי( בגין התקופה שמיום  25בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום
ה 25-באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
ב .על פי הסדר הביניים סכום הריבית שאמור היה להשתלם ביום  25בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( יישא ריבית שנתית בשיעור של  6.825%בגין התקופה
שמיום  25בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה 25-באוגוסט  2015או מועד הפירעון
המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
דחיית תשלומי קרן וריבית – סדרה ב':
א .על פי הסדר הביניים ,תשלום הקרן שהיה על החברה לשלם ביום  1בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( נדחה ליום  1באוגוסט  .2015תשלום הקרן הנדחה
יישא ריבית שנתית בשיעור של ) 6.775%תוספת של  1.875%על שיעור הריבית הנקוב
בשטר הנאמנות המקורי( בגין התקופה שמיום  1בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה-
 1באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
ב .על פי הסדר הביניים סכום הריבית שאמור היה להשתלם ביום  1בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ישא ריבית שנתית בשיעור של  7.275%בגין התקופה
מיום  1בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה 1-באוגוסט  2015או מועד הפירעון
המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
רישום שעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב
על פי הסדר הביניים ,התחייבה החברה ליצור ולרשום לטובת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב
שעבודים יחידים ,ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על מניות  GTC REועל הזכויות הנלוות
שתנבענה מהמניות המשועבדות ,לרבות דיבידנדים ,אופציות ,מניות הטבה וכדומה.
השעבודים כאמור נרשמו ביום  17בפברואר .2015
עיקרי ההסדר הסופי
הסדר החוב הסופי )להלן ‐ ההסדר הסופי( מהווה שטרי נאמנות חדשים לסדרות א' ו-ב'
ומחליף את שטרי הנאמנות המקוריים ,לרבות את כל התיקונים שנערכו להם .ההסדר לא
כלל ויתור על חוב מצד מחזיקי אגרות החוב אלא דחיית מועדי הפירעון למועדים
מאוחרים מאלו שנקבעו במועד הנפקת אגרות החוב .להלן עיקרי ההסדר הסופי אשר
הוראותיו המחייבות פורטו בשטרי נאמנות מתוקנים אשר אושרו באסיפות הכלליות של
מחזיקי אגרות החוב ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב )להלן  -שטרי הנאמנות
המתוקנים(:
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KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :1כללי )המשך(
תשלומי קרן וריבית בהתאם להסדר
סדרה א':
א .תשלומי הקרן )והפרשי ההצמדה בגינם( שהיה על החברה לשלם בימים  25בפברואר
 2015ו 25-בפברואר  2016נדחו לימים  25בפברואר  2017ו 25-בפברואר,2018 ,
בהתאמה.
ב .לא יחול שינוי במועדי תשלום הריבית הקבועים בשטרי הנאמנות ,למעט תשלום
ריבית פברואר  ,2015אשר ישולם בהתאם להוראות הסדר הביניים ,כמפורט לעיל.
הריבית הקבועה בשטרי הנאמנות תעלה בשיעור של  ,1.875%כך שקרן אגרות החוב
סדרה א' תישא ריבית שנתית של  6.325%אשר תשולם פעם בשנה ,ביום  25בפברואר
של כל אחת מהשנים  2016עד וכולל .2018
סדרה ב':
א .תשלומי הקרן והפרשי ההצמדה בגינם )שהיה על החברה לשלם ביום ה1-
לפברואר יידחו ב 24-חודשים למעט תשלומי הקרן לשנים  2019ו 2020-שישארו
על כנם( ויגדלו ,נוכח דחיית תשלומי הקרן של סדרה זו מהשנים  2017ו2018 -
לשנים  2019ו.2020 -
ב .לא יחול שינוי במועדי תשלום הריבית הקבועים בשטרי הנאמנות למעט תשלום
ריבית פברואר  ,2015אשר ישולם בהתאם להוראות הסדר הביניים ,כמפורט לעיל.
הריבית הקבועה בשטרי הנאמנות תעלה בשיעור של 1.875% ,כך שקרן אגרות
החוב סדרה ב' תישא ריבית שנתית של  6.775%אשר תשולם פעם בשנה ,ביום 1
בפברואר של כל אחת מהשנים  2016עד וכולל .2020
הקצאת מניות למחזיקי אגרות החוב
על החברה להקצות למחזיקי אגרות החוב ללא תמורה ,מניות של החברה אשר יהוו  12%מן
ההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההקצאה .בשם מגבלות החלות על החברה על-פי
הדין ההולנדי ,סוכם כי החברה תקצה במועד כניסתם לתוקף של שטרי הנאמנות המתוקנים
או בסמוך לכך  9.9%מן ההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההקצאה ו 2.1% -נוספים
לאחר  12חודשים ממועד ההקצאה הראשונה כאמור.
שעבודים וערבויות לטובת מחזיקי אגרות החוב
החברה התחייבה ליצור ולרשום שעבודים ראשונים ,יחידים וללא הגבלה בסכום על כל
זכויות החברה וכל תאגיד שבשליטתה בEMERGING ,TGI ,TBIF ,KFS ,KLC ,GTC RE -
)להלן' :התאגידים המשועבדים'( ,לרבות על הפירות מזכויות אלו וכן על זכויות החברה או כל
תאגיד שבשליטתה בגין הלוואות שהוענקו לאיזה מהתאגידים המשועבדים .יש לציין כי כל
עוד לא מומשו השעבודים האמורים ,תוכל החברה לעשות שימוש בפירות הנובעים מהזכויות
ומהחזר ההלוואות .הקצאת או מכירת מניות של התאגידים המשועבדים ישמשו לפירעון
מוקדם של אגרות החוב.
כמו כן ,החברה תיצור לטובת הנאמנים שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלת בסכום
על חשבונות בנק של החברה )להלן' :החשבונות המשועבדים'( בהם יופקדו מעת לעת כל
כספי החברה למעט הסכום החופשי )סך של עד  3מליון אירו שישמש לצורך תשלום הוצאות
הנהלה וכלליות של החברה( ,אשר לא יהיה משועבד לטובת הנאמנים ואשר ניתן יהיה
להפקיד אותו בחשבון או בחשבונות בנק שאינם משועבדים לנאמנים .כל עוד לא מומש
השעבוד האמור ,החברה רשאית להשתמש בכספים ללא הגבלה.
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בנוסף ,להבטחת התחייבויות החברה תעמיד  KLCערבות לטובת הנאמנים ,מוגבלת לסך של
 100מליון אירו ,אשר תפקע עם התקיימות התנאים להקלה ,כמפורט בהמשך .הנאמנים לא
יוכלו להפעיל את הערבות או לנקוט בכל הליך כנגד  KLCכל עוד לא תפרע ההלוואה לבנקים
הסינים בקשר עם פרויקט דליאן במלואה וכן הלוואות שתלקחנה ,אם תלקחנה ,בקשר עם
פרויקט דליאן.
אמות מידה פיננסיות
על החברה לעמוד ביחס כיסוי שלא יפחת מ 100% -בשנים  2015-2017ולא יפחת מ120% -
החל משנת  .2018יחס הכיסוי הינו שווי הנכסים סולו של החברה חלקי שווי ההתחייבויות
סולו של החברה ,בנטרול סכומים מסויימים כפי שמפורט בהסדר .אם יחס הכיסוי בחברה
יפחת מ 110% -ביחס לשנים  2015עד  2017כולל ומ 130% -לשנים  2018ואילך ,אזי יחס
הכיסוי ב KLC-לא יפחת מ.180%-
הוראות נוספות
נקבעו הוראות שונות להבטחת זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכללן :הוראות המסדירות
פירעון מוקדם של החוב למחזיקי אגרות החוב מתוך מקורות שייוצרו לחברה ,מגבלות על
חלוקת דיבידנדים ,מגבלות על גובה הוצאות ההנהלה וכלליות של החברה וביצוע תשלומים
לבעלי שליטה ,מגבלות על השקעות חדשות מסוימות ,מגבלות שונות על גיוס אשראי וזכות
למינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה וב .KLC-עוד נקבע ,כי תידרש הסכמת
המחזיקים )ברוב רגיל או מיוחד ,בהתאם לעניין( לשם ביצוע פעולות שונות ובכלל זה -
העברת השליטה בחברה ועסקאות עם בעלי שליטה.
כמו כן סוכם כי החברה רשאית להותיר בידיה סכומים מסוימים ,טרם ביצוע פירעון מוקדם,
לצורך הוצאות הנהלה וכלליות ,תשלום ריבית למחזיקי האג"ח ,התחייבויות החברה בגין
עסקת  GTCפולין )ראה ביאור 5ג'( וכן לצורך תמיכה בחברות הבת שלה.
רכישת אגרות חוב
על פי הוראות שטרי הנאמנות המתוקנים נקבע כי החברה ו/או חברות הקבוצה תהיינה
רשאיות לרכוש אגרות חוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה בבורסה לניירות ערך בלבד ,בכל
מחיר ,בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בשטרי הנאמנות המתוקנים.
אגרות חוב של החברה שתרכשנה על ידי החברה תפקענה ותמחקנה מן המסחר בבורסה.
לגבי תאגיד בשליטת החברה שירכוש אגרות חוב של החברה  -יהיה עליו לבחור ,בהתאם
לשיקול דעתו ,האם להעביר את אגרות החוב לחברה לשם פקיעתן או לשעבד את אגרות
החוב לטובת הנאמן של אותה סדרה.
מגבלות על הפעילות העסקית
הוסכם כי החברה וחברת  GTC REלא יחלו בפעילות עסקית חדשה ,לא יבצעו השקעות
כלשהן ולא ייטלו אשראי כלשהו )אלא אם הוא נחות לאגרות החוב(.
 KFSותאגידים בשליטתה לא יהיו רשאים להכנס לתחומי פעילות חדשים מלבד תחומי
הפעילות המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים KFS .ו TBIF-לא תהיינה רשאיות לבצע
השקעות חדשות כלשהן ,ואולם כל תאגיד בשליטתן יהיה רשאי לבצע השקעות בפרויקטים
קיימים וחדשים בתחום פעילותו ובלבד שמקור ההשקעה הינו הפעילות השוטפת של
התאגיד KFS .ו TBIF-לא תהיינה רשאיות ליטול אשראי כלשהו למעט אשראי שתיטול KFS
מ TBIF-או אשראי קצר מועד שתיטול איזו מהן מתאגיד בשליטתן בסכום שלא יעלה על 5
מיליון אירו .כל תאגיד בשליטתן יהיה רשאי ליטול אשראי ללא הגבלה בכפוף לתנאים
המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים.
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 KLCותאגידים בשליטתה לא יהיו רשאים להכנס לתחומי פעילות חדשים או לבצע השקעות
בפרויקטים או בפעילויות חדשים אף אם הם בתחום הפעילות של  .KLCבנוסף ,חלה מגבלה
על הרחבת פרוייקט דליאן ,וחברות המיזם המשותף עם לאקי הופ לא ייזמו ולא יפתחו
פרויקטים חדשים מעבר לפרויקטים שייבנו על כל הקרקעות שבבעלותן .תקבולים שיתקבלו
ממימוש נכס בפרויקט מסויים של  KLCאו תאגיד שבשליטתה ישמשו את אותו הפרויקט
בלבד .אלא אם ניתן לכך אישור ברוב של  66%בכל אחת מאסיפות מחזיקי האג"ח KLC ,או
כל תאגיד שבשליטתה לא יהיו רשאים ליטול אשראי כלשהו אלא בכפוף לתנאים המפורטים
בשטרות הנאמנות המתוקנים.
 TGIו TGA -או כל תאגיד בשליטתן )למעט  TGוהתאגידים בשליטתה( לא יהיו רשאים
להיכנס לתחומי פעילות חדשים מלבד תחומי הפעילות המפורטים בשטרי הנאמנות
המתוקנים .הם יוכלו לבצע השקעות וליטול אשראים ובלבד שמקור ההשקעות הו מפעילות
שוטפת של איזה מהתאגידים בשליטת  ;TGIשהבטחונות שיועמדו בגין קבלת אשראי יועמדו
על ידי  TGIותאגידים בשליטתה ולא על-ידי תאגידים אחרים בקבוצה.
התנאים להקלה במגבלות על הפעילות העסקית
עם קיומם במצטבר של שני תנאים אלו (1) :פירעון )לרבות בהתחשב ברכישת אגרות חוב
שתתבצע לאחר מועד השלמת ההסדר הסופי(  55%מהערך הנקוב של אגרות החוב )שאינן של
החברה או של תאגיד בשליטתה( שהיו קיימות ביום  (2) ;31.12.14יחס הכיסוי בחברה על פי
הדוחות הכספיים האחרונים )הרבעוניים או התקופתיים ,בהתאם למועד הבדיקה( סולו עומד
על למעלה מ) 180%-לעיל ולהלן' :התנאים להקלה'( ,יוסרו המגבלות על רכישת אגרות חוב על
ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה ,הסכום החופשי בחשבונות הבנק יעלה לכ 6-מליון
אירו ,יוסרו השעבודים על מניות  TGIאו  KFSוכן על  ,TBIFובלבד שיחס הכיסוי בין שווי כל
הנכסים שיוותרו משועבדים למחזיקי אגרות החוב לאחר הסרת השעבודים כאמור לבין
חובות החברה יעמוד על  180%ומעלה .כמו כן ,יוסרו המגבלות על הפעילות העסקית
הנוגעות לחברות בנות כפי שתוארו לעיל ,וכן תבוטל המגבלה על חלוקת דיבידנד )אשר יותר
לאחר פירעון של  75%מערכו הנקוב של החוב( ותבוטל הזכות למנות דירקטור מטעם מחזיקי
אגרות החוב .זאת ועוד ,מרגע קיומם של התנאים להקלה החברה מחויבת להשתמש רק ב-
 35%מהכספים שיתקבלו ממימוש נכסים מסוימים )המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים(
עבור פירעון מוקדם של אגרות החוב.
החברה בחנה את השינויים בתנאי אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב' בהתאם ל IAS 39-והגיעה
למסקנה כי התנאים החדשים אינם שונים באופן מהותי .לפיכך ,הטיפול החשבונאי בהסדר
החוב לכשיושלם יהיה כהתאמה של תנאי אגרות החוב הקיימות ולא כסילוק.
באור  - :2בסיס הצגת הדוחות הכספיים
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
בסיס המדידה:
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס עלות ,למעט נדל"ן להשקעה ,מכשירים
נגזרים ,התחייבות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות ונכסים פיננסיים מסוימים אשר
נמדדים בשווי הוגן.
החברה בחרה להציג את דוח רווח והפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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ב.

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן.(IFRS -
כמו כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
שנתיים( ,התש"ע.2010-
החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות :דוח רווח והפסד ,ודוח על הרווח
הכולל ,במסגרתו מוצגים ,מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד ,כל הפריטים
אשר הוכרו ברווח כולל אחר.

ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
בנות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או
זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש
בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת .בבחינת שליטה
בזכויות הצבעה פוטנציאליות )ראה באור 5ג' ובאור  (39מובאת בחשבון השפעת זכויות
הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת
השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
קביעת שליטה אפקטיבית
קיומה של שליטה לרבות בחינת קיומה של שליטה אפקטיבית ) (De Facto Controlבחברות
מוחזקות ,נקבעת על ידי ההנהלה ,הבוחנת האם לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין,
להתוות את המדיניות הכספית והתפעולית של החברה המוחזקת.
להלן פירוט המאפיינים הנבחנים על-ידי החברה ,אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים
להצביע על קיומה של שליטה אפקטיבית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה )אף אם בפחות ממחציתן(.
פיזור נרחב בקרב בציבור של יתר המניות המקנות זכויות הצבעה.
לקבוצה אחוז גבוה במיוחד מכח ההצבעה המשתתף בפועל )קוורום( באסיפות
הכלליות של בעלי המניות ,המאפשר בפועל את מינוי מרבית חברי הדירקטוריון.
היעדר גורם אחד המחזיק בחלק משמעותי מן המניות.
יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה על
החברה המוחזקת )מנכ"ל ,יו"ר דירקטוריון(.
למיעוט בעלי המניות ,אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות אחרות ,להוציא
זכויות מגינות סטנדרטיות.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה
בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
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זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן
לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד
במסגרת ההון של החברה .רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה
ולזכויות שאינן מקנות שליטה .הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם
כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה
שלילית.
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון בהון )קרן בגין
עסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה( המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי
הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה.
כאשר הפרש זה שלילי ,מוכר גידול בהון בגובה הפרש זה .במימוש החזקה בחברה בת ,ללא
איבוד שליטה ,מוכר מוכר כשינוי בהון .בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת.

-

גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.

-

גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ועסקאות גידור שנזקפו להון
העצמי.

-

מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.

-

מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה.

-

מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר ,באותו אופן
שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות
הקשורים.

-

מכירה בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.
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באור  - :2בסיס הצגת הדוחות הכספיים )המשך(
ד .שינוי במדיניות החשבונאית והגילויים הנדרשים
הקבוצה אימצה תקני  IFRSחדשים ומתוקנים ופרשנויות אשר מפורטים להלן:
 .1כתוצאה מיישום התיקונים ל - IAS 32 -מכשירים פיננסיים :הצגה ,בדבר קיזוז נכסים
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.
 .2שינוי מדיניות חשבונאית בדבר יצירת מסים נדחים בגין חברות נכס:
בחודש יולי  ,2014פרסם ה IFRIC -החלטה לגבי נושא יצירת מסים נדחים בגין הפרשים
זמניים המתייחסים לחברות נכס )חברות בהן יש רק נכס אחד בלבד( כאשר החברה צופה
שהיפוך ההפרש הזמני בגין הנכס יהיה בדרך של מכירת מניות בחברת הנכס ולא בדרך של
מכירת הנכס עצמו.
בהתאם להחלטה האמורה של ה IFRIC -נקבע כי לאור הוראות  IAS 12החברה נדרשת להכיר
במסים נדחים הן בהתייחס להפרשים הזמניים הפנימיים ) (inside differencesהנובעים מהפער
בין בסיס המס של הנכס לבין ערכו בספרים והן ביחס להפרשים הזמניים החיצוניים ) outside
 (differencesהנובעים מהפער בין בסיס המס של המניות לבין חלק החברה המחזיקה בנכסים
נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים.
עובר למועד פרסום ההחלטה כאמור ,המדיניות החשבונאית של החברה הייתה ליצור מסים
נדחים בגין ההפרשים הזמניים שנוצרו ,בהתאם להשלכות המס ושיעור המס הרלוונטיים
למכירת המניות בחברת הנכס ולא למכירת הנכס עצמו.
ה.

סיווג מחדש
לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2013 ,ו 2012-סיווגה החברה מחדש סכומים מסויימים
במאזן ,בדוחות על הרווח והפסד ובדוחות על תזרים המזומנים .הסכומים שסווגו אינם
מהותיים .לשינוי האמור אין השפעה על הרווח הנקי )הפסד( של החברה.

באור  - :3עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים
בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
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באור  - :3עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
-

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה כולל נדל"ן להשקעה בהקמה ונדל"ן להשקעה שבנייתן הסתיימה .נדל"ן
להשקעה שבנייתו הסתיימה כולל נדל"ן )קרקע ו/או מבנה( המוחזק על ידי הקבוצה או חכור
בחכירה מימונית במטרה להפיק דמי שכירות או עליית ערך בטווח הארוך ,או שתיהן ,ולא
לשם שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או מכירה
במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך המאזן כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח
רווח והפסד .השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם
להערכות שווי כלכליות הכוללות את גישת ההכנסה )הכוללת את שיטת היוון תזרימי
מזומנים ושיטת התשואות( ,גישת החילוץ וגישת ההשוואה .שימוש בטכניקות הערכה אלו
כוללות הנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור
היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .לעתים נקבע השווי ההוגן בהתייחס לעסקאות שנעשו
לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך  -גישת ההשוואה ) Sales Comparison
.(Approach
השווי הוגן של נדל"ן להשקעה מבוסס בדרך כלל על הערכות שווי חיצוניות .עם זאת ,מעריכי
השווי ,במסגרת התייחסותם לאומדנים והנחות ,אינם מביאים בחשבון מרכיב של אי וודאות
לגבי שינויים עתידיים אפשריים בהנחות המפתח ,שכן הערכות השווי של הנדל"ן מתבססות
על מצבו הקיים של הנכס לתאריך המאזן.
בהתאם ל IAS 40-מתוקן ,נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי שווי הוגן וזאת במידה שניתן
למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן .החברה אימצה קווים מנחים מסויימים ,וזאת כתלות
באזור הגאוגרפי בו פועלת החברה ,בכדי להעריך האם הסיכוניים המשמעותיים הוסרו )ועל כן
ניתן להעריך שווי הוגן באופן מהימן( הקווים המנחים הינם:
-

ההסכם עם הקבלן הראשי נחתם;
ישנו היתר בניה חתום;
שיעור השכרת השטחים הפנויים לדיירים ).(Pre-lease

אם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן ,מודל העלות משמש בהערכת נדל"ן
להשקעה בהקמה עד למועד בו יהיה ניתן לאמוד את השווי באופן מהימן .השווי ההוגן של
נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד על בסיס גישת היוון תזרימי מזומנים ) (DCFועל בסיס גישת
ההכנסות ) (Income Approachאו על בסיס גישת החילוץ ) .(Residual Approachשיטות הערכת
שווי מקובלות של נדל"ן להשקעה בהקמה מגלמות גם סיכונים משמעותיים שהינם רלוונטיים
לפרוייקטים בהקמה ,כולל לדוגמא סיכוני הקמה וסיכוני השכרה.
ראה באור  7לניתוח הרגישות של רווח )הפסד( לפני מס עקב שינוי הנחות מפתח מסוימות.
-

ירידות ערך נדל"ן להשקעה בהקמה על בסיס עלות
לאור מדיניות החשבונאית של החברה לגבי נדל"ן להשקעה בהקמה מספר נכסים בהקמה
מוצגים על בסיס עלות ,משום שמימונם טרם הובטח ,טרם התקבלו כל האישורים הנדרשים
או משום שהבנייה טרם החלה .לגבי נכסים אלו ,במידה שקיימים סממנים לירידת ערך,
מבצעת החברה בחינה לירידת ערך וזאת בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר
 36בדבר ירידת ערך נכסים תוך יישום גישת ההשוואה או יישום שיטות אחרות להערכת שווי
וזאת במידה ולא קיימות עסקאות בנות השוואה.
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באור  - :3עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
-

מלאי בניינים למכירה
מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין מוצג על בסיס עלות או לפי שווי מימוש נטו במידה
ונמוך יותר .שווי מימוש נטו מתבסס על הסכום שהחברה צופה לקבל בגין מכירת המלאי ועל
הסכום אותו צופה החברה לשלם בגין בניית הבניינים במהלך עסקים רגיל.

-

מלאי מקרקעין לזמן ארוך
שווי המימוש נטו של מלאי המקרקעין לזמן ארוך ,על פי רוב ,נמדד באמצעות יישום גישת
ההשוואה לקרקעות דומות ,וזאת בעקבות ההחלטה לעכב פרויקטים לתקופה בלתי מוגדרת
של זמן ,שהובילה לפגיעה ביכולת להסתמך על שיטות הערכה אחרות.

-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה ,הסתמכו
החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות
על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי
שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות
תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

-

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .בעת בחינת ירידת ערך נדרשת
החברה לאמוד את סכום בר השבה של היחידות המניבות מזומנים אליהן מיוחס המוניטין.
בחינת סכום בר השבה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים
הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור היוון מתאים
אשר מנכה את תזרים המזומנים הצפוי .ככלל ,הקבוצה משתמשת בשיעור ההיוון המשוקלל
) (WACCשל היחידות המניבות המזומנים .יתרת המוניטין ליום  31בדצמבר  2014מסתכמת
ל 8 -מיליוני אירו ) 13 – 2013מיליוני אירו( – מיוחס לפעילויות התשתיות.

-

הסדרי זכיון למתן שירותים
הקבוצה מודדת את סך ההשקעה בהסדרי זכיון למתן שירותים בהתבסס על ההשקעות
בתקופת ההקמה והתפעול ומביאה בחשבון את הרווח הגולמי החזוי .הרווח הגולמי החזוי
נקבע לראשונה עם השגת החוזה ומוערך באופן שוטף על פני תקופת הפרוייקט .יתרת הסדרי
זכיון למתן שירותים ושל החייבים הפיננסיים ליום  31בדצמבר  2014מסתכמת ל 8-מליוני
אירו ול 104 -מיליוני אירו ,בהתאמה ) 9 - 2013מליוני אירו ו 68 -מיליוני אירו ,בהתאמה(.

-

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם נוצלו,
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי,
סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס .יתרת נכסי מסים
נדחים ליום  31בדצמבר 2014 ,מסתכמת ל 3-מליוני אירו ) 4 - 2013מליוני אירו(.
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באור  - :3עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
-

נגזרים ומכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
נגזרים ומכשירים פיננסיים מסויימים נמדדים בהתאם לשווים ההוגן .השווי ההוגן נקבע
בהתבסס על מודלים להערכות שווי של מכשירים אלו ,תוך שימוש באומדנים ותחזיות שונים
כגין :שווי נכסי הבסיס באופציות ,סטיות תקן ,אורך חיים חזוי וכו' )ראה באור .(38

-

שווי הוגן של מכשירים מבוססי הון
השווי הוגן של מכשירים מבוססי הון ,בעיקר אופציות מכר שהוענקו לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה ,אופציות לעובדים ,אופציות פאנטום ומרכיב המרה של אגרות חוב להמרה,
נמדד ,במרבית המקרים ,באמצעות מעריכי שווי חיצוניים ,תוך שימוש במודלים מקובלים
להערכות שווי ,או בהתבסס על שווי אותן חברות כפי שנגזר מעסקאות שבוצעו עם
צדדיםשאינם קשורים .הערכות השווי מתבססות בהכרח על הנחות ואומדנים שונים ,ולכן
כפופות לאי וודאות מובנת .ההנחות והמודלים אשר שימשו כבסיס לחישוב מוצגים בבאור
.19

-

ירידת ערך חובות לזמן ארוך ואשראי ללקוחות בנקים
הקבוצה בוחנת מדי תקופת דיווח את יתרת ההלוואות והאשראי שניתן ללקוחות בכדי
להעריך האם נדרשת הפרשה לירידת ערך .הנהלת הקבוצה נדרשת להפעיל שיקול דעת
בבחינת האומדנים ,הסכומים ועיתוי תזרימי המזומנים הצפויים בעת בחינת הצורך בהפרשה
לירידת ערך .הערכות אלו מבוססות על הנחות לגבי מספר גורמים ,כולל סיכונים הקשורים
להפרות וירידות ערך ,ויתכן כי התוצאה הסופית תהיה שונה עקב שינוי עתידי בסכום
ההפרשה.
בנוסף להפרשות ספציפיות כנגד הלוואות משמעותיות ואשראי ללקוחות מתאגידים
בנקאיים ,הקבוצה מבצעת הפרשה כללית לירידת ערך כנגד חשיפות אשר על אף שלא נדרש
בגינן הפרשה ספציפית ,וזאת באותם מקרים בהם קיים סיכון גבוהה יותר מזה שזוהה במועד
העמדת האשראי .הגורמים אשר מובאים בחשבון לצורך כך כוללים לדוגמה עלייה ברמת
הסיכון של המדינה ,התיישנות הענף או הטכנולוגיה .ראה גם באור .10
לאור ההנחות והאומדנים השונים ,להלן יובאו עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה:

- 27 -

KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :4עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של
התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת .בכל צירוף
עסקים ,החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם
לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של
הנרכשת.
בצירוף עסקים המושג בשלבים ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם
להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה
ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור .סכומים שנדחו בעבר ברווח כולל אחר,
כגון הפרשי תרגום ,מסווגים מחדש לדוח רווח והפסד.
מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות ,שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות
שליטה על הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי
שנמדדו במועד הרכישה .אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר
הזדמנותי ,ועל הרוכש להכיר ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה.
צירופי עסקים תחת אותה שליטה
כיוון ועסקאות תחת אותה שליטה אינן כוללות העברת שליטה ,כך שבסופו של דבר הישויות
נשלטות על ידי אותם צדדים ,לפני העסקה ואחריה ,שיטת איחוד העניין ) (As pooling
מייצגת את הטיפול החשבונאי הנאות ביותר לטיפול בעסקה כאמור.
בהתאם לכך ,הקבוצה מציגה את הנכסים והתחייבויות ואת תוצאות הפעולות מתחילת
התקופה המוקדמת ביותר ,כאילו צירוף העסקים תחת אותה שליטה התרחש מאז נכנסו
החברות המתמזגות תחת אותה השליטה.
רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
במועד רכישת חברות בנות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק ,תמורת הרכישה מוקצית בין
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן
במועד הרכישה ,מבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים ,תוך שיתוף זכויות
שאינן מקנות שליטה ,אם קיימות ,לפי חלקן בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ"ל במועד
הרכישה.
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ב.

השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות
הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
.1

עסקאות משותפות )(Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של
ההסדר .עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

.2

פעילויות משותפות )(Joint Operations
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר ,זכויות לנכסים
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר .החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה
היחסי בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.

ג.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית
שלהן ,אך לא שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

ד.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
חברות כלולות או עסקות משותפות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות
הכספית והתפעולית שלהן ,אך לא קיימת לגביהן שליטה.
לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת במאזן לפי
עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו לרבות קרנות ההון של
החברה הכלולה או העסקה המשותפת .מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה או עסקה
משותפת נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן ,של
הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת .לאחר ההכרה הראשונית המוניטין אינו מופחת באופן
שיטתי .מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או העסקה
המשותפת בכללותה .ראה גם סעיף יד' .במקרה של רכישת מניות נוספות בחברה כלולה או
בעסקה משותפת שאינן מובילות להשגת שליטה או שליטה משותפת ,הקבוצה מבצעת
הקצאת עלות רכישה בגין השכבה החדשה בלבד.
דוח רווח והפסד משקף את החלק בתוצאות הפעולות של החברה הכלולה או העסקה
המשותפת .בחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון העצמי שלהן,
הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות
בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנה בעבור
חברות כלולות אלה.
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת
מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה הכלולה .הפסדים המהווים סממן לירידת ערך
אינם מבוטלים.
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החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה
הופכת להשקעה בעסקה משותפת ,ולהיפך .החברה מיישמת את הוראות  IFRS 5על ההשקעה
או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה .חלק
כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה ,ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי
המאזני.
במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ,הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה
כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש
שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של
ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות או העסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים
ולתקופות זהים .המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות או העסקאות
המשותפות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה .שיטת
השווי המאזני מיושמת עד לאיבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת
למכירה.
ה.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים באירו ,אשר מהווה את מטבע הפעילות וההצגה של
החברה.
מטבע הפעילות נקבע בנפרד עבור כל חברה מוחזקת ,לרבות חברה כלולה המוצגת על פי
שיטת השווי המאזני.
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד
העסקה .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים למטבע הפעילות של
כל אחת מהחברות המוחזקות לפי שער החליפין בתאריך המאזן .הפרשי שער נזקפים לדוח
רווח והפסד ,למעט הפרשי שער בגין התחייבויות במטבע חוץ שנועדו להגן על השקעה
בפעילות חוץ ואשר לגביהן מתקיימים הכללים ליישום חשבונאות הגנה .הפרשי שער כאמור
נדחים עד למועד מימוש ההשקעה בפעילות חוץ ,כאשר באותו מועד הפרשי השער שנדחו
יסווגו לדוח רווח והפסד .תוצאות המס בגין התחייבויות כאמור יזקפו אף הם ישירות להון.
נכסים והתחייבויות לא כספיים מתורגמים למטבע הפעילות של כל אחת מהחברות
המוחזקות לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים
במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות של כל אחת מהחברות
המוחזקות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
בכל תאריך מאזן הנכסים והתחייבויות של החברות המוחזקות מתורגמים למטבע ההצגה של
החברה וזאת לפי שער סגירה בכל תאריך מאזן :הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי חליפין
ממוצעים לשנה .כל הפרשי השער שנוצרו נזקפו ישירות להון.
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להלן מוצגים שערי החליפין המצטלבים של הדולר ,השקל ויואן סיני ביחס לאירו וכן נתונים
לגבי שינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )בנקודות(:
מדד המחירים
לצרכן
בנקודות *(

שער החליפין
של הדולר של
ארה"ב
באירו

שער חליפין
של יואן סיני
)(RMB
באירו

שער החליפין
היציג של
השקל
באירו

ליום
 31בדצמבר2014 ,
 31בדצמבר2013 ,
 31בדצמבר2012 ,

132.8
133.0
130.7

0.82
0.73
0.74

7.4556
8.4189
8.2207

0.21
0.21
0.20

שיעור השינוי במשך
השנה

%

%

%

%

דצמבר 2014
דצמבר 2013
דצמבר 2012

)(0.15
1.8
1.6

13.4
)(4.3
)(3.9

)(10.70
1.54
1.23

1.2
2.9
-

*(
ו.

המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2000

נכסים לא שוטפים אשר מיועדים למימוש ופעילות מופסקת
נכסים המיועדים למימוש ופעילויות מופסקות
נכס או קבוצת נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה ,כאשר יישובם ייעשה
בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר
הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי ,קיימת מחויבות של החברה למכירה ,קיימת
תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ) (highly probableלהסתיים בתוך
שנה ממועד הסיווג .נכסים אלה אינם מופחתים ממועד הסיווג ומוצגים בנפרד במאזן ,לפי
הנמוך מבין ערכם בספרים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה .במקביל ,ההתחייבויות
המתייחסות לנכסים אלה מוצגות בנפרד במאזן באופן דומה.
רווח )הפסד( כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה
מוצגים בנפרד בהון.
פעילות שהופסקה הינה קבוצה של נכסים המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת
למכירה והיא מייצגת תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי שהוא עיקרי ונפרד .תוצאות
הפעילות המתייחסות לפעילות המופסקת מוצגות בנפרד ,לרבות סיווג בגין מספרי השוואה.
מידע לגבי תזרים המזומנים והשפעה על הרווח הכולל האחר המתייחסים לפעילות המופסקת
הוצג במסגרת באור .5
במקרה של מכירת חברה מאוחדת ,כאשר לאחר המימוש תישאר לחברה האם לשעבר החזקה
שאינה מקנה שליטה ,יחולו הוראות  ,IFRS 5לרבות הצגה כפעילות שהופסקה.
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ז.

רכוש קבוע
פריטי רכוש קבוע ,אשר אינם נחשבים כנדל"ן להשקעה ,מוצגים לפי עלות ,למעט הוצאות
תחזוקה שוטפות ,ובניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך ,במידה וקיימת .עלות זו כוללת
את עלות החלפת רכיבים של פריט הרכוש הקבוע וזאת במידה ומתקיימים כללי ההכרה
בנכס.
העלות הראשונית של פריטי הרכוש הקבוע כוללת את עלות הרכישה ,מסים יבוא ,מיסי
רכישה שלא יוחזרו וכן עלויות נוספות הקשורות להבאת הנכס למצב שהוא יכול לפעול
באופן שהתכוונה ההנהלה.
הפחת מחושב על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס.
אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע הוא כדלקמן:
משרדים )למעט קרקע(
כלי רכב
ציוד
ציוד וריהוט משרדי
שיפורים במושכר

 25-50שנים )בעיקר  50שנים(
 2-7שנים )בעיקר  5שנים(
 10-20שנים )בעיקר  10שנים(
 3-16שנים )בעיקר  10שנים(
לאורך תקופת השכירות )בעיקר  5שנים(

אורך החיים השימושים ותקופת ההפחתה נבחנים בכל תקופת דיווח בכדי להבטיח שהשיטה
ותקופת ההפחתה עקביים עם הדפוס בו החברה צפויה להפיק הטבות כלכליות מהנכס.
פריט רכוש קבוע נגרע בעת מימוש או כאשר לא צפויות ממנו הטבות כלכליות נוספות .רווח
או הפסד הנובע מגריעת הנכס מוכר ישירות ברווח והפסד בתקופה בה הנכס נגרע.
ח.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה ,או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר
בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך,
או שתיהן ,ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות
מנהלתיות ,או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה נמדדים בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק
בתאריך המאזן .השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים
בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות את גישת ההכנסה )הכוללת את שיטת היוון תזרימי
מזומנים ושיטת התשואות( ,גישת החילוץ וגישת ההשוואה .למידע נוסף באשר לנדל"ן
להשקעה ,ראה באור  .7לפירוט באשר לשיטות הערכה שונות ,ראה באורים  3ו.7-
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות .לאחר
ההכרה הראשונית ,נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק בתאריך
המאזן .רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,נזקפים
לדוח רווח והפסד במועד התהוותם.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות
כלכליות עתידיות ממימושו .ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות
הכספיים מוכר בדוח על הרווח הכולל בתקופה שבה נגרע הנכס.
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נדל"ן להשקעה בהקמה
הקבוצה מיישמת את  IAS 40באופן ששערוך לשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה יבוצע רק
בהתייחס לנדל"ן בהקמה שהסיכון היזמי בגינו ניתן למדידה מהימנה .נדל"ן בהקמה אשר
לגביו קריטריון זה לא מתקיים או נכסים שהבנייה בהם טרם החלה מוצגים לפי עלות אלא
אם חלה ירידת ערך שכן אז מכירה החברה בהפרשה לירידת ערך .עבור אותם פרויקטים בהם
ההנהלה סבורה ,בהתבסס על קריטריונים והערכות מתאימות כי הסיכונים המשמעותיים
אינם קיימים עוד ,השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה נקבע בהתאם לשיעור ההשלמה
של הפרויקט בתום תקופת הדיווח ,על ידי מעריכי שווי חיצוניים .במסגרת הערכת השווי
ייושמו טכניקות הערכה מקובלות לגבי נדל"ן להשקעה תוך שימוש בגישת החילוץ ,היוון
תזרימי מזומנים או גישת ההשוואה ,ראה גם באור .3
השווי ההוגן של הנכסים נקבע בהתבסס על תחזית הכנסות מהפרויקט ,תוך שימוש בשיעורי
תשואה מותאמי סיכון ,אשר הינם גבוהים משיעורי התשואה ששימשו בגין פרויקטים בנויים
דומים .העלויות הצפויות הנדרשות להשלמת הבנייה נוכו מהשווי של הנכס.
עבור פרויקטים בהם הסיכון להשלמת הבנייה הינו מעל הממוצע )כפי שנקבע על ידי מעריך
השווי( ,נוכו שולי רווח יזמי בגין עלויות נוספות בלתי צפויות.
ירידות ערך נדל"ן להשקעה בהקמה על בסיס עלות
לאור מדיניות החשבונאית של החברה לגבי נדל"ן להשקעה בהקמה מספר נכסים בהקמה
מוצגים על בסיס עלות .לגבי נכסים אלו ,במידה וקיימים סממנים לירידת ערך ,מבצעת
החברה בחינה לירידת ערך תוך יישום גישת ההשוואה או יישום שיטות אחרות להערכת שווי
וזאת במידה ולא קיימות עסקאות ברות השוואה.
עלות ארגון הסכם חכירה /עמלת תיווך נדחית
העלויות שהתהוו לגבי ארגון הסכם חכירה )בעיקר עמלות תיווך( ותמריצים שניתנו לשוכרים
לגבי התקשרות בהסכמי שכירות מהוונים עד למועד השערוך לשווי הוגן של
נכסי הנדל"ן כאמור .במועד שערוך הנדל"ן להשקעה ,יתרות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד
כחלק משערוך הנדל"ן.
ט.

נדל"ן להשקעה המוחזק למכירה
נדל"ן להשקעה מסווג לקבוצת נכסים בלתי שוטפים המיועדים למכירה כאשר צפוי כי הערך
בספרים יושב באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך .כדי שהנדל"ן יקיים
הגדרה זו ,נכסים אלה צריכים להיות זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי בכפיפות לתנאים
שהם רגילים ומקובלים של נכסים כאלה והמכירה שלהם חייבת להיות צפויה ברמה גבוהה.
בכדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה:
-

הדירקטוריון חייב להיות מחויב לתכנון למכירת הנכס ותוכנית פעילה לאיתור קונה
ולהשלמת התכנון למכור את הנכס החלה.
הנכס חייב להיות משווק באופן פעיל לצורך מכירה במחיר שהוא סביר ביחס לשווי
ההוגן הנוכחי שלו.
צריך להיות חזוי שתוך שנה אחת ממועד הסיווג המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה
שהושלמה.
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בעת הסיווג כנדל"ן להשקעה המוחזק למכירה ,נדל"ן להשקעה המוצג לפי שווי הוגן ימשיך
להימדד בהתאם להוראות .IAS 40
י.

מלאי בניינים למכירה ,מלאי מקרקעין לזמן ארוך ועלות עבודות בביצוע
מלאי ,לרבות מלאי מקרקעין לזמן ארוך ,נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.
עלות המלאי כוללת עלויות בניה ישירות ,עלויות עקיפות מזוהות ועלויות אשראי שהוונו.
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות
השלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה .הערך בדוחות הכספיים של המלאי נבחן לירידת
ערך בכל תאריך חתך .ירידת ערך מוכרת במידה שמחיר המכירה הצפוי של יחידות המגורים
הינו נמוך מעלות הצפויה ליחידה .מלאי מקרקעין לזמן ארוך אשר לגביו הוחלט לדחות את
הפיתוח למועד מאוחר יותר נבחן בדרך כלל לפי גישת ההשוואה.
עלויות הקשורות לבניית נכסי נדל"ן למגורים כחלק מהמלאי כאמור להלן:
1.
.2

עלויות שהתהוו הקשורות לשלבי הבניה בפרויקט שטרם הסתיימה בנייתו,
עלויות שהתהוו ביחס ליחידות שטרם נמכרו הקשורות לשלבי הבניה בפרויקט שטרם
הסתיימה בנייתם.

עלויות כאמור כוללות:
1.
2.

זכויות חכירה בקרקע ,עלויות בניה ששולמו לקבלני משנה לצורך הקמת מלאי בניינים
למכירה; וכן,
עליות שהוונו הכוללות עלויות מימון )ראה באור  22לגבי הלוואות( ,עלויות בגין תכנון
ועיצוב ,עלויות תקורה המזוהות באופן ישיר ועלויות אחרות הקשורות לבניה.

לגבי מלאי עבודות בביצוע ,באותם מקרים בהם צפוי הפסד מעבודות בביצוע ,נזקף
מלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת העבודות בביצוע.
החברה מסווגת מלאי בניינים למכירה כשוטפים או בלתי שוטפים בהתאם למחזור התפעולי
של החברה .מלאי אשר מחזורו התפעולי עולה על המחזור התפעולי המקובל של הקבוצה,
מסווג בדוחות הכספיים ארוך כבלתי שוטף.
הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי ביצוע מחושבות בנפרד עבור כל חוזה ביצוע ומוצגות
במאזן הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך
ההפסדים שהוכרו ומקדמות שנתקבלו .במידה והסכום חיובי ,הוא מוצג במאזן כנכס הכנסות
לקבל מעבודות בחוזי ביצוע ,במידה והסכום שלילי הוא מוצג כהתחייבות בגין עבודות בחוזי
ביצוע.
עלויות עבודות על פי חוזה ביצוע מוכרות לפי עלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ,עלויות
משותפות עקיפות .עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין פרויקטים בהתבסס על מפתחות
שונים להקצאה.
יא.

מלאי סחורות
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו ,כאשר העלות נקבעת על בסיס "נכנס
ראשון  -יוצא ראשון" ).(FIFO
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות
הדרושות לביצוע המכירה.
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יב.

הסדרים מבוססי זכיון
הסדרי זכיון למתן שירותים
הסדרי זכיון למתן שירותים שמחייבים חוזית את הקבוצה ,אשר פועלת כמפעיל ,לספק
שירותים לציבור בשם המגזר הציבורי ,מטופלים לפי כללי החשבונאות המצוינים בהמשך.
הסדרי זיכיון למתן שירותים שאינם עונים לקריטריונים האמורים להלן ,מטופלים לפי כללי
חשבונאות אחרים שיושמו על ידי הקבוצה.
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי מוכר במידה שלקבוצה קיימת זכות חוזית בלתי מותנית לקבל מזומנים או נכס
פיננסי אחר מהמעניק תמורת שירותי ההקמה .לקבוצה קיימת זכות בלתי מותנית לקבל
מזומן או נכס פיננסי אחר אם המעניק מתחייב בחוזה לשלם לקבוצה )א( סכומים מוגדרים או
ניתנים לקביעה או )ב( את ההפרש ,אם קיים ,בין סכומים שהתקבלו מהמשתמשים בשירות
הציבורי וסכומים מוגדרים או ניתנים לקביעה ,גם אם התשלום מותנה שהמפעיל יוודא
שהתשתית עומדת בדרישות איכות או יעילות שהוגדרו בהסכם.
הנכס הפיננסי נמדד במועד ההכרה הראשונית לפי השווי ההוגן ,כאשר הכנסות המימון
מחושבת על יתרת הנכס באמצעות שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .ההכנסות מוכרות
כשהעבודה לפי החוזה מבוצעת תוך שימוש בשיטת שיעור ההשלמה.
נכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה מכירה בנכס בלתי מוחשי במידה שהיא מקבלת זכות )רישיון( לחייב את משתמשי
השירות הציבורי .זכות לחיוב משתמשי השירות הציבורי אינה מהווה זכות בלתי מותנית
לקבל מזומן מאחר והסכומים תלויים בהיקף שבו הציבור ישתמש בשירות.
הקבוצה מכירה בנכס הבלתי מוחשי לפי העלות הנחשבת ,כלומר השווי ההוגן של התמורה
שהועברה לרכישת הנכס שהיא השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או עתידה להתקבל עבור
שירותי ההקמה .הקבוצה אומדת את השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה בהתאם לעלויות
ההקמה החזויות בתוספת מרווח מקובל ,ובנוסף ומהוונת את עלויות האשראי במהלך תקופת
ההקמה .הנכס הבלתי מוחשי מופחת לאחר מכן באופן שיטתי על פני אורך החיים
השימושיים שלו.
נכסים משולבים
אם הקבוצה מקבלת תשלום משולב עבור שירותי ההקמה בצורת נכס פיננסי ונכס בלתי
מוחשי ,היא מדווחת בנפרד על כל רכיב של התמורה .התמורה שהתקבלה או עתידה להתקבל
עבור שני הרכיבים מוכרת לראשונה לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או עתידה
להתקבל .אופי התמורה שניתנה על ידי המעניק לקבוצה נקבעת ביחס לתנאי החוזה.
הכרה בהכנסה
גם במקרה של נכס פיננסי וגם במקרה של נכס בלתי מוחשי ,הקבוצה מכירה בהכנסה
ועלויות המתייחסות להקמה או לשדרוג בהתאם לשיעור השלמה וזאת במידה והתוצאות
ניתנות למדידה מהימנה .במידה והקבוצה מבצעת יותר משירות אחד )דהיינו שירותי הקמה
ושדרוג ושירותי תפעול( תחת חוזה אחד ,התמורה שהתקבלה או צפויה להתקבל מוקצת
לשירותים השונים לפי יחסי שווי הוגן של השירותים שסופקו וזאת במידה והסכומים ניתנים
להפרדה.
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ירידת ערך
הקבוצה אומדת האם קיים סממן לירידת ערך של נכסי הסדרי הזכיון למתן שירות בכל
תקופת דיווח .במידה וקיים סימן לירידת ערך ,הקבוצה מטפלת בנכס כאמור לפי הוראות 39
 IASאו  IAS 38בהתאם לעניין.
יג.

נכסים בלתי מוחשיים אחרים
נכסים בלתי מוחשיים אחרים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי עלות .נכסים
בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה.
נכסים בלתי מוחשיים אחרים מיוחסים בעיקר לבסיס לקוחות ולרשיונות להפעלת מוסדות
פיננסיים ומופחתים לאורך תקופת החיים השימושיים .הערך בספרים של הנכסים הבלתי
מוחשיים נבחן לירידת ערך בכל עת בו יש סימן לירידת ערך.

יד.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים .אם קיים סממן
לירידת ערך ,או באם מדובר במועד הבדיקה השנתית של הנכס ,הקבוצה אומדת את סכום בר
השבה של הנכס .סכום בר-ההשבה הוא הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של
הנכס )או יחידה מניבת מזומנים( ושווי השימוש של נכס בודד ,אלא אם הנכס אינו מפיק
תזרים מזומנים חיובי בלתי תלוי בעיקרו בתזרים המזומנים
חיובים של נכסים אחרים או קבוצת נכסים .כאשר הערך בספרים של הנכס עולה על הסכום
בר השבה ,הקבוצה מכירה בירידת ערך ומפחיתה את הנכס לסכום בר השבה.
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף
את ערך הזמן של הכסף וכן הסיכונים הספציפיים של הנכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי
מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.
בקביעת השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה ,הקבוצה משתמשת במודלים מקובלים להערכת
שווי.
הקבוצה בוחנת בכל תאריך חתך באם קיים סממן שהפסד מירידת ערך שהוכר בעבר אינו
קיים עוד או יש להקטינו )למעט מוניטין( .אם קיים סממן כאמור ,הקבוצה אומדת את הסכום
בר השבה של אותו הנכס .הפסד מירידת ערך שהוכר בעבר מבוטל רק אם קיים שינוי
באומדנים ששימשו לקביעת סכום בר השבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה הפסד
מירידת ערך .במקרה כזה ,הערך בספרים של הנכס יוגדל לסכום בר השבה שלו .סכום ביטול
ירידת הערך לא יעלה על הערך בספרים שהיה נקבע בניכוי פחת או הפחתות אילו לא הוכר
הפסד בתקופות קודמות .הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
הקריטריונים הבאים מיושמים בקביעת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים:
מוניטין
החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך ,אחת לשנה או לעיתים קרובות יותר אם
אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
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ירידת ערך בגין מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת מזומנים )או
קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה מתייחס המוניטין .כאשר סכום בר-השבה של
יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהערך בספרים של
יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר
הפסד מירידת ערך .הפסד מירידת ערך שהוקצה למוניטין אינו מתבטל בתקופות עוקבות.
השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת
ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות .בכל תאריך מאזן מתבצעת בחינה
אם קיימת ראיה אובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה
משותפת .בחינת ירידת ערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס
לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.
טו.

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,הלוואות וחייבים ,השקעות מוחזקות עד פדיון או נכסים פיננסיים זמינים למכירה.
הקבוצה קובעת את הסיווג במועד הכרה לראשונה .כאשר הנכסים הפיננסיים מוכרים
לראשונה הם נמדדים לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות ,למעט לגבי
השקעות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
רכישה או מכירה בדרך רגילה של נכסים פיננסיים מוכרת במועד קשירת העסקה ,דהיינו
המועד בו הקבוצה מתחייבת לרכוש את הנכס .רכישה או מכירה בדרך הרגילה הינה רכישה
או מכירה של נכסים פיננסיים שדורשת מסירת הנכס תוך פרק זמן ,שבדרך כלל נקבע על ידי
הוראה או מוסכמה בשוק הרלוונטי .סיווגם של הנכסים הפיננסיים נבחן מחדש בכל סוף
שנת דיווח במידת הצורך או כאשר נדרש.
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים
למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה
חוזרת בתקופה הקרובה ,מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים ביחד
להשגת רווחים בזמן הקצר ,או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה .רווחים או הפסדים
מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים לדוח רווח והפסד כחלק מהכנסות או הוצאות מימון.
השקעות המוחזקות לפדיון
השקעות המוחזקות לפדיון הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים הנושאים תשלומים קבועים
או ניתנים לקביעה והם בעלי מועדי פדיון קבועים שאותם מתעתדת החברה וביכולתה
להחזיק עד לפדיון .לאחר ההכרה הראשונית ,השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי העלות
המופחתת באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה .רווחים
והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד במועד גריעת ההשקעות או במקרה של הפרשה לירידת
ערך כמו גם תוך ביצוע הפחתה שיטתית .בהתאם להוראות  IAS 39הקבוצה לא תהיה רשאית
לסווג מכשירים פיננסיים כהשקעות המוחזקות לפדיון עד תום  2012בעקבות מכירה של
ניירות ערך המוחזקים למכירה.
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הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות וחייבים נמדדים לפי
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית בתוספת עלויות עסקה ישירות ובניכוי
הפרשות לירידת ערך .רווחים והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד כשההלוואות והחייבים
נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך ,כמו גם כתוצאה מהפחתה שיטתית.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כשיועדו כזמינים
למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל .לאחר מועד ההכרה לראשונה,
נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה
מהתאמת שווי הוגן נזקפים ישירות לרווח הכולל האחר .במועד גריעת ההשקעה ,או במקרה
של ירידת ערך ,הרווח או ההפסד המצטבר שהוכר בעבר ברווח הכולל האחר מסווג מחדש
לדוח רווח והפסד .הכנסות ריבית על ההשקעות במכשירי חוב מוכרות ברווח והפסד לפי
שיטת הריבית האפקטיבית .דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות אלו נזקפים לדוח רווח והפסד
במועד הזכאות לקבלתם.
טז.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם
מוגבלים בשעבוד.

יז.

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של
הנכסים הפיננסיים הבאים:
נכסים המוצגים בעלות המופחתת
אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים
בעלותם המופחתת ,סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין הסכום הפנקסני
של הנכס והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי
אשראי עתידים שטרם התהוו( ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של
הנכס הפיננסי .הקבוצה אומדת תחילה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בנפרד
לנכסים פיננסים שאחד מהם משמעותי ,ובנפרד או במקובץ לנכסים פיננסים שכל אחד מהם
אינו משמעותי .אם הקבוצה קובעת שלא קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס
פיננסי שנבחן בנפרד ,בין אם הוא משמעותי ובין אם לא ,היא כוללת את הנכס בקבוצה של
נכסים פיננסים בעל מאפייני סיכון אשראי דומים ובוחנת אותם יחד לצורך ירידת ערך .נכסים
שנבחנו בנפרד לקיום ירידת ערך ולגביהם מוכר או ממשיך להיות מוכר הפסד מירידת ערך
אינם נכללים בבחינה קבוצתית לצורך ירידת ערך.
אם בתקופות עוקבות ,סכום ההפסד קטן והקיטון ניתן לייחוס באופן אובייקטיבי לאירוע
שהתרחש לאחר שההפסד מירידת ערך הוכר ,ניתן לבטל ירידת ערך שהוכרה .סכום הביטול
מירידת ערך נזקף לרווח והפסד וזאת עד למידה שהערך בספרים של הנכס אינו עולה על
העלות המופחתת במועד הביטול.
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נכסים המוצגים בעלות
אם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שהתהווה הפסד מירידת ערך בגין מכשיר הוני לא מצוטט
שאינו מוצג בשווי הוגן משום ששוויו ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן ,או בגין נכס נגזר
קשור למכשיר הוני לא מצוטט כזה שיש לסלקו על ידי מסירת מכשיר לא מצוטט כזה ,סכום
ההפסד מירידת ערך הערך נמדד כהפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים בשיעור התשואה השוטף בשוק בגין נכס פיננסי
דומה.
נכסים זמינים למכירה
אם קיימת ראייה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך ,סכום ההפסד נמדד כהפרש בין
העלות )בניכוי תשלום קרן והפחתה( ובין השווי ההוגן ,בניכוי הפסד לירידת ערך שנזקף בעבר
לדוח רווח והפסד .הפסד זה מסווג מחדש מרווח כולל אחר לדוח רווח והפסד .ביטול הפסד
מירידת ערך בגין מכשיר הוני אינו נזקף לדוח רווח והפסד .ביטול הפסד ירידת ערך בגין
מכשירי חוב נזקף לדוח רווח והפסד אם ניתן ליחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי
ההוגן של המכשיר לאירוע שהתרחש לאחר שההפסד לירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד.
יח.

מניות אוצר
מכשירים הוניים של החברה שנרכשו חזרה )מניות אוצר( מוכרים על בסיס עלות ומוצגים
כקיטון מההון של החברה .רווחים או הפסדים בגין רכישה ,מכירה או הנפקה או ביטול של
מניות אוצר נזקפים ישירות להון .במידה שמניות אוצר יונפקו בשנית ,ההפרש בין העלות
לתמורת ההנפקה יזקף כנגד פרמיה על מניות.

יט.

עלויות אשראי
עלויות אשראי נזקפות לרווח והפסד בתקופות בהן התהוו.
עלויות אשראי מהוונות לעלות הנכס באם הן מיוחסות באופן ישיר לרכישה ,בניה או ייצור של
נכס כשיר.
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הפעולות להכנת הנכס הן בתהליך ויציאות עלויות
אשראי מתהוות .עלויות אשראי מהוונות עד למועד בו הנכסים זמינים לשימושם המיועד.
באם הערך בספרים של הנכס עולה על סכום בר השבה ,ירידת ערך מוכרת ברווח והפסד.
עלויות אשראי כוללות הוצאות ריבית והוצאות אחרות שהתהוו בהקשר להשגת האשראי,
כולל הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ ,וזאת במידה שהן נחשבות כתיאום לעלויות
הריבית.
עלויות אשראי הינן מתבססות על עלויות המימון בפועל שהתהוו לרכישת נכס כשיר או
שעור היוון המייצג את השעור המשוקלל של עלויות האשראי המתאימות לאשראי של
הקבוצה שקיים בתקופה ,למעט אשראי שהתקבל במיוחד כדי להשיג נכס כשיר .הסכום של
עלויות האשראי שהקבוצה מהוונת במהלך התקופה לא יעלה על הסכום של עלויות האשראי
שהתהוו לה באותה התקופה.

כ.

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי ,במקרה של הלוואות ואשראי
נושא ריבית ,עלויות עסקה שניתן לייחסן.
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התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללות התחייבויות פיננסיות
המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית על ידי הקבוצה
כשווי הוגן דרך רווח והפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשות לצורכי מכירה בתקופה
הקרובה.
נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו ,מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים
לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר
נזקפים לדוח רווח והפסד.
הלוואות ואשראי נושא ריבית
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות ואשראי נושא ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות
ישירות .רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת גריעת הלוואה וכתוצאה מההפחתה
השיטתית.
התחייבות בגין ערבויות פיננסיות
ערבות פיננסית מוכרת לראשונה בדוחות הכספיים בסעיף זכאים ויתרות זכות לפי שוויה
ההוגן ,וזאת בעיקר לפי סכום הפרמיה שהתקבלה .לאחר ההכרה ,ההתחייבות נמדדת לפי
הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה )בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת
הערבות( והאומדן של הסכום שהסכום שנדרש )אם נדרש( להכיר בו לתאריך המאזן על פי
 IAS 37בהתייחס להסכם הערבות.
כל שינוי בסכום ההתחייבות בגין ערבות פיננסית נזקף לדוח רווח והפסד .הפרמיה שהתקבלה
מוכרת בדוח רווח והפסד לאורך תקופת הערבות לפי שיטת הקו הישר.
אגרות חוב להמרה
אגרות חוב ניתנות להמרה הצמודות למדד המחירים לצרכן ,כוללות שני רכיבים :רכיב המרה
ורכיב חוב ,כאשר גם רכיב ההמרה מסווג כהתחייבות פיננסית .אגרת החוב מפוצלת לשני
רכיבים התחייבותיים כאשר רכיב ההמרה מחושב תחילה במועד ההכרה כנגזר פיננסי לפי
השווי ההוגן והפער בין התמורה שהתקבלה בגין אגרות החוב להמרה לבין השווי ההוגן של
רכיב ההמרה מיוחס לרכיב החוב .עלויות עסקה ישירות מוקצות בין רכיב ההמרה לבין רכיב
החוב ,על בסיס ההקצאה של התמורה ,כאמור לעיל .רכיב ההמרה מטופל לאחר ההכרה
הראשונית כנגזר פיננסי ומוצג לפי שוויו ההוגן בכל תאריך מאזן .רכיב החוב מטופל לאחר
ההכרה הראשונית כאמור לעיל ,לעניין הלוואות ואשראי נושא ריבית.
אגרות חוב
אגרות חוב מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות המיוחסות להנפקה של המכשיר
הפיננסי .לאחר ההכרה הראשונית ,אגרות החוב נמדדות לפי עלות מופחתת תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם פרמיה או ניכיון בגין אגרות החוב .התמורה
שהתקבלה בתמורה להנפקה של אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב מוקצית בין הרכיבים לפי
שווי הוגן יחסי.
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כא.

גריעת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי ניגרע כאשר:
-

פג תוקפן של הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי;
החברה שומרת על הזכות לקבל תזרימי מזומנים מהנכס אולם לחברה קיימת מחויבות
לתשלום מלא ללא עיכובים מהותיים לצד שלישי בהתאם להתקשרות; או,
החברה המחתה את זכויותיה לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס והעבירה את מרבית
הסיכונים וההטבות הכרוכים בנכס או לא העבירה ולא שמרה על מרבית הסיכונים
וההטבות הכרוכים בנכס באמצעות העברת השליטה בנכס.

כאשר החברה המחתה את זכויותיה לקבלת תזרימי מזומנים מנכס ולא העבירה ולא שמרה
על מרבית הסיכונים וההטבות הכרוכים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס ,הנכס
מוכר במידה שקיימת מעורבות נמשכת של החברה בנכס .מעורבות נמשכת בצורת ערבות
בגין הנכס המועבר תימדד לפי הנמוך מבין הערך הפנקסני של הנכס והסכום המקסימאלי של
התמורה שהקבוצה עשויה לשלם.
כאשר המעורבות נמשכת הינה בדרך של אופציה שנרכשה או נכתבה על הנכס המועבר ,מידת
המעורבות של הקבוצה בנכס המועבר אשר ניתן לרכישה חזרה ,למעט במקרה של אופציית
מכר שנכתבה על נכס שנמדד בשווי הוגן ,הינה מוגבלת לנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס
המועבר ומחיר המימוש של האופציה.
התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר ההתחייבות סולקה ,בוטלה או פקעה כאשר התחייבות
פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה ,בתנאים שונים מהותית או
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של
ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין הערך בספרים של
ההתחייבות לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות החדשה נזקף לדוח רווח והפסד .במידה
וההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא
יוכר רווח או הפסד מההחלפה .בעת בחינת שינוי התנאים מביאה הקבוצה בחשבון
קריטריונים כמותיים כמו גם קריטריונים איכותיים.
קיזוז מכשירים פיננסיים
ניתן לקזז בין נכסים פיננסיים להתחייבויות פיננסיות כאשר ישנה זכות קיזוז משפטית ניתנת
לאכיפה לקיזוז הסכומים המוכרים וישנה כוונה למימוש נטו ,או באותו המועד.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן
שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה
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כב.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת במאזן כאשר לקבוצה קיימת מחויבות )משפטית או
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,וצפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על
מנת לסלק את המחוייבות וקיים אומדן מהימן לסכום שהחברה תידרש לשלם .במידה
שהקבוצה צופה שהיא תשופה בגין חלק או כל ההתחייבות ,סכום השיפוי מוכר כנכס נפרד
אבל רק באותם מקרים בהם השיפוי הינו וודאי למעשה .בדוח רווח והפסד מוכרת ההפרשה
נטו מסכום השיפוי.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
היטלים
היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה ,מטופלים בהתאם
לפרשנות  ,IFRIC 21לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את
המחויבות לתשלום.

כג.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים/נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות
בתמורה למכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאים להטבות
המסולקות במזומן ומחושבות על בסיס עליית ערך מניות החברה.
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של
המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל
תמחור מקובל ,ראה פרטים נוספים בבאור  .19לגבי נותני שירותים אחרים ,עלות העסקאות
נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים
שהוענקו.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו
העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת
בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים
ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת ,למעט הענקות שההבשלה
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,
בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה
שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה
תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.
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עסקאות המסולקות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש
במודל תמחור מקובל ,ראה פרטים נוספים בבאור  .19השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני
תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות .ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח
לפי השווי ההוגן של ההתחייבויות עד למועד סילוקה ,כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים
לדוח רווח והפסד.
כד.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים שנקבעו ב .IAS 17-קביעה אם ההסדר הוא חכירה ,או אם
הוא כולל הסכם חכירה ,מתבססת על המהות של ההסדר ודורשת הערכה אם קיום ההסדר
תלוי בשימוש בנכס או נכסים ספציפיים וכן ההסדר מעביר זכות לשימוש בנכס.
הקבוצה כחוכר
בחכירה מימונית ,הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס
החכור .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס
החכור או הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים.
נכסים בחכירה מימונית מופחתים לפי התקופה הקצרה מבין אורך החיים השימושיים
המשוער של הנכס ותקופת החכירה ,אם לא קיימת וודאות סבירה לכך שהבעלות על הנכס
תועבר לקבוצה עד תום תקופת החכירה.
תשלומי חכירה תפעולית מוכרים כהוצאה בדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר לאורך
תקופת החכירה.
הקבוצה כמחכיר
הסכמי חכירה ,בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים
בבעלות על הנכס החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין
הסכם החכירה ,למעט אלה המתייחסות לנדל"ן להשקעה אשר מהוונות לנכס ונזקפות לרווח
והפסד בתקופה העוקבת ,מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה
מהסכם החכירה .תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח והפסד בקו ישר על פני תקופת
החכירה .דמי חכירה מותנים מוכרים בתקופה בה הורווחו.

כה .

הכרה בהכנסה
ההכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין
העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה
שהתקבלה בניכוי הנחות מסחריות ומיסי מכירה.
להלן קריטריונים ספציפים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסה מוכרת כאשר הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והטבות המשמעותיים הנובעים
מהבעלות וסכום ההכנסות ניתן לאומדן מהימן.
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הכנסות ריבית ודיבידנד
הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .הכנסות
בגין דיבידנד מוכרות במועד בו נתגבשה זכותה של החברה לקבלת התשלום.
דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות
הנגזרים מהעסקה ,הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו .לעומת זאת ,במקרים בהם הקבוצה
פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על
בסיס ברוטו.
הכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזי הקמה
ההכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה מוכרת על-פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר הוא ניתן
לאומדן מהימן ,וזאת בהנחה ששאר התנאים להכרה בהכנסה התקיימו .שיעור ההשלמה נקבע
על בסיס גמר שלבים הנדסיים של העבודה.
כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על-פי חוזה הקמה ,מוכרת
הכנסה בגובה עלויות שהוצאו ,אשר השבתן צפויה )") (PROBABLEהצגת מרווח אפס"(.
לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי.
הכנסות משכירות
הכנסות משכירות הנובעות מחוזי חכירה תפעולית בגין נדל"ן להשקעה מוכרות לפי שיטת
הקו הישר על פני תקופת השכירות .עלויות המתייחסות לנכסים אלו מוכרות באותה תקופה
בה מוכרות ההכנסות משכירות .תמריצים הניתנים לשוכרים מופחתים מהכנסות השכירות
בקו ישר על פני תקופת השכירות.
הכנסות ממכירת דירות מגורים
הכנסות ממכירת דירות מגורים מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים
בבעלות עברו לרוכש .הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות משמעותיות
ביחס לגביית התמורה מהעסקה ,כאשר העלויות הקשורות ידועות ,וכאשר לא קיימת
מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לדירת המגורים שנמסרה .בדרך כלל ,האמור מתקיים עם
סיום חלק משמעותי מהבנייה ,מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא מחיר הדירה על
ידי הרוכש.
הכנסות ממתן שירותים )כולל דמי ניהול(
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים במקרה שתוצאת
החוזה ניתנת למדידה באופן מהימן .כאשר התוצאות אינן ניתנות למדידה באופן מהימן,
הכנסות מוכרות רק בגובה ההוצאות שהתהוו ושניתן להשיבן.
כו.

מסים על ההכנסה
מסים שוטפים
נכסי מס שוטפים והתחייבויות מס שוטפות לתקופה הנוכחית ותקופות קודמות נמדדים
בהתאם לסכום שהקבוצה צופה להשיב חזרה או לשלם לרשויות המס.
המסים השוטפים חושבו תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם
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הושלמה למעשה ,עד לתאריך המאזן.
מסים שוטפים המתייחסים לפריטים שנזקפו ישירות לרווח הכולל האחר מוכרים אף הם
ישירות ברווח הכולל האחר ולא במסגרת דוח רווח והפסד.
מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים ,תוך יישום גישת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים הקיימים לתאריך
המאזן וזאת בהתייחס לסכומים הנכללים בדוחות הכספיים והסכומים המובאים בחשבון
לצורכי מס.
התחייבות מסים נדחים מוכרת בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס ,למעט:



כאשר ההתחייבות מסים נדחים נובעת מהכרה לראשונה במוניטין או מהכרה לראשונה
בנכס או התחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים ואינה משפיעה במועד
העסקה על הרווח החשבונאי ולא על ההכנסה החייבת; וכן,
לגבי הפרשים זמניים המיוחסים להשקעות בחברות בנות ,חברות כלולות ולזכויות
בעסקאות משותפות ,כאשר מועד ההיפוך של ההפרש הזמני ניתן לשליטה על ידי
המשקיע וכן צפוי שההפרש הזמני לא יתהפך בעתיד הנראה לעין.

נכסי מס נדחה מוכרים בגין כל הפרשים זמניים הניתנים לניכוי ,הפסדים לצורכי מס שטרם
נוצלו וזיכוי מס שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה יהיה ניתן
לנצל את ההפרשים הזמניים ,ההפסדים לצורכי מס וזיכוי שהמס שטרם נוצלו ,למעט:


כאשר נכס המס הנדחה נובע מהפרשים זמניים ניתנים לניכוי נובע מהכרה לראשונה
בנכס או התחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים ואינה משפיעה במועד
העסקה על הרווח החשבונאי ולא על ההכנסה החייבת; וכן,



לגבי הפרשים זמניים המיוחסים להשקעות בחברות בנות ,חברות כלולות ולזכויות
בעסקאות משותפות ,נכס מס נדחה יוכר רק ועד למידה שצפוי כי ההפרש הזמני
יתהפך בעתיד הנראה לעין וכן תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש
הזמני.

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או
ההתחייבות תסולק ,וזאת בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה עד לתאריך המאזן.
במקרים בהם החברה מחזיקה בחברת נכס ,והאופן שבו החברה צופה לממש את ההשקעה
הוא על ידי מכירת מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס עצמו ,החברה נדרשת להכיר
במסים נדחים הן בהתייחס להפרשים הזמניים הפנימיים ) (inside differencesהנובעים
מהפער בין בסיס המס של הנכס לבין ערכו בספרים והן ביחס להפרשים הזמניים החיצוניים
) (outside differencesהנובעים מהפער בין בסיס המס של המניות לבין חלק החברה
המחזיקה בנכסים נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים.
לעניין השפעת השינוי במדיניות החשבונאית על הדוחות הכספיים של החברה ראה סעיף לו
להלן.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד
התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות
מס.
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בכל תאריך מאזן ,חברות הקבוצות בוחנות מחדש את הסכומים בגין נכסי מסים נדחים שלא
הוכרו ואת הערך בספרים של נכסי מסים נדחים .חברות הקבוצה מכירות בנכס מסים נדחים
שלא הוכר בעבר במידה שהסבירות לכך שהכנסה חייבת עתידית תאפשר השבה של מסים
נדחים הינה צפויה .מנגד ,חברות הקבוצה מקטינות את הערך בספרים של נכס מסים נדחים
במידה שאין זה צפוי יותר שתהיה הכנסה חייבת עתידית מספקת שתאפשר ניצול מלא או
חלקי של נכס המס.
כז.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ) (advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים
הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר
בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק
נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים
שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

כח.

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או
בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

מכשירים פיננסיים נגזרים ועסקאות גידור
הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה )(Forward
בגין מטבע חוץ ,עסקאות החלפה של שיעורי ריבית ) (IRSוהחלפת מטבעות ) Cross Currency
 (Swapכדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשיעורי הריבית ותנודות בשערי החליפין

של מטבע חוץ.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות
גידור נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד.
השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור
חוזים עם מועדי פרעון דומים .השווי ההוגן של חוזי החלפת שיעורי ריבית והחלפת מטבעות
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) (Cross Currency Swapנקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים תוך שימוש בטכניקות הערכה
מקובלות.
עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור מטופלות כדלקמן:
גידור שווי הוגן
שינוי בשווי ההוגן של הנגזר )הפריט המגדר( מוכר בדוח רווח והפסד .שינוי בשווי ההוגן של
הפריט המגודר מוכר אף הוא בדוח רווח והפסד.
במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת ,ההתאמות
ליתרה בדוחות הכספיים מוכרות בדוח רווח והפסד על פני התקופה הנותרת עד לפרעון.
התאמות למכשירים פיננסיים מגודרים המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
מוכרות בדוח רווח והפסד .כאשר הפריט המגודר נגרע ,יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם
הופחתה מוכרת בדוח רווח והפסד באותו מועד.
גידור תזרימי מזומנים
גידור תזרים מזומנים הינו גידור החשיפה להשתנות של תזרימי המזומנים שניתן לייחס
לסיכון ספציפי המיוחס לנכס או התחייבות שהוכרו או לעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה
שיכולה להשפיע על הרווח והפסד .החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר
מוכר ישירות בהון בעוד שחלק לא אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.
סכומים שנזקפו להון מועברים לדוח רווח והפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לדוח
רווח והפסד .כאשר הפריט המגודר הינו עלות נכס או התחייבות לא פיננסיים ,עלות זו כוללת
גם את הסכומים המתייחסים לסיכון המגודר שנזקפו בעבר ישירות להון.
במקרים בהם עסקה חזויה ) (FORECAST TRANSACTIONאו התחייבות איתנה אינה צפויה
יותר להתרחש ,הסכומים שהוכרו בעבר ב 'רווח )הפסד( כולל אחר' מועברים לדוח רווח
והפסד .כאשר המכשיר המגדר פוקע או נמכר ,מבוטל או ממומש ,או אם הייעוד כמכשיר
גידור בוטל ,הסכומים שהוכרו בעבר ב'-רווח )הפסד( כולל אחר' נשארים בהון עד למועד שבו
העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשים .אם העסקה אינה חזויה עוד להתרחש,
הרווח או ההפסד המצטבר ,שהוכר ב'-רווח )הפסד( כולל אחר' ,יוכר בדוח רווח והפסד.
כט.

אופציות מכר שהוענקו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הקבוצה העניקה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה אופציות מכר למכור חלק או כל
החזקותיהם במספר חברות מאוחדות במשך תקופה מסוימת.
אופציות מכר שהוענקו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה )אופציית  (PUTמסווגות זכויות
אלה כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי החברה המאוחדת .בכל
תאריך דיווח נמדדת ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה
שתועבר בעת מימוש אופציית המכר /על בסיס השווי ההוגן של התמורה שנקבעה .עדכונים
בסכום ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד.

ל.

רווח )הפסד( למניה
הרווח למניה הבסיסי מחושב לפי חלוקת הרווח הנקי לתקופה המיוחס לבעלי המניות בחברה
האם בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שהיה קיים במחזור בתקופה )בניכוי
מניות אוצר( .רווח מדולל למניה מחושב לפי חלוקת הרווח הנקי
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לתקופה המיוחס למחזיקי המניות בחברה האם במספר המניות הרגילות המשוקלל שהיה
קיים במחזור בתקופה ,בתוספת הממוצע המשוקלל של מספר המניות שהיה קיים במחזור
אילו המניות הרגילות הפוטנציאליות היו מומרות ו/או ממומשות למניות רגילות .בנוסף,
ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה ,נכללים ברווח המדולל למניה רק עד למועד
ההמרה ,ומאותו מועד נכללים ברווח הבסיסי למניה .מניות רגילות פוטנציאליות יכללו
בחישוב הרווח למניה המדולל ,רק אם מימושם יוביל לירידה ברווח למניה )או עליה בהפסד
למניה( מפעילות נמשכת.
לא.

קצבאות והטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה
מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות
לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת
ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת
בדוחות הכספיים.

לב.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה עולה על שנה ,במיוחד בהתייחס לפרוייקטים בנדל"ן
ותשתיות אשר נמשכים בממוצע בין  2-4שנים .בהתאם ,נכסים והתחייבויות אשר נובעים
מפרוייקטים אלה יוכרו על פני המחזור התפעולי של הקבוצה .המחזור התפעולי לגבי שאר
הפעילות הינו שנה.

לג.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
תיקונים ל IFRS 11-הסדרים משותפים ,בדבר רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק
כהגדרתו בIFRS 3-
ביום  6במאי 2014 ,פרסם ה IASB-תיקונים ל IFRS 11-הסדרים משותפים )להלן  -התיקונים(
אשר דנים בטיפול החשבונאי ברכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב3-
.IFRS
התיקונים קובעים כי הזכויות הנרכשות בעסקה כאמור יטופלו כצירוף עסקים על פי IFRS 3
ותקנים רלוונטיים נוספים ,לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים
ההוגן ,הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו ,טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או
רווח מרכישה הזדמנותית.
על אף שהשקעת השותפות ברישיונות אינה עולה לכדי הסדר משותף בתחולת תקן ,IFRS 11
לתיקון האמור עשויה להיות השפעה מהותית על הטיפול החשבונאי בעסקאות הצטרפות.
התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר 2016 ,או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
) IFRS 15להלן  -התקן( פורסם על ידי ה IASB-במאי .2014
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות,
 IFRIC 15הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות -
עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,
 2017או לאחריו .אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
להערכת החברה ,לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
 IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  ,2014ה IASB-פירסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן  -התקן( מתמקד
בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת
.IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים
הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן .נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן,
וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל
מכשיר ומכשיר .אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי
הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי
ההוגן.
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ מוקדם
אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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א.

רשימת חברות בנות המוחזקות באופן ישיר על ידי החברה:
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את דוחותיה הכספיים של החברה ושל החברות הבנות.
להלן רשימת החברות המוחזקות במישרין על ידי החברה:
מדינת
התאגדות שיעור החזקה וזכויות
הצבעה ליום
ורישום
 31בדצמבר
החברה
2013
2014
%

שם החברה

Kardan Financial Services B.V.

הולנד

100

100

מאוחדת

GTC Real Estate Holding B.V.

הולנד

100

100

מאוחדת

Tahal Group International B.V.

הולנד

98.43

98.42

מאוחדת

Emerging Investments XII B.V.

הולנד

100

100

מאוחדת

מידע נוסף באשר לחברות מוחזקות עיקריות

סך
השקעה
במניות

אשראי אשר הוענק על
ידי החברה לחברות
מוחזקות
סך השקעה
בחברה
הלוואות
ערבויות מוחזקת *(
)**(
אלפי אירו

2014

) Kardan Financial Services B.V.להלן (KFS
) GTC Real Estate Holding B.V.להלן (GTC RE
) Tahal Group International B.V.להלן (TGI
Emerging Investments XII B.V.

37,763
297,369
99,431
22,341

(***) -

861
-

37,763
297,369
99,431
22,341

456,904

-

861

456,904

29,230
267,007
47,490
124,235

(***) -

6,240
-

29,230
267,007
47,490
124,235

467,962

-

6,240

467,962

2013

Kardan Financial Services B.V.
GTC Real Estate Holding B.V.
Tahal Group International B.V.
Emerging Investments XII B.V.

*(

סך ההשקעה בחברה מוחזקת כולל את ההשקעה במניות ובהלוואות שהוענקו על ידי
 .Kardan N.V.לחברה אין יתרות מוניטין בגין ההשקעה בחברות הבנות המוחזקות
באופן ישיר.

**(

החברה המחתה את הלוואות הבעלים שהעמידה לחברות  ,TGI ,KFSול,GTC RE-
לחברת ) Emerging Investments XII B.Vחברה בת בבעלות מלאה של החברה(.
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)***( לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-לחברה יתרת הלוואה עם Emerging Investments XII
 B.V.שהוענקה לצורך רכישת אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה בסך של כ-
 97,061אלפי אירו )כולל ריבית( ובסך של כ 120,682-אלפי אירו )כולל ריבית( ,בהתאמה.
לחברה קיימת הזכות והכוונה ליישב את ההלוואה כנגד תשלום בגין אגרות החוב )על
בסיס נטו( ולכן לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-קוזזה יתרת ההלוואה כנגד
ההתחייבות.

ב.

רשימת חברות בנות עיקריות המוחזקות באופן עקיף )מאוחדות(
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה וחברות מאוחדות.
להלן רשימה של החברות המאוחדות העיקריות בחברה שמוחזקות באופן עקיף:

החברה המחזיקה
Kardan Financial Services
B.V.

מדינת
התאגדות
ורישום
החברה

שם החברה המאוחדת

 TBIF Financial Services B.V.הולנד

TBIF Financial Services
Group B.V

100

100

99.99

99.99

 TBI Leasing SAרומניה

99.99

99.99

 TBI Bank EADבולגריה

100

100

בולגריה
בולגריה

100
100

100
100

הונג קונג

100

100

 TBI Credit IFN SAרומניה

TBIF Bulgaria EAD and
subsidiaries

TBI Leasing EAD
)*( TBI Credit EAD
Kardan Land China Limited

Kardan Land China Limited
)להלן (KLC

שיעור החזקה ליום
 31בדצמבר
2013
2014
%

Kardan Land Dalian Ltd.
& Kardan Land (BJ) Management
Consulting Co. Ltd.

סין

100

100

GTC (china) Investment co Ltd

סין

100

100

Tahal Group B.V.

הולנד

100

100

Tahal Group Assets B.V.

הולנד

100

100

Tahal Group International
B.V.

סין

)*(החברה נמכרה לאחר תאריך המאזן .למידע נוסף ראה באור 5ג'.
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החברה המחזיקה

מדינת
רישום
החברה

שם החברה המאוחדת

Tahal Consulting Engineers Ltd.

Tahal Group B.V.

Water Planning for Israel Ltd.
Sitahal ‘Hagal’ (Talia) Partnership
Palgey Maim Ltd.
Fideco DOO
)*(TMNG Ltd.

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
סרביה
ישראל
אנגולה

Tahal Angola Ltd.
Kardan Water International Group
)**( ) Limited (KWIGהונג קונג
 Task Water B.V.הולנד

Tahal Group Assets B.V.

 Agri Products N.V.הולנד
 Perilla Water Group Ltd.הונג קונג
 Tri-River Water Group Ltd.הונג קונג

שיעור החזקה ליום
 31בדצמבר
2013
2014
%

55.5
100
65
70

100
100
100
55.5
100
65
70

100
100
51
100
100

100
100
51
100
100

100

100

100
100

100
100

100

100

100
100
100

Dazhou Tianhe Water Supply and

 Drainage Co., Ltd.סין
Kwig Xuanhua Development

 Limitedהונג קונג
 KWIG Dingzhou Development Ltd.הונג קונג
Zhangjiakou Kardan Water

 Development Co., Ltd.סין

)*( ראה גם באור 5ג'.
)**(לפרטים אודות מכירת מניות בחברה הבת ,ראה גם באור .40

ג.

עסקאות מהותיות וצירופי עסקים
.1

קבוצת ) GTCנדל"ן(
2014
בשנת  2014לא התרחשו עסקאות מהותיות או צירופי עסקים מהותיים.
2013
א(

השקעה ב GTC-פולין :מכירה והצגה
עד ליום  22בפברואר  ,2013דוחותיה הכספיים של חברת  GTCפולין אוחדו
באופן מלא בדוחותיה הכספיים של החברה .ביום  22בפברואר  ,2013כתוצאה
משינויים בהרכב בעלי המניות של חברת  GTCפולין ,הגיעה החברה להחלטה כי
השליטה האפקטיבית החשבונאית שלה ) (de facto controlבחברת  GTCפולין
אינה מתקיימת ועל כן ,הפסיקה החברה את איחוד דוחותיה הכספיים של GTC
פולין .החל ממועד זה טיפלה החברה בהשקעתה בחברה  GTCפולין לפי שיטת
השווי המאזני )למידע בדבר השפעת איבוד השליטה ,ראה להלן(.
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בדוחות הביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר  ,2013ההשקעה בחברת GTC
פולין הוצגה במסגרת סעיף 'נכסים המוחזקים למכירה' בעקבות החלטת החברה
לממש את השקעתה בחברת  GTCפולין .ערכה של ההשקעה בספרים טרם
סיווגה כמוחזקת למכירה ליום  30בספטמבר  2013הסתכם לסך של כ194.5-
מליוני אירו בעוד ששוויה ההוגן )אשר נקבע בהתבסס על מחיר המניה של
חברת  GTCפולין בבורסה לניירות ערך בוורשה ליום  30בספטמבר  (2013בניכוי
עלויות מכירה הסתכם לכ 150.6-מליוני אירו .בהתאם לכך ,הכירה GTC RE
בהפסד מירידת ערך בסך של כ 43.9-מליוני אירו ,המוצג בדוח על רווח והפסד
של החברה ביחד עם חלקה בתוצאות  GTCפולין במסגרת סעיף 'הפסד מפעילות
מופסקת ,נטו'.

ביום  22בנובמבר  ,2013השלימה  GTC REאת מכירת ההשקעה ב GTC-פולין,
בתמורה לסך של כ 160-מליוני אירו .סך של כ 150-מליוני אירו שולמו במועד
השלמת העסקה וסך של כ 10-מליוני אירו שולמו בחודש דצמבר .2013
הסכם המכירה מכיל סעיף של השבת תמורה אשר מותנה בהשגת שתי מטרות
עסקיות ספציפיות על ידי  GTCפולין ,האחת עד ליום  31במרס  2015והשניה עד
ליום  31בדצמבר  .2015במידה והמטרות העסקיות לא תושגנה ,קיימת לקרן
ההשקעות הזכות לקבלת סך של כ 3.15-מליוני אירו עבור אי עמידה בכל מטרה
בנפרד .שוויה ההוגן של ההתחייבות ליום  31בדצמבר  2014עמד על כ3.15-
מליוני אירו.
להלן הרכב הרווח שהוכר בעקבות המכירה:
אלפי אירו
ערכה בספרים של ההשקעה כמיועדת
למימוש ליום  22בנובמבר 2013
תמורה שהתקבלה
שווי הוגן בגין מרכיב החזרת תמורה
עלויות מכירה
סיווג קרנות הון לדוח רווח והפסד

)(150,613
160,014
)(3,150
)(2,665
)(64

רווח ממכירת  GTCפולין ,נטו

3,522

מאחר ומניות  GTCפולין שועבדו לבנק מלווה כבטוחה להלוואה בסך של כ-
 100.6מליוני אירו ,שימשה תמורת המכירה בעיקר לפרעון הלוואה זו .התמורה
נטו ,לאחר פרעון ההלוואה ,הסתכמה לסך של כ 57-מליוני אירו ושימשה לפרעון
מוקדם של אגרות החוב של החברה בחודש דצמבר .2013
ב(

איבוד שליטה אפקטיבית ב GTC-פולין
כפי שהוזכר לעיל ,בחודש פברואר  ,2013הגיעה החברה למסקנה כי השליטה
האפקטיבית החשבונאית שלה )’ (‘de facto controlבחברת  GTCפולין חדלה
מלהתקיים.
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כתוצאה מאובדן השליטה בחברת  GTCפולין ,ובהתאם לדרישות  ,IFRS 10מדדה
החברה מחדש את השקעתה ב GTC-פולין לפי שוויה ההוגן במועד אובדן
השליטה ,בהתבסס על מחיר השוק של המניה בבורסה בוורשה .כתוצאה
מהמדידה מחדש של ההשקעה ב GTC-פולין ,הכירה החברה ברבעון הראשון של
שנת  2013הפסד בסך של כ 30-מליוני אירו .בנוסף ,סיווגה החברה לדוח רווח
והפסד קרנות הון בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות
חוץ וקרנות הון בגין עסקאות גידור ,נטו ממס בסך של כ 1.3-מליוני אירו רווח
וכ 5.8-מליוני אירו הפסד ,בהתאמה .סכומים אלו נכללו בדוח על רווח והפסד
במסגרת סעיף הפסד מפעילות מופסקת ,נטו.
לאור האמור החלה החברה לטפל ביתרת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני
בהתאם לדרישות  .IAS 28למועד אובדן השליטה הכינה החברה עבודת הקצאת
מחיר המכירה זמנית על פי שיטת הרכישה ,שמתואר בהתאם לדרישות בIFRS -
 ,3והכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ 31.8-מליוני אירו ,אשר
נכללו בדוח על רווח והפסד במסגרת סעיף הפסד מפעילות מופסקת ,נטו .מאחר
והחברה מכרה את השקעתה בחברת  GTCפולין בחודש נובמבר  ,2013לא
השלימה החברה את עבודת הקצאת מחיר המכירה ,ועבודת הקצאת מחיר
המכירה הזמנית טופלה כסופית .יצויין כי לשנה השסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2013תוצאות ההשקעה בחברת  GTCפולין ,הכוללים את ההפסד ואת הרווח
ההזדמנותי וכן את תוצאות עסקת המכירה ,נכללות במסגרת סעיף 'הפסד
מפעילות מופסקת ,נטו' ,ולכן לתוצאות עבודת הקצאת מחיר המכירה אין
השפעה על ההפסד מהפעילות המופסקת.
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ג(

להלן הרכב ההכנסות וההוצאות המיוחסות לפעילות המופסקת של GTC

פולין:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(*) 2012
2013
2014
אלפי אירו
סך הכנסות
סך הוצאות

-

31,409
)(52,066

130,814
)(257,190

הפסד לפני מסים על ההכנסה
חלק החברה בהפסדי חברה
המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני )**(
מסים על ההכנסה

-

)(20,657

)(126,376

-

)(22,190
)(5,644

)(6,097

הפסד מפעילות מופסקת לפני
שיערוך ושחרור קרנות
הון)***(

-

)(48,491

)(132,473

הפסד משערוך יתרת ההשקעה
ב GTC-פולין )***(
שחרור קרנות הון )***(

-

)(25,707
)(4,501

-

-

)(30,208

-

תוצאות עסקת המכירה ביום 22
בנובמבר  2013המוצגים
במסגרת הכנסות והוצאות
המיוחסות לפעילות
המופסקת:
רווח הון
העברה לדוח רווח והפסד של
קרנות הון בעקבות עסקת
המכירה

-

3,586

-

-

)(64

-

הפסד מפעילות מופסקת

-

)(75,177

)(132,473

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
בעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה

-

)(55,303

)(26,948

-

)(19,874

)(105,525

-

)(75,177

)(132,473

)*( בשנת  2012הדוח על רווח והפסד כולל סכום לא מהותי בגין מגזר בנקים
ואשראי קמעונאי אשר לא נכלל בטבלה לעיל.
)**( כולל רווחי אקויטי לרבעונים השני והשלישי לשנת  ,2013רווח מרכישה
במחיר הזדמנותי )כ 31.8-מליוני אירו( והפרשה לירידת ערך )כ 43.9-מליוני
אירו(.
)***( הפסד מפעילות מופסקת לפני שיערוך השקעה ושחרור קרנות הון
מתייחס ל 100%-ממניות חברת  GTCפולין ,כולל חלקם של בעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה ,בעוד שהפסד משערוך שקעה ושחרור קרנות ההון
משקפים רק את חלקה של החברה בשיעור של .27.75%
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(2

הרכב הפסד כולל אחר המיוחס לפעילות המופסקת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו

שינויים בשווי הוגן בגין
עסקאות גידור בניכוי מס
)*(
התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים
שחרור קרנות הון בגין
עסקאות גידור לדוח רווח
והפסד בעקבות איבוד
השליטה בחברה מאוחדת
)*(

-

3,467

10,967

-

)(1,875

)(295

-

5,782

-

-

7,374

10,672

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
בעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה

)*(

-

5,276

3,338

-

2,098

7,334

-

7,374

10,672

הפסד מפעילות מופסקת לפני שיערוך השקעה ושחרור קרנות הון
מתייחס להחזקה של  100%ממניות חברת  GTCפולין ,כולל חלקם של
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ,בעוד שהפסד משערוך ההשקעה
ושחרור קרנות ההון משקפים רק את חלקה של החברה בשיעור של
.27.75%
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.2

קבוצת ) KFSבנקים ואשראי קמעונאי(
2014
בחודש אוקטובר  ,2014חתמה  TBIFעל הסכם למכירת השקעתה בTBI Credit EAD -

בתמורה לסך של כ 8.9-מליוני אירו ,בכפוף להתאמות.
העסקה שהייתה כפופה לאישורים רגולטוריים שונים הושלמה בחודש פברואר .2015
עם השלמת העסקה ,החברה הכירה ברווח בסך של כ 1 -מליון אירו.
בהתאם לדרישות של  ,IFRS 5החל מיום  31בדצמבר 2014 ,מציגה החברה את הנכסים
של TBI Credit-כ'-נכסים מוחזקים למכירה' ואת ההתחייבויות כ' -התחייבויות
הקשורות לנכסים המוחזקים למכירה'.
הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים והתחייבויות של  TBI Credit EADהמוצגים
כמוחזקים למכירה:
 31בדצמבר,
2014
אלפי אירו
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
חייבים אחרים והוצאות מראש
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
וחייבים
רכוש קבוע

821
290

סה"כ נכסים )*(

27,642

התחייבויות
ספקים
הלוואות נושאות רבית
זכאים אחרים והוצאות לשלם

880
75
16,984

18,852
22
7,657

17,939
9,703
)*( נכסים נוספים המוחזקים למכירה שאינם כלולים בטבלה לעיל בסכום של כ4.5-
מליון אירו הינם נכסים מעוקלים המוחזקים למכירה ב.TBIF -
2013
בשנת  2013לא התרחשו עסקאות מהותיות או צירופי עסקים מהותיים.
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2012
מכירת  50%מSovcom Bank-

בחודש יוני  ,2011חתמה  TBIFעל הסכם למכירת מניותיה ב) Sovcom Bank-סה"כ 50%
מהון המניות של הבנק( עם ) Sovco Capital Partners B.V.שותפתה של  TBIFבSovcom -
 (Bankבתמורה לסך של כ 123-מליוני אירו.
בתחילת שנת  ,2012בעקבות קבלת האישור מהבנק המרכזי ברוסיה ,הפסיקה TBIF

ליישם את שיטת השווי המאזני והחלה להציג את ההשקעה כפעילות מופסקת.
בחודש מאי  2012הושלמה העסקה .סך התמורה שהתקבלה הסתכמה לסך של כ105-
מליוני אירו )מתוכה סך של כ 33-מליוני התקבלו בשנת  (2011ובנוסף סך של כ18-
מליוני אירו התקבל כדיבידנד )מתוכם סך של כ 7-מליוני אירו התקבלו בשנת .(2011
בשל השלמת העסקה קרן הפרשי תרגום בסך של כ 0.5-מליוני אירו סווגה לרווח
והפסד לסעיף הפסד מפעילות מופסקת ,נטו ,כמו כן הפרשי הריבית על תמורת
המכירה שהסתכמו לסך של כ 2-מליוני אירו נכללו אף הם בסעיף הפסד מפעילות
מופסקת ,נטו.
בהתאם לדרישות  ,IFRS 5ומאחר שהנהלת החברה החשיבה את פעילות הבנק
כעיקרית ,ניתנת להפרדה ומייצגת איזור גיאוגרפי משמעותי ונפרד ,סווגו תוצאות
הבנק כפעילות מופסקת.
.2

קבוצת ) TGIתשתיות מים(
2014
א(

המרת הלוואות בעליםFoodyard -

בחודש פברואר  ,2014קבוצת  ,TGIכבעלת מניות הרוב ,המירה הלוואות בעלים
ל Foodyard-בסך של כ 17-מיליון אירו בתמורה ל 2-מניות נוספות .זכויות
לרווחים וזכויות ההצבעה של קבוצת  TGIבהון העצמי )השלילי( של Foodyard
לא גדלו באופן מהותי .מאחר וההפסדים של  Foodyardבתקופות קודמות פוצלו
בין החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ,המרת ההלוואות גרמה
לירידה בקרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בהון העצמי
המיוחס לבעלי מניות של החברה בסך של כ 3.2-מליון אירו ,וגידול בהון של
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה באותו הסכום.
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ב(

פירוק חברת Watek Polska

במהלך החודשים יולי ואוגוסט  ,2013קיבלה  ,(“Watek”) Watek Polska SPחברה
בת בבעלות מלאה של  TGIקיבלה הודעה על ביטול התקשוריות בשני הסכמים
על ידי הלקוח מזמיני העבודות .בחודש ספטמבר  ,2013לאחר בחינת מצבה
הכספי של  ,Watekהחליטה  TGIלהפסיק את תמיכתה ב .Watek-כתוצאה מכך,
הגישה  Watekבחודש ספטמבר  2013בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי
בפולין ובמהלך חודש דצמבר  ,2013הוכרזה פשיטת הרגל של  Watekומונה מפרק
על ידי בית המשפט .כתוצאה מכך ,חדלה  TGIמלאחד את  Watekוהפחיתה
באופן מלא את יתרת השקעתה בחברת  Watekבסך של כ 5.8-מליוני אירו
ובנוסף רשמה  TGIהפרשה נוספת בסך של כ 2.4-מליוני אירו בגין ערבות
שהועמדה לחברת ביטוח בפולין .בשנת  2014הגיעה  TGIלהסדר מול חברת
הביטוח ובמסגרתו שילמה  1.4מליוני אירו ,כתוצאה מכך הכירה  TGIברווח של
 0.9מליוני אירו .הסכומים נכללו בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף 'הפסד
ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו'.
2013
א(

מכירת Star Pumped Storage Ltd.

ביום  29בדצמבר 2013 ,הושלמה עסקה בין תכנון מים לישראל בע"מ לבין
 ('HWIH') Hutchison Water International Holdings Pte Limitedלמכירת 40.5%
ממניות חברת . ('Star') Star pumped storage Ltd.כתוצאה מכך ,מחזיקות תכנון
מים לישראל בע"מ ו HWIH-כל אחת בשיעור של  40.5%ממניות  .Starצד שלישי
מחזיק את החלק הנותר בשיעור של .19%
Starמחזיקה ברשיון לבנות ,להפעיל ולהחזיק בבעלות של תחנת כוח עם יכולת
ייצור של  300מגה ואט )להלן 'התחנה'( בישראל ולייצר חשמל עבור חברת
חשמל לישראל ,בהתבסס על טכנולוגיית האגירה השאובה .התמורה בדרך של
הלוואת בעלים ,הסתכמה לסך של כ 29-מליוני ש"ח )כ 8.3-מליוני אירו( ,אשר
מיועדים בחלקם לפרוע חלק מהלוואת הבעלים שניתנה על ידי תכנון מים
לישראל בע"מ בשני תשלומים :בסך של כ 5.5-מליוני ש"ח )כ 1.6-מליוני אירו(
במעמד החתימה וסך של כ 18-מליוני ש"ח )כ 4.6-מליוני אירו( במעמד הסגירה
הפיננסית של הפרוייקט .בנוסף ,זכאית תכנון מים לישראל בע"מ לפרמיה בסך
של כ 10-מליוני ש"ח )כ 2.6-מליוני אירו( במעמד הסגירה הפיננסית של
הפרוייקט בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים כפי שהוסכמו על ידי הצדדים.
יצויין בנוסף כי Starקיבלה רשיון מותנה להרחבת יכולת הייצור ל 340-מגה
ואט .ההקמה של התחנה צפויה להימשך כ 54-חודשים.
כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה ב ,Star-חדלה  TGIמלאחד את Starהחל
מיום  29בדצמבר 2013 ,והחלה לטפל בהשקעה בהתאם לשיטת השווי המאזני.
מאחר והתמורה בעסקה נרשמה על פי ערכה הפנקסני של  ,Starלא הייתה
השפעה לעסקה על דוחות רווח והפסד.
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ב(

TMNG Ltd.

במהלך חודש אוקטובר  ,2013חתמה  ('TCE') Tahal Consulting Engineers Ltdעל
הסכם להגדלת החזקותיה בחברת  ('TMNG') TMNG Ltd.משיעור של 51%
)שבעבר טופלה כחברה בשליטה משותפת בהתאם לשיטת השווי המאזני(
לשיעור של  65%בתמורה לעסקי מפעלי הגז הטבעי של  .TCEבעקבות ההסכם
החזקות צד שלישי אשר החזיק טרם העסקה ב 49%-ממניות  TMNGדולל ל-
.35%
כחלק מההסכם ,הוענקה לצד השלישי אופציית מכר לפיה הוא יהיה זכאי
במהלך תקופה של  6שנים המתחילה כעבור שנתיים ממועד ההסכם ,למכור
לקבוצת  TGIאת חלקו לפי שווי הוגן.
טרם עסקת הרכישה הוצגה ההשקעה ב TMNG-לפי שיטת השווי המאזני .עם
השגת השליטה ,הכירה הקבוצה ברווח משערוך של החזקותיה הקודמות בסך
של כ 921-אלפי דולר )כ 670-אלפי אירו( .בנוסף הכירה הקבוצה בהתחייבות
המשקפת את שוויה ההוגן של האופציה שהוענקה לצד השלישי וטיפלה
בהשקעתה ב TMNG-באופן בו חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נרכש.
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של  TMNGוהערך בספרים
התואם כפי שיוחסו היו:
ערך בספרים
שווי הוגן
אלפי אירו
212
413
65
189
2

212
413
65
2

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים אחרים
חייבים בגין ביצוע עבודות
רכוש קבוע ,נטו

881

692

)(529
)(241
)(114
)(50

)(529
)(241
)(114
-

)(934

)(884

נכסים מזוהים ,נטו

)(53

)(192

מוניטין שנבע מהרכישה

1,241

ספקים ונותני שירותים
התחייבויות בגין ביצוע עבודות
זכאים אחרים
מסים נדחים

סה"כ עלות רכישה

1,188
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ד.

מניות משועבדות
ליום  31בדצמבר 2014 ,מניות שבבעלות החברה בחברות  TBIF ,KFS ,TGIו 51%-ממניות
 KLCשועבדו לטובת בנק מלווה .לאחר תאריך המאזן ,השעבודים הוסרו לאחר תשלום
ההלוואה לבנק ׁ)ביאור .(1

ה.

דיבידנד שהתקבל/זכאית החברה לקבל בתקופת הדיווח מחברות מאוחדות:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
134,395

חברות בנות

84,231

הסכומים לעיל מתייחסים להעברות מ Emerging Investments XII B.V.-חברת בת המחזיקה
בהלוואות הבעלים של הקבוצה.

- 61 -

KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :6

רכוש קבוע
א.

ההרכב
שנת 2014
מקרקעין,
בניינים
ונכסים
בבנייה

מפעלים,
מכונות
וציוד

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי אירו

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

39,239
135
)(478
3,657

23,223
404
)(1,597
2,062

8,298
3,719
)(1,230
62

9,851
1,157
)(629
951

2,351
449
111

82,962
5,864
)(3,934
6,843

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

42,553

24,092

10,849

11,330

2,911

91,735

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2014 ,
פחת השנה
גריעות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

2,462
666
)(110
181

16,606
1,395
)(1,282
1,373

4,062
1,316
)(822
43

3,195
990
)(211
254

410
301
44

26,735
4,668
)(2,425
1,895

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

3,199

18,092

4,599

4,228

755

30,873

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2014 ,

39,354

6,000

6,250

7,102

2,156

60,862

- 62 -

KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :6

רכוש קבוע )המשך(
שנת 2013
מקרקעין,
בניינים
ונכסים
בבנייה

מפעלים,
מכונות
וציוד

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי אירו

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
סיווג מחדש
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

38,248
4,672
)(3,325
)(356

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

39,239

10,313 35,745
1,966
664
)(1,176) (10,768
)(2,620) (2,236
)(185
)(182
23,223

8,298

19,877
1,036
)(3,349
)(7,697
)(16

963
1,365
)(1
24

105,146
9,703
)(15,294
)(15,878
)(715

9,851

2,351

82,962

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2013 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
יציאה מאיחוד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

2,435
531
)(511
7

17,157
1,126
)(1,750
73

5,403
1,373
)(1,907
)(689
)(118

10,619
1,105
)(6,357
)(2,112
)(60

155
248
7

35,769
4,383
)(10,525
)(2,801
)(91

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

2,462

16,606

4,062

3,195

410

26,735

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2013 ,

36,777

6,617

4,236

6,656

1,941

56,227
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באור  - :7נדל"ן להשקעה
א.

ליום  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-יתרת הנדל"ן להשקעה מיוחסת במלואה למרכז המסחרי
בהקמה בעיר דליאן ,סין.

ב.

התנועה
2013
2014
אלפי אירו
יתרה ליום  1בינואר

118,068

1,565,044

הוצאות רכישה ישירות שהוונו
רווח הנובע מהתאמת שווי הוגן
הפסד הנובע מהתאמת שווי הוגן וירידות ערך
חברה שהופסק איחודה )(1
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

34,954
8,859
19,191

32,280
8,849
)(25,406
)(1,462,863
)(1,789

181,072

116,115

מיון מנכסים )לנכסים( המוחזקים למכירה

-

1,953

יתרה ליום  31בדצמבר )(2

181,072

118,068

)(1

בעקבות איבוד השליטה ב GTC-פולין בחודש פברואר  ,2013חדלה החברה מלאחד את
דוחותיה הכספיים של  GTCפולין .למידע נוסף ראה באור 5ג'.

)(2

נדל"ן להשקעה שעלותו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014 ,מסתכמת לסך של כ-
 152,639אלפי אירו משועבד בשעבוד ספציפי כבטחון להתחייבות.

נדל"ן להשקעה המוצג בעלות כולל עלויות אשראי שהוונו במהלך הקמת הפרויקטים .בשנת
 ,2014עלויות האשראי שהוונו לנדל"ן להשקעה בהקמה הסתכמו לסך של כ 3,602-אלפי אירו
)שנת  :2013כ 1,979-אלפי אירו(.
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באור  - :7נדל"ן להשקעה )המשך(
ג.

הרכב התאמות לשווי הוגן/ירידות ערך/ביטול ירידות ערך
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
רווח מהתאמת שווי הוגן של נכסים שבנייתם
הושלמה השנה
הפסד מהתאמת שווי הוגן של נכסים שבנייתם
הושלמה השנה
רווח מהתאמת שווי הוגן של נכסים שבנייתם
הושלמה בשנים קודמות
הפסד מהתאמת שווי הוגן של נכסים שבנייתם
הושלמה בשנים קודמות
התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה
ביטול ירידת ערך נדל"ן להשקעה המוצג בערך בר
השבה
ירידת ערך נדל"ן להשקעה בהקמה המוצג בערך בר
השבה
התאמת שווי הוגן של נכסים המיועדים למימוש
התאמות שווי הוגן ,ירידות ערך וביטול ירידות ערך
המוצגים בדוח על רווח והפסד בסעיף הפסד
מפעילות מופסקת ,נטו

-

-

5,586

-

-

)(9,668

-

47

8,670

8,859

)(8,933
8,802

)(93,958
14,953

-

-

2,395

-

)(16,473
-

)(20,834
4,466

-

25,359

98,773

סה"כ התאמות שווי הוגן/ירידות ערך/ביטול ירידות
ערך

8,859

8,802

10,383

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה נקבע בהתאם לתקני הערכת השווי בינלאומיים
) ,(IVSכפי שנקבעו על ידי הועדה הבינלאומית לתקני הערכת שווי .בהערכתם של השווי
ההוגן ,מעריך השווי החיצוני ,התבסס על עסקאות שנערכו ,הידע שלהם בנוגע לשוק ושיקול
דעתם המקצועי.
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-השווי ההוגן של המרכז המסחרי בדליאן הוערך בשילוב של
גישת החילוץ וגישת העלות .בקביעת ערך הנכס בסיום הבנייה ) – Gross Development Value
” (“GDVלצורך יישום גישת החילוץ ,נעשה שימוש בגישת היוון תזרימי המזומנים )”(“DCF

ובגישת ההשוואה הישירה לנכסים דומים.
בקביעת ה GDV -של חלק החניונים של הנכס נעשה שימוש בגישת ההיון הישיר ) Direct
 .(Capitalizationגישת ההשוואה שימשה לקביעת דמי השכירות של הנכס בשוק ולביצוע ניתוח
התשואה של הנכס לצורך ה .DCF -גישת ההשוואה הישירה שימשה גם לאמידת רכיב הקרקע

לצורך הערכת השווי בגישת העלות.
שילוב השיטות קבע את השווי ההוגן של המרכז המסחרי בדליאן במועד סיום הבניה.
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באור  - :7נדל"ן להשקעה )המשך(
ההנחות המשמעותיות ששימשו בהערכת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה באסיה
בימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-מוצגות להלן:
 31בדצמבר
2013
2014
שיטת היוון תזרים המזומנים:
דמי שכירות חזויים למ"ר לחודש )באירו(
שיעור ההיוון )ב(%-
גידול בהכנסות השכירות )ב) (%-בעיקר(
תשואה במכירה
שיטת החילוץ:
עלויות שנותרו עד להשלמה )במליוני אירו( )*(
זמן שנותר עד להשלמה )בחודשים(
שיעור רווח יזמי )ב(%-
)*(
ו.

23
10.5%
(7.8) 5-12
5.5%

26
9%
(3.7) 0.5-10
5.5%

28
1
8

53
7
12

ליום  31בדצמבר 2014 ,אחוז ההשלמה של הפרויקט הינו  31) 71%בדצמבר :2013
.(45%

ניתוח רגישות
הטבלה להלן מציגה רגישות לרווח )הפסד( לפני מס בעקבות שינויים בפרמטרים הבאים
)המספרים מוצגים בערכים מוחלטים מאחר שהשינוי יכול להיות חיובי או שלילי(:
 31בדצמבר
2014
אלפי אירו
2,547
שינוי של  25נקודות בסיס ) (bpב -שיעור ההיוון ובשיעור התשואה הסופי
2,547
שינוי של  5%בדמי שכירות חזויים
402
שינוי של  5מליוני יואן )כ 600-אלפי אירו( בעלויות שנותרו עד להשלמה
670
שינוי של חודש בזמן שנותר עד להשלמה
2,011
תוספת של  2%בשיעור רווח יזמי

שינוי של  25נקודות בסיס ) (bpב -שיעור ההיוון ובשיעור התשואה הסופי
שינוי של  5%בדמי שכירות חזויים
שינוי של  5מליוני יואן )כ 600-אלפי אירו( בעלויות שנותרו עד להשלמה
שינוי של חודש בזמן שנותר עד להשלמה
תוספת של  2%בשיעור רווח יזמי
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1,188
1,544
356
356
1,544

KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :8השקעות בחברות כלולות
א.

החברות הכלולות העיקריות הינן:
החברה המחזיקה

Tahal India B.V

שם החברה

MVV Water Utility Pvt LTD

Star Pumped Storage Ltd. Water Planning for Israel
) Ltdלשעבר -תהל אנרגיית מים
בע"מ(

ב.

זכויות החברה בהון
ובזכויות ההצבעה )ב(%-
 31בדצמבר  31בדצמבר
2013
2014
26%
40.5%

26%
40.5%

מדינה
הודו
ישראל

הרכב
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מניות
הלוואות לזמן ארוך
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ג.

תנועה
2013

2014
אלפי אירו
5,695

יתרה לתחילת השנה

41,817

תנועה במשך השנה:
תוספות )*(
שינוי בהלוואות ,נטו
חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות ,נטו )**(
שינויים בעקבות יציאה מאיחוד של חברה בת )***(
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
ואחר
סיווג לנכסים המוחזקים למכירה )****(
השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר שהפכה לחברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )*****(
ריבית שהוונה

70
1,539
)(625
-

204,706
)(1,419
)(10,407
)(40,341

3
-

168
)(194,510

696

5,681
-

יתרה לסוף השנה

7,378

5,695

)*( בעקבות איבוד השליטה ב GTC-פולין ,כמתואר בבאור 5ג' ,ההשקעה ב GTC-פולין
טופלה החל ממועד איבוד השליטה כחברה כלולה.
)**( חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות בשנים  2013ו 2012-בסך של כ 10,346-אלפי אירו
ובסך של כ 9,992-אלפי אירו ,בהתאמה ,מוצג בדוחות רווח והפסד בסעיף 'הפסד
מפעילות מופסקת ,נטו'.
)***( בעקבות איבוד השליטה ב GTC-פולין ,כמתואר בבאור 5ג' ,החברות הכלולות של GTC
פולין הוצאו מהאיחוד החל ממועד איבוד השליטה.
)****( בנוגע להחלטת החברה למכור את ההשקעה ב GTC-פולין ,ראה באור 5ג'.
)*****( למידע נוסף על עסקת  Star Pumped Storage Ltd.ראה באור 5ג'.
ד.

הלוואות
הרכב
שיעור
הריבית השנתית
%
בשקל

 10.5%צמוד למדד
המחירים לצרכן
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 השקעות בחברות בשליטה משותפת- :9 באור
:החברה מחזיקה דרך חברות מאוחדות את ההשקעות בעסקאות משותפות הבאות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

פעילות החברה

מדינה

פיתוח נדל"ן יזמי וניהול נכסים
החזקה
רדומה
החזקה
החזקה
החזקה
 ניהול נכסים,פיתוח נדל"ן יזמי
והשכרת נכסים
ניהול ובנייה של מתקנים של
מים לשתייה

סין
קונג-הונג
קונג-הונג
קונג-הונג
קונג-הונג
קונג-הונג

Electricity (Bio Gas)

פרויקטים הקשורים למים
התפלת מים
החזקה
החזקה
מתן משכנתאות
מתן משכנתאות

סין
טורקיה
ישראל
דרום
אפריקה
ישראל
הולנד
קפריסין
בולגריה
בולגריה

סכומי הלוואות
שהעמידה הקבוצה
להסדר המשותף
והחברות המוחזקות
, בדצמבר31 שלהן ליום
2014
אלפי אירו

-

שיעור החזקה ליום
 בדצמבר31
2013
2014
%

החברה המחזיקה

Kardan Land China Limited

50.0

Shenyang Taiying Real Estate
Development Ltd.
GTC Lucky Hope Dadong Ltd.
Sino Castle Development Ltd.
Kardan Land Chengdu (HK) Ltd
Green Power Development Ltd
Rainfield Development Ltd.
Shanxi GTC Lucky Hope Real Estate
Development Ltd.

50.0
50.0

50.0
50.0

Afken SU analizasyon
Energy Hagal- Talia Partnership

Task water B.V
Sitahal ‘Hagal’ (Talia) Partnership

50.0
50.0
48.75
66.0
50.0
50.0

50.0
50.0
48.75
66.0
50.0
50.0

Tahal South Africa (PTY) Ltd.
Lahat Joint Venture
GTC Investments B.V.
TBIF-Dan Leasing Ltd
Creditex OOD
Hypocredit AD

Tahal Consulting Engineers Ltd.
Tahal Consulting Engineers Ltd.
GTC Real Estate Holding B.V
TBI Financial Services B.V
TBI Financial Services Bulgaria EAD
TBI Financial Services Bulgaria EAD

7,334
54
13,515
7,069

50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

-

50.0

475
423
1,156
6,357

-

שם החברה בשליטה המשותפת

.א
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
ב .הרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

פירוט ההשקעות:
מניות )*(
מוניטין )*(

45,346
8,206

61,723
14,007

עלות נחשבת לגבי פרויקטים בסין )**(
הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

2,085
36,383

2,870
57,831

92,020

136,431

)(7,575

)(7,773

84,445

128,658

בניכוי  -הפרשה לירידת ערך )ראה סעיף ו' להלן(

)*( הקיטון בהשקעות בהון מיוחס למכירת  ,Kardan Land Chengue (HK) Ltd.ראה ו' מטה.
)**( עלות הנחשבת מהווה עלויות מימון של הקבוצה שהוונו לפרויקטים בשליטה משותפת לפני יישום
.IFRS 11

ג.

הלוואות:
2014

שיעור ריבית השנתית )ב-
(%

 31בדצמבר

2013

אלפי אירו

באירו

-

7,493

31,287

באירו

אירובור  3חודשים 3.5% +

3,217

3,100

באירו

אירובור  6חודשים 3.5% +

2,572

2,628

1,156

1,156

בדולר הונג קונג

-

14

11

בדולר ארה"ב

-

21,363

18,537

בדולר ארה"ב

10%

-

558

בדולר ארה"ב

אירובור  6חודשים 3.5% +

568

505

-

49

36,383

57,831

באירו

אירובור  6חודשים 3.125% +

-

ראנד דרום אפריקאי
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
ד.

תמצית מידע פיננסי של חברה בשליטה משותפת מהותית המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:
GTC Lucky Hope Dadong Ltd.

 31בדצמבר
2014
2013
אלפי אירו
במאזן של החברה בשליטה משותפת:
נכסים שוטפים )לא כולל מזומנים ושווי מזומנים(
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות

68,902
496
1,830
69,766

64,139
358
2,185
65,606

סה"כ הון לבעלי המניות

1,462

1,076

שיעור ההחזקה בחברה שליטה משותפת

50%
731
895

50%
538
950

סך ההשקעה

1,626

1,488

עלות נחשבת לגבי פרויקטים
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
תוצאות הפעולות של החברה בשליטה משותפת
בשנה:
הכנסות

11,966

3,373

9,554

עלות ההכנסות

9,851

2,757

6,402

שיווק ומכירה ,הנהלה וכלליות והכנסות )הוצאות(
אחרות

1,502

1,802

2,206

הכנסות ריבית
הכנסות )הוצאות( מימון אחרות ,נטו

2
)(1,457

4
485

7
-

רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

)(842

)(697

953

מיסים על הכנסה

)(318

223

)(423

רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלי המניות

)(1,160

)(474

530

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%

50%

50%

)(580

)(237

)(265

הפחתת עלות נחשבת בגין פרויקטים

)(55

)(326

)(61

חלק הקבוצה ברווח הנקי )הפסד(

)(635

)(563

)(326

סך רווח )בהפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי המניות

1,546

)(134

226

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%

50%

50%

חלק הקבוצה ברווח )בהפסד( הכולל אחר

773

)(67

113

)(1,457
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באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
Shanxi GTC Lucky Hope Real Estate Development Ltd.

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
במאזן של החברה בשליטה
משותפת:
נכסים שוטפים )לא כולל מזומנים ושווי
מזומנים(
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות פיננסיות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות פיננסיות לא שוטפות

155,182
11,640
15,154
140,044
9,470
414
-

114,488
11,572
11,512
105,748
4,514
294
4,752

סה"כ הון לבעלי המניות
שיעור ההחזקה בחברה שליטה משותפת

32,048
50%

22,264
50%

עלות נחשבת לגבי פרויקטים
סך ההשקעה בחברה בשליטה משותפת

16,024
121
16,145

11,132
316
11,448
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
תוצאות הפעולות של החברה בשליטה משותפת
בשנה:
הכנסות

28,488

75,550

35,332

עלות ההכנסות

15,316

52,658

23,182

שיווק ומכירה ,הנהלה וכלליות והכנסות )הוצאות(
אחרות

4,802

6,548

4,718

הכנסות ריבית

82

28

32

רווח לפני מיסים על הכנסה

8,452

16,372

7,464

מיסים על הכנסה

2,114

4,142

3,054

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות

6,338

12,230

4,410

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%

50%

50%

3,169

6,115

2,205

הפחתת עלות נחשבת בגין פרויקטים

)(195

)(104

)(120

חלק הקבוצה ברווח הנקי

2,974

6,011

2,085

סך רווח )בהפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי המניות

3,446

)(374

)(1,730

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%

50%

50%

חלק הקבוצה ברווח )בהפסד( הכולל אחר

1,723

)(187

)(865
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באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
Green Power Development Ltd.

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
במאזן של החברה בשליטה
משותפת:
נכסים שוטפים )לא כולל מזומנים ושווי
מזומנים(
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון לבעלי המניות
שיעור ההחזקה בחברה שליטה משותפת
עלות נחשבת לגבי פרויקטים
סך ההשקעה בחברה בשליטה משותפת
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155,926
2,328
7,460
149,728
-

118,732
4,166
8,050
117,337
217

3,274

2,801

12,712
50
6,356
790
7,146

10,593
50
5,296
938
6,234
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
תוצאות הפעולות של החברה בשליטה משותפת
בשנה:
41,449

33,522

54,250

הכנסות
עלות ההכנסות

32,636

21,970

38,884

שיווק ומכירה ,הנהלה וכלליות והכנסות )הוצאות(
אחרות

6,299

3,867

4,094

הכנסות ריבית
הכנסות )הוצאות( מימון אחרות ,נטו

31
)(3,514

18
1,168

90
-

רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

)(969

8,871

11,362

מיסים על הכנסה

1,593

2,147

3,545

רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלי המניות

)(2,562

6,724

7,817

)(74
)(2,636

)(430
6,294

)(558
7,259

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%
)(1,318

50%
3,147

50%
3,630

הפחתת עלות נחשבת בגין פרויקטים
חלק הקבוצה ברווח הנקי )הפסד(

)(148
)(1,466

)(118
3,209

)(399
3,231

סך רווח )בהפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי המניות
סך רווח )בהפסד( כולל אחר המיוחס למיעוט

4,758
368
4,390

)(532
)(40
)(492

)(1,077
162
)(915

שיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת

50%

50%

50%

חלק הקבוצה ברווח )בהפסד( הכולל אחר

2,195

)(246

)(457

רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה
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באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
ה.

מידע נוסף לגבי חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:
2014
מוניטין
הכלול
בהשקעה
TASK SU kanalizasyon SU
Shenyang Taiying Real Estate
Development Ltd.
(*) Kardan Land Chengdu (HK) Ltd
TBIF-Dan Leasing Ltd
GTC Investments B.V

 31בדצמבר

2013

הפרשה
מוניטין
לירידת
הכלול
ערך
בהשקעה
השקעה
אלפי אירו

הפרשה
לירידת
ערך
השקעה

1,059

-

1,059

-

140
7,007
-

)(140
)(7,435
-

140
5,801
7,007
-

)(140
)(7,435
)(198

8,206

)(7,575

14,007

)(7,773

* ראה סעיף ו' מטה
ו .מידע נוסף:
Kardan Land China Limited

התחייבויות השקעה:
ליום  31בדצמבר 2014 ,ל KLC-התחייבויות השקעה בסכום של כ 10,969-אלפי אירו בגין חברות
בשליטה משותפת ) :2013כ 21,500-אלפי אירו(.
הגבלת חלוקות דיבידנד:
ליום  31בדצמבר  ,2014ל Shanxi GTC Lucky Hope Real Estate Development Ltd -הלוואות מבנקים
ובהתאם להסכמי ההלוואה היא מנועה מלחלק דיבידנדים כל עוד לא שולמה במלואה הקרן והריבית
של הלוואות אלו.
שעבודים:
נכסים הממומנים על ידי חוב חיצוני בחברות בשליטה משותפת וחברות מאוחדות שלהן ,משועבד
ברוב המקרים כבטוחה לטובת הבנקים המלווים.
ערבויות:
ליום  31בדצמבר 2014 ,העמידו חברות בשליטה משותפת של קבוצת  Kardan Land Chinaוהחברות
המוחזקות על ידן ערבויות בהיקף של כ 91.2-מליוני אירו ) – 2013כ 75.3-מליוני אירו( לטובת
משכנתאות שניתנו על ידי בנקים מסוימים הנוגעות להלוואות משכנתא שניתנו לרוכשים מסוימים
של חברות בשליטה משותפת של קבוצת  Kardan Land Chinaוהחברות המוחזקות על ידן .בהתאם
לתנאי הערבויות ,במקרה של הפרה של תשלומי המשכנתאות על ידי הרוכשים לפני מועד פקיעת
הערבויות ,נדרשות החברות בשליטה משותפת של קבוצת  Kardan Land Chinaוהחברות המוחזקות
על ידן לפירעון קרנות וריביות המשכנתאות.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :9השקעות בחברות בשליטה משותפת )המשך(
תקופת הערבויות מתחילה במועד הענקת המשכנתאות ומסתיימת עם הנפקת רישיונות בעלות על
הנדל"ן לרוכשים ,אשר לרוב ניתנים בתוך שנה עד שנתיים לאחר קבלת החזקה בנכסים .השווי
ההוגן של הערבויות אינו מהותי .הנהלת החברות לוקחות בחשבון כי במקרה של הפרה של
התשלומים ,שווי המימוש נטו של הנכסים יוכל לכסות את פירעון קרנות המשכנתאות יחד עם
הריבית והקנסות שנצברו ולפיכך בדוחות הכספיים לא נרשמה התחייבות בגין הערבויות.
מכירת  50%ממרכז קניות Galleria Chendgu
ביום  23בדצמבר  ,2014השלימה  Kardan Land China Ltd.הסכם למכירת  50%ממניות Kardan Land
 ,Chengdu (HK) Real Estate Development Limitedחברה שבבעלותה מרכז קניות Chengdu Galleria

לשותף שלה ,בתמורה ל 74.7-מליוני אירו .בסמוך למועד המימוש ,סכום ההשקעה של  KLCב-
Kardan Land Chengduהסתכם לכ 37.3-מליוני אירו הכולל מוניטין בסך  5.2מליוני אירו .גם הלוואות
הבעלים בסכום של  20.7מליוני אירו נפרעו ,כתוצאה מכך  Kardan Land China Ltdהכירה ברווח
ממימוש חברה מוחזקת )לרבות שחרור קרנות כאמור( בסך של  16.7מליוני אירו הכלול בסעיף 'רווח
)הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו' ליום  31בדצמבר .2014
בעקבות המכירה הופשרו קרנות הון מהפרשי תרגום בזכות בסך של  12.7מיליון אירו לדוח רווח
והפסד )הכלולים ב 16.7-מיליון האירו המוזכרים לעיל(.
GTC Investments B.V.
 Blitz Portfolio GmbHחברת בת של  GTC Investments B.V.נמצאת בהליך פירוק מחודש אפריל.2013 ,
כתוצאה מכך ל GTC Investments B.V.-אין שליטה על חברה זו.
ירידת ערך TBIF-Dan Leasing Ltd
ברבעון השני של שנת  ,2013רשמה  TBIFירידת ערך של  4מליוני אירו על השקעתה בTBIF-Dan -
 (Avis Ukraine) Leasing Ltdוזאת בעקבות עסקה פוטנציאלית למכירת החזקותיה ב.TBIF-Dan -
Leasing Ltd
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באור - :10

אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית
א.

ההרכב
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

אשראי ללקוחות ויחידים

83,102
758
8,180

69,794
733
9,489

92,040

80,016

אשראי לתאגידים

36,952

27,083

סה"כ אשראי
בניכוי  -הפרשה לירידת ערך )(1

128,992
)(10,633

107,099
)(8,185

118,359

98,914

אשראי ליחידים
משכנתאות
כרטיסי אשראי

)(1

להלן התנועה בהפרשה לירידת ערך:
2014

ב.

אלפי אירו

2013

יתרה ליום  1בינואר
גידול )קיטון( ביתרת החובות המסופקים ,נטו
הכרה בחובות אבודים שנמחקו

8,185
2,448
-

4,695
5,237
)(1,747

יתרה ליום  31בדצמבר

10,633

8,185

הצגה בדוחות הכספיים
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מוצג בנכסים שוטפים
מוצג בנכסים לא שוטפים

54,596
63,763

48,522
50,392

118,359

98,914

במהלך שנת  ,2014חילטה  TBIFמלקוחותיה נכסים משועבדים בערך של כ 4.5-מליוני אירו )– 2013
כ 5.7-מליוני אירו( אשר שועבדו להבטחת חובות TBIF .נמצאת בתהליך מימוש הנכסים
המשועבדים .הנכסים המשועבדים מוצגים במסגרת נכסים המוחזקים למכירה .ראה גם ביאור 5ג'.
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באור - :11

הלוואות וחייבים לזמן ארוך
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
בדולר ארה"ב
באירו )(1
במטבעות אחרים )(2
בניכוי  -חלויות שוטפות

נכס פיננסי בגין הסדרים מבוססי זיכיון )(3
הפרשה לחובות מסופקים )(4
אחרים

45,453
26,917

1,116
76,308
27,824

72,370

105,248

)(18,708

)(29,735

53,662

75,513

86,637
)(37,817
2,039

68,919
)(57,678
8

104,521

86,762

)(1

היתרה ליום  31בדצמבר 2014 ,כוללת סך של כ 28,941-אלפי אירו וכ 35,651-אלפי אירו בגין
פעילות ליסינג ואשראי קמעונאי ומשכנתאות ,בהתאמה ) -2013כ 28,049-אלפי אירו וכ38,682-
אלפי אירו( .הקיטון מיוחס למכירה של  ,TBI Creditראה באור 5ג'.

)(2

היתרה כוללת בעיקר פעילות ליסינג ואשראי קמעונאי אשר ליום  31בדצמבר 2014 ,נקובה
בעיקר במטבע ליי רומני.

)(3

הסדרי הזיכיון מבוססים על כמויות ותעריפים מובטחים אשר בהתאם ל IFRIC 12-מטופלים
כנכסים פיננסיים .בהתאם להסדרי הזיכיון הרלוונטיים ,לחברה קיימת זכות בלתי מותנית
לקבל מזומן מאחר שמעניק הזיכיון ערב לתשלומים ספציפיים או להפרש התשלומים
שנתקבלו בפועל לבין התשלומים הנגזרים מכמויות מובטחות של הספקת מים של פרויקטים
ספציפיים .לצורך חישוב שווי הנכס ,נעשה שימוש בריבית היוון בשיעור ממוצע של ) 6.67%ב-
 .(6.67% 2013היתרה השוטפת של הסדרי זיכיון בסך  17מליוני אירו )ב 16 2013-מליוני אירו(
מוצגת במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה ,ראה באור  .15הגידול בשנת  2014מיוחס לנכסים
פיננסים חדשים והפרשי שער.

)(4

הפרשה לחובות מסופקים כוללת בעיקר הפרשה לירידת ערך חובות בגין פעילות אשראי
לקוחות ,משכנתאות וליסינג מימוני .היתרות קטנו לאור מכירת  ,TBI Creditראה באור 5ג'.

)(5

ביום  21בנובמבר  2014נודע ל TBIF -מהודעה לעיתונות של הבנק המרכזי של אוקראינה ,כי
הבנק המרכזי של אוקראינה הכריז על חדלות פרעון של  VAB Bankוהורה על מינוי מנהל
מיוחד לבנק לאור אי עמידה של הבנק בתוכנית לחיזוק הונו העצמי .ל VAB Bank -חוב נחות
שהתקבל מ TBIF -אשר מועד פרעונו הינו  15בדצמבר .2014 ,כתוצאה מכך ,החליטה החברה
להפריש את יתרת החוב של  VAB Bankל TBIF -בסך של כ 2.8-מליוני אירו )לאחר הפרשה
לירידת ערך שנרשמה בעבר בסך של כ 2.1-מליוני אירו( ברבעון השלישי של .2014
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באור - :11

הלוואות וחייבים לזמן ארוך )המשך(
ב.

פרטים נוספים בגין פעילות הליסינג ,האשראי הקמעונאי ומשכנתאות
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
ליסינג מימוני
אשראי לקוחות ומשכנתאות
מוצג בנכסים שוטפים
מוצג בנכסים לא שוטפים

22,880
10,888

26,238
12,032

33,768

38,270

2,892
30,876

22,160
16,110

33,768

38,270

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

להלן פירוט ההשקעה נטו בליסינג המימוני:
עד שנה
משנה עד חמש שנים
שנה שישית ואילך

24,813
12,200
4,473

26,946
14,752
2,774

חייבים ברוטו בגין ליסינג מימוני

41,486

44,472

בניכוי  -רווחים ברוטו שיוכרו בתקופות הבאות
בניכוי  -הפרשה לירידת ערך

)(5,835
)(12,771

)(5,790
)(12,444

השקעה בליסינג מימוני ,נטו )(1

22,880

26,238

מועדי פירעון
עד שנה
משנה עד חמש שנים
שנה שישית ואילך

10,408
8,832
3,640

12,607
11,661
1,970

22,880

26,238

)(1

ליסינג מימוני כולל בעיקר הסכמים עם תאגידים ולקוחות פרטיים להשכרת כלי רכב ונכסים אחרים.
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באור - :11

הלוואות וחייבים לזמן ארוך )המשך(
ג.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים
2013
2014
אלפי אירו

באור - :12

יתרה ליום  1בינואר
גידול ביתרת החובות המסופקים ,נטו
הכרה בחובות אבודים שנמחקו
הפרשי תרגום
מימוש השקעה )מוחזק למכירה(
אחר

57,678
3,615
)(1,854
13
)(21,644
9

59,534
1,788
)(4,429
785
-

יתרה ליום  31בדצמבר

37,817

57,678

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו
א.

התנועה
מוניטין

זכיון למתן
שירותים
אחר )(1
)(5
אלפי אירו

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

15,921

9,045

11,729

36,695

תוספות )(2
ירידה כתוצאה ממימוש השקעות בחברות
בנות
הפחתה וירידת ערך )(3
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
של פעילות חוץ

1,241

33

517

1,791

)(3,926

)(524

)(60
)(11,235

)(60
)(15,685

)(138

)(103

13

)(228

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

13,098

8,451

964

22,513

תוספות )(2
ירידה כתוצאה ממימוש השקעות בחברות
בנות
הפחתה וירידת ערך )(4
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
של פעילות חוץ

-

-

218

218

)(5,190

)(239
)(528

)(273

)(239
)(5,991

135

1,004

-

1,139

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

8,043

8,688

909

17,640

)(1

נכסים בלתי מוחשיים אחרים בשנת  2013כוללים עודף עלות המיוחס לרישיון בנקאות
והטבה בגין הלוואות.

)(2

התוספות למוניטין בשנת  2013נובעות מעסקת  ,TMNGלמידע נוסף ראה באור 5ג'.

)(3

ירידות הערך בשנת  2013מיוחסות בעיקר לעודף עלות המיוחס לרישיון בנקאות והטבה בגין
הלוואות .לפרטים בדבר ירידת ערך מוניטין ראה להלן בהמשך הבאור להלן.
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באור - :12

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו )המשך(

ב.

)(4

ירידות הערך בשנת  2014מיוחסות בעיקר למגזר התשתיות נכסים למידע נוסף ראה באור
להלן.

)(5

מתקן לטיפול במים  ,Tianjin Tanggu Huanke Xinhe Sewageליום  31בדצמבר  2014אורך החיים
התפעולי של המתקן הוא  18שנה.

מידע בדבר יתרות מוניטין ברמת החברות בקבוצה:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מגזר התשתיות
מגזר נכסים:

)(*) Kardan Water International Group Limited (KWIG
(*) Dahzou Tianhe Water Supply
(*) Tianjin Huanke water Development Co., Ltd

593
2,287

3,343
974
3,753

)Tahal Consulting Engineers Ltd (TCE
) TMNGראה באור 5ג'(
Palgey Maim

3,508
1,244
411

3,398
1,241
389

8,043

13,098

מגזר פרויקטים:

מוניטין שנרכש בצירופי עסקים יוחס ליחידות מניבות המזומנים הרלוונטיות והוא מיוחס בעיקר
לרווחים הנובעים מסינרגיה של הפעילויות .יחידות מניבות המזומנים במגזר בר דיווח יכולות להיות
חברות מוחזקות ,פעילויות במדינות מסוימת או מגזר.
הסכום בר ההשבה של מוניטין נקבע בהתבסס על הערכים ששימשו בהערכת השווי של כל מגזר בר
דיווח וזאת בהתאם לשיטות וההנחות הרלוונטיות לאותו מגזר .החברה בוחנת את הצורך בהפחתה
לירידת ערך מידי שנה או במועדים תכופים יותר במידת הצורך.
* ליום  31בדצמבר  ,2014סיווגה  TGIאת הסכום בר ההשבה בהתבסס על ההסכם למכירת .KWIG
 KWIGהינה חברת בת במגזר תשתיות המים – נכסים .סה"כ ירידת הערך מההשקעה ב KWIG
מסתכמת בכ 6.9מיליון אירו ,ואשר מתוכם  5.2מיליון אירו שויכו למוניטין .למידע נוסף בנוגע
למכירה ,ראה באור .40
ג .מידע בדבר אופן בחינת ירידת ערך מוניטין
TGI

סכום בר ההשבה נקבע בהתבסס על תחשיב שווי השימוש .השיטה ששימשה בחישוב שווי השימוש
היא שיטת היוון תזרימי המזומנים ) .(DCFגישה זו מבוססת על הנחות של תשואות עתידיות על
ההשקעה במונחי תזרים מזומנים ,וחישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים אלה על ידי
 .('WACCהתקופה שנלקחה בחישוב היוון תזרימי
ׂ
היוון לפי שיעור ממוצע משוקלל של עלות ההון )'
המזומנים היא  5-30שנים ומבוססת על אופי הפעילות של היחידות מניבות המזומנים.
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באור - :12

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ,נטו )המשך(
ההנחות בנוגע להערכת השווי ההוגן לחברות במגזרי התשתיות הינן כדלקמן:

מגזר פרויקטים
2014
2013

WACC

שיעור
הצמיחה
שנתי

שיעור הרווח
הגולמי

שיעור הרווח
התפעולי

12%
13.5%

3%
2%

13%
11.6%

5.3%
3.3%

ד .הוצאות פחת
הוצאות הפחת וירידת הערך של הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין כלולים בדוחות רווח והפסד
בסעיפי עלות ביצוע העבודות ,פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי ,הוצאות אחרות ,מימון,
רווח/הפסד מפעילות מופסקת וכן במסגרת ירידת ערך מוניטין.
באור - :13

מלאי סחורות ,מלאי בניינים ודירות למכירה ,מלאי קרקעות ועלות עבודות בביצוע
א .ההרכב
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מלאי בניינים ודירות למכירה ומלאי קרקעות )(1
עלות עבודות בביצוע )(2
מלאי סחורות )(3

)(1

99,857
9,874
3,014

96,864
9,900
3,193

112,745

109,957

מלאי בניינים ,דירות ומקרקעין למכירה:
)א(

מלאי שיתרתו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2014 ,מסתכמת לסך של כ98,075-
אלפי אירו משועבד בשעבוד ספציפי כבטחון להתחייבות.

) ב(

המלאי מוצג בעלות וכולל עלויות אשראי שהוונו במהלך הקמת הפרויקטים .בשנת
 ,2014עלויות האשראי שהוונו למלאי בהקמה הסתכמו לסך של כ 5,712-אלפי אירו
)שנת  :2013כ 2,527-אלפי אירו(.

)ג(

הרכב מלאי בניינים ודירות למכירה:

נכסים שוטפים:
בניינים ודירות למכירה שבנייתם הושלמה
בנייה בתהליך
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2014
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14,889
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באור - :13

מלאי סחורות ,מלאי בניינים ודירות למכירה ,מלאי קרקעות ועלות עבודות בביצוע )המשך(

)(2

)ד(

מלאי בניינים ודירות מוצג בברוטו .המקדמות מרוכשי דירות מוצגות במסגרת
התחייבויות שוטפות ומסתכמות לסך של כ 164-אלפי אירו ליום  31בדצמבר2014 ,
)ליום  31בדצמבר - 2013 ,כ 5,667-אלפי אירו(.

)ה (

במהלך השנה החברה התקשרה בהסכם למכירת  1,254דירות בסכום כולל של כ-
 106.7מליוני אירו )כ 866.9-מליוני יואן( .ליום  31בדצמבר 2014 ,מספר החוזים
הקיימים שבגינם טרם הוכרה הכנסה מסתכם ל 2,681-והתמורה הכוללת בגינם
מסתכמת בכ 169.3-מליוני אירו )כ 1,375.4-מליוני יואן(.

עלות עבודות בביצוע
עלות עבודות בביצוע מתייחסת לפרויקטים במגזר התשתיות ,אשר אינם הסכמי זיכיון.
המידע הינו כדלקמן:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
עלויות שנצברו בגין עבודות בחוזי ביצוע

521,805

321,788

בניכוי  -חשבונות על התקדמות עבודה

)(568,385

)(352,102

)(46,580

)(30,314

מוצג במאזן:
9,874

9,900

נכסים שוטפים  -עלות עבודות בביצוע
התחייבויות שוטפות  -מקדמות מלקוחות בניכוי עלות עבודות
)(56,454
בביצוע

)(40,214

)(46,580

)(30,314

הנתונים לעיל מתייחסים לעבודות המבוצעות על ידי חברה מאוחדת  ׂTGIהעוסקת במתן
שירותים הנדסיים ותכנון בעיקר בתחומי המים ,הביוב והחקלאות ובמתן שירותי הקמה.
תוצאותיה של  TGIמוצגות במסגרת מגזרי תשתיות המים.
)(3

בשנים  2014ו 2013-מלאי סחורות מורכב בעיקר ממלאי הפירות בחברת הבתMast Foods ,

)ביוון(.
ב.

פרטים נוספים בדבר עבודות יזמות ארוכות מועד שבמלאי
 31בדצמבר2014 ,
עבודות תשתית
בנייה למגורים
שנת  2014מצטבר לסוף השנה
שנת  2014מצטבר לסוף השנה
אלפי אירו
הכנסות שהוכרו

46,866

70,850

86,292

318,606

עלויות שהוכרו

43,543

62,950

75,151

242,552
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באור - :13

מלאי סחורות ,מלאי בניינים ודירות למכירה ,מלאי קרקעות ועלות עבודות בביצוע )המשך(
 31בדצמבר2013 ,
עבודות תשתית
בנייה למגורים
שנת  2013מצטבר לסוף השנה
שנת  2013מצטבר לסוף השנה
אלפי אירו
הכנסות שהוכרו

23,984

23,984

90,707

232,314

עלויות שהוכרו

19,697

19,697

53,630

167,401

באור  - :14לקוחות
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
חובות פתוחים
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

64,682
)(2,681

68,426
)(1,167

62,001

67,259

יתרת הלקוחות מורכבת בעיקר מלקוחות במגזר התשתיות פרוייקטים ,המסתכמת לסך של כ53,518-
אלפי אירו ) 60,469 :2013אלפי אירו(.
חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית .טווח ממוצע ימי אשראי לקוחות הינו  30-120ימים.
ב.

להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם הפרשה לחובות מסופקים לפי תקופת הפיגור בגבייה
ביחס לתאריך הדיווח:
לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו

לקוחות
שטרם הגיע
מועד פרעונם
)ללא
פיגור בגבייה(

עד
 30יום

 31בדצמבר 2014

31,051

11,344

4,493

 31בדצמבר 2013

30,019

8,715

8,567

30-60
יום

מעל 120
יום

סה"כ

60-90
יום
אלפי אירו

90-120
יום

1,513

1,852

(*) 11,748

62,001

10,261

1,687

8,010

67,259

)*( לאחר תאריך המאזן גבתה החברה למעלה מ 5-מליון אירו מהסכום.
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באור - :15

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
פקדונות בבנק המרכזי בבולגריה )(1
הכנסות לקבל
חייבים בגין הסדרי זיכיון
מע"מ לקבל
חייבים מחברות בשליטה משותפת בסין
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
אחרים

)(1

16,812
3,891
17,458
695
2,061
2,290
4,575
5,667

15,546
5,523
16,266
1,378
743
5,875
5,490
5,388

53,449

56,209

 TBI BANKנדרש לשמור ,באמצעות פקדונות שאינם נושאים ריבית ,יתרות מזומנים מסוימות בבנק
המרכזי המקומי ,המחושבים כאחוז מהתחייבויות מסוימות של הבנק בניכוי מזומנים פנויים
מסוימים ויתרות אחרות .אין מגבלות על משיכת הסכומים הנ"ל מהבנק המרכזי ,כל זמן שהדרישות
של היתרות הממוצעות המינימליות מתקיימות ,אולם ,אם דרישות ליתרות ממוצעות מינימליות
אינן מתקיימות ,הבנק עלול לשאת בקנסות .הבנק מחויב לשמור על יתרה מינימלית ממוצעת
המחושבת על בסיס יומי על פני תקופה חודשית .בשנים  2014ו 2013-עמד הבנק בדרישות הנ"ל.

באור  - :16השקעות לזמן קצר
31
בדצמבר,
2014
אלפי
שיעור
אירו
הריבית
פקדונות בבנקים במטבעות אחרים
פקדונות משועבדים בבנקים )(1
אחרים

באור - :17

0%-5.5%
0%-5.5%
-

31
בדצמבר,
2013
אלפי
אירו

155
6,503
592

858
13,481
88

7,250

14,427

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר *(

*(

43,225
105,320

61,792
56,476

148,545

118,268

בשנת  2013היתרה כוללת סכום של כ 604-אלפי אירו בגין ניירות ערך מוחזקים למסחר .ליום 31
בדצמבר 2014 ,הפקדונות לזמן קצר נושאים ריבית שנתית בטווח של כ 31) 0.5%-1.5% -בדצמבר
 – 2013עד .(3%
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באור  - :18הון
א.

הרכב הון המניות

מניות רגילות בנות  0.2אירו ע.נ.
כ" א
ב.

 31בדצמבר2014 ,
מונפק ונפרע
רשום
מספר מניות

 31בדצמבר2013 ,
מונפק ונפרע
רשום
מספר מניות

111,848,583

111,848,583

225,000,000

225,000,000

התנועה בהון המניות
ההון המונפק והנפרע:

ג.

מספר מניות

אירו ע.נ.

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

111,824,638

22,364,927

הנפקת מניות בשנת 2013

23,945

4,789

יתרה ליום  31בדצמבר 2013 ,ו2014-

111,848,583

22,369,716

שינויים בהון המניות
במהלך שנת  ,2013הנפיקה החברה  23,945מניות לאחד מחברי ההנהלה הבכירה וזאת בהתאם
לתוכנית הקצאת המניות של שנת  .2010למידע נוסף ,ראה באור )19ב(.
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באור  - :18הון )המשך(
ד.

התנועה במניות אוצר
יתרה ליום  1בינואר2013 ,

מספר מניות
1,268,422

אירו ע.נ.
253,685

מניות אוצר שהוענקו לנושא משרה לשעבר

)(27,832

)(5,566

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

1,240,590

248,119

מניות אוצר שהוענקו לנושא משרה לשעבר

)(73,005

)(13,871

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

1,167,585

234,248

במהלך שנת  ,2012לא חלו שינויים ביתרת מניות אוצר של החברה.
 31בדצמבר
2013

2014
%
שיעור מניות אוצר מסך ההון המונפק והנפרע

1

1

במהלך השנים  2014ו 2013 -התרחשו האירועים הבאים:
בחודש ינואר  ,2014העניקה החברה  73,005מניות למנהלים בכירים של החברה בהתאם לתוכנית
הקצאת מניות  .2010למידע נוסף ,ראה באור .19
במהלך חודש מרס  ,2013העניקה החברה  27,832מניות לנושא משרה לשעבר של החברה כחלק
מתנאי הסכם סיום העסקה )ראה בנוסף באור )19ב((.
ה.

דיבידנד
למידע בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים ,ראה באור  .1במהלך השנים  2014ו 2013-לא חולקו
דיבידנדים.

ו.

הגבלות חלוקה בהתאם לדרישות החוק ההולנדי
בהתאם לחוק ההולנדי חלק מהרווח הצבור מוגבל לחלוקה על מנת לשמר עתודות בהקשר לשערוך
נדל"ן להשקעה שטרם מומש ,עסקאות גידור תזרימי מזומנים ,התאמות הנובעות מהפרשי תרגום
בגין פעילויות חוץ ורווחי אקוויטי מחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת.
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באור  - :19תשלום מבוסס מניות
א.

ההוצאות שהוכרו בדוחות הכספיים במהלך השנה מוצגות בטבלה שלהלן:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הוצאות בגין תוכניות תשלום מבוסס מניות
המסולקות במכשירים הוניים של החברה וחברות
מאוחדות
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן
של חברה מאוחדת

776

1,247

2,039

526

557

143

1,302

1,804

2,182

מרבית ההוצאות בגין תשלום מבוסס מניות נכללו בעיקר כחלק מ'שכר עבודה ונלוות' בסעיף
הוצאות הנהלה וכלליות.
ב.

תוכניות אופציות
להלן פירוט תכניות האופציות העיקריות שהוענקו על ידי החברה והחברות המאוחדות שלה:
.1

החברה
א( בחודש פברואר ) 2012להלן 'המועד הקובע'( המליץ הדירקטוריון המפקח לאסיפה הכללית
השנתית של בעלי המניות )להלן 'האסיפה הכללית'( שהתכנסה בחודש מאי  2012לאשר
את תוכנית הענקת האופציות למנכ"ל החברה )להלן 'תוכנית האופציות'( .על פי תוכנית
האופציות ,המנכ"ל יהיה זכאי לאופציות המייצגות מקסימום של  2%מהון המניות
המונפק של החברה .מחיר המימוש שנקבע בתחילה היה מחיר הסגירה הממוצע של מניות
החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב במהלך חמשת הימים הקודמים למועד הקובע -
 8.272ש"ח )להלן 'מחיר המימוש'( .האופציות יהיו ניתנות למימוש בארבע מנות שוות החל
משנתיים לאחר המועד הקובע .בחודש מאי  ,2012אישרה האסיפה הכללית את תוכנית
האופציות אולם בסמוך למועד האסיפה הכללית ,הוסכם לבחון מחדש את מחיר המימוש.
ביום  6פברואר ,2013 ,אישרה האסיפה הכללית המיוחדת את שינוי מחיר המימוש
בתוכנית האופציות ל 6.136-ש"ח .מחיר המניה של החברה ביום ההענקה הינו כ 3.98-ש"ח.
החברה סיווגה את העסקה האמורה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים
הוניים וסך ההוצאות כתוצאה מהשינוי אינן מהותיות והן נכללו בסעיף הוצאות הנהלה
וכלליות ברווח והפסד.
ב(
ג( בחודש ספטמבר ') 2013מועד הענקה'( אישר דירקטוריון החברה תוכנית לפיה הוענקו
למספר עובדים בחברה סך של  250,000אופציות הניתנות למימוש ל 250,000-מניות
רגילות בנות  0.2אירו ערך נקוב כל אחת של החברה )בכפוף להתאמות( .מחיר המימוש
של כל אופציה הינו לפי  6.136ש"ח למניה .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות שוות,
החל מחודש יוני ') 2012המועד הקובע'( כאשר המנה הראשונה ניתנת למימוש החל
משנתיים לאחר המועד הקובע .השווי הכולל של האופציות במועד ההענקה הינו לא
מהותי .מחיר המניה של החברה במועד ההענקה היה כ 1.9052-ש"ח .החברה סיווגה את
העסקה האמורה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים וסך
ההוצאות בגינה נכללו בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד.
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באור  - :19תשלום מבוסס מניות )המשך(
השווי ההוגן של האופציות שהוענקו כאמור לעיל חושב על ידי מעריך חיצוני בהתאם
למודל הבינומי תחת ההנחות הבאות:
כמות האופציות
מחיר המימוש )בשקלים(
שיעור הריבית חסרת הסיכון
משך חיי האופציה החזוי )בשנים(
סטיית התקן
הערכת שווי

2,282,135
6.136
1.53%-3%
6
66.8%
חיצונית

תנועה במהלך השנה
להלן הטבלה הכוללת את מספרי האופציות למניות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר
המימוש שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:
2014
מספר
האופציות

אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות שהוענקו במהלך השנה
אופציות למניות שפקעו במהלך
השנה
אופציות למניות לסוף השנה
אופציות למניות הניתנות למימוש
לסוף השנה

2,532,135
-

2013
ממוצע
משוקלל של
מחיר
המימוש
אירו
6.136
-

מספר
האופציות
2,532,135
-

2,532,135

6.136

2,532,135

633,034

6.136

-

ממוצע
משוקלל של
מחיר
המימוש
אירו
6.136
6.136

אורך החיים הצפוי של האופציות התבסס על נסיון העבר ואינו בהכרח מבטא את דפוסי
המימוש שעשויים להיות בפועל .התנודתיות הצפויה שיקפה את האומדן בהתבסס על
תנודתיות בעבר אשר לא בהכרח תתממש.
.2

 GTC REוהחברות המאוחדות שלה
(KLC) Kardan Land China
תוכנית אופציות לעובדים
במהלך שנת  ,2010אימצה  KLCתוכנית תשלום מבוסס מניות .בהתאם לתוכנית ,העניקה החברה
לעובדים נבחרים אופציות הניתנות למימוש למניות של  .KLCמחיר המימוש של האופציות הינו
על בסיס ההון שהוזרם ל KLC-בתוספת ריבית של  .Libor/Euribor + 3%תקופת ההבשלה של
האופציות הינה 25% ,50% :ו 25%-בתום השנה השלישית ,הרביעית והחמישית מהמועד בו
בוצעה ההענקה ,בהתאמה.
השווי ההוגן של האופציות הוערך במועד ההענקה תוך שימוש במודל תמחור Black & Scholes
המביא בחשבון את תנאי ההענקה .אורך חיי האופציות שהוענקו הינו שבע שנים.
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באור  - :19תשלום מבוסס מניות )המשך(
במהלך חודש ינואר  ,2013השתנו תנאי אופציות מסוימות בתוכנית והוספה להן חלופת
סילוק במזומן .הסילוק יכול להתבצע על בסיס ברוטו או בסכום ההפרש בין השווי ההוגן של
 KLCלבין תוספת המימוש שהינה ההפרש בין השווי ההוגן של  KLCוסך ההון שהוזרם
ל KLC-והריבית הצבורה בגינו .תקופת ההבשלה של האופציות הינה 33% ,33% :ו 34%-בתום 5
חודשים 17 ,חודשים ו 26-חודשים ממועד השינוי ,בהתאמה .אורך החיים החוזי של האופציות
הוא  7.7שנים.
שווין ההוגן של האופציות שתנאיהן שונו ליום  31בדצמבר 2013 ,הוערך באמצעות המודל
הבינומי.
ליום  31בדצמבר 2013 ,השווי ההוגן של האופציות כלל את ההנחות הבאות:
תשואת דיבידנד )(%
תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )אירו(

0.00
51
1.93
7.7
3,856.85

בחודש יוני  ,2013אופציות מסוימות תחת התוכנית שונו ונוספה להן חלופת תשלום במזומן.
הסילוק במזומן הינו בסכום נקוב בהתייחס לשני שלישים מהאופציות ,השליש הנותר יקבע
בהתאם לשווי של  .KLCתקופת ההבשלה של האופציות ששונו הינה מיידית.
השווי ההוגן של האופציות שתנאיהן שונו הינו  2.6מליוני אירו ,למידע נוסף ראה באור .27
תוכנית להנהלה בכירה
בהתאם לתוכנית שאומצה בשנת  ,2011הוענקו  2,637אופציות למנהל בכיר של  KLCהמהוות
 5%מהון המניות של  .KLCבהתאם לתוכנית זכאי המנהל לקבל מניות תמורת תשלום חלקו
היחסי בעלות ההשקעות של  GTC REב .KLC-לחילופין עומדת למנהל הזכות לקבל מניות
בשווי ההפרש שבין חלקו היחסי בשווייה ההוגן של  KLCלחלקו היחסי בעלות ההשקעה ב-
.KLC
בהתאם לתנאי התוכנית האופציות ניתנות למימוש במועד הענקתן .אופציות שלא ימומשו
בתקופת המימוש יפקעו.
השווי ההוגן של האופציות הוערך במועד ההענקה תוך שימוש במודל תמחור Black & Scholes
המביא בחשבון את תנאי ההענקה .אורך חיי האופציות שהוענקו הינו שבע שנים.

במקביל ,נחתם הסכם אופציית מכר בין מנהל בכיר והחברה המאפשר לחברה לשלם לבכיר
מזומן או מניות של החברה בעת מימוש האופציות ,וזאת לפי בחירת החברה.
בחודש פברואר  ,2014חתמה  KLCעל הסכם עם המנהל לפיו יממש המנהל את האופציות
למניות שלו בחלקים שווים בחודשים פברואר ,יוני ודצמבר  2014ובמקביל תרכוש KLC
מהמנהל את המניות שינבעו מהמימוש .בהסכם נקבע מחיר קבוע עבור  66%מהאופציות.
בנוסף ,הוסכם כי עבור השליש הנותר תקבע התמורה בסיכום בין הצדדים או על ידי מעריך
שווי חיצוני .מחיר המימוש של האופציות משקף את עלות ההשקעות ב .KLC-כפועל יוצא מן
ההסכם ,רשמה החברה ברבעון הראשון של שנת  2014ירידה בהונה העצמי ,המשקפת את
הפער שבין אומדן התמורה המשולמת בגין מכירת המניות על ידי המנהל ל KLC-לבין מחיר
המימוש בסך של כ 4.9-מליוני אירו .במהלך החודשים פברואר ודצמבר  2014מימש המנהל
הבכיר  66%מהאופציות למניות ומכר אותן ל KLC -בתמורה ל 6.7-מליוני אירו .החברה רשמה
הפרשה בסך של כ 3.38-מליוני אירו ליום  31בדצמבר  2014עבור השליש הנותר של
האופציות .לאחר תאריך המאזן ,המנהל הבכיר הודיע על רצונו לממש את השליש הנותר.
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תנועה באופציות במהלך השנה
הטבלה שלהלן מרכזת את מספר האופציות ,את מחיר המימוש הממוצע ואת התנועה
באופציות במהלך השנה:
2013
2014
ממוצע
ממוצע
משוקלל של
משוקלל של
מחיר
מספר
מחיר
מספר
המימוש
האופציות
המימוש
האופציות
אירו
אירו
אופציות למניות ב 1-בינואר
אופציות שבוטלו במהלך השנה
אופציות שמומשו במהלך השנה
אופציות למניות ב 31-בדצמבר
אופציות למניות הניתנות
למימוש לסוף השנה

3,559
)(330
)(1,758
1,471

4,004.46
4,394.48
3,219.61
3,692.43

1,454

4,105
)(546
3,559

4,056.94
4,394.48
4,014.08

3,514

ממוצע אורך החיים של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2014 ,הינו  3.25שנים )- 2013
 4.25שנים(.
ליום  31בדצמבר 2014 ,טווח מחירי המימוש של אופציה מסך האופציות הניתנות למימוש
ליום זה ,הינו מ 3,219.61 -עד 4,394.48-אירו )-2013מ 3,868.09-ועד  4,394.48אירו(.
הטבלה הבאה מציגה את ההנחות ששימשו בהענקה של שתי התוכניות:

תשואת דיבידנד )(%
תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )אירו(
המודל ששימש בחישוב

 2014ו2013-
תוכנית להנהלה
בכירה

 2014ו2013-
תוכנית אופציות
לעובדים

0
60.5
1.85
3.79
3,956.76

0
61.2
2.02
5.59
4,885.03

Black & Scholes

Black & Scholes

אורך החיים הצפוי של האופציות מתבסס על ניסיון העבר ואינו בהכרח מבטא את דפוסי
המימוש העשויים להיות בפועל .התנודתיות הצפויה משקפת את האומדן בהתבסס על
תנודתיות בעבר אשר לא בהכרח תתממש.
במהלך שנת  ,2014רשמה  KLCהוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות בסך כולל של כ211-
אלפי אירו ) 553 :2013אלפי אירו(.
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.3

 KFSוהחברות המאוחדות שלה
א(

בשנת  ,2014רשמו החברות המאוחדות ממגזר השירותים הפיננסיים הוצאות בגין
תשלומים מבוססי מניות בסך כולל של כ 0.2-מליוני אירו ) :2013כ 0.3-מליוני אירו(
עבור מנהלים בכירים באותן חברות.

ב(

בחודש מרס  ,2012עודכנו כל תוכניות תשלום מבוסס מניות שהוענקו למנכ"ל TBIF
ואושרה תוכנית חדשה .בהתאם לתוכנית החדשה הוענקו למנכ"ל  (1) TBIFאופציות
בטווח של  2%-4%מהון המניות של ארבע מהפעילויות בקבוצת  .TBIFמחיר המימוש

נקבע בהתאם לשווי נכסי הבסיס במועד ההענקה .האופציות מבשילות בארבעה
חלקים שווים החל מיום  30ביוני 2012 ,ומטופלת לפי דרישות  (2) IFRS 2תוכנית
אופציה על  TBI Bankהמטופלות לפי דרישות  (3) IAS 19ותוכנית בונוסים בגין גביית
הלוואות שניתנו ב VAB Bank-ו.VAB Leasing-
.4

קבוצת  Tahalוהחברות המאוחדות שלה
TGI

 .1בשנת  2009אישרו הדירקטוריון המנהל ,הדירקטוריון המפקח והאסיפה הכללית של בעלי
המניות של  TGIתוכנית אופציות לפיה תעניק  TGIלחברי הנהלה בכירים בחברה 1,253
אופציות הניתנות למימוש לעד  1,253מניות של  .TGIמחיר המימוש של האופציות נע בין 869
אירו ל 1,717-אירו לאופציה .האופציות ניתנות למימוש עד ליום  31בדצמבר  ,2012אלא אם
יוארך תוקפן ולהן תקופות הבשלה שונות לגבי כל אחד מהניצעים .במהלך שנת  2012האריכה
 TGIאת תקופת ההבשלה עבור  97האופציות שהוענקו לאחד ממנהליה בשנה נוספת אולם
אופציות אלה פקעו מבלי שמומשו .בדצמבר  2012מימש יו"ר הדירקטוריון המפקח הקודם של
 TGIאת האופציות שלו לקבלת  578מניות.
בחודש מרס  ,2013הונפקו  578מניות חדשות ליורשיו של יו"ר דירקטוריון .TGI
בעת מימוש האופציות ,על הדירקטוריון המפקח לקבוע האם להקצות את מספר המניות
המלא הנובע ממימוש האופציות או את מספר במניות המשקפות רק את מרכיב ההטבה
הגלום ביום המימוש או לחלופין ,יכול הדירקטוריון המפקח לבחור לשלם את ההטבה
במזומן.
השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה כפי שחושב על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי
הוערך בכ 1.2-מליוני אירו .אורך החיים הצפוי של האופציות מבוסס על מידע היסטוריTGI.
רשמה את הענקת האופציות בהנחת סילוק מכשירים הוניים.
בחודש יולי  ,2013מכרו יורשיו של יו"ר דירקטוריון  185 TGIממניות  TGIלחברה בתמורה
לסך של כ 663-אלפי אירו .התקבולים שימשו לסילוק ההלוואה של תהל וחבות המס הנובעת
ממכירת המניות לרשויות המס.
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הטבלה להלן מפרטת את הנתונים במודלים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של התשלומים
מבוססי המניות המסולקים במכשירים הוניים למועד הענקה:
50.52
2.68
3
1,758.24

תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )אירו(
המודל ששימש בחישוב

Black & Scholes

 .2במהלך שנת  ,2011אישרו הדירקטוריון המנהל ,הדירקטוריון המפקח והאסיפה הכללית של
בעלי המניות ל TGI-להעניק לחבר הנהלה ב 797 TGI-אופציות המהוות כ 3%-מהמניות של
 TGIלאחר ההנפקה .תוכנית אופציות החדשה מחולקת לשני הסכמים בעלי תנאים זהים,
למעט תקופת ההבשלה .השווי של כל הסכם חושב בנפרד .מחיר המימוש של האופציות
הינו  4,317אירו .האופציות ניתנות למימוש עד ליום  31בדצמבר.2017 ,
השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה כפי שחושב על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי
תלוי ,הוערך בכ 1.9-מליוני אירו .אורך החיים החזוי של האופציות מתבסס על נתונים
היסטוריים.
הטבלה להלן מציגה את הנתונים במודלים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של התשלומים
מבוססי המניות המסולקים במכשירים הוניים:
44.96
2.04
6.4
4,999

תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )אירו(
המודל ששימש בחישוב

Hull-White

 TGIמטפלת בשתי התוכניות בהתאם להוראות  ,IFRS 2בהנחת סילוק במכשירים הוניים.
 .3בחודש מרס  ,2013העניקה  TGIאופציות לשלושה עובדים בכירים המסתכמות לסך של
 2.2%מההון המונפק ונפרע של ) TGIכ 580-אופציות( .החברה טיפלה באופציות אלו
כסילוק הוני .בהתבסס על מודל  ,B&Sהשווי ההוגן של האופציות הסתכם לסך של כ0.6-
מליוני אירו אשר יוכר בדוח רווח והפסד על פני תקופת הבשלה של  4שנים.
הטבלה להלן מציגה את הנתונים במודלים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של התשלומים
מבוססי המניות המסולקים במכשירים הוניים:
שווי למניה
תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )אירו(
המודל ששימש בחישוב
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 .4בחודש אוגוסט  ,2014החליט הדירקטוריון המפקח של  TGIלהעניק אופציות לחמישה
חברי הנהלה של  TGIלרכישת  1.9%מההון מניות של  .TGIהשווי של ההענקה נאמד בכ1-
מיליון דולר ארה"ב ) 0.7מליוני אירו( ,בהתבסס על מודל  B&Sוההנחות הבאות:
35
0.429
4
6,044
6,360

תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
אורך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע משוקלל )דולר ארה"ב(
מחיר מניה ממוצע )דולר ארה"ב(
שינויים במהלך השנה

להלן טבלה הכוללת את כמות האופציות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן
ואת השינויים שנעשו בתוכניות האופציות במהלך השנה:

אופציות למניות לתחילת
השנה

2014

2013

מספר
האופציות

מספר
האופציות

2014
ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
אירו

2013
ממוצע
משוקלל של
מחיר
המימוש

982

1,472

4,334

2,641

אופציות שהוענקו במהלך
השנה
אופציות שפקעו במהלך
השנה

499

185

4,510

4,741

-

)(675

-

991

אופציות למניות לסוף
השנה

1,481

982

4,393

4,334

אופציות למניות הניתנות
למימוש לסוף השנה

916

531

4,366

4,317
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
(KWIG) Kardan Water International Group Ltd

תוכנית 2010
במהלך שנת  KWIG ,2010אישרה את תוכנית להענקת אופציות לעובדים נבחרים ב.KWIG -
על פי התוכנית ,הוענקו  1,600אופציות לעובדים נבחרים המהוות כ 3.4%-מהון המניות
המונפק של  .KWIGבהתאם לתנאי התכנית ,רשאים העובדים לממש  50%מהאופציות
המוענקות החל מתום השנה השלישית ממועד ההענקה 25% ,מתום השנה הרביעית ו25%-
נוספים בתום השנה החמישית .אורך חיי האופציות שהוענקו הינו  5שנים עבור 50%
מהאופציות שהבשילו ו 7-שנים עבור  50%הנותרות.
במהלך שנת  ,2013האריכה חברת  KWIGאת תוקפן של  669אופציות שפקעו לתקופה של
שנתיים נוספות .שווין ההוגן של האופציות שתוקפן הוארך הינו כ 216-אלפי אירו.
במהלך שנת  ,2013הוענקו כ 750-אופציות נוספות לשני עובדים נבחרים ,תחת אותה
התוכנית .בהתאם לתנאי התכנית ,רשאים עובדים אלו לממש  50%מהאופציות המוענקות
החל מתום השנה השנייה ממועד ההענקה 25% ,מתום השנה השלישית ו 25%-נוספים בתום
השנה הרביעית .אורך חיי האופציות שהוענקו הינו  4שנים עבור  50%מהאופציות שהבשילו
ו 5-שנים עבור  50%הנותרות.
השווי ההוגן של כל אופציה נאמד במועד ההענקה בהתבסס על המודל הבינומי ,בשיקלול כל
התנאים לפיהם הוענקו האופציות.
לא ניתנו חלופות סילוק במזומן.
תוכנית 2011
במהלך שנת  ,2011בכפוף לתוכנית הענקת אופציות לעובדים של שנת ') 2011התוכנית'(,
הוענקו לדירקטור של  KWIGכ 1,021-אופציות הניתנות למימוש מיידי במועד הענקה.
השווי ההוגן של כל אופציה נאמד במועד ההענקה בהתבסס על המודל הבינומי ,בשיקלול כל
התנאים לפיהם הוענקו האופציות.
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
להלן טבלה הכוללת את מספרי האופציות למניות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש
שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות האופציות במהלך השנה:
2013
2014
ממוצע
ממוצע
משוקלל של
משוקלל של
מחיר
מספר
מחיר
מספר
המימוש
האופציות
המימוש
האופציות
אירו
אירו
1,031
1,442
1,262
2,396

אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות שחולטו במהלך השנה
אופציות שהוענקו במהלך השנה
אופציות שתוקפן הוארך במהלך
השנה
אופציות שפקעו במהלך השנה

-

-

)(215
750

1,061
1,773

)(125

1,061

669
)(250

1,061
1,061

אופציות למניות לסוף השנה

2,271

1,331

2,396

1,262

אופציות למניות הניתנות למימוש
לסוף השנה

1,521

1,112

1,646

1,029

הטבלה להלן מציגה את הנתונים במודל הבינומי ששימשו לימים  31בדצמבר 2014 ,ו:2013-
תוכנית להנהלה
בכירה
תשואת דיבידנד )(%
תנודתיות צפויה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון
)(%
אורך החיים החזוי של
האופציות )שנים(
מחיר מימוש ממוצע
משוקלל )אירו(

תוכנית אופציות
לעובדים

0
42.82

0
33.99

2.94

0.53

3.50

3.18

1,291

1,749

יתרת אורך החיים הממוצעת של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2014 ,הינה  2.62שנים
)לשנת  2013הינה  3.43שנים(
לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2015כחלק מעסקה למכירת ) KWIGראה באור (40
נחתם כתב ויתור לביטול  1,250האופציות בתמורה מזומן .כתבי הויתור והשחרור נחתמו על
ידי מחזיקי אופציות בפברואר  .2015כמו כן ,בחודש פברואר  2015כ 1,021 -אופציות מומשו
למניות  ,KWIGולאחר מכן נרכשו בחזרה על ידי  .TGAנכון לסוף פברואר  ,2015לא קיימות
אופציות נוספות ב .KWIG-סך העלות ששולמה במהלך שנת  2015לעובדים הסתכמה ל1.9 -
מליוני דולר .סכום התמורה שמעבר להוצאות שנרשמו בעבר נזקף כהוצאה בדוחות ליום ה-
 31בדצמבר .2014 ,למידע נוסף ראה באור .40
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באור  - :20הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
א.

ההרכב:
שיעור ריבית משוקלל
 31בדצמבר
2013
2014
%

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

מבנקים
באירו
בדולר ארה"ב או בהצמדה אליו
בשקלים
ביואן
בהצמדה למטבעות אחרים
אחרים  -באירו
אחרים  -בהצמדה למטבעות אחרים

3.5-7.1
4-5.4
4-7
3-8.1
-

3.97-7.89
4-5.24
3.5-4
5.54-7.36
-

10,807
19,063
149
138,870
332

10,489
19,672
297
79,088
-

2
4-7

2
3.66-5.75

3,425
196
172,842

1,042
760
111,348

)(59,536

)(13,630

)(29,175

)(27,295

84,131

70,423

בניכוי  -חלויות שוטפות
בניכוי  -חלויות שוטפת בגין
הלוואות זמן ארוך המיוחסות
לבניינים בתהליך בנייה

ב.

מועדי פרעון:
 31בדצמבר
2014
אלפי אירו
שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

באשר לאמות מידה פיננסיות ,ראה באור  27ו.38-
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2013

59,536
53,616
58,560
941
189
-

13,630
32,279
31,991
15,842
821
16,785

172,842

111,348
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באור - :21

פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
פקדונות מתאגידים
פקדונות מלקוחות פרטיים

ב.

85,856
103,613

47,624
90,097

189,469

137,721

מועדי פירעון:
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית ואילך

189,239
106
124

137,593
102
26

189,469

137,721

בנסיבות רגילות ,פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית הניתנים לפדיון לפי דרישה ,נחשבים כמכוסים
על ידי נכסים פיננסיים של הבנק .ראה בנוסף באור .38
באור  - :22התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
מקדמות מלקוחות
התחייבות בגין עלויות לפירוק ופינוי של פריט ושיקום אתר
תמורה מותנית בגין מכירת  GTCפולין )ראה באור 5ג'(
אחרים

-

2,298
-

813
3,111
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באור  - :23התחייבויות בגין אופציות
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
אופציות רכש לצד ג' )(2)(1
אופציית מכר לצד ג' )(3

428
1,014

3,650
667

1,442

4,317

) (1בחודש מרס  ,2009חתמה החברה על הסכם עם בנק דיסקונט בע"מ לרכישה חזרה של 11%
ממניות  KFSשהוחזקו על ידי בנק דיסקונט .במסגרת ההסכם הוענקה לבנק דיסקונט אופציה
לרכוש חזרה  5%ממניות  KFSלמשך תקופה של  6שנים בתמורה מדורגת החל מסכום שישקף
ל KFS-שווי חברה של כ 386-מליוני אירו בתוספת ריבית שנתית בגובה  5%החל מהשנה
השלישית .בחודש ינואר  2014אופציית הרכש בוטלה .התוצאה של הביטול הינה רווח הנזקף
ישירות לקרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסכום של כ 2.9-מליוני אירו.
) (2ליום  31בדצמבר 2014 ,כוללת היתרה את שווים ההוגן של כתבי אופציות התחייבויותיים
הניתנים למימוש ל 10%-מניות  TGIאשר הוענקו ל FIMI-בסך של כ 0.4-מליוני אירו )31
בדצמבר - 2013 ,כ 0.8-מליוני אירו(.
) (3כחלק מהסכם הרכישה להעלות את אחוז ההחזקה ב TMNG-ל ,65%-הוענקה אופציית מכר לצד
ג' לפיו הוא יהיה זכאי בתקופה של  6שנים שתחלנה כשנתיים ממועד ההסכם למכור לקבוצת
 TGIאת מלוא החזקותיו ב TMNG-לפי שוויה ההוגן .ההתחייבות בגין האופציה מוצגת במלוא
שוויה הוגן .למידע נוסף ראה באור .5
באור - :24

אגרות חוב
א.

ההרכב:
יתרה נטו
ערך נקוב,
ליום
נטו ליום
 31בדצמבר  31בדצמבר
2014
2014
אלפי אירו

יתרה נטו
ליום
 31בדצמבר
2013

תנאי
הצמדה

מועדי
פרעון
הקרן

אגרות חוב שהונפקו על
ידי החברה בשנת 68,151 2007

82,452

113,190

4.45

בשקלים צמוד למדד
המחירים לצרכן )(1

2013-2016

אגרות חוב שהונפקו על
ידי החברה בשנת 211,435 2008

252,121

278,901

4.9

בשקלים צמוד למדד
המחירים לצרכן )(1

2014-2020

334,573

3,507
395,598

6.5

באירו או צמוד לאירו 2008-2015

)(83,802

)(67,409

)(724

)(949

250,047

327,240

אגרות חוב שהונפקו על ידי
חברות מאוחדות
בניכוי  -חלויות שוטפות
בניכוי  -הוצאות הנפקת
אגרות חוב

)(1

-

שיעור ריבית
%

אגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .אגרות החוב נקובות בשקלים
וצמודות למדד המחירים לצרכן .למידע נוסף ,ראה באור  38ובאור .1
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באור - :24

אגרות חוב )המשך(
)(2

פירעון מוקדם
בימים  12בינואר ו 14-בפברואר ,2014 ,פרעה החברה בפירעון מוקדם סך של  136,918,906ש"ח
ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( )בקיזוז אגרות החוב המוחזקות על ידי חברות מאוחדות( ואת
הריבית שנצברה ממועד הפרעון הקודם בסכום כולל של כ 36-מליוני אירו )כ 171-מליוני
ש"ח(.

)(3

במהלך חודש ינואר  ,2014מכרה תהל מהנדסים יועצים בע"מ את יתרת אגרות החוב של
החברה שהחזיקה )ערך נקוב של  11,955,355ש"ח( תמורת סך של כ 2-מליוני אירו.

)(4

במהלך שנת  ,2012רכשה  431,237,185 GTC REש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של
החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך של תל-אביב ,במחיר ממוצע של  0.88ש"ח לאגרת חוב
ובסכום כולל של כ 77.3-מליוני אירו )כ 377-מליוני ש"ח( ו 120,222,513-ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב )סדרה ב'( של החברה במחיר ממוצע של  0.63ש"ח לאגרת חוב בסכום כולל של כ15.5-
מליוני אירו )כ 76-מליוני ש"ח( .בעקבות הרכישות רשמה החברה בשנת  2012רווח מפדיון
מוקדם של כ 43-מליוני אירו אשר נכלל בסעיף הכנסות מימון.
נכון ליום  31בדצמבר 2014 ,מחזיקה החברה באמצעות חברות הבנות שלה  273,012,229ש"ח
ערך נקוב אגרות חוב סדרה א' )המהווים כ 45.9%-מהערך הנקוב של אגרות החוב סדרה א'( ו-
 144,457,732ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ב' )המהווים כ 12.6%-מהערך הנקוב של אגרות
החוב סדרה ב'(.

)(5
ב.

בדבר פירעון מוקדם של קרן וריבית לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור .40

מועדי פרעון:
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך
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41,909
41,909

67,409
81,466
81,183
41,385
41,385
82,770

334,573

395,598
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באור - :25

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
ההרכב
שיעור ריבית משוקלל
 31בדצמבר
2013
2014
%

אשראי לזמן קצר מבנקים
בדולר ארה"ב
ביואן
באירו

4.5

4.5
5.48
4.5

הלוואות לזמן ארוך הקשורות במלאי
בניינים ודירות למכירה שוטף )ראה באור
(20
חלויות שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך )ראה באור (20

 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
1,008
1,008

2,717
2,959
1,185
6,861

29,175

27,295

59,536

13,630

89,719

47,786

באשר לבטחונות ,ראה באור .27
באור - :26

זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
התחייבויות פיננסיות
הוצאות לשלם
שכר והוצאות נלוות
מוסדות  -מע"מ לשלם
התחייבויות לחברות בשליטה משותפת בסין המטופלות בשיטת השווי
המאזני
התחייבות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
התחייבות בגין פקטורינג
תמורה נדחית בגין רכישת מניות בחברה מאוחדת )ראה בנוסף באור (38
אחרים

29,628
5,960
2,540

17,662
6,396
9

11,574
5,280
8,903

10,052
2,626
3,143
8,016
10,017

התחייבויות לא פיננסיות
מקדמות מלקוחות
הכנסות מראש
אחרים
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-
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KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :27

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
שעבודים ,בטוחות ואמות מידה פיננסיות
 .1אמות מידה פיננסיות
א .נכון ליום  31בדצמבר  2014כל החברות בקבוצה עומדות באמות המידה הפיננסיות.
ב .לאחר תאריך המאזן GTC RE ,פרעה את ההלוואה מבנק דיסקונט במלואה ,כתוצאה מכך
ל GTC RE-אין יותר הלוואות ואמות מידה פיננסיות.
ג .קבוצת  TGIהתחייבה כלפי בנקים ומוסדות פיננסיים ,בגין הלוואות לטווח קצר וטווח
ארוך וערבויות ,לשמור על אמות מידה פיננסיות מסויימות המתייחסות להון עצמי
מינימאלי ,יחס נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות ,יחס הון להתחייבויות ,יחס הון
עצמי לסך מאזן ,יחס חוב פיננסי לרווח תפעולי ושיעור  EBITDAמינימאלי .לאחר תאריך
המאזן ,בחודש מרץ  2015פרעה  TGIהלוואה בסך  25מליוני דולר ,כתוצאה מכך אמות
המידה הפיננסיות בגין ההלוואה הוסרו.
ד .בחודש פברואר  ,2014חתמה  KLCעל הסכם הלוואה חדש למימון בנייתו של פרוייקט
 .EUROPARK DALIANכחלק מהסכם ההלוואה ,חברת הפרוייקט צריכה לעמוד באמות
מידה פיננסיות מסויימות ,לרבות יחס חוב כולל לסך מאזן ,יחס שוטף ויחס התחייבויות
תלויות לנכסים נטו.
 .2שעבודים
א .לאחר תאריך המאזן ,שעבדה החברה את כל הזכויות למניות והלוואות של  GTC REלטובת
הנאמנים של מחזיקי אגרות החוב בהתאם להסדר הביניים עם מחזיקי אגרות החוב )ראה
באור  .(1שעבודים נוספים ירשמו לאחר חתימה על ההסדר הסופי ,כמתואר בבאור .1
ב .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014שעבדו החברה ו GTC RE-את הזכויות למניות והלוואות
הבעלים בחברות  ,TBIF ,KFS ,TGIו .KLC-לאחר תאריך המאזן ,בעקבות פרעון ההלוואה
לבנק דיסקונט הוסרו השעבודים הנ"ל.
ג .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014רשמה חברה מוחזקת של  KLCשעבודים על נדל"ן להשקעה
בהקמה ומלאי לטובת הלוואה שקיבלה בסך של  120.7מליוני אירו.
ד .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014שיעבדה  TBIFנכסים בסך של  4.9מליוני אירו לטובת
התחייבויות בגין רכבים וחכירה מימונית בכדי לספק בטחונות לצד הנגדי .הנכסים
המשועבדים יוחזרו ל TBIFעם פרעון ההתחייבויות לעיל ,במקרה של חדלות פרעון רשאי
הצד הנגדי לממש את הבטחונות בכדי לפרוע את המחוייבות כלפיו.
 .3ערבויות
א .לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-העמידה קבוצת  TGIערבויות בנקאיות בסכום כולל של כ-
 30.8מליוני אירו ו 13.7-מליוני אירו ,בהתאמה ,לטובת לקוחות בגין מקדמות בגין ביצוע
פרויקטים ובגין ערבויות ביצוע ומכרזים.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
ב .ליום  31בדצמבר 2014 ,העמידה  KLCערבויות שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים בהיקף של
כ 6,434-אלפי אירו ) 4,871 – 2013אלפי אירו( לטובת משכנתאות שניתנו על ידי בנקים
מסוימים הנוגעות להלוואות משכנתא שניתנו לרוכשים מסוימים של נכסים בקבוצת .KLC
בהתאם לתנאי הערבויות ,במקרה של הפרה של תשלומי המשכנתאות על ידי הרוכשים לפני
מועד פקיעת הערבויות ,נדרשת  KLCלפירעון קרנות וריביות המשכנתאות העומדות לפירעון.
תקופת האחריות של  KLCמתחילה במועד הענקת המשכנתאות ומסתיימת עם הנפקת
רישיונות בעלות על הנדל"ן לרוכשים ,אשר לרוב ניתנים בתוך שנה עד שנתיים לאחר קבלת
החזקה בנכסים .השווי ההוגן של הערבויות אינו מהותי .הנהלת  KLCלוקחת בחשבון כי
במקרה של הפרה של התשלומים ,שווי המימוש נטו של הנכסים יוכל לכסות את פירעון
קרנות המשכנתאות יחד עם הריבית והקנסות שנצברו ולפיכך בדוחות הכספיים לא נרשמה
התחייבות בגין הערבויות.
בנוגע לערבויות שניתנו על ידי חברות בשליטה משותפת ,ראה באור .9
ג .לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-העמידה החברה ערבויות לחברות המאוחדות שלה ,לטובת
הלוואות בנקאיות בסך של כ 0.9-מליוני אירו וכ 7.6-מליוני אירו ,בהתאמה.
ד .למידע נוסף בגין ערבויות פיננסיות ,ראה גם באור .38
 .4תביעות משפטיות ותלויות
ליום  31בדצמבר ,2014 ,לחברה ולחברות הבנות שלה לא קיימות תביעות משפטיות מהותיות.
 .5התקשרויות
א .למידע נוסף בגין התקשרויות עם מחזיקי אגרות החוב וההסדר מולם ראה באור .1
ב .לצורך מענה לצרכים פיננסיים של לקוחות TBIF ,וחברות מאוחדות שלה התקשרו
בהתקשרויות חוזיות למתן אשראי .למרות שהתקשרויות אלו הינן חוץ מאזניות ,הן כוללות
סיכון אשראי ולפיכך מהוות חלק מסיכון קבוצת  .TBIFהערך הכולל של ההתקשרויות
וההתחייבויות התלויות הינו:
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2014
2013
אלפי אירו
התחייבויות תלויות
 -ערבויות

1,279

התקשרויות
 -התחייבויות למתן אשראי

7,771

12,293

9,050

13,085

792

מכתבי התחייבות למתן אשראי וערבויות שטרם נוצלו מחייבים את קבוצת  TBIFלבצע
תשלומים עתידיים בשם הלקוחות בקרות אירוע מסוים .ערבויות והתחייבויות למתן אשראי
שלא נוצלו כוללים סיכון אשראי הטמון בהלוואות שניתנו ללקוחות.
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
התחייבויות למתן אשראי מייצגות התקשרות חוזית למתן אשראי ולחידוש אשראי.
ההתקשרויות בדרך כלל פוקעות בתאריך שנקבע או בנסיבות אחרות בהתאם לתנאי החוזה.
מאחר שההתקשרויות עשויות לפקוע מבלי שהסכומים ימשכו ,הסכום החוזי אינו מייצג
בהכרח צורכי מזומנים עתידיים .עם זאת ,הפוטנציאל להפסד נמוך מהסכום הכולל של
ההתחייבויות שטרם נוצלו מאחר שמרבית ההתחייבויות להרחבת אשראי תלויות בעמידת
הלקוחות בתנאים מסויימים .קבוצת  TBIFבוחנת את מועדי הפקיעה של התחייבות כאמור
מאחר שהתחייבויות לתקופה ארוכה יותר ,בדרך כלל ,נושאות סיכון אשראי גבוה יותר
מהתחייבויות קצרות מועד.
ג .ליום  31בדצמבר 2014 ,לקבוצת  KLCהיו התחייבויות חוזיות בסך של כ 36.5-מליוני אירו
)בשנת  – 2013כ 62.3-מליוני אירו( ,הנוגעות להשלמת הפרויקטים של קבוצת .KLC
למידע נוסף בגין התקשרויות בחברות בשליטה משותפת ,ראה באור .9
ד .קבוצת  TGIמחזיקה בהסכמי זיכיון להספקת מים וטיפול במי ביוב בסין ובטורקיה .תקופת
ההתקשרות של החוזים הללו הינה בין  5-30שנים .בהתאם לאופי ההסכם ,המפעל אשר נבנה
על פי הסכם הזיכיון יהיה בבעלות קבוצת ) TGIחוזי  (BOOאו מועבר ללקוח )פרויקטים מסוג
 .(BOTלמועד דוחות כספיים אלה ,לא היו הפרות בגין הסכמי זיכיון אלה.
ה .בגין הלוואות שניתנו לחברת  TGIולחברות המוחזקות שלה ,התחייבה החברה ,בנסיבות
מסוימות ,שלא לגבות הלוואות בעלים שהוענקו לחברת  TGIוכן לא להודיע על חלוקת
דיבידנדים מחברת  .TGIאלא בכפוף לאישור הבנק הרלוונטי .ראה גם באור .40
ו .לחברת  TGIשלושה פרויקטי פיתוח גדולים בגאנה ,אנגולה ורוסיה .הפרויקט בגאנה מתייחס
לבניה ,הרחבה ושדרוג של מתקני אספקת מים .סך ההכנסה הצפויה מהפרויקט מוערכת בסך
של כ 61-מליוני אירו .הפרויקט באנגולה ,הינו פרויקט המשלב חקלאות ופיתוח אזורי ,הכולל
פיתוח ובנייה של מערכות לאספקת מים ,מערכות ביוב וניקוז ליישוב כפרי חדש וכן מערכות
השקיה של אדמות חקלאיות .ההכנסות הצפויות מהפרויקט מוערכות בכ 143-מליוני אירו.
הפרוייקט ברוסיה ,הינו פרוייקט לתכנון והקמה של מתקן לטיפול ושאיבת מים .ההכנסות
מהפרוייקט צפויות להגיע לסך של כ 57-מליוני דולר ) 51מליוני אירו בקירוב(.
התחייבויות בגין חכירה תפעולית
 .1הסכמי חכירה תפעולית – הקבוצה כמחכיר
ליום  31בדצמבר  2014הקבוצה התקשרה בהסכמי חכירה תפעוליים עם שוכרים בקשר עם
מרכז מסחרי בהקמה בעיר דליאן שבסין .תקבולי השכירות העתידיים המינימאליים
מסתכמים לסך של כ 29.4-מליוני אירו ונובעים מחוזים שנחתמו נכון לתאריך המאזן.
המועדים הצפויים של תקבולי החכירה המינימאליים העתידיים לחוזי החכירה התפעולית
שאינם ניתנים לביטול ליום  31בדצמבר הינם:
2013

2014
אלפי אירו
שנה ראשונה
שנה שנייה עד חמש שנים
מעל חמש שנים
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התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים )המשך(
 .2הסכמי חכירה תפעולית – הקבוצה כחוכר
א .חברות מסוימות בקבוצה ,התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית בגין השכרת כלי רכב
מסחריים ומכונות .תקופות הסכמי החכירה הינם שלוש עד חמש שנים בממוצע.
החוזים אינם כוללים אפשרות חידוש .דמי השכירות השנתיים מסתכמים לסך של כ0.6-
מליוני אירו.
ב .חברות מסוימות בקבוצה התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית בגין השכרת בנייני
משרדים .סך ההתחייבות ליום  31בדצמבר  2014הינה כ 10.4-מליוני אירו.
ג .בנוגע לסעיף ב לעיל ,אחד הבניינים מושכר לצד ג' בהסכם חכירה תפעולית לתקופה
של  8שנים .ליום  31בדצמבר  2014סך דמי השכירות המינימאליים הצפויים מסתכמים
לסך של כ 7.7-מליוני אירו.

באור - :28

מגזרי פעילות
א.

כללי
בעקבות המכירה של חברת  GTCפולין בחודש נובמבר ) 2013ראה באור 5ג'( ,בחן ה CODM-של
החברה מחדש את מגזרי הפעילות .בעבר ,תוצאותיה של חברת  GTCפולין היו הפעילות העיקרית
שנכללה במגזר 'נדל"ן אירופה' .בעקבות המכירה ,לקבוצה אין פעילות מהותית במגזר 'נדל"ן
אירופה' .תוצאותיה של חברת  GTCפולין מוצגות כפעילות מופסקת ופעילותה אינה מהווה יותר
מגזר פעילות .מספרים ההשוואה סווגו בהתאם לאופן הצגה זה.
שירותים פיננסיים
פעילות השירותים הפיננסיים כוללת מגזר אחד  -בנקאות ואשראי קמעונאי בעיקר בבולגריה
ורומניה .בנוסף KFS ,פעילה בתחום הליסינג והשכרת הרכב באוקראינה באמצעות החזקתה באוויס
אוקראינה.
נדל"ן
פעילות הנדל"ן של החברה ,המוחזקת באמצעות קבוצת  ,GTCכוללת פעילות נדל"ן באסיה .בעבר,
הפעילות של מגזר הנדל"ן הייתה מפוצלת לשני אזורי פעילות :מגזר נדל"ן אירופה ומגזר נדל"ן
אסיה .בעקבות המכירה של  GTCפולין )כמפורט לעיל( הוצגו תוצאותיה של  GTCפולין כפעילות
מופסקת .במגזר הנדל"ן ,החברה מעורבת בפיתוח משרדים ,מרכזי קניות ופרויקטים למגורים.
תשתיות
פעילות התשתיות מרוכזת תחת קבוצת  TGIומכילה את שני המגזרים הבאים :פרויקטי תשתיות
ונכסי תשתיות .בעקבות מכירה של ) KWIGראה ביאור  ,(40ברבעון ראשון של  ,2015יסווגו תחת
מגזר התשתיות אחד.
באמצעות חברותיה המוחזקות מפתחת ומשקיעה החברה בנכסי תשתית ,ומספקת שירותי הנדסה
ייעוץ ותכנון .החברה מבצעת פרויקטים באמריקה הלטינית ,מזרח אירופה ,אפריקה ,סין ,ישראל
ומדינות אחרות ,בעיקר בתחומי הסביבה ,מים ,ביוב ,שפכים ,השקייה ,אנרגיה וחקלאות.
מגזרי הקבוצה הינם תפעולים ובלתי תלויים אחד בשני .למעט חיובים בינחברתיים בגין דמי ניהול,
לא קיימים חיובים נוספים בין המגזרים .הנכסים והתחייבויות המיוחסים למגזרים הינם אלו
המשויכים ישירות לפעילות המגזר בחברות התפעוליות .במרבית המקרים הנכסים וההתחייבויות
של החברות המחזיקות נחשבים כלא משויכים למגזרים.
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מגזרי פעילות )המשך(
ב.

תוצאות מגזריות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2014 ,

נדל"ן
אסיה

בנקים
ואשראי
קמעונאי

תשתיות
אחרים
)**(

נכסים
פרויקטים
אלפי אירו

סה"כ

הכנסות
הכנסות )הוצאות(
אחרות )*(

51,957

35,630

135,870

34,387

-

257,844

32,861

1,281

)(1,135

)(6,526

)(82

26,399

סה"כ הכנסות

84,818

36,911

134,735

27,861

)(82

284,243

תוצאות המגזר

28,390

8,747

9,111

1,642

)(82

47,808

הוצאות בלתי מיוחסות

)(6,074

רווח מפעולות וחלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני לפני הוצאות מימון ,נטו

41,734

הוצאות מימון ,נטו

)(20,187

רווח לפני מסים על
הכנסה
מסים על הכנסה

21,547
)(16,485

רווח מפעילות נמשכת

5,062

רווח נקי לשנה

5,062

)*(

הכנסות )הוצאות( אחרות כוללות התאמות לשווי הוגן של נכסים מניבים ,ירידת ערך של
מוניטין ,חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,רווח ממימוש
נכסים והשקעות והתאמות אחרות.
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מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2013 ,

נדל"ן
אסיה

בנקים
ואשראי
קמעונאי

תשתיות
אחרים
)**(

נכסים
פרויקטים
אלפי אירו

סה"כ

הכנסות
הכנסות )הוצאות(
אחרות )*(

28,917

26,065

122,043

30,970

-

207,995

23,422

)(14,998

)(838

)(29

864

8,421

סה"כ הכנסות

52,339

11,067

121,205

30,941

864

216,416

תוצאות המגזר

22,130

)(16,359

3,972

8,455

864

19,062

הוצאות בלתי מיוחסות

)(5,797

רווח מפעולות וחלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני לפני הוצאות מימון ,נטו

13,265

הוצאות מימון ,נטו

)(45,618

הפסד לפני מסים על
הכנסה
מסים על הכנסה

)(32,353
)(14,443

הפסד מפעילות נמשכת
הפסד מפעילות
מופסקת ,נטו

)(75,177

הפסד

)(121,973

)*(

)(46,796

הכנסות )הוצאות( אחרות כוללות התאמות לשווי הוגן של נכסים מניבים ,ירידת ערך של
מוניטין ,חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,רווח ממימוש
נכסים והשקעות והתאמות אחרות.
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מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,

נדל"ן
אסיה

בנקים
ואשראי
קמעונאי

תשתיות
אחרים
)**(

נכסים
פרויקטים
אלפי אירו

סה"כ

הכנסות
הכנסות )הוצאות(
אחרות )*(

4,927

13,871

107,351

35,619

-

161,768

20,045

)(4,157

)(872

531

)(6,197

9,350

סה"כ הכנסות
)הוצאות(

24,972

9,714

106,479

36,150

)(6,197

171,118

תוצאות המגזר

15,271

)(18,198

)(6,149

6,755

)(6,197

)(8,518

הוצאות בלתי מיוחסות

)(7,208

הפסד מפעולות וחלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני לפני הוצאות מימון ,נטו

)(15,726

הכנסות מימון ,נטו

9,756

הפסד לפני מסים על
הכנסה
מסים על הכנסה

)(5,970
)(938

הפסד מפעילות נמשכת
הפסד מפעילות
מופסקת

)(131,948

הפסד

)(138,856

)*(

)(6,908

הכנסות )הוצאות( אחרות כוללות התאמות לשווי הוגן של נכסים מניבים ,ירידת ערך של
מוניטין ,חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,רווח ממימוש
נכסים והשקעות והתאמות אחרות.
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מגזרי פעילות )המשך(
ג.

נכסי המגזר
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
נדל"ן  -אסיה
בנקאות ואשראי קמעונאי
תשתיות  -נכסים
תשתיות  -פרויקטים
אחרים

נכסים שאינם משוייכים למגזרים

ד.

420,392
304,437
178,352
107,778
15

354,101
254,829
165,182
110,458
-

1,010,974

884,570

2,635

40,045

1,013,609

924,615

התחייבויות המגזר
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו
נדל"ן – אסיה )**(
בנקאות ואשראי קמעונאי
תשתיות  -נכסים
תשתיות  -פרויקטים

התחייבויות שאינן משויכות למגזרים )**(

163,315
225,194
49,045
100,168

95,190
197,416
117,634
106,934

537,722

517,174

378,126

335,691

915,848

852,865

)*( במהלך הרבעון השני של שנת  ,2014גייסה חברת ) Kardan Land Dalianהמהווה את
עיקר פעילותה של החברה במגזר 'נדל"ן  -אסיה'( הלוואה נוספת בסך של כ 400-מליוני יואן
סיני )כ 54-מליוני אירו( .לימים  31בדצמבר  2014ו 31-בדצמבר  ,2013יתרת ההלוואה עומדת
על סך של כ 900-מליוני יואן סיני וכ 500-מליוני יואן סיני בהתאמה )כ 115-מליוני אירו וכ60-
מליוני אירו ,בהתאמה(.
)**( מירב ההתחייבויות שאינן משויכות קשורות למימון ברמת חברות ההחזקה.
ה.

מידע על איזורים גיאוגרפיים
.1

הכנסות לפי שווקים גיאוגרפיים )לפי מיקום הלקוחות(
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

סין והונג קונג
בולגריה ורומניה
ישראל
אחר
- 111 -

2012

79,417
55,330
21,410
101,687

59,887
27,542
32,021
88,545

34,287
13,293
25,694
88,494

257,844

207,995

161,768
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באור - :28

מגזרי פעילות )המשך(
.2

נכסים לא שוטפים )לפי מיקום הנכסים(
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
235,025
10,585
6,136
7,828

סין והונג קונג
בולגריה ורומניה
ישראל
אחר

167,293
10,000
8,077
11,438

נכסים לא שוטפים כוללים נדל"ן להשקעה ,מוניטין ,נכסים בלתי-מוחשיים ורכוש קבוע.
באור - :29

פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הכנסות ריבית
עלות מימון

עמלות ודמי שירות
הפסדים מירידת ערך הלוואות שניתנו

באור - :30

38,431
)(6,209

34,545
)(10,122

24,426
)(6,511

32,222

24,423

17,915

9,168
)(8,095

7,008
)(7,025

7,127
)(14,076

33,295

24,406

10,966

עלות מכירות פעילות בנקאית ואשראי קמעונאי
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
עלויות עובדים
הוצאות תפעוליות אחרות
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13,491
12,087

14,261
10,921

12,847
10,715

25,578

25,182

23,562
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באור - :31

הוצאות אחרות ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הוצאות בגין מתן שירותים
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו

באור - :32

4,700
1,408

3,861
)(503

1,802
3,568

6,108

3,358

5,370

הוצאות מכירה ושיווק
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
שכר עבודה ונלוות
עמלות
שיווק ופרסום
אחרות

באור - :33

3,307
195
1,160
3,530

2,928
684
1,526
2,774

3,117
211
2,204
2,678

8,192

7,912

8,210

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
שכר עבודה ונלוות )(1
תשלום מבוסס מניות )ראה באור (19
דמי ניהול
אחזקת משרדים
שירותים מקצועיים
פחת והפחתות
אחרות
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12,572
805
2,171
2,348
3,658
258
2,715

10,495
1,327
2,132
2,698
3,616
579
4,666

11,968
1,803
1,996
1,934
4,091
322
5,626

24,527

25,513

27,740
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הוצאות הנהלה וכלליות )המשך(
)(1

הרכב שכר עבודה ונלוות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו

משכורות
פיצויים
הוצאות סוציאליות אחרות

11,291
714
567

9,290
753
452

10,476
1,094
398

12,572

10,495

11,968

הוצאות שכר ונלוות נכללות בדוח רווח והפסד גם במספר סעיפים שונים.
באור  - :34רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
ירידת ערך בחברה מוחזקת )(1
רווח ממימוש השקעה בחברות מוחזקות )(2
ירידת ערך השקעה המוחזקת למכירה )(3
רווח ממכירת רכוש קבוע )(4
אחרות )(5

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

)(1,782
17,156
)(1,362
2,006

)(8,254
)(553
8,038
)(8,178

)(632
)(1,058

16,018

)(8,947

)(1,690

הסכום בשנת  2014מתייחס למכירה של  KWIGלמידע נוסף ראה באור  .40הסכום בשנת 2013
מתייחס להפחתה של יתרת השקעה בחברת  WATEKלמידע נוסף ראה באור 5ג'.
ראה באור  9בעיקר בהקשר לרווח שהוכר בעקבות מימוש של .Chengdu
הפחתה של נכסים במגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי.
בחודש ינואר  ,2013השלימה חברה בת של  TGIאת מכירת זכויותיה בנכס מקרקעין בחכירה בתל
אביב ,ישראל לצד ג' .התמורה מהעסקה הסתכמה לסך של כ 15-מליוני אירו )כ 74-מליוני ש"ח(.
מלוא התמורה התקבלה במזומן .הרווח הנקי מהעסקה )לפני מס( הסתכם בסך של כ 8-מליוני אירו.
ההוצאה בשנת  2013כוללת הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים לרישיון בנקאות והטבה
בגין הלוואות .למידע נוסף ראה באור  12ובאור .9
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באור  - :35הכנסות והוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הכנסות מימון
הכנסות מפקדונות בנקאיים
שערוך בגין כתבי אופציה
רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב )ראה באור (24
אחרים

432
461
1,155

1,512
2,199
2,474

2,073
2,497
43,035
2,467

סה"כ הכנסות מימון

2,048

6,185

50,072

הוצאות מימון

באור - :36

הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הפרשי שער ,נטו
אחרים

5,057
17,290
)(2,353
2,241

8,230
27,327
12,096
4,150

10,957
23,790
6,519
123

סה"כ הוצאות מימון

22,235

51,803

41,389

מסים על הכנסה
א .חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
החברה הינה חברה רשומה באמסטרדם ,הולנד ועל כן כפופה לחוקי המס ההולנדים.
בשנים  2014ו 2013-שיעור מס החברות בהולנד עמד על  .25%שיעור מס של  20%חל על הכנסה
חייבת עד לגובה של  200אלף אירו.
פטור השתתפות הולנדי
החברה נהנית מפטור ההשתתפות ההולנדי .פטור ההשתתפות פוטר הכנסות כגון דיבידנדים ,רווחי
הון וכן הפסדי הון שנבעו מהשקעות העומדות במבחנים מסויימים ומוחזקות על ידי בעלי מניות
הולנדים.
החוק החדש על מגבלת קיזוז ריבית בנוגע לחוב השתתפות לשנת 2013
החל מיום  1בינואר 2013 ,החברה עלולה להיות חשופה לחוק החדש בנוגע למגבלת ריבית ,שמטרתו
הגבלת קיזוז הוצאות 'ריבית מופרזת' שהוקצו ל'חוב השתתפות' ,מהרווח החייב במס בהולנד )סעיף
 .(13L CITAבהתבסס על החוק החדש ,אשר החליף את כללי המימון הדק ,הן ריבית בין-חברתית
והן ריבית לצד שלישי הקשורות לחוב שנקבע שהוא משמש למימון השתתפויות עליהן חל פטור
ההשתתפות )חוב השתתפות( אינן ניתנות לקיזוז .הסכום של חוב ההשתתפות נקבע בהתבסס על
נוסחה מתמטית .החוק זה יחול רק אם סכום הריבית המופרזת שלא ניתנת לקיזוז יעלה על  750אלף
אירו.
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באור - :36

מסים על הכנסה )המשך(
יש לציין כי קיימים מספר חריגים ,ניתן להגביל את השפעתו של סעיף  13L CITAאם ובמידה
ושיעור ההחזקה בהשתתפות תפעולית תוכל להיחשב כהרחבת הפעילות התפעולית של הקבוצה
)'חריג הרחבת ההשקעה'( .כמו כן ,עקרון החזקה בשרשור חל עבור השתתפויות המוחזקות ע"י ישות
הממוסה בהולנד עד ליום או לפני יום  1בינואר.2006 ,
בחודש דצמבר  ,2013הגישה החברה בקשת רולינג לרשויות המס ההולנדיות בנוגע לאי תחולתו של
סעיף  13L CITAלשנת  2013ולשנים הבאות.
דרישות רגולטרויות חדשות למבחן הפעילות העסקית לשנת 2014
לשנת  ,2014יתכן והחברה תהיה כפופה לצו חדש המארגן באופן שיטתי את ההנחיות המנהליות
הקיימות על מבחן הפעילות העסקית לחברות העוסקות בפעילויות מימון בינחברתי ו/או פעילות
רישוי .חברות הולנדיות הדורשות את ההטבות הנובעות מאמנת מס או מהנחיית האיחוד האירופי
יצהירו מעתה בדיווח ההולנדי השנתי לצרכי דוח מס החברות אם הן עומדות ברשימת הדרישות
המוגדרת של מבחן הפעילות העיסקית .אם אחת או יותר מהדרישות הללו אינן מתקיימות והחברה
דרשה את ההטבות מאמנת המס ,שלטונות המס ההולנדים יודיעו על כך לשלטונות המס הזרים.
להערכת החברה ,לדרישות החדשות לא צפוייה להיות השפעה על החברה ועל חברות הקבוצה
ההולנדיות.
ב.

על חברות הקבוצה הפועלות מחוץ להולנד חלים חוקי המס המקומיים .שיעורי המס במדינות
הפעילות העיקריות הינם:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
2014
%

המדינה
בולגריה
סין
הונג-קונג
ישראל
רומניה
הולנד
ג.

10
25
16.5
26.5
16
20-25

10
25
16.5
25
16
20-25

מסים על הכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
מסים שוטפים
מסים נדחים ,ראה גם סעיף ה' להלן

8,396
8,089

7,154
7,289

1,375
)(437

מסים על הכנסה

16,485

14,443

938
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מסים על הכנסה )המשך(
ד.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח
והפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הפסד לפני מסים על הכנסה

21,547

)(32,353

)(5,970

מס )הטבת מס( מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
25%

5,387

)(8,088

)(1,493

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה )הטבת המס(
הנובעת מהגורמים הבאים:
גידול בהפסדים לצרכי מס בגינם לא הוכרו מיסים
נדחים בתקופה )ניצול הפסדים לצרכי מס משנים
קודמות ,בגינם לא הוכרו מסים נדחים בעבר(
מסים בגין שנים קודמות
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצרכי מס ,נטו
השפעה בגין שיעור מס שונים
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו מיסים נדחים
אחר

4,113
1,537

16,625
797

)(3,504
108

)(1,678
1,618
351
2,478
(*)2,679

)(2,588
4,293
)(654
3,031
1,027

)(35
5,379
)(183
696
)(30

מסים על הכנסה

16,485

14,443

938

)*( בעיקר מסי קרקע בסין.
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מסים על הכנסה )המשך(
ה.

מסים נדחים
ההרכב:
מאזנים
 31בדצמבר
2013
2014

דוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו

נכסי )התחייבויות( מסים נדחים
נדל"ן להשקעה

)(7,680

)(4,664

)(2,215

)(2,200

)(2,596

רכוש קבוע
מכשירים פיננסים
הפרשים זמניים בהפרשות
ועתודות
הפסדים מועברים לצורכי מס
הפרשים בבסיסי המדידה
הפרשיים זמנים בגין פחת מואץ
לצרכי מס
הפרשי עיתוי בקשר לפרוייקטים
ביטול נכסים לא שוטפים בגין
נתינת שירותים בין חברות
בקבוצה
אחר

)(14,115

)(7,849

)(5,613

)(273
)(1,984

)(960

198
5,650
1,088

)(21
5,485
956

)(440
)(127
)(132

221
)(791
)(200

43
4,198
)(8

)(1,654
)(1,738

)(1,654
)(1,639

-

)(2,577
)(753

)(27
)(462

566
521

566
221

)(99
)(273

)(52
1,320

)(52
301

מסים נדחים
הכנסות )הוצאות(

)(17,164
-

)(8,599
-

)(8,089

)(7,289

437

)*(

בשנים  2013ו 2012ההפרש בין התנועה במיסים הנדחים בטבלה לעיל לבין הוצאות המס
המוצגות בטבלה ג' נובע בעיקר מפעילויות מופסקות  -ראה באור 5ג'.
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מסים על הכנסה )המשך(
המסים הנדחים מוצגים במאזן
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות

2,898
)(20,062

3,985
)(12,584

)(17,164

)(8,599

ו .שומות מס והפסדים מועברים לצורכי מס
במסגרת תקנות המס ההולנדיות משנת  ,2010קיזוז הפסדים לאחור הוגבל לשנה אחת וכן קיזוז
הפסדים מועברים לשנים הבאות הוגבל ל 9-שנים .ההפסדים לצרכי מס הצבורים של חברת Kardan NV

ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של  201.8מליוני אירו )בהתבסס על דוח מס  .(2013לחברה שומות
מס סופיות עד וכולל לשנת  .2013החברה לא צופה חבות מס לשנת  .2014החברה לא רשמה נכסי מס
נדחה בגין הפסדים אלו.
באור - :37

רווח נקי )הפסד( למניה
הטבלה הבאה משקפת את נתוני ההכנסות המניות ששימשו בחישובי הרווח למניה בסיסי ומדולל:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
רווח )הפסד( המיוחס לבעלי מניות החברה לצורך חישוב
רווח נקי )הפסד( בסיסי
השפעת מדללת של הפסדי חברות מוחזקות
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

5,091
)(98
-

)(101,333
)(893
-

)(32,852
)(347
-

4,993

)(102,226

)(33,199

כמות מניות משוקללת לצורך חישוב הפסד בסיסי
)אלפים(

110,754

110,576

110,420

השפעת מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

-

-

-

כמות מניות משוקללת לצורך חישוב הפסד מדולל

110,754

110,576

110,420

מספר כתבי אופציה ,אופציות לעובדים ומכשירים המירים אחרים שהונפקו על ידי הקבוצה ,לא נכללו
בחישוב הרווח המדולל למניה לימים  31בדצמבר 2013 ,2014 ,ו 2012-הואיל ובמסגרת תנאי ההענקה
ומחירי המימוש ,מכשירים אלו אינם רלוונטיים למימוש למניות בשנים אלו.
בחישוב הרווח למניה מפעילות מופסקת ,מספר המניות המשוקלל שחושב עבור הרווח הבסיס למניה
והרווח המדולל למניה ,מוצג בטבלה לעיל .ההפסד מפעילות מופסקת שנלקח עבור חישוב הרווח )הפסד(
למניה מפעילות מופסקת הינו זניח לשנת  55,304 ,2014אלפי אירו 26,423 ,אלפי אירו ,לשנים  2013 ,2014ו-
 ,2012בהתאמה.
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מכשירים פיננסיים
א.

הקדמה
באור זה עוסק בגילויים מסוימים הנדרשים לפי  IFRS 7בנוגע לניהול סיכונים.
חלק ב' מתייחס לקבוצה בכללותה ועוסק בתחומים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ניהול סיכונים )פיננסיים ,ניהול ההון ומבנה ניהול הסיכונים(;
סיכון שוק;
סיכון מחיר בגין מכשירים הוניים;
סיכון פוליטי;
סיכון אשראי;
סיכון שער ריבית כולל ניתוח רגישות;
סיכון נזילות כולל פרופיל לגבי פירעונות נכסים פיננסים ,התחייבויות וערבויות;
סיכון שער חליפין כולל ניתוח רגישות;
באור שווי הוגן.

חלק ג' מתייחס למידע נוסף במגזר השירותים הפיננסיים והבנקאות ועוסק בתחומים הבאים:
.1
.2
.3
ב.

דרישות ההון הרגולטוריות;
סיכון אשראי;
סיכון נזילות וניהול מימון;

קבוצת KARDAN N.V.

.1

ניהול סיכונים
סיכונים פיננסיים
עיקר המכשירים הפיננסיים של הקבוצה ,הינם הלוואות מבנקים ,אגרות חוב ,התחייבויות
המירות ומזומנים ופיקדונות .השימוש העיקרי במכשירים הפיננסיים של החברה הוא למימון
פעולותיה .לחברה מכשירים פיננסיים נוספים כגון יתרות חייבים וזכאים הנובעות ישירות
מפעולותיה העסקיות.
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון שוק )הכוללים סיכוני
מטבע ,סיכון ריבית וסיכוני מחיר( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
נכון להיום מתקיים מצב של חוסר יציבות בשווקים הפיננסיים בעולם אשר משפיע על
שווקים בינלאומיים אחרים .מגמות כלכליות אלו עלולות להיות בעלות השלכות על
התוצאות העתידיות של הקבוצה ,על בסיס ההון שלה ,על הערך של נכסיה ,על יכולתה
להתמודד עם אמות המידה פיננסיות שנקבעו בהסכמים עם מלווים ,על יכולתה להשיג מימון
וכמו כן על התנאים של מימון זה וכן על סיכוני גבייה.
ההנהלה עוקבת באופן הדוק אחר המצב הפיננסי של הקבוצה .למידע נוסף ראה באור 1א'.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
הקבוצה פועלת בעיקר בשווקים מתפתחים .לאור זאת ,חשופה הקבוצה לסיכונים הקיימים
במדינות מתפתחות ,בעיקר סיכונים בסביבה הפוליטית ,הכרוכים בכלכלות המקומיות
במדינות פעילותה .הקבוצה חשופה לשינויים בהיצע ובביקוש בתחומי הנדל"ן בהם היא
פועלת.
הדירקטוריונים השונים של חברות הקבוצה מספקים עקרונות לניהול הסיכונים הכולל ,כמו
גם את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים ,כגון סיכון שער חליפין ,סיכון
שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,וכן שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים.
ניהול ההון
המטרה העיקרית של ניהול ההון של הקבוצה היא לחתור לשימור הון ושמירה על יחסי הון
בריאים על מנת לתמוך בעסקיה ,למקסם ערך לבעלי מניותיה ושמירה על אמות המידה
הפיננסיות הנדרשות .החברה מחשיבה את הונה העצמי כזהה להונה .כמו כן ,מטרות ניהול
ההון בעיקר במגזר הפיננסי הינן לוודא שחברות הקבוצה הרלוונטיות יצייתו לדרישות הון
המוכתבות מגורמים חיצוניים )כגון בנקים מרכזיים( .הקבוצה מנהלת את מבנה ההון שלה
ומבצעת התאמות נדרשות בעקבות שינויים בתנאים כלכליים .על מנת לשמור או להתאים
את מבנה ההון ,הקבוצה מחליטה על מדיניות מינוף ,פרעון הלוואות ,השקעה או מימוש
נכסים ,מדיניות דיבידנדים והצורך ,אם קיים ,על הנפקת מניות או אגרות חוב חדשות.
למידע נוסף בדבר ניהול ההון ,מצב הנזילות של החברה ,ואי וודאויות מסוימות  -ראה באור
 1א'
מבנה ניהול הסיכונים
הדירקטוריון של החברה ושל כל חברה בקבוצה אחראי למעשה לזיהוי ולבקרת הסיכונים .עם
זאת ,קיימים מספר גופים נפרדים בלתי תלויים בקבוצה האחראים לניהול ולפיקוח על
סיכונים.
א(

רמת הישות
הדירקטוריון אחראי לפקח על תהליך הסיכונים המקיף .הדירקטוריון אחראי לגישת
הניהול הכולל של הסיכונים ולאישור אסטרטגיות וכללי הסיכונים .ההנהלה של
החברה ,עובדת בצמוד למנהלי הסיכונים בתוך הקבוצה ויחד הם פיתחו תחומי אחריות
תפעולית והוא האחראי הראשי לפיתוח אסטרטגיית הסיכונים ויישום הכללים,
המסגרות ,המדיניות והמגבלות.

ב(

חברות הקבוצה
כמה מהחברות בקבוצה מינו מנהלי סיכונים ברמת הישות וברמת המדינה או החברות
המאוחדות )למשל ב .(TBIF-כאשר למדינה יש מנהל סיכונים ,הוא האחראי לכל
הנושאים הקשורים בסיכונים באותה מדינה .מנהל הסיכונים של המדינה מונחה
מקצועית על ידי מנהל הסיכונים הראשי של החברה המאוחדת הרלוונטית.

- 121 -

KARDAN N.V.

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

מכשירים פיננסיים )המשך(
ג(

שיכוך סיכונים
הקבוצה עושה שימוש בניתוח מבנה הנכסים הפיננסיים שלה לשיכוך סיכונים מופרזים
בכל אחת מהמדינות ובכל מגזר עסקי .הסיכון מתפרס בין הפעילויות השונות של
הקבוצה .פיזור העסקים )נדל"ן מסחרי ולמגורים ,בנקאות והלוואות ,פרויקטי תשתיות
ובעלות על נכסים( וניהול הביטחונות גם הם כלים יעילים לשיכוך סיכונים .כמו כן
ההנהלה יכולה לשנות את מטרותיה בכדי לצמצם סיכונים ספציפיים )מופרזים(.

ד(

ריכוז יתר של סיכונים
ריכוז יתר של סיכונים נובע ממכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים דומים המושפעים
באופן דומה משינויים כלכליים או תנאים אחרים .ריכוז יתר של סיכונים בקבוצה בא
לידי ביטוי בעיקר ברגישות לשינויים המשפיעים על איזור גיאוגרפי מסויים או מגזר
תעשיה ספציפי.
למניעת ריכוז יתר של סיכונים ,מדיניות הקבוצה היא לשמור על תיק נכסים מגוון
במונחי גיאוגרפיה ,ענף תעשייתי ,מוצרים ומאפייני המוצרים  -פיזור גיאוגרפי )מרכז
ומזרח אירופה ,סין וכו'(; פיזור עסקי )שירותים פיננסיים ,נדל"ן ,תשתיות מים(; פיזור
מוצרים )נדל"ן למסחר ,נדל"ן למגורים ,הלוואות ,בנקאות ,פרויקטי ונכסי תשתיות
וכו'(.

.2

סיכון שוק
הקבוצה פועלת במגזרים שונים בעיקר בשווקים מתפתחים .הקבוצה חשופה לסיכונים
מובנים במדינות מתפתחות ,בעיקר סיכונים פוליטיים ואחרים הכוללים נושאים כלכליים
ומשפטיים מקומיים.
הצלחת הקבוצה בשווקים המתפתחים תלויה בפיתוח מתמשך של שווקים אלה ,בפיתוח
מתמשך של עסקי הנדל"ן ובפיתוח שירותים פיננסיים ותשתיות מים .לשיעורי פיתוח נמוכים
בשווקים אלה עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי החברה .יש לציין ,לאור התנודתיות
הגדולה של מדינות מתפתחות ,האופי המורכב של הפעילויות ,חוסר במידע עקבי ומוסכם לפי
פרמטרים ,מתן סט אחד של מידע רשמי הינו מורכב.
הקבוצה מנהלת פעילויות במרכז-מזרח אירופה בעיקר במגזר השירותים הפיננסיים ,בעוד
שבסין פועלת הקבוצה במגזר הנדל"ן ותשתיות המים .החברה עוקבת מקרוב אחר
ההתפתחויות הכלכליות במרכז-מזרח אירופה ומפנה משאבי ניהול והון לאזורים אלו
ומאזורים אלו בהתאם לאסטרטגיה העדכנית שלה ,על פיה מאמינה הקבוצה כי הצמיחה
הכלכלית שחווה אזור זה בשנים האחרונות ומתוך ציפייה שהמגמה של היעלמות ההבדלים
הכלליים והכלכליים בין מזרח למערב אירופה תמשיך .סין נחשבת לכלכלה המתעוררת
הגדולה בעולם ונמצאת בתהליך מעבר הדרגתי ב 25-השנים האחרונות מכלכלה מרוכזת
הנשלטת על ידי הממשלה לכלכלת שוק פתוח לשווקים הבינלאומיים .שינוי במגמות אלה
במדינות בהן הקבוצה פועלת עלול להשפיע לרעה על פעולותיה.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
הנהלת הקבוצה סבורה כי הגורמים הבאים תורמים מהותית להצלחה התפעולית שלה
ולטיפול בסיכונים המוזכרים לעיל.

.3

א(

צוות ניהולי מנוסה ומיומן ונוכחות מקומית קבועה במדינות הפעילויות.

ב(

יחסי עבודה הדוקים עם מוסדות פיננסיים בינלאומיים.

ג(

התמקדות בבחירת פרויקטים עיקריים המפותחים בשלבים ,לפי הביקוש.

ד(

בדיקות נאותות מחמירות קודם להתחלת פרויקט והצמדות למועדי ההתחייבות
להשלמת הפרויקט.

סיכון מחיר
סיכון מחיר ההון בגין מכשירים הוניים הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי מזומנים
עתידיים של מכשיר פיננסי יהיה תנודתי בשל השינויים במחירי השוק )למעט אלו הנובעים
מסיכון שיעור ריבית או סיכון מטבע( ,בין אם שינויים אלה נגרמים על ידי גורמים הספציפיים
למכשיר הפיננסי הבודד או למנפיק שלו ,או גורמים המשפיעים על כל המכשירים הפיננסיים
הדומים הנסחרים בשוק .מדיניות סיכוני המחיר של הקבוצה מחייבת אותה לנהל סיכונים
אלה על ידי קביעה ושמירה על מטרות ומגבלות על השקעות ,תוכניות מגוונות והגבלות על
השקעות בכל מדינה.
הקבוצה לא מחזיקה בבעלותה מכשירים פיננסיים מהותיים החשופים למחיר שוק ולכן אין
לה סיכון מחיר משמעותי ובהתאם לכך אין לה חשיפה משמעותית לסיכון מחיר ההון.

.4

סיכון פוליטי
לקבוצה עסקים מהותיים בסין ,אפריקה ,מרכז ומזרח אירופה .לשווקים אלה פרופיל סיכונים
שונה מאשר לשווקים במערב אירופה .שינויים פוליטיים וכלכליים באזורים אלה עלולים
להשפיע על פעילויות הקבוצה שם ועל התוצאות והמצב הכספי של הקבוצה .על ידי פיקוח
מקרוב על עסקים אלה ,ההנהלה מתכוונת להגביל את הסיכונים של שינויים אלה .למידע
בדבר המצב הגיאופוליטי באוקראינה ,ראה סעיף  3לביאור זה.

.5

סיכוני אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון שהקבוצה תיקלע להפסד בגלל שלקוחות או צדדים לחוזה ייכשלו
בפירעון חובם בהתאם לחוזה .סיכון אשראי קיים גם לגבי מכשירים נגזרים ,ערבויות
בנקאיות והסכמי הלוואות .הקבוצה חשופה לסיכון אשראי בנוגע לחייבים ויתרות חובה,
מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ונכסים פיננסיים אחרים )לרבות הלוואות שניתנו(,
ערבויות פיננסיות והתחייבויות בהקשר הלוואות .מדיניות הקבוצה היא להתקשר בעיקר עם
צדדים שלישיים מוכרים בעלי דירוג אשראי גבוה.
חברות הקבוצה מפקחות באופן שוטף על סטטוס האשראי של הלקוחות והחייבים שלהן
ומבצעת הפרשות נאותות בגין האפשרות של הפסדים כתוצאה ממתן אשראי בגין חובות
ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק .בהתאם ,חשיפת הקבוצה לחובות אבודים מחוץ למגזר
הבנקאי אינה מהותית )ראה באור  14וסעיף  3לביאור זה(.
סיכוני אשראי או הסיכון שצד שכנגד לעסקה לא יפרע את חובו מנוהלים על ידי יישום של
אישורים ספציפיים למתן אשראי ,מגבלות ונוהלי פיקוח .על מנת לנהל סיכון זה ,החברה
מעריכה באופן תקופתי את האיתנות הפיננסית של לקוחותיה.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ריכוז סיכון אשראי קיים כאשר שינויים בגורמים כלכליים ,תעשייתיים או גיאוגרפיים
משפיעים באופן דומה על קבוצות של גורמים ,שהחשיפה הכוללת שלהם לאשראי מהותית
ביחס לחשיפה הכוללת לאשראי הקבוצה .תיק הנכסים של הקבוצה ככל שהוא מתייחס
למכשירים הפיננסיים הינו מגוון ביותר מבחינת קווי מוצרים ואזורים גיאוגרפיים ,ועסקאות
נחתמות עם צדדים בעלי דירוג אשראי גבוה ,המצמצמת ריכוז סיכוני אשראי מהותי .הקבוצה
וחברות הבנות שלה מבצעות הערכות שוטפות לגבי המצב הכספי של הלקוחות שלהן
ודורשות בטחונות לפי הצורך.
הגופים איתם מתקשרת החברה כוללים מספר רב של מוסדות פיננסיים .לקבוצה אין ריכוז
משמעותי של סיכון אשראי עם גוף כלשהו קבוצה של צדדים שלישיים.
בנוגע ללקוחות הקבוצה ,החשיפה המקסימלית לסיכון אשראי זהה ליתרתם במאזן) .ראה
באור (14
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו לסך של  148,545אלפי אירו
ו 118,268-אלפי אירו ,בהתאמה .פיקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים הסתכמו לסך של
 7,250אלפי אירו ו 14,427-אלפי אירו ,בהתאמה )ראה באורים  16ו .(17-כל הפיקדונות
מופקדים במוסדות פיננסיים בעלי דירוג אשראי גבוה במדינות הפעילות.
צמצום סיכוני האשראי ובטוחות
לצורך צמצום סיכוני האשראי במגזר הפיננסי ,החברה מחזיקה ערבויות מצד ג' ומשכונים
שלנכסים מסוימים .ליום  31בדצמבר 2014 ,אשראי והלוואות שניתנו על ידי הקבוצה
ללקוחות במגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי הסתכמו לסך של  134,203אלפי אירו וכנגדם
לקבוצה שעבודים על נכסים מסוימים כגון כלי רכב ,נדל"ן וציוד.
חשיפה מקסימלית לסיכון האשראי
סכום כל הנכסים הפיננסיים מוצג בטבלה לעיל וכן פירוט ההתחייבויות התלויות
וההתחייבויות למתן אשראי להלן משקף את החשיפה המרבית לסיכון אשראי של רכיבי
הקבוצה .החשיפה המקסימלית מוצגות בברוטו ,לפני השפעת ההקלות להפחתת הסיכון
באמצעות הסכמי בטחונות.
.6

סיכון שיעור ריבית
חשיפת הקבוצה לסיכוני שוק בגלל שינויים בשיעורי ריבית נובעת בעיקר מהלוואות
שנתקבלו שהלוואות שניתנו .מדיניות הקבוצה הינה לנהל את מחיר הריבית שלה תוך שימוש
בתמהיל של מכשירים נושאי ריבית קבועה ומכשירים נושאי ריבית משתנה .ניהול סיכון
שיעור הריבית שואף להגביל את ההשפעה של תנודות בשערי הריבית על תוצאות החברה
ולצמצום הוצאות הריבית ככל האפשר .לצורך ניהול התמהיל הנ"ל באופן יעיל ,מדי פעם
הקבוצה מתקשרת בעסקאות החלפה ) (SWAPשל שערי ריבית ,בהן הקבוצה מחליפה
במועדים קבועים את ההפרשים בין הסכומים בריבית קבועה ומשתנה ,המחושבים בהסתמך
על נכס בסיס מסוים .עסקאות החלפת הריבית מיועדות לגידור מכשירי חוב .לצורך ניהול
פרופיל הסיכון הדירקטוריון דן באילו מכשירים פיננסיים יש להשתמש .לקיום חשבונאות
גידור על הקבוצה לענות על דרישות מסוימות.
החשיפה של הקבוצה לסיכון מנכסים פיננסיים כגון הלוואות ללקוחות בנקאיים אינה
מהותית הודות לחשיפה מנוגדת מצד ההתחייבויות.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
הטבלאות שלהלן מציגות את רגישות הרווח הכולל האחר והרווח והפסד עקב שינויים
אפשריים בריבית .השינוי מחושב תוך שימוש בריבית השוררת בסוף השנה כבסיס.
ב(

הטבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות על דוחות רווח והפסד )לפני מס( עקב שינוי
ריביות.
מבחן רגישות לשינויים בריבית על היואן סיני
השפעה על רווח והפסד
ירידה של ירידה של עלייה של עלייה של
100%
50%
50%
100%
אלפי אירו
9,580

2014

ירידה של
100%
1,228

2013
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מכשירים פיננסיים )המשך(
.7

סיכון נזילות
סיכון נזילות מוגדר כסיכון שהקבוצה תיתקל בקושי בעמידה בהתחייבויותיה הפיננסיות ,קרי
התחייבויות בגינן ישולם מזומן או נכס פיננסי אחר .על מנת להגביל את סיכון הנזילות
החברה מממנת את פעילותה באמצעים מגוונים כגון אשראי לזמן קצר ולזמן ארוך אותם היא
מקבלת מגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים וכן באמצעות הנפקת אגרות חוב .החברה מגייסת
מימון בהתאם לצרכיה ולתנאי השוק באותו מועד.
הטבלאות שלהלן מציגות את מועדי הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה נכון
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו .2013-ההתחייבויות הפיננסיות מוצגות לפי תזרים המזומנים החוזי
הבלתי מהוון .הטבלה כוללת החזרים של תשלומי קרן וריבית .חישוב הריבית החזויה נעשה
בהתבסס על הערכה המבוססת על לוחות הסילוקין של ההתחייבויות הפיננסיות .למידע נוסף
בדבר ניהול ההון בגין מצב הנזילות של החברה ואי וודאויות  -ראה באורים  1ו ,27-בהתאמה.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ליום  31בדצמבר2014 ,

ספקים ונותני שירותים
זכאים
מסים לשלם
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
הלוואות נושאות ריבית
אגרות חוב אחרות
התחייבויות לעובדים
התחייבויות פיננסיות אחרות

0-3
חודשים

משנה עד
4-12
מעל
חודשים שנתיים שנתיים
אלפי אירו

14,610
14,645
40
124,560
7,182
99,988
-

7,055
28,792
8,912
66,729
82,732
-

114
60,966
96,068
-

127
63,474
191,167
1,502
2,298

21,665
43,437
8,952
191,530
214,354
387,223
1,502
2,298

261,025

194,220

157,148

258,568

870,961

סה"כ

ליום  31בדצמבר2013 ,

ספקים ונותני שירותים
זכאים
מסים לשלם
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
הלוואות נושאות ריבית
אגרות חוב אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות
אחרים

0-3
חודשים

משנה עד
4-12
מעל
חודשים שנתיים שנתיים
אלפי אירו

5,682
7,675
203
62,830
1,062
68,108
-

15,614
47,001
1,216
90,787
40,337
2,354
80,573
1,419

119
36,147
100,608
2,900
8,378

26
67,549
283,992
1,424
-

21,296
54,676
1,419
153,762
145,095
455,062
84,897
9,797

145,560

279,301

148,152

352,991

926,004
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מכשירים פיננסיים )המשך(
תלויות וערבויות:
פירוט של התחייבויות תלויות והתחייבויות למתן אשראי ליום  31בדצמבר:2014 ,

ערבויות פיננסיות
התחייבויות אחרות למתן הלוואות
סה"כ חשיפה לסיכון נזילות

0-3

4-12

1-3

3-4

חודשים

חודשים

שנים

שנים

מ4-
שנים
ומעלה

סה"כ

166
4,900
5,066

1,022
1,177
2,199

49
309
358

41
819
860

565
565

1,278
7,770
9,048

פירוט של התחייבויות תלויות והתחייבויות למתן אשראי ליום  31בדצמבר:2013 ,

ערבויות פיננסיות
התחייבויות אחרות למתן הלוואות
סה"כ חשיפה לסיכון נזילות

0-3
חודשים

4-12
חודשים

1-3
שנים

4-5
שנים

סה"כ

6
9,543
9,549

238
1,142
1,380

534
848
1,382

14
760
774

792
12,293
13,085
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.8

סיכון שער חליפין
מאחר שהחברה פעילה במספר רב של מדינות ,היא חשופה למטבעות שונים ולסיכון הנובע מהם .סיכון שער החליפין נובע מעסקאות במטבעות שאינם
מטבע הפעילות של החברות הרלוונטיות בקבוצה .חברות הקבוצה מנהלות ,לעיתים ,עסקאות בשערי מטבע שונים על מנת לגדר את החשיפה לסיכונים
בשערי מטבע.
תנאי הצמדה של יתרות כספיות
 31בדצמבר 2014
באירו
או
בהצמדה
אליו
נכסים
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
מוניטין
השקעה בחברות כלולות
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
הלוואות וחייבים
מסים נדחים
מלאי
לקוחות
חייבים אחרים
השקעות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים אחרים
נכסים המוחזקים למכירה

בש"ח
ובהצמדה
למדד
בדולר או המחירים
לצרכן
בהצמדה
בישראל
אליו

במטבע
אחר או
בהצמדה
אליו

לא
כספי

סה"כ

18,551
23,424
87,889
17,026
14,773
4,294
36,317
14,276

20,941
6
10,434
1,050
36,350
12,140

1,973
23,245
6,414
673
5,688
-

86,637
5,310
22,762
2,283
61,480
-

3,475
63
187
-

7,308
11,189
30,470
2,511
6,980
8,523
521
-

60,862
181,072
17,640
45,023
2,898
112,745
2,478
5,728

60,862
181,072
17,640
91,823
123,229
118,359
2,898
112,745
62,001
54,520
7,250
148,545
521
32,144

216,550

80,921

37,993

178,472

3,725

67,502

428,446

1,013,609
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 31בדצמבר 2014
בש"ח
ובהצמדה
למדד
באירו
בדולר או המחירים
או
לצרכן
בהצמדה בהצמדה
בישראל
אליו
אליו

RMB

סיני
רובל רוסי
אלפי אירו

במטבע
אחר או
בהצמדה
אליו

לא
כספי

סה"כ

התחייבויות
מסים נדחים
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
נגזרים פיננסיים
התחייבויות בגין אופציות
אגרות חוב
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מקדמות מרוכשי דירות ולקוחות עבודות בביצוע
מסים לשלם
פיקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
התחייבויות הקשורות לסיווג נכסים המוחזקים למכירה

15,586
28,917
1,652
78
139,316
5,799

19,063
428
6,089
1,733
20,760
12,140

84,147
36
1,014
250,047
3,631
22,376
5,131
1,139
-

הפרשים בין נכסים להתחייבויות

25,202

20,708

)(3,172) (329,528
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138,856
813
23,200
11,186
7,589
-

2,236
1,170
-

169
4,387
794
148
29,393
-

20,062
13
135
56,618
)(2
-

20,062
257,652
49
1,442
250,047
4,613
87,340
21,666
56,618
8,952
189,469
17,939

319

32,611

351,620

97,760
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 31בדצמבר 2013
בש"ח
ובהצמדה
למדד
באירו
בדולר או המחירים
או
לצרכן
בהצמדה בהצמדה
בישראל
אליו
אליו
נכסים
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
מוניטין
השקעה בחברות כלולות
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
הלוואות וחייבים
נגזרים פיננסיים
מסים נדחים
מלאי
לקוחות
חייבים אחרים
השקעות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים המוחזקים למכירה

RMB

במטבע
אחר או
בהצמדה
אליו

לא
כספי

סה"כ

39,233
37,370
67,769
22
20,251
26,659
11,226
62,862
-

18,536
28,963
5,499
1,813
16,321
-

5,681
2,285
12,625
6,019
858
4,534
-

68,919
3,551
17,442
530
26,539
-

175
472
-

62
7,923
31,145
1,869
1,116
7,540
12

56,227
118,068
22,513
70,841
3,985
109,957
575
6,628

56,227
118,068
22,513
134,353
116,497
98,914
22
3,985
109,957
67,259
57,485
14,427
118,268
6,640

265,392

71,132

32,002

116,981

647

49,667

388,794

924,615
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 31בדצמבר 2013
בש"ח
ובהצמדה
למדד
באירו
בדולר או המחירים
או
לצרכן
בהצמדה בהצמדה
בישראל
אליו
אליו

RMB

סיני
רובל רוסי
אלפי אירו

במטבע
אחר או
בהצמדה
אליו

לא
כספי

סה"כ

התחייבויות
מסים נדחים
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
נגזרים פיננסיים
התחייבויות בגין אופציות
אגרות חוב
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מקדמות מרוכשי דירות ולקוחות עבודות בביצוע

מסים לשלם
פקדונות לקוחות בפעילות בנקאית
הפרשים בין נכסים להתחייבויות

15,006
273
2,900
3,507
3,150
49,777
6,628
308
431
116,097

23,456
750
402
4,935
415
44
2,066

834
667
391,142
2,091
7,034
4,557
-

77,443
515
21,973
4,785
939
-

17
209
5
-

1,470
1,131
2,868
182
4,132
19,558

12,584
27,558
41,026
-

12,584
118,209
273
4,317
394,649
6,887
109,629
21,296
45,881
1,419
137,721

67,315

39,064

)11,326 (374,323

416

20,326

307,626

71,750
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מכשירים פיננסיים )המשך(
בטבלאות שלהלן מוצגת השפעת סיכוני שוק על רווח לפני מס של הקבוצה.
גורמי הסיכון כוללים סיכון שער חליפין .בעת ביצוע חישוב עבור גורם סיכום מסוים ,יתר
גורמי הסיכון נותרו ללא שינוי.
מבחני רגישות בוצעו לפי שינויים בגורמי הסיכון המבטאים את הערכת הקבוצה באשר
לשינויים סבירים הצפויים בשנה הקרובה.
מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של
אירו/דולר
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
עליית
ירידת
ירידת
שע"ח של שע"ח של שע"ח של שע"ח של
20%
10%
10%
20%
אלפי אירו
2014

2,284

1,142

)(1,142

)(2,284

2013

1,870

935

)(935

(1,870

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של
דולר/אירו
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
עליית
ירידת
ירידת
שע"ח של שע"ח של שע"ח של שע"ח של
20%
10%
10%
20%
אלפי אירו
2014

1,612

806

)(806

)(1,612

2013

92

46

)(46

)(92

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של
האירו/רון רומני
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
עליית
ירידת
ירידת
שע"ח של שע"ח של שע"ח של שע"ח של
20%
10%
10%
20%
אלפי אירו
2014

)(7,691

)(3,846

3,846

7,691

2013

)(4,700

)(2,350

2,350

4,700
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מכשירים פיננסיים )המשך(
מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של
האירו/שקל
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
עליית
ירידת
ירידת
שע"ח של שע"ח של שע"ח של שע"ח של
20%
10%
10%
20%
אלפי אירו
2014

70,569

35,284

)(35,284

)(70,569

2013

79,002

39,501

)(39,501

)(79,002

מבחן רגישות לשינויים בשער חליפין של
היואן הסיני/אירו
רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
עליית
ירידת
ירידת
שע"ח של שע"ח של שע"ח של שע"ח של
20%
10%
10%
20%
אלפי אירו
2014

)(902

)(451

451

902

2013

)(2,920

)(1,460

1,460

2,920

מבחן רגישות לשינויים לפי
מדד המחירים לצרכן
ירידת
שע"ח של
3%

רווח )הפסד( מהשינוי
עליית
ירידת
שע"ח של שע"ח של
2%
2%
אלפי אירו

עליית
שע"ח של
3%

2014

10,135

6,757

)(6,757

)(10,135

2013

11,888

7,911

)(7,911

)(11,888
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מכשירים פיננסיים )המשך(
.9

סיכון שווי הוגן
א(

להלן השוואה לפי קבוצות של ההפרשים בין היתרה בדוחות הכספיים לבין השווי
ההוגן של המכשירים הפיננסיים.

הפניה

מדרג
השווי
ההוגן

שווי הוגן
יתרה
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2013
2014
2013
2014
אלפי אירו

נכסים
השקעות לזמן קצר
אשראי ללקוחות בפעילות
בנקאית
הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
הלוואות לחברות כלולות

1
6
7

)(2

7,250

14,427

7,250

14,427

118,358
123,229
43,766

98,914
116,497
63,512

118,327
123,162
43,766

100,871
116,497
63,512

התחייבויות
פיקדונות ללקוחות בפעילות
בנקאית
אגרות חוב
הלוואות לזמן ארוך
נגזרים ,נטו
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
אופציות וכתבי אופציה

8
2
3
5
4
4
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189,469
348,485
156,727
49
3,111
1,442

137,849
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189,720
220,252
156,721
49
3,111
1,442

139,855
253,770
111,348
273
3,150
4,317
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מכשירים פיננסיים )המשך(
שיטות לקביעת השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות
זהים.
טכניקות אחרות אשר בהן כל הנתונים בעלי השפעה מהותית לקביעת
השווי ההוגן ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין ,וגם
טכניקות העושות שימוש בנתוני שוק בעלי השפעה מהותית לקביעת
השווי ההוגן אשר אינם ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.

מכשירים פיננסיים שעבורם לא היה ניתן לאמוד שווי הוגן אינם מהותיים.
הערות ביחס לקביעת השווי ההוגן:
(1

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ושל ההשקעות לזמן קצר
הכוללות בעיקר פיקדונות בבנקים ,תואמת בקירוב לשווי ההוגן שלהם בשל
האופי קצר הטווח של נכסים פיננסיים אלה ,למידע נוסף ראה באור  16ו.17-

(2

שווי שוק של אגרות חוב סדרה א' ו-ב' של החברה שימש בכדי לקבוע את השווי
הוגן של האגרות חוב הרשומות ,כפי שהונפקו על ידי הקבוצה .למידע נוסף ראה
באור  .24הערך בספרים כולל ריבית צבורה בסך של כ 14,637-אלפי אירו לשנת
 2014וסך של כ 629-אלפי אירו לשנת .2013

(3

ליום  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-חלק ניכר מההלוואות נושאות ריבית משתנה
והנהלת החברה מעריכה כי בעבור ההלוואות הנושאות ריבית קבועה ,שיעור
הריבית בקירוב הוא זהה לזה שבסוף השנה .ראה באור  20להתאמת היתרה של
הלוואות לזמן ארוך וראה באור  25להתאמת היתרה של האשראי לזמן קצר
מבנקים ומאחרים.

(4

כתבי אופציה ,אופציות וחייבים לזמן ארוך הוערכו על ידי הקבוצה .הערכות
השווי התבססו על היוון תזרימי מזומנים תוך שימוש בפרמטרים ובהנחות
הבאים :מחיר מימוש ,מחיר נכס הבסיס ,אורך החיים החוזי של האופציה,
תנודתיות צפויה ותשואת דיבידנד .למידע נוסף ראה באור .23

(5

להתאמה ,ראה מאזן ליום  31בדצמבר .2014

(6

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בסכום אותו ניתן היה לקבל בעסקה
לתאריך המאזן בין צדדים בלתי תלויים .הלוואות ללקוחות בנקאיים מוערכות
על ידי הקבוצה בהתבסס על פרמטרים הניתנים לצפייה כגון שערי ריבית ,סיכוני
מדינה ספציפיים ,דירוגי אשראי ספציפיים ללקוח/פרויקט .הפרשות לירידת ערך
גם מתבססות על ערכה זו .למידע נוסף ראה באור .10

(7

בשנת  2014יתרת החלויות שוטפות הינה בסך של כ 18,708-אלפי אירו .בשנת
 2013יתרה החלויות שוטפות הינה בסך של כ 29,735-אלפי אירו .להערכת
ההנהלה ובהתבסס על בחינת ירידות ערך ,אין הבדל מהותי בין השווי ההוגן
לשווי בספרים .למידע נוסף ראה באור .11
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מכשירים פיננסיים )המשך(

ב(

(8

סכום זה כולל סכומים לטווח קצר ולטווח ארוך של לקוחות בפעילות בנקאית,
הרוב המכריע של היתרה הינו שוטף וככזה אין הבדלים מהותיים בין השווי
ההוגן והערך בספרים ליום  31בדצמבר .2014 ,השווי ההגון נקבע תוך שימוש
בגישת היוון תזרימי המזומנים בהתבסס על שערי הריבית הקיימים למועד
ההערכה עבור חוב בתנאים דומים .ראה באור  21להתאמת היתרה.

(9

להערכת ההנהלה אין הפרש מהותי בין ערכם בספרים של מכשירים פיננסיים
נוספים כגון :מזומנים ,לקוחות וחייבים אחרים וספקים וזכאים אחרים אשר לא
נכללו בטבלה מעלה לבין שווים ההוגן בשל האופי קצר הטווח של אלו.

נכסים והתחייבויות פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 31בדצמבר2014 ,
רמה 1
נכסים פיננסיים
נכסים המוחזקים למסחר ואחרים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד
כתבי אופציה ואופציות רכש
אופציות מכר
התחייבות בגין תמורה מותנית
התחייבויות בגין אופציות ואחרות

1,039

-

רמה 3
רמה 2
אלפי אירו
45

-

-

)(11

)(428
)(1,014
)(3,150
)(5,280

סה"כ
1,084

)(428
)(1,014
)(3,150
)(5,291

 31בדצמבר2013 ,
רמה 1
נכסים פיננסיים
נכסים המוחזקים למסחר ואחרים

604

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד
כתבי אופציה ואופציות רכש
אופציות מכר
התחייבות בגין תמורה מותנית
התחייבויות אחרות

-

רמה 3
רמה 2
אלפי אירו
22

)(273

-

)(1,417
)(2,900
)(3,150
-

סה"כ
626

)(1,417
)(2,900
)(3,150
)(273

במהלך השנים  2014 20122013-2013לא היו מעברים בין מכשירים פיננסיים המסווגים
ברמה  1לרמה  2ולא מעברים מרמה  2לרמה .1
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ג(

התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 3
2014
יתרה ליום
 31בדצמבר
2014

סה"כ רווח
)הפסד(
שהוכר

ניירות ערך

-

-

-

45

-

45

-

סה"כ נכסים

-

-

-

45

-

45

-

כתבי אופציה ואופציות רכש
אופציות מכר
תשלום מבוסס מניות
התחייבות בגין תמורה מותנית

)(1,417
)(3,567
)(3,150

989
)(347
)(855
-

-

)(11,124
-

2,900
6,699
-

)(428
)(1,014
)(5,280
)(3,150

989
)(347
)(855
-

סה"כ התחייבויות

)(8,134

)(213

-

)(11,124

9,599

)(9,872

)(213

תנועה
מול רווח
והפסד

יתרה ליום
 1בינואר
2014
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2013
יתרה ליום
 31בדצמבר
2013

סה"כ רווח
)הפסד(
שהוכר

)(11,634

-

1,510

-

1,510
1,129
)(4,952
2,339
)(1,484

יתרה ליום
 1בינואר
2013

תנועה
מול רווח
והפסד

תנועה מול
הרווח
הכולל

מכשירים נגזרים

12,895

1,510

)(2,771

-

סה"כ נכסים

12,895

1,510

)(2,771

-

)(11,634

כתבי אופציה ואופציות רכש
אופציות מכר
מכשירים נגזרים
תשלום מבוסס מניות
התחייבות בגין תמורה מותנית

)(2,546
)(2,900
)(65,852
)(5,584
-

1,129
)(4,952
2,339
-

3,931
-

)(3,150

66,873
3,245
-

)(1,417
)(2,900
)(3,150

סה"כ התחייבויות

)(76,882

)(1,484

3,931

)(3,150

70,118

)(7,467
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ד(

להלן סיווג הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המהותיים בהתאם לIAS 39-

 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
נכסים פיננסיים
מזומנים ,הלוואות וחייבים
נגזרים המיועדים לגידור

558,229
-

538,638
22

558,229

538,660

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
התחייבויות פיננסיות דרך רווח והפסד
נגזרים המיועדים לגידור
אופציות מכר
אופציות רכש

ג.

427,613
6,350
36
1,014
428

763,957
3,150
273
667
3,650

435,441

771,697

מידע נוסף
.1

הלימות ההון
קבוצת מגזר הבנקאות ואשראי קמעונאי ) ,(TBIFמנהלת את הונה באופן פעיל ,לכיסוי
סיכונים מובנים בעסקיה .הפיקוח על הלימות הון הבנקים ב TBIF-מבוצע ,בין השאר,
בעזרת כללים ויחסים שנקבעו על ידי ועדת באזל לפיקוח על הבנקים )להלן -
כללי/יחסי  (BISואומצו על ידי הבנק הלאומי של בולגריה לפיקוח על בנקים.
במהלך השנים הקודמות מילאו הבנקים בקבוצה את כל הדרישות החיצוניות החלות
על הון.
ניהול ההון
 TBIFמחשיבה את ההון העצמי שלה כהון .המטרות העיקריות בניהול ההון של החברה
הן לוודא שהחברה מצייתת לדרישות ההון המחמירות .וכן לדאוג לשיעור ההון הנדרש
לקיום הפעילות של החברה ולמקסום הערך עבור בעלי המניות.
הקבוצה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת את ההתאמות הנדרשות לאור השינויים
בתנאים הכלכליים ובמאפייני הסיכון של פעילויותיה .במטרה לקיים או להתאים את
מבנה ההון ,הקבוצה עשויה להתאים את סך תשלום הדיבידנד לבעלי המניות ,החזר
ההון לבעלי המניות ,הנפקת הון או אג"ח ,התאמת מדיניות המינוף ,השקעה בנכסי הון
או מכירתם .לא נעשו כל שינויים ביעדים ,במדיניות או בתהליכים ביחס לשנים
קודמות.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
דרישות ההון הרגולטוריות
נאותות ההון והשימוש בהון על פי דרישות החוק מבוססים על הנחיות שפותחו על ידי
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים ,כפי שאלה מיושמות על ידי הבנק הלאומי של בולגריה
למטרות פיקוח .היחס המינימלי בדירוג  (Tier 1) 1הוא  4%ויחס ההון הכולל המינימלי
הוא  8%לכל הנכסים משוקללי הסיכון ,כולל סעיפים חוץ מאזניים וסיכון מהותי
הקשור בתיקי מסחר.
חוקי הון בבולגריה )(TBI Bank
2013

2014
אלפי אירו
הון רמה (Tier 1) 1
הון רמה (Tier 2) 2
סה"כ הון

26,268
26,268

15,561
15,561

נכסים משוקללים בסיכון

152,367

112,843

הון רמה (Tier 1) 1
סה"כ יחס הון

16.89%
17.24%

13.79%
13.79%

הפחתת הסיכון
 TBIFמשתמשת בניתוח של מבנה תיק הנכסים שלה בכדי להפחית סיכון עודף בכל
אחת מהמדינות .נוסף על כך ,מבנה זה מבוקר ברמת מוצר ובהתאם למגבלות תיק
הנכסים .הגיוון של העסקים )הלוואות ללקוחות בפעילות בנקאית ,מימון צרכני,
ליסינג( ,וכן ניהול בטחונות הם כלים שימושיים להפחתת הסיכון גם כן.
סיכון ריכוזיות יתר
ריכוזיות מתעוררת כאשר מספר גופים עוסקים בפעילויות עסקיות דומות ,או
בפעילויות באותו איזור גיאוגרפי ,או בפעילויות בעלות מאפיינים כלכליים דומים
העשויות להיות מושפעות באופן דומה משינויים כלכליים ,פוליטיים או בתנאים
אחרים .ריכוזיות מעידה על הרגישות היחסית של ביצועי הקבוצה לפתח ענף או איזור
גיאוגרפי מסוים.
על מנת למנוע ריכוזיות יתר של סיכונים ,מדיניות  TBIFהיא לשמור על תיק נכסים
מגוון במונחים של גאוגרפיה ,תעשייה ,מוצרים ותכונות מוצר  -פיזור גיאוגרפי
)אוקראינה ,רומניה ,בולגריה(; ריכוזיות ענפית )בנקאות ,ליסינג ,מימון צרכני
ומשכנתאות(; ריכוזיות מוצר )כגון משיכות יתר ,כרטיסי אשראי ,משכנתאות(; תכונות
מוצר )מובטח ,לא מובטח(.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
.2

סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון ש TBIF-תיקלע להפסד בגין חוסר היכולת של לקוחותיה
לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות TBIF .מנהלת את סיכון האשראי ומפקחת עליו
באמצעות קביעת מגבלות על גודל הסיכון שהיא מוכנה לקחת ביחס לצד חוזי בודד,
וביחס לריכוז גאוגרפי/תחום פעילות ,וכן על ידי בקרת החשיפה של אותם גבולות.
 TBIFיישמה תהליך של בקרת איכות האשראי כדי להבטיח זיהוי מוקדם של שינויים
אפשריים ברמת סיכון האשראי של צד חוזי ,כולל בקרות רגילות על בטחונות .מגבלות
אשראי על צד חוזי מבוססות על שימוש במערכת מיון סיכוני אשראי ,אשר מקצה
דירוג סיכון לכל צד חוזי .דירוגי אשראי נתונים לבקרה שוטפת .תהליך סקירת איכות
האשראי מאפשר לחברה להעריך את האפשרות להפסד כתוצאה מהסיכונים להם
חשופה  ,TBIFולנקוט פעולה מתקנת.
סיכוני מחויבויות הקשורות לאשראי
 TBIFמאפשרת ללקוחותיה קבלת ערבות שעלולה לגרום לה לתשלומים במקומם.
תשלומים כאלה נגבים מהלקוחות בהתבסס על המועדים של מכתב האשראי .בטחונות
אלו חושפים את  TBIFלסיכונים דומים לאלה של הלוואות ,והן מטופלות על ידי אותם
תהליכי בקרה ואותה מדיניות.
חשיפה מירבית לסיכוני אשראי
הטבלה לעיל מפרטת את החשיפה המירבית לסיכוני אשראי עבור המרכיבים של
הנכסים הפיננסיים .החשיפה המירבית מוצגת ברוטו ,לפני ההשפעה המקילה של
שימוש בהסכמי ערבות.
2013

2014
אלפי אירו
מזומנים ושווי מזומנים )להוציא מזומן ביד(
פקדונות בבנקים
יתרות מול בנקים מרכזיים
הלוואות ואשראי ללקוחות
חכירות מימוניות
יתרות אחרות וחייבים לזמן ארוך
נכסים פיננסים זמינים למכירה
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
חייבים אחרים

62,060
3,224
16,812
129,247
22,880
811
521
27,352
3,958
266,865

6,841
236,373

בטחונות פיננסיים
קווי אשראי שניתנו ולא נוצלו

1,279
7,771

792
12,293

9,050

13,085

275,915

249,458

סה"כ סיכוני אשראי בחשיפה

59,827
3,122
15,546
110,946
26,238
13,853
-

כאשר מכשירים פינסיים נרשמים בשווי הוגן ,הסכומים המוצגים למעלה מייצגים את
סיכון האשראי הנוכחי ולא את החשיפה לסיכון המרבי שעלול להיגרם בעתיד כתוצאה
משינויים בערכים.
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לפרטים נוספים בנוגע לחשיפה המרבית לסיכון אשראי ,לכל קבוצה של נכסים
פיננסיים תיערך הפנייה לביאורים המתאימים .ההשפעה של הביטחונות ושאר
האמצעים להתמודדות עם סיכוני האשראי מוצגת למטה.
ריכוז סיכונים של החשיפה המרבית לסיכוני אשראי
הטבלאות למטה מציגות את החשיפה המרבית לסיכוני אשראי למרכיבי ההתחייבויות
והתלויות המאזניות והחוץ-מאזניות .המרכיבים מפוצלים לפי תחומי הפעילות
והאזורים הגיאוגרפיים העיקריים של  TBIFלפני ההשפעה המקלה של הסכמי ערבות.
ריכוז הסיכון של החשיפה המרבית לסיכון אשראי ליום  31בדצמבר:2014 ,
הלוואות
ואשראי
ללקוחות

רומניה
בולגריה
אחרים

אחרים
ליסינג
אלפי אירו

סה"כ

64,159
205,333
-

1,406
3,213
-

1,804

65,565
208,546
1,804

269,492

4,619

1,804

275,915

ריכוז הסיכון של החשיפה המרבית לסיכון אשראי ליום  31בדצמבר:2013 ,
הלוואות
ואשראי
ללקוחות

רומניה
בולגריה
אחרים

אחרים
ליסינג
אלפי אירו

סה"כ

105,458
122,328
-

5,405
4,721
-

175
1,156
10,215

111,038
128,205
10,215

227,786

10,126

11,546

249,458

ערבונות ובטוחות אחרות
הסכום וסוג העירבון הנדרש )פיקדונות מזומנים ,רכוש ,נכסי מיטלטלין וכו'( תלוי
בהערכה של סיכון האשראי מול הצד לחוזה .הקווים המנחים מיושמים ביחס
למקובלות סוגי הביטחונות והמדדים להערכה.
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סכום הכיסוי של סיכון האשראי באמצעות ערבון ,המחושב כ % -מסכום ההלוואות
לכל סוג תיק נכסים ליום  31בדצמבר  ,2013להוציא את השפעת הבטחונות ביתר ,הינו
כדלקמן:
2014
השקעה נטו בחכירה מימונית
הלוואות שניתנו מבנקים
הלוואות אחרות וחייבים לזמן ארוך

93%
21%
-

2013
84%
14%
16%

ההנהלה עוקבת אחר שווי השוק של הביטחונות ,דורשת בטחונות נוספים בהתאם
למשתמע מההסכמים ,ומפקחת על שווי השוק של הביטחונות שהושגו במהלך סקירת
הצורך בקביעת ההפרשה להפסד מירידת ערך.
הלוואות שניתנו מבנקים הינם חלק מהלוואות ומקדמות ללקוחות שהסתכמו ליום 31
בדצמבר 2014 ,לסך של כ 118,358-אלפי אירו ) 98,914 – 2013אלפי אירו( .יתרת
ההלוואות והמקדמות הינן הלוואות לא מובטחות שנופקו על ידי חברות הקבוצה.
בטוחה לא יכולה להימכר או להיפרע בהיעדר חדלות פירעון של בעליה.
בטחונות מחולטים
במהלך שנת  2014חילטה  TBIFנכסים )כלי רכב ,מכונות ורכוש( הרשומים ליום 31
בדצמבר 2014 ,בשווי  4.5מליוני אירו ) 5.7 - 2013מליוני אירו( אשר  TBIFנמצאת
בתהליך מכירתם .מדיניות  TBIFהיא למכור בטחונות מחולטים בהקדם האפשרי.
השווי הרשום של נכסים מחולטים הינו שווי הוגן בקירוב.
איכות האשראי לפי סוגים של נכסים פיננסיים
איכות האשראי של הנכסים הפיננסיים מנוהלת על ידי החברות הבנות של TBIF

באמצעות דירוגי אשראי פנימיים .המערכת של דירוגי אשראי פנימיים ישימה לכל
חברה ב .TBIF-דירוג גבוה ניתן לנכס בו הצד שכנגד הינו בנק מרכזי או שכבר קיים
עבורו דירוג גבוה פורמלי שניתן על-ידי  Fitch, Moody’sאו  , S&Pלדוגמה דירוג Fitch
לטווח ארוך של  A-ועד  .AAAניתן דירוג נמוך לנכסים שבפיגור או שנרשמה בגינם
ירידת ערך אך נפרסו מחדש על מנת למנוע זאת .ציון רגיל ניתן לכל יתרת הנכסים.
תיאור מהות יתרת הנכסים בציון הרגיל כלולים בביאורים  10ו .11-הטבלאות מטה
מראות את דירוג האשראי לקבוצות נכסים בהתבסס על מערכות דירוג פנימיות אלו.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
איכות האשראי לפי סוגים של נכסים פיננסיים נכון ליום  31בדצמבר - 2014 ,לפני
הפחתות:
לא עבר זמנם ולא הופחתו
דירוג
דירוג
דירוג עבר זמנם/
נמוך
רגיל
גבוה
הופחתו
אלפי אירו
מזומנים בבנקים
פיקדונות בבנקים
יתרות מול בנקים מרכזיים 16,812
הלוואות ואשראי לקוחות -
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים
נכסים פינ' זמינים למכירה 521
נכסים לא שוטפים
המוחזקים למכירה
חייבים אחרים
17,333

סה"כ

62,060
3,224
59,943
14,464
210
-

-

97,989
21,187
7,595
-

62,060
3,224
16,812
157,932
35,651
7,805
521

26,532
3,926

-

24,384
212

50,916
4,138

151,367

339,059

- 170,359

איכות האשראי לפי סוגים של נכסים פיננסיים נכון ליום  31בדצמבר - 2013 ,לפני
הפחתות:
לא עבר זמנם ולא הופחתו
דירוג עבר זמנם/
דירוג
דירוג
הופחתו
נמוך
רגיל
גבוה
אלפי אירו

סה"כ

29,655
מזומנים בבנקים
פקדונות בבנקים
יתרות מול בנקים מרכזיים 15,546
הלוואות ואשראי לקוחות -
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים
חייבים אחרים

30,172
3,122
39,718
13,936
3,066
6,792

2,105
869
4,847
-

118,863
23,877
9,619
226

59,827
3,122
15,546
160,686
38,682
17,532
7,018

45,201

96,806

7,821

152,585

302,413
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גיול של חייבים והלוואות שעבר זמנם ולא הופחתו באופן פרטני
גיול של חייבים והלוואות שעבר זמנם ולא הופחתו באופן פרטני ליום  31בדצמבר,
:2014

הלוואות ואשראי לקוחות
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים
נכסים לא שוטפים
המוחזקים למכירה
חייבים אחרים

פחות
מ 30
יום

31-60
יום

61-90
יום
אלפי אירו

מעל
 91יום

סה"כ

52,002
71
-

2,616
322
-

824
114
-

24,586
916
397

80,028
1,423
397

1

7

2

22,129
200

22,129
210

52,074

2,945

940

48,228

104,187

גיול של חייבים והלוואות שעבר זמנם ולא הופחתו באופן פרטני ליום  31בדצמבר,
:2013
פחות
מ 30
יום
הלוואות ואשראי לקוחות
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים
חייבים אחרים

31-60
יום

61-90
יום
אלפי אירו

מעל
 91יום

סה"כ

2,117
5,719
5

1,482
665
4

1,203
789
32

53,533
1,665
3,100
184

58,335
8,838
3,100
225

7,841

2,151

2,024

58,482

70,498

יתרת החייבים לעיל ,נבחנו באופן קולקטיבי לירידת ערך והפרשות לירידות ערך נרשמו
במידת הצורך.
השווי הרשום מחולק לפי סוגי נכסים פיננסיים שתנאיהם נידונו מחדש ,ושאחרת שהיו
מסווגים כעבר זמנם או מופחתים
2013

2014
אלפי אירו
הלוואות ואשראי לקוחות
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים לזמן ארוך
סה"כ חשיפה לסיכוני אשראי
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ה(

בחינת ירידת ערך
השיקולים העיקריים לקביעת ירידת ערך של הלוואות הם האם תשלומי קרן או
ריבית של ההלוואה הם בפיגור של למעלה מ 90-יום ,או שידועים קשיים
בתזרים המזומנים של הצד לחוזה ,או ירידה בדירוג האשראי ,או פגיעה בתנאים
המקוריים של החוזה TBIF .מיישמת הערכה לירידת ערך בשני תחומים :פרטני
וכללי.
בחינת ירידת ערך פרטנית
 TBIFקובעת את ההפרשות המתאימות לכל הלוואה או מקדמה מהותית בפני
עצמה על בסיס פרטני .פריטים המובאים בחשבון בקביעת סכומי ההפרשה
כוללים את יכולת הקיום של התוכנית העסקית של הצד השני ,יכולתו לשפר
ביצועים בעת קושי פיננסי ,תקבולים צפויים ותשלום הדיבידנדים הצפויים
במקרה של פשיטת רגל ,זמינות תמיכה פיננסית אחרת ושווי מימוש בטחונות
ועיתוי תזרימי המזומנים הצפויים .הפסדים מירידת ערך מוערכים בכל מועד
דיווח ,אלא אם נסיבות בלתי צפויות מחייבות שימת לב זהירה יותר.
הטבלה הבאה מציגה את סכומי הנכסים מירידת ערך פרטנית:
2013

2014
אלפי אירו
הלוואות ואשראי ללקוחות
חכירות מימוניות
הלוואות וחייבים אחרים לזמן ארוך
נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה

17,960
19,765
7,199
2,256
47,180

60,527
15,040
6,520
82,087

בחינת ירידת ערך כללית
הפרשות מוערכות באופן קולקטיבי בגין הפסדים על הלוואות ומקדמות שאינן
מהותיות בנפרד )לרבות כרטיסי אשראי ,משכנתאות למגורים והלוואות בלתי
מובטחות לצרכנים( ובגין הלוואות ומקדמות שהן מהותיות בנפרד שלגביהן טרם
נאספו ראיות אובייקטיביות לירידת ערך נפרדת .הפרשות מוערכות בכל מועד
דיווח כשכל תיק נכסים עובר בחינה נפרדת.
ההערכה הכללית מביאה בחשבון ירידת ערך צפויה בתיק הנכסים למרות שטרם
נאספו ראיות אובייקטיביות לירידת ערך בהערכה נפרדת .הפסדים מירידת ערך
מוערכים על ידי הבאה בחשבון של המידע הבא :הפסדים היסטוריים בתיק,
תנאים כלכליים קיימים ,העיכוב המשוער בין המועד בו נראה שהפסד חל,
למועד בו הוא יזוהה כמחייב הפרשה לירידת ערך שהוערכה באופן נפרד,
והשבות ותקבולים צפויים לאחר ירידת הערך .ההנהלה המקומית אחראית
להחלטה לגבי משך הזמן העשוי להימשך עד לתקופה של שנה .הפרשה לירידת
ערך נבחנת לאחר מכן על ידי ניהול האשראי כדי לוודא התאמה מול המדיניות
הכללית של  .TBIFערבויות פיננסיות ומכתבי אשראי מוערכים והפרשה מבוצעת
באופן דומה כמו בעבור הלוואות.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
.3

סיכון נזילות וניהול מימון
סיכון נזילות הוא הסיכון ש TBIF-תתקשה למלא את התחייבויותיה הפיננסיות
המסולקות ע"י תשלום מזומן או נכס פיננסי אחר .להקטנת סיכון זה ,ההנהלה הסדירה
מקורות מגוונים ,וזאת בנוסף לבסיסי הפיקדונות )רק בחברות הבנות העוסקות
בבנקאות( ,מנהלת את נכסיה תוך התייחסות לנזילות ומפקחת על תזרים המזומנים
העתידי ועל רמת הנזילות ברמה יומית .פעילות זו כרוכה בהערכת תזרימי המזומנים
הצפויים וזמינות בטחונות בסיווג גבוה ,בהם ניתן להשתמש כבטחונות למימון נוסף
במידת הצורך.
החברות הבנות של  TBIFמחזיקות תיק נכסים סחירים ומגוונים ,אותם ניתן לממש
במקרה של שינוי בלתי צפוי בתזרים המזומנים .לחלק מהחברות הבנות של  TBIFישנן
מסגרות אשראי מובטחות הזמינות למילוי צורכי נזילות .בנוסף ,כל הבנקים בTBIF-
מחזיקים בפיקדונות ברמה הקבועה בחוק בבנק המרכזי בבולגריה.
 TBIFמשתמשת בטבלאות מועדי פירעון לצורך ניהול סיכון הנזילות ,באמצעות ביצוע
ניתוח מרווח מועדי הפירעון ,כולל אומדנים לגבי גיול הפיקדונות בבנקים המוחזקים
על ידי  TBIF .TBIFמתמקדת בשמירה על מגוון מקורות מימון ונכסים המספקים מימון
מובטח .הטבלאות להלן מציגות מועדי פירעונות של נכסים פיננסיים לפי מועדי
תשלום עתידיים ,כולל תשלומי ריבית עתידיים ביחד עם התפוגה העתידית של
ההתחייבויות ותלויות של  .TBIFהפירעון הצפוי של ההתחייבויות תואם את הפירעון
החוזי.
ניתוח מועדי פירעון של נכסי והתחייבויות  TBIFליום  31בדצמבר:2014 ,
0-3
חודשים
הלוואות אשראי לקוחות
חכירות מימוניות
חייבים אחרים לזמן ארוך
נכסים לא שוטפים מוחזקים
למכירה
לקוחות וחייבים אחרים
יתרות עם בנקים מרכזיים
נכסים פיננסים זמינים למכירה
פקדונות בנק
מזומנים ושווי מזומנים
חשבונות לקוחות בבנקים
הלוואות מבנקים ואחרים
התחייבויות המשויכות לנכסים
המוחזקים למכירה
התחייבויות אחרות

32,705
5,491
811

46,171
6,759
-

62,063
8,896
-

16,389
3,130
-

6,095
4,446
-

163,423
28,722
811

- 27,357
3,959
- 16,812
18
37
3,224
- 67,595
56,172 154,762

506
71,465

19,519

10,541

27,357
3,959
16,812
561
3,224
67,595
312,459

66,729 124,560
5,683
588

116
2,142

10
276

114
-

191,532
8,689

- 17,939
5,954
72,412 149,041

2,258

286

114

17,939
5,954
224,111

19,233

10,427

88,348

5,721

מרווח נזילות

- 148 -

4-12
חודשים

4-5
1-3
שנים
שנים
אלפי אירו

לאחר
מכן

סה"כ

)69,207 (16,240
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ניתוח מועדי פרעון של נכסי והתחייבויות  TBIFליום  31בדצמבר:2013 ,
4-12
0-3
חודשים חודשים
30,423
6,605
6,305
6,863
15,546
64,046

הלוואות אשראי לקוחות
חכירות מימוניות
חייבים אחרים לזמן ארוך
לקוחות וחייבים אחרים
יתרות עם בנקים מרכזיים
פקדונות בנק
מזומנים ושווי מזומנים

חשבונות לקוחות בבנקים
הלוואות מבנקים ואחרים
אג"ח לא המירות
התחייבויות אחרות

מרווח נזילות

לאחר
מכן

4-5
1-3
שנים
שנים
אלפי אירו

סה"כ

48,463
8,361
3,387
3,122
-

31,921
11,540
3,005
-

10,202
2,828
1,157
-

5,357
2,695
-

126,366
32,029
13,854
6,863
15,546
3,122
64,046

63,333 129,788

46,466

14,187

8,052

261,826

89,559
1,062
807
8,318

64,058
4,094
2,354
-

145
4,234
509
-

1,612
-

-

153,762
11,002
3,670
8,318

99,746

70,506

4,888

1,612

-

176,752

30,042

)(7,173

41,578

12,575

8,052

85,074

ליום  31בדצמבר 2014 ,הלוואות מבנקים כוללים פיקדונות זמינים למשיכה בסכום של
 61,990אלפי אירו ) 40,813 :2013אלפי אירו(.
 TBIFמעריכה שהפירעונות המבוצעים לפי חוזים של נכסים והתחייבויות תואמים את
מועדי הפירעון הצפויים שלהם ,וזאת בהתאם להנחות הבאות:
-

 TBIFמצפה שההתחייבויות הפיננסיות שלה ייושבו בתאריך המוקדם ביותר בו
ישויות בה יידרשו לשלמן;
אין שוק פעיל לרוב הנכסים הפיננסיים )למעט נכסים המוחזקים למסחר(
המוחזקים על ידי  ,TBIFוהם אינם זמינים למכירה;
ל TBIF -אין מקורות מימון מגוונים במיוחד;

ניתוח מועדי פירעון התחייבויות ותלויות  TBIFליום  31בדצמבר:2014 ,
0-3
חודשים

4-12
חודשים

1-3
שנים

מעל 5
שנים
 4-5שנים
אלפי אירו

סה"כ

ערבויות פיננסיות
קווי אשראי שניתנו ולא נוצלו

166
4,900

1,022
1,177

49
309

41
819

565

1,278
7,770

סה"כ

5,066

2,199

358

860

565

9,048
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ניתוח מועדי פירעון התחייבויות ותלויות  TBIFליום  31בדצמבר:2013 ,
0-3
חודשים

4-12
חודשים

1-3
שנים
אלפי אירו

 4-5שנים

ערבויות פיננסיות
קווי אשראי שניתנו ולא נוצלו

6
9,543

238
1,142

534
848

14
760

792
12,293

סה"כ

9,549

1,380

1,382

774

13,085

סה"כ

 TBIFמצפה שלא כל ההתחייבויות התלויות או המחויבויות יתבעו לפני מועדי פקיעת התחייבויות.
המצב הגיאופוליטי באוקראינה
המצב באוקראינה במהלך שנת  2014ולאחריה התאפיין בחוסר יציבות ,הנגרם ממתח ביחסים עם
רוסיה .הקבוצה משכה את עסקיה מאזור חצי האי קרים ,כל החוזים נסגרו או על ידי פירעון ערך בר
ההשבה או על ידי הפסקה מוקדמת של החוזה .לחברה אין הפסדים ישירים הנובעים מפעולה זאת.
ההתפתחויות העתידיות אלה באוקראינה עשויות להשפיע לרעה על תוצאותיה ומצבה הכספי של
הקבוצה באופן שאינו ניתן לאמוד בשלב זה .הנהלת החברה עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות
הפוליטיות במדינה .חשיפת הקבוצה לאוקראינה ליום  31בדצמבר  2014מסתכמת לסך של כ5,836-
אלפי אירו בהשקעה במניות בשליטה משותפת של  ,TBIF-Dan Leasing Ltdאשר מחזיקה ב100%-
מהון המניות של חברה אוקראינית  VIP-Rentוכן לסך של כ 6,357-אלפי אירו של הלוואות שהוענקו
לשתי חברות אלו.
באור - :39

בעלי עניין וצדדים קשורים
הקבוצה חתמה על מגוון רחב של עסקאות עם צדדים קשורים שלה .ההתקשרויות הינן חלק
ממדיניות אותה אימצה הקבוצה ובמסגרתה התקשרויות בעסקאות אלו הן חלק ממהלך העסקים
הרגיל .מכירות ורכישות עם צדדים קשורים נעשות במחירי השוק .יתרות לסוף השנה ,הרלוונטיות
למכירות ורכישות עם צדדים קשורים בסמוך לתאריך המאזן ,אינן נושאות ריבית וערבויות ונפרעות
במזומן .יתרות הלוואה עם צדדים קשורים אינן מובטחות ומוצגות עם יתרת הריבית שנצברה.
היתרות המשמעותיות ביותר מוצגות להלן:
א.

יתרות
ליום  31בדצמבר2014 ,
חברות
כלולות

באור
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
הלוואות וחובות לזמן ארוך )כולל
חלויות שוטפות(
זכאים ויתרות זכות
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חברות
בשליטה
משותפת
אלפי אירו

חברות
אחיות

14
15

-

1,878
806

177

8,9
26

7,294
-

57,831
11,574

7,294
1,223
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ליום  31בדצמבר2013 ,
חברות
כלולות

באור
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
הלוואות וחובות לזמן ארוך )כולל
חלויות שוטפות(
זכאים ויתרות זכות
ב.

חברות
בשליטה
משותפת
אלפי אירו

חברות
אחיות

14
15

123

1,186
743

-

8,9
26

5,681
-

57,831
10,052

328

עסקאות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2014 ,
חברות
כלולות

באור
הכנסות דמי ניהול ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות )קיטון
בהוצאות הנהלה וכלליות(
הכנסות מימון

חברות
בשליטה
משותפת
אלפי אירו

חברות
אחיות

-

-

2,122

-

33
35

-

287

1,617
-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2013 ,
חברות
כלולות

באור
הכנסות דמי ניהול ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות )קיטון
בהוצאות הנהלה וכלליות(
הכנסות מימון
הוצאות מימון
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חברות
בשליטה
משותפת
אלפי אירו

חברות
אחיות

-

-

1,830

-

33
35
35

)(385
431
-

601
72

1,173
-
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2012 ,
חברות
כלולות

באור
הכנסות דמי ניהול ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות )קיטון
בהוצאות הנהלה וכלליות(
הכנסות מימון
הוצאות מימון

חברות
בשליטה
משותפת
אלפי אירו

חברות
אחיות

-

-

1,696

-

33
35
35

2,078
-

1,712
355

1,241
-

.1

דמי ניהול בשנים  2013 ,2014ו 2012-מתייחסים בעיקר לדמי ניהול המשולמים ע"י
חברות בשליטה משותפת של  .Kardan Land China Limitedהכנסות מימון מחברות
כלולות וחברות בשליטה משותפת הינן ריבית על הלוואות שהוענקו לחברות כלולות
וחברות בשליטה משותפת.

.2

בחודש יוני  2013תוקן הסכם מתן השירותים בין קרדן ישראל )חברה אחות ,חברה בת
לשעבר( לבין החברה .בהתאם להסכם המתוקן ,החל מיום  1ביוני  2013סכום דמי
הייעוץ יופחתו לסך של  474אלפי אירו לשנה ,צמודים למדד )כ 119-אלפי אירו לרבעון(
והוא יהיה בתוקף לשלוש שנים .בשנת  2014שילמה החברה לקרדן ישראל בגין
השירותים כאמור סך של כ 479-אלפי אירו )בשנת  2013כ 556-אלפי אירו( .לאחר
תאריך המאזן ,הסכימו הצדדים על תיקון נוסף בהסכם השירותים לפיו יופחתו דמי
היעוץ ,החל מחודש מרס  2015לסך של כ 200-אלפי אירו לשנה.

.3

קרדן ישראל מעמידה לחברות בשליטתה של החברה שירותים שונים הכוללים ,בין
היתר ,העמדת שטחי משרדים ושירותי מזכירות ומשרד .בנוסף זכאית קרדן ישראל
להחזר הוצאות נוספות שהוציאה בקשר עם שירותים אלו .בגין השירותים כאמור
שסיפקה קרדן ישראל לחברה שולם לקרדן ישראל בשנת  2014סך של כ 25-אלפי אירו
)בשנת  2013כ 54-אלפי אירו(.

.4

בחודש פברואר  2010התקשרו קרדן נדל"ן ותה"ל בהסכם לרכישת זכויות חכירה של
תהל בבניין המצוי ברחוב אבן גבירול בתל-אביב .במקביל להתקשרות הנ"ל התקשרו
קרדן נדל"ן ותהל בהסכם לפיו תשכור תהל כ 5,300-מ"ר ,בכפוף להתאמות וחניות
בבית קרדן שלב ב' .בהתאם לעסקה קרדן נדל"ן היתה אמורה לקבל לידיה את הבניין
ברחוב אבן גבירול ולבנות מחדש או לחדש מן היסוד את כל השטחים הבנויים
במקרקעין.
בחודש נובמבר  2012הודיעה תהל לקרדן נדל"ן על ביטול העסקה עקב צפי לאי
התקיימות של תנאי מתלה לקיומה .בחודש דצמבר  2012הודיעה קרדן נדל"ן לתהל כי
היא מאשרת את בטלות ההסכם וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לוותר על כל טענותיה
ותביעותיה הכספיות כלפי תהל בגין מצגיה והתנהגותה וכן הודיעה קרדן נדל"ן על
דרישתה להעביר את טענותיה כלפי תהל להכרעת בורר בהתאם להוראות ההסכם.

.5

ביום  7במאי 2014 ,התקבלה פסיקת הבורר בעניין תביעותיה הכספיות של קרדן נדל"ן
כלפי תהל בקשר עם ביטול ההסכם .לפי פסיקת הבורר ,תשלם תהל לקרדן נדל"ן סך
של  221אלפי אירו.
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

תשלומים לדירקטורים
להלן מוצג הרכב השכר וההטבות של חברי הדירקטוריון החל ה 31-במאי  2012וכן הרכב
השכר וההטבות של חברי הדירקטוריון המפקח והמנהל לפני הקמתו של דירקטוריון אחד
).(One Tier Board
.1

שכר והטבות לטווח הקצר לחברי הדירקטוריון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014

פ .שלדון
א .מאי
מ.י .חרון
א .שנור
י .גרינפלד
א .רכטר
מ .סיינסטרה
ק .ואן דן בוס
י .קרנט
י .פינק
י .פומרנז
ה .בנג'מין
.2

43
36
32
26
23
23
27
27
237

43
36
31
26
26
26
30
31
249

25
21
30
25
10
16
10
11
11
159

שכר והטבות לחברי ההנהלה בשנת 2014
2014
הטבות
לעובדים
לטווח
הקצר
ש .אורן
ג .אליאס
ע .עוז -גאבר

הטבות
תשלום
לאחר
מבוסס
סיום
מניות
העסקה
אלפי אירו

סה"כ

(*) 1,146
207
198

45
47
20

179
2

1,370
254
220

1,551

112

181

1,844

)*( כולל בונוס מותנה בסך  725אלפי אירו.
.3

שכר והטבות לחברי ההנהלה בשנת 2013
הטבות
לעובדים
לטווח
הקצר
ש .אורן
ע .עוז -גאבר
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הטבות
תשלום
לאחר
מבוסס
סיום
מניות
העסקה
אלפי אירו

סה"כ

415
193

39
20

266
3

720
216

608

59

269

936
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
.4

שכר והטבות לחברי ההנהלה בשנת 2012
הטבות
לעובדים
לטווח
הקצר

ש .אורן )*(
ע .עוז -גאבר
ו .ון דמה
א .איצקוביץ
א .שלנק
י .סלוטווג

)*(
)**(
.1

הטבות
תשלום
לאחר
מבוסס
סיום
מניות
העסקה
אלפי אירו

סה"כ

375
200
96
118
263

(**)222

229
5
8
8
37

604
205
96
126
8
522

1,052

222

287

1,561

מר אורן הינו מנכ"ל החברה וחבר דירקטוריון .הסכומים המפורטים הינם החל
ממועד תחילת העסקתו של מר אורן ,בחודש פברואר .2012
סך של  36אלפי אירו שולם על-ידי החברה עבור מס יסף.

אופציות שהוענקו על ידי החברה )*(
מספר
אופציות
100,000
2,282,135

ע .עוז -גאבר
ש .אורן

2,382,135
)*( למידע נוסף ראה באור 19ב'.
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אירועים לאחר תאריך המאזן
.1

מכירת החזקות הקבוצה בחברת KWIG

לאחר תאריך המאזן ,ביום  15בינואר  ,2015חתמה חברת  Tahal Group Assets B.V.חברה נכדה ,אשר
מוחזקת על ידי החברה בעקיפין בשיעור של כ) 98.43%-להלן ('TGA':על הסכם עם
) China Gezhouba Group Investments Holding Co.Ltdלהלן':הרוכשת'( ,למכירת כל החזקותיה )(100%
בחברת ) Kardan Water International Group Ltd.להלן ('KWIG' :שהינה בעלת זכיונות לתפעול
והפעלה של  11מתקנים לטיפול בשפכים ולאספקת מים בסין KWIG .הייתה חברה הבת העיקרית
שנכללה במגזר התשתיות-נכסים בדוחותיה הכספיים של הקבוצה.
בתמורה למניות  KWIGתשלם הרוכשת ל TGA-סך של כ 630-מליוני  ,RMBשהינם כ 86-מליוני
אירו )שער החליפין שנקבע לעסקה הוא ) (USD/RMB 6.24להלן' :התמורה'( .בנוסף ,כל הלוואות
הבעלים שהועמדו ל KWIG -ע"י חברות בקבוצת קרדן )להלן' :הלוואות הבעלים'( בסך כולל של כ42-
מליוני אירו ,יפרעו.
העסקה תבוצע בשני שלבים :בחודש מרס  2015השלב הראשון של העסקה הכולל מכירת 75%
ממניות  KWIGהושלם ,הרוכשת שילמה  75%מהתמורה וכן הלוואות הבעלים מחברות הקבוצה
נפרעו .השלב השני עתיד להתקיים לא יאוחר מיום ה 30-ביוני  ,2015במסגרתו תקבל  TGAאת יתרת
התמורה בגין העסקה ).(25%
התמורה וכן הלוואות הבעלים שתפרענה ,צפויות לשמש בעיקר לצורך פירעון חובות .מתוך התמורה
נטו שתתקבל בעסקה ,צפויה החברה לקבל כ 65-מליוני אירו )לאחר תשלום עלויות עסקה ומסים(.
בהתחשב בעובדה שליום  31בדצמבר  2014החברה ניהלה מספר מספר הליכי משא ומתן ובהתחשב
בניסיון העבר בסין ,ההנהלה לא צפתה ברמה גבוהה במועד זה שהעסקה תתרחש ,בהתאם לכך ,ולפי
הוראות  ,IFRS 5לא סווגה ההשקעה ב KWIG-כמוחזקת למכירה ותוצאותיה לא סווגו כפעילות
מופסקת.
נתונים עקריים ממאזניה המאוחדים של KWIG

ליום  31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
139,807
24,446
18,140
58,389

נכסים לא שוטפים
נכסים שוטפים
התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות שוטפות

נתונים עקריים מהדוחות המאוחדים על הרווח והפסד של KWIG

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
רווח נקי

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
30,920
24,047
27,463
12,552
12,892
12,002
9,125
9,568
8,737
3,679
4,045
4,125
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אירועים לאחר תאריך המאזן )המשך(
עם השלמת העסקה צפויה החברה להכיר ברווח בסך של  13מליוני אירו כתוצאה מסיווגן של קרנות
מהפרשי תרגום לדוח רווח והפסד;
למידע נוסף באשר לירידת ערך מוניטין של ההשקעה ב KWIG-שנרשמה בדוחות החברה כתוצאה
מהשלמת העסקה ראה באור ) 12ב(.

.2

הלוואת FIMI

במהלך חודש מרס  2015פרעה  TGIבפירעון מוקדם את קרן ההלוואה והרבית צבורה על הלוואת
 FIMIבסך  25מליוני דולר )כ 22.6-מליוני אירו( .כתוצאה מהפירעון המוקדם צפויה  TGIלהכיר
ברבעון הראשון של שנת  2015הוצאות מימון של כ 2.5-מליוני אירו.
.3

פירעון מוקדם
לאחר תאריך המאזן ,ביום  15במרס  2015הודיעה החברה כי בכוונתה לבצע פירעון מוקדם של
ריבית וקרן של אגרות חוב מסדרה א' ו-ב' ביום  31במרס  .2015החברה תבצע פירעון מוקדם של
ריבית בסך של כ 4.3-מליוני אירו בגין סדרה א' וכן בסך של כ 14.1-מליוני אירו בגין סדרה ב' .בנוסף
החברה תבצע פירעון מוקדם של קרן בסך של כ 3.3-מליוני אירו בגין סדרה א' )כ 3.69%-מיתרת
הסדרה( וכן בסך של כ 3.4-מליוני אירו בגין סדרה ב' )כ 1.23%-מיתרת הסדרה( .סכום הפירעון
מסתכם לסך של כ 25.1-מליוני אירו.

.4

הענקת מניות לחברי הנהלת TGI
לאחר תאריך המאזן ,בחודש מרס  2015החליט דירקטוריון חברת  TGIלהעניק לחבר הנהלת TGI
אופציות לרכישת  2%ממניות ) TGIבדילול מלא( .סכום ההטבה הוערך בסך של  1מיליון דולר על ידי
שימוש במודל  Black &Scholesבהתבסס על ההנחות הבאות:

תנודתיות צפויה
ריבית חסרת סיכון
אורך חיים חזוי
מחיר מימוש ממוצע
משוקלל
שווי למניה

36%
)(0.053%
 4שנים
$5,978
$6,137

האופציות טרם הוענקו בפועל וטרם אושרו על ידי כל הגורמים הרלבנטיים.
.5

השפעת שערי מטבע
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה ,חל ייסוף
משמעותי בשיעור של כ 10%-בשער השקל לעומת האירו .מאחר ואגרות החוב של החברה שערכן,
כולל ריבית לשלם נכון לתאריך המאזן הסתכם לסך של  348.5מליוני אירו ליום  31בדצמבר 2014
נקובות בשקל ,צופה החברה כי תכיר במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015בהוצאות מימון
משמעותיות .כמו כן ,במהלך אותה תקופה חל ייסוף משמעותי בשיעור של כ 10%-בשער המטבע
הסיני לעומת האירו .מאחר שחלק משמעותי מנכסי החברה )שאינם פיננסיים( נקוב במטבע הסיני,
צופה החברה כי תכיר במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015בתנועה הונית חיובית משמעותית
ברווח הכולל האחר .למידע נוסף בדבר רגישויות לשערי חליפין ראה ביאור .38
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נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2014 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל-
 1970של ) KARDAN N.V.להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2014ו 2013-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה
שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2014ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף  1למידע הכספי הנפרד בדבר הגרעון
בהון החוזר של החברה "סולו" ובמאוחד ליום  31בדצמבר  2014המסתכם בכ 106-מליוני אירו וכ 65-מליוני אירו,
בהתאמה ,הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של אגרות חוב של החברה ובדבר העובדה כי לאחר תאריך המאזן גובש
הסדר ביניים עם מחזיקי אגרות החוב וכי הנהלת החברה בדיעה כי הסיכוי לאישורו והשלמתו של הסדר החוב
הסופי בהתאם לעיקרי המתווה הינו גבוה .יחד עם זאת ,אישורו והשלמתו של הסדר החוב אינם נתונים
לשליטתה של החברה והם מותנים באישור של צדדים שלישיים .לאור זאת ,קיימים ספקות משמעותיים בדבר
המשך קיומה של החברה כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות
וסיווגם שיתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

תל-אביב,
 25במרס2015 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

2

Ernst & Young
Amsterdam

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום
 31בדצמבר 2014 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים בהתאם לתקנה
9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970 -
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  4לדוחות המאוחדים.

במסגרת המידע הנוסף לדוח זה ניתנים גילויים ביחס למידע מהותי נוסף ,ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות
המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה.
חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור  1לדוחות המאוחדים.

3
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נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי אירו

מידע נוסף

נכסים לא שוטפים

127

רכוש קבוע ,נטו

147

נכסים פיננסיים
השקעה בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים שוטפים
2
3
4

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

456,880
20

467,937
20

456,900

467,957

605
796
536

16,224
853
1,109

1,937

18,186

458,964

486,290

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין שערוך נכסים
קרנות הון אחרות
קרן הון בגין התאמות תרגום בגין פעילות חוץ
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מניות אוצר
יתרת הפסד

23,041
208,002
21,033
10,765
23,943
15,178
)(2,625
)(206,939

23,041
208,117
34,300
12,296
)(4,680
21,104
)(2,786
)(225,297

92,398

66,095

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
התחייבויות בגין אופציות

258,226
-

344,363
2,900

258,226

347,263

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב
זכאים ויתרות זכות

90,630
17,710

71,238
1,694

108,340

72,932

458,964

486,290

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 25במרס2015 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

Peter Sheldon

Shouky Oren

Einat Oz-Gabber

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל ודירקטור

סמנכ"ל כספים
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נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח והפסד המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
הכנסות
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות
רווח מרכישת אגרות חוב של החברה על ידי חברה בת

31,079
-

)(56,931
-

)(70,456
40,764

31,079

)(56,931

)(29,692

הוצאות
הוצאות הנהלה וכלליות ,נטו

5,508

3,982

5,396

5,508

3,982

5,396

רווח )הפסד( תפעולי

25,571

)(60,913

)(35,088

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(20,146

)(37,177

1,419

מסים על הכנסה )הטבת מס(

334

3,243

)(817

רווח נקי )הפסד( המיוחס לחברה

5,091

)(101,333

)(32,852

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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KARDAN N.V.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
5,091

רווח נקי )הפסד( המיוחס לחברה

)(101,333

)(32,852

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת מס(:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים

30,701
)(3,754

)(4,218
4,142

)(7,330
2,541

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה שיסווג לדוח רווח
והפסד בתקופות עוקבות

26,947

)(76

)(4,789

סה"כ רווח )הפסד( כולל המיוחס לחברה

32,038

)(101,409

)(37,641

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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KARDAN N.V.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
רווח )הפסד( המיוחס לחברה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
החברה )א(

5,091

)(101,333

)(32,852

68,987

129,762

23,111

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה

74,078

28,429

)(9,741

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
השקעות לזמן קצר ,נטו
הלוואות לחברות מוחזקות ,נטו
השקעה בחברות מוחזקות

57
)(21,966

)(286
)(24,127

4,992
69,030
)(11,310

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של החברה

)(21,909

)(24,413

62,712

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
השקעה במניות של חברה מוחזקת
תמורה ממכירת מכשירי גידור
רכישה חוזרת של אגרות חוב
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

)(67,788

)(126
11,634
)(50,537

52,155
)(76,387
)(5,756

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

)(67,788

)(39,029

)(29,988

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(15,619

)(35,013

22,983

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

16,224

51,237

28,254

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

605

16,224

51,237

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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KARDAN N.V.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
)א(

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
של החברה
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים של החברה:
ירידה )עלייה( בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים
הוצאות מימון ,נטו
רווח מרכישת אגרות חוב של החברה על ידי חברה בת
עלות תשלום מבוסס מניות
דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת
חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות ,נטו

23,561
191
78,557
)(31,079

)(1,510
19,495
276
75,474
56,931

)(9,992
7,589
)(40,764
287
20,681
70,456

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
)(730
1,474

ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

22
)(821

877
)(474

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה

)(2,997
10

)(20,256
151

)(28,549
3,000

68,987

129,762

23,111

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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KARDAN N.V.

מידע נוסף

.1

באור על המצב כספי
ליום  31בדצמבר 2014 ,לחברה "סולו" ובדוחות המאוחדים גרעון בהון החוזר המסתכם בכ-
 106מליוני אירו וכ 65-מליוני אירו ,בהתאמה ,הנובע בעיקר מחלויות שוטפות של אגרות חוב
של החברה  101.2 -מליוני אירו וכ 94.5 -מיליוני אירו לתשלום באוגוסט  2015ובפברואר ,2016
בהתאמה.
בחודש ספטמבר  ,2014החליט דירקטוריון החברה להיענות לפנייתם של הנאמנים והנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב )סדרות א' וב'( של החברה ולפתוח במגעים במטרה לבחון
אפשרויות להסדר עם מחזיקי אגרות החוב ,שעיקרו דחייה או פריסה מחדש של התשלומים
שעל החברה לשלם על חשבון אגרות החוב תוך תשלום החוב במלואו.
לאחר תאריך המאזן ,גובש בשלבים הסדר ביניים אשר אושר על ידי מחזיקי אגרות החוב
בחודש ינואר ) 2015להלן' :הסדר הביניים'( והסדר חוב סופי אשר צפוי להיות מאושר על ידי
מחזיקי אגרות החוב בחודש אפריל .2015
התיקון לשטרי הנאמנות המתואר להלן כפוף לאישור ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב.
לדעת הנהלת החברה ,הסיכוי לאישורו והשלמתו של הסדר החוב בהתאם לעקרונות
המפורטים בסעיף ד' להלן גבוה ,לאור העובדה שהחברה הצליחה לממש נכסים בהתאם
לתכניותיה ובכוונתה לבצע פרעון מלא של סכומי הריבית שנדחו מפברואר  2015עד לסוף
הרבעון הראשון של שנת .2015
עם זאת ,אישורו והשלמתו של הסדר החוב אינם נתונים לשליטתה של החברה והם מותנים
באישורים של צדדים שלישיים .לאור זאת ,קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של
החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן ובדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .הדוחות
הכספיים אינם כוללים התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן שיהיו
דרושות במידה שהחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
תכניות החברה בקשר עם פרעון אגרות החוב )קרן וריבית( משנת  2017ואילך ,בהנחה שהסדר
החוב הסופי יאושר ,כוללות בעיקר מימוש נכסים ו/או קבלת דיבידנדים מהחברות הבנות
שלה .להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון ,יש לחברה היכולת לגיוס המקורות הנחוצים
לפרעון התחייבויותיה ולהמשיך בפעילותה העסקית בעתיד.

ד.

הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה
הסדר הביניים אשר אושר ביום  6בינואר  2015כולל שני חלקים עיקריים :החלק הראשון
כולל תיקון מיידי של שטרי הנאמנות ודחיית פירעונות הקרן והריבית שהיו אמורים להיות
משולמים בחודש פברואר  ,2015לחודש אוגוסט  2015בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
כמתואר להלן .החלק השני העניק פרק זמן של  90יום לחברה ,לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב על מנת להגיע להסדר חוב סופי שיכלול תיקון מקיף לשטרי הנאמנות בהתאם
לעקרונות הסדר שהוצגו בפני המחזיקים כמפורט להלן.
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מידע נוסף
באור  - :1כללי )המשך(
עיקרי הסדר הביניים
דחיית תשלומי קרן וריבית  -סדרה א':
א .על פי הסדר הביניים ,תשלום הקרן שהיה על החברה לשלם ביום  25בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( נדחה ליום  25באוגוסט  .2015תשלום הקרן הנדחה יישא
ריבית שנתית בשיעור של ) 6.325%תוספת של  1.875%על שיעור הריבית הנקוב בשטר
הנאמנות המקורי( בגין התקופה שמיום  25בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה25-
באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
ב .על פי הסדר הביניים סכום הריבית שאמור היה להשתלם ביום  25בפברואר  2015למחזיקי
אגרות החוב )סדרה א'( יישא ריבית שנתית בשיעור של  6.825%בגין התקופה שמיום 25
בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה 25-באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם,
והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
דחיית תשלומי קרן וריבית – סדרה ב':
א .על פי הסדר הביניים ,תשלום הקרן שהיה על החברה לשלם ביום  1בפברואר 2015
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( נדחה ליום  1באוגוסט  .2015תשלום הקרן הנדחה יישא
ריבית שנתית בשיעור של ) 6.775%תוספת של  1.875%על שיעור הריבית הנקוב בשטר
הנאמנות המקורי( בגין התקופה שמיום  1בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה1-
באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה.
ב .על פי הסדר הביניים סכום הריבית שאמור היה להשתלם ביום  1בפברואר  2015למחזיקי
אגרות החוב )סדרה ב'( ישא ריבית שנתית בשיעור של  7.275%בגין התקופה מיום 1
בפברואר  2015ועד למוקדם מבין יום ה 1-באוגוסט  2015או מועד הפירעון המוקדם ,והכל
בתוספת הפרשי הצמדה.
רישום שעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב
על פי הסדר הביניים ,התחייבה החברה ליצור ולרשום לטובת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב
שעבודים יחידים ,ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על מניות  GTC REועל הזכויות הנלוות
שתנבענה מהמניות המשועבדות ,לרבות דיבידנדים ,אופציות ,מניות הטבה וכדומה.
השעבודים כאמור נרשמו ביום  17בפברואר .2015
עיקרי ההסדר הסופי
הסדר החוב הסופי )להלן ‐ ההסדר הסופי( מהווה שטרי נאמנות חדשים לסדרות א' ו-ב'
ומחליף את שטרי הנאמנות המקוריים ,לרבות את כל התיקונים שנערכו להם .ההסדר לא כלל
ויתור על חוב מצד מחזיקי אגרות החוב אלא דחיית מועדי הפירעון למועדים מאוחרים מאלו
שנקבעו במועד הנפקת אגרות החוב .להלן עיקרי ההסדר הסופי אשר הוראותיו המחייבות
פורטו בשטרי נאמנות מתוקנים אשר אושרו באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב ביחס
לכל אחת מסדרות אגרות החוב )להלן  -שטרי הנאמנות המתוקנים(:
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מידע נוסף
באור  - :1כללי )המשך(
תשלומי קרן וריבית בהתאם להסדר
סדרה א':
א .תשלומי הקרן )והפרשי ההצמדה בגינם( שהיה על החברה לשלם בימים  25בפברואר
 2015ו 25-בפברואר  2016נדחו לימים  25בפברואר  2017ו 25-בפברואר,2018 ,
בהתאמה.
ב .לא יחול שינוי במועדי תשלום הריבית הקבועים בשטרי הנאמנות ,למעט תשלום
ריבית פברואר  ,2015אשר ישולם בהתאם להוראות הסדר הביניים ,כמפורט לעיל.
הריבית הקבועה בשטרי הנאמנות תעלה בשיעור של  ,1.875%כך שקרן אגרות החוב
סדרה א' תישא ריבית שנתית של  6.325%אשר תשולם פעם בשנה ,ביום  25בפברואר
של כל אחת מהשנים  2016עד וכולל .2018
סדרה ב':
א .תשלומי הקרן והפרשי ההצמדה בגינם )שהיה על החברה לשלם ביום ה 1-לפברואר
יידחו ב 24-חודשים למעט תשלומי הקרן לשנים  2019ו 2020-שישארו על כנם
(ויגדלו ,נוכח דחיית תשלומי הקרן של סדרה זו מהשנים  2017ו 2018 -לשנים 2019
ו.2020 -
ב .לא יחול שינוי במועדי תשלום הריבית הקבועים בשטרי הנאמנות למעט תשלום
ריבית פברואר  ,2015אשר ישולם בהתאם להוראות הסדר הביניים ,כמפורט לעיל.
הריבית הקבועה בשטרי הנאמנות תעלה בשיעור של 1.875% ,כך שקרן אגרות
החוב סדרה ב' תישא ריבית שנתית של  6.775%אשר תשולם פעם בשנה ,ביום 1
בפברואר של כל אחת מהשנים  2016עד וכולל .2020
הקצאת מניות למחזיקי אגרות החוב
על החברה להקצות למחזיקי אגרות החוב ללא תמורה ,מניות של החברה אשר יהוו  12%מן
ההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההקצאה .בשם מגבלות החלות על החברה על-פי
הדין ההולנדי ,סוכם כי החברה תקצה במועד כניסתם לתוקף של שטרי הנאמנות המתוקנים
או בסמוך לכך  9.9%מן ההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההקצאה ו 2.1% -נוספים
לאחר  12חודשים ממועד ההקצאה הראשונה כאמור.
שעבודים וערבויות לטובת מחזיקי אגרות החוב
החברה התחייבה ליצור ולרשום שעבודים ראשונים ,יחידים וללא הגבלה בסכום על כל
זכויות החברה וכל תאגיד שבשליטתה בEMERGING ,TGI ,TBIF ,KFS ,KLC ,GTC RE -
)להלן' :התאגידים המשועבדים'( ,לרבות על הפירות מזכויות אלו וכן על זכויות החברה או כל
תאגיד שבשליטתה בגין הלוואות שהוענקו לאיזה מהתאגידים המשועבדים .יש לציין כי כל
עוד לא מומשו השעבודים האמורים ,תוכל החברה לעשות שימוש בפירות הנובעים מהזכויות
ומהחזר ההלוואות .הקצאת או מכירת מניות של התאגידים המשועבדים ישמשו לפירעון
מוקדם של אגרות החוב.
כמו כן ,החברה תיצור לטובת הנאמנים שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלת בסכום
על חשבונות בנק של החברה )להלן' :החשבונות המשועבדים'( בהם יופקדו מעת לעת כל
כספי החברה למעט הסכום החופשי )סך של עד  3מליון אירו שישמש לצורך תשלום הוצאות
הנהלה וכלליות של החברה( ,אשר לא יהיה משועבד לטובת הנאמנים ואשר ניתן יהיה
להפקיד אותו בחשבון או בחשבונות בנק שאינם משועבדים לנאמנים .כל עוד לא מומש
השעבוד האמור ,החברה רשאית להשתמש בכספים ללא הגבלה.
בנוסף ,להבטחת התחייבויות החברה תעמיד  KLCערבות לטובת הנאמנים ,מוגבלת לסך של
 100מליון אירו ,אשר תפקע עם התקיימות התנאים להקלה ,כמפורט בהמשך .הנאמנים לא
יוכלו להפעיל את הערבות או לנקוט בכל הליך כנגד  KLCכל עוד לא תפרע ההלוואה לבנקים
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באור  - :1כללי )המשך(
הסינים בקשר עם פרויקט דליאן במלואה וכן הלוואות שתלקחנה ,אם תלקחנה ,בקשר עם
פרויקט דליאן.
אמות מידה פיננסיות
על החברה לעמוד ביחס כיסוי שלא יפחת מ 100% -בשנים  2015-2017ולא יפחת מ120% -
החל משנת  .2018יחס הכיסוי הינו שווי הנכסים סולו של החברה חלקי שווי ההתחייבויות
סולו של החברה ,בנטרול סכומים מסויימים כפי שמפורט בהסדר .אם יחס הכיסוי בחברה
יפחת מ 110% -ביחס לשנים  2015עד  2017כולל ומ 130% -לשנים  2018ואילך ,אזי יחס
הכיסוי ב KLC-לא יפחת מ.180%-
הוראות נוספות
נקבעו הוראות שונות להבטחת זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכללן :הוראות המסדירות
פירעון מוקדם של החוב למחזיקי אגרות החוב מתוך מקורות שייוצרו לחברה ,מגבלות על
חלוקת דיבידנדים ,מגבלות על גובה הוצאות ההנהלה וכלליות של החברה וביצוע תשלומים
לבעלי שליטה ,מגבלות על השקעות חדשות מסוימות ,מגבלות שונות על גיוס אשראי וזכות
למינוי דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה וב .KLC-עוד נקבע ,כי תידרש הסכמת
המחזיקים )ברוב רגיל או מיוחד ,בהתאם לעניין( לשם ביצוע פעולות שונות ובכלל זה -
העברת השליטה בחברה ועסקאות עם בעלי שליטה.
כמו כן סוכם כי החברה רשאית להותיר בידיה סכומים מסוימים ,טרם ביצוע פירעון מוקדם,
לצורך הוצאות הנהלה וכלליות ,תשלום ריבית למחזיקי האג"ח ,התחייבויות החברה בגין
עסקת  GTCפולין )ראה ביאור 5ג'( וכן לצורך תמיכה בחברות הבת שלה.
רכישת אגרות חוב
על פי הוראות שטרי הנאמנות המתוקנים נקבע כי החברה ו/או חברות הקבוצה תהיינה
רשאיות לרכוש אגרות חוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה בבורסה לניירות ערך בלבד ,בכל
מחיר ,בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בשטרי הנאמנות המתוקנים.
אגרות חוב של החברה שתרכשנה על ידי החברה תפקענה ותמחקנה מן המסחר בבורסה.
לגבי תאגיד בשליטת החברה שירכוש אגרות חוב של החברה  -יהיה עליו לבחור ,בהתאם
לשיקול דעתו ,האם להעביר את אגרות החוב לחברה לשם פקיעתן או לשעבד את אגרות
החוב לטובת הנאמן של אותה סדרה.
מגבלות על הפעילות העסקית
הוסכם כי החברה וחברת  GTC REלא יחלו בפעילות עסקית חדשה ,לא יבצעו השקעות
כלשהן ולא ייטלו אשראי כלשהו )אלא אם הוא נחות לאגרות החוב(.
 KFSותאגידים בשליטתה לא יהיו רשאים להכנס לתחומי פעילות חדשים מלבד תחומי
הפעילות המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים KFS .ו TBIF-לא תהיינה רשאיות לבצע
השקעות חדשות כלשהן ,ואולם כל תאגיד בשליטתן יהיה רשאי לבצע השקעות בפרויקטים
קיימים וחדשים בתחום פעילותו ובלבד שמקור ההשקעה הינו הפעילות השוטפת של
התאגיד KFS .ו TBIF-לא תהיינה רשאיות ליטול אשראי כלשהו למעט אשראי שתיטול KFS
מ TBIF-או אשראי קצר מועד שתיטול איזו מהן מתאגיד בשליטתן בסכום שלא יעלה על 5
מיליון אירו .כל תאגיד בשליטתן יהיה רשאי ליטול אשראי ללא הגבלה בכפוף לתנאים
המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים.
 KLCותאגידים בשליטתה לא יהיו רשאים להכנס לתחומי פעילות חדשים או לבצע השקעות
בפרויקטים או בפעילויות חדשים אף אם הם בתחום הפעילות של  .KLCבנוסף ,חלה מגבלה
על הרחבת פרוייקט דליאן ,וחברות המיזם המשותף עם לאקי הופ לא ייזמו ולא יפתחו
פרויקטים חדשים מעבר לפרויקטים שייבנו על כל הקרקעות שבבעלותן .תקבולים שיתקבלו
ממימוש נכס בפרויקט מסויים של  KLCאו תאגיד שבשליטתה ישמשו את אותו הפרויקט
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באור  - :1כללי )המשך(
בלבד .אלא אם ניתן לכך אישור ברוב של  66%בכל אחת מאסיפות מחזיקי האג"ח KLC ,או
כל תאגיד שבשליטתה לא יהיו רשאים ליטול אשראי כלשהו אלא בכפוף לתנאים המפורטים
בשטרות הנאמנות המתוקנים.
 TGIו TGA -או כל תאגיד בשליטתן )למעט  TGוהתאגידים בשליטתה( לא יהיו רשאים
להיכנס לתחומי פעילות חדשים מלבד תחומי הפעילות המפורטים בשטרי הנאמנות
המתוקנים .הם יוכלו לבצע השקעות וליטול אשראים ובלבד שמקור ההשקעות הו מפעילות
שוטפת של איזה מהתאגידים בשליטת  ;TGIשהבטחונות שיועמדו בגין קבלת אשראי יועמדו
על ידי  TGIותאגידים בשליטתה ולא על-ידי תאגידים אחרים בקבוצה.
התנאים להקלה במגבלות על הפעילות העסקית
עם קיומם במצטבר של שני תנאים אלו (1) :פירעון )לרבות בהתחשב ברכישת אגרות חוב
שתתבצע לאחר מועד השלמת ההסדר הסופי(  55%מהערך הנקוב של אגרות החוב )שאינן של
החברה או של תאגיד בשליטתה( שהיו קיימות ביום  (2) ;31.12.14יחס הכיסוי בחברה על פי
הדוחות הכספיים האחרונים )הרבעוניים או התקופתיים ,בהתאם למועד הבדיקה( סולו עומד
על למעלה מ) 180%-לעיל ולהלן' :התנאים להקלה'( ,יוסרו המגבלות על רכישת אגרות חוב על
ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה ,הסכום החופשי בחשבונות הבנק יעלה לכ 6-מליון
אירו ,יוסרו השעבודים על מניות  TGIאו  KFSוכן על  ,TBIFובלבד שיחס הכיסוי בין שווי כל
הנכסים שיוותרו משועבדים למחזיקי אגרות החוב לאחר הסרת השעבודים כאמור לבין
חובות החברה יעמוד על  180%ומעלה .כמו כן ,יוסרו המגבלות על הפעילות העסקית
הנוגעות לחברות בנות כפי שתוארו לעיל ,וכן תבוטל המגבלה על חלוקת דיבידנד )אשר יותר
לאחר פירעון של  75%מערכו הנקוב של החוב( ותבוטל הזכות למנות דירקטור מטעם מחזיקי
אגרות החוב .זאת ועוד ,מרגע קיומם של התנאים להקלה החברה מחויבת להשתמש רק ב-
 35%מהכספים שיתקבלו ממימוש נכסים מסוימים )המפורטים בשטרי הנאמנות המתוקנים(
עבור פירעון מוקדם של אגרות החוב.
החברה בחנה את השינויים בתנאי אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב' בהתאם ל IAS 39-והגיעה
למסקנה כי התנאים החדשים אינם שונים באופן מהותי .לפיכך ,הטיפול החשבונאי בהסדר
החוב לכשיושלם יהיה כהתאמה של תנאי אגרות החוב הקיימות ולא כסילוק.
.2

מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
אירו
שקל
דולר

594
10
1

14,651
1,563
10

605

16,224

היתרה מורכבת בעיקרה מפקדונות לזמן קצר.
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-הפיקדונות נושאים ריבית שנתית בשיעור ממוצע של . 0.2%-1.5%
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.3

השקעות לזמן קצר
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
פקדונות משועבדים בבנקים
פקדונות בחשבון נאמנות

732
64

853

796

853

הפיקדונות בחשבון נאמנות בשנת  2013מתייחסים לכספים אשר הופקדו בנאמנות בעבור פרעון אגרות
החוב בחודשים ינואר ופברואר .2014
הריבית הממוצעת לשנים  2014ו 2013-בגין היתרה המשועבדת הינה .0.5%
.4

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
חייבים  -חברות מוחזקות
הוצאות מראש
אחרים

.5

416
120
-

563
221
325

536

1,109

מידע בנוגע לנכסים פיננסיים בהתאם ל IAS 39 -

 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
נכסים פיננסיים:
הלוואות לחברות מוחזקות
חייבים ויתרות חובה
השקעות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים

14

20
536
796
605

20
1,109
853
16,224

1,957

18,206
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.6

תקופות מימוש צפויות של נכסים והתחייבויות פיננסיים ,מסווגים בהתאם ל IAS 39 -

נכסים פיננסיים ליום  31בדצמבר2014 ,
עד שנה

 1-2שנים  2-3שנים
אלפי אירו

סך הכל

נכסים פיננסיים:
מזומנים והשקעות לזמן קצר
הלוואות ויתרות חובה

1,401
536

-

-

1,401
536

1,937

-

-

1,937

נכסים פיננסיים ליום  31בדצמבר2013 ,
עד שנה

 1-2שנים  2-3שנים
אלפי אירו

סך הכל

נכסים פיננסיים:
מזומנים והשקעות לזמן קצר
הלוואות ויתרות חובה

15

17,077
1,109

-

-

17,077
1,109

18,186

-

-

18,186
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.6

תקופות מימוש צפויות של נכסים והתחייבויות פיננסיים ,מסווגים בהתאם ל ) IAS 39 -המשך(
התחייבויות פיננסיות ליום  31בדצמבר2014 ,
עד שנה
אגרות חוב)*(

 1-2שנים

 2-3שנים

 3-4שנים
אלפי אירו

 4-5שנים

מעל  5שנים

סך הכל

107,425

103,200

50,921

48,835

46,749

44,662

401,792

107,425

103,200

50,921

48,835

46,749

44,662

401,792

)*( כולל ריבית
התחייבויות פיננסיות ליום  31בדצמבר2013 ,
עד שנה
אגרות חוב)*(
זכאים
אופציות מכר

 1-2שנים

 2-3שנים

 3-4שנים
אלפי אירו

 4-5שנים

מעל  5שנים

סך הכל

73,794
1,694
-

106,369
2,900

102,063
-

50,360
-

48,297
-

90,404
-

471,287
1,694
2,900

75,488

109,269

102,063

50,360

48,297

90,404

475,881

)*( כולל ריבית
עיקר נכסיה של החברה ,למעט מזומנים ,נמדדים באירו.
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.7

מסים על הכנסה
למידע בנוגע למסים על הכנסה ,ראה באור  37לדוחות המאוחדים.

.8

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ושותפות
א.

יתרות עם חברות מוחזקות
 31בדצמבר
2013

2014
אלפי אירו
אגרות חוב המוחזקות על ידי חברות מוחזקות
הסכום הגדול ביותר של הלוואות וחובות אשר עמדו במהלך השנה

13,657
20

22,760
300,482

ערבויות לחברות בנות *(

861

7,620

*(
ב.

הערבויות הינן בגין הלוואות אשר נטלו חברות מוחזקות.

עסקאות עם חברות מוחזקות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013
2014
אלפי אירו
דמי ניהול
דמי ערבות
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות ריבית

.9

552
22
467
-

922
71
552
-

1,105
89
635
10,622

מידע נוסף
א.

פרעון מוקדם של אגרות חוב
במהלך חודש דצמבר  ,2013פרעה החברה בפרעון מוקדם סך של  21,895,392ש"ח ערך נקוב
אגרות חוב )סדרה א'( וסך של  46,404,084ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'( )נטו מהחלק
היחסי של אגרות החוב המוחזקות על ידי חברות מאוחדות( ואת הריבית שנצברה על כלל
אגרות החוב עד למועד זה .למידע נוסף ראה באור  24לדוחות המאוחדים.

ב.

בחודשים ינואר ופברואר  ,2014פרעה החברה בפרעון מוקדם  136,918,906ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
סדרה א' )נטו מהחלק היחסי של אגרות החוב המוחזקות על ידי חברות מאוחדות( .למידע נוסף
ראה באור  24לדוחות המאוחדים.

ג.

רכישה עצמית של אגרות חוב
נכון ליום  31בדצמבר 2014 ,מחזיקה החברה באמצעות חברות הבנות שלה  273,012,229ש"ח ערך
נקוב אגרות חוב סדרה א' )המהווים כ 45.9%-מהערך הנקוב של אגרות החוב סדרה א'( ו-
 144,457,732ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ב' )המהווים כ 12.6%-מהערך הנקוב של אגרות החוב
סדרה ב'(.
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.9

מידע נוסף )המשך(
ד.

קיזוז מכשירים פיננסיים
לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-לחברה יתרת הלוואה עם  Emerging Investments XII B.V.שהוענקה
לצורך רכישת אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה בסך של כ 97,061-אלפי אירו )כולל ריבית(
ובסך של כ 120,682-אלפי אירו )כולל ריבית( ,בהתאמה .לחברה קיימת הזכות והכוונה ליישב את
ההלוואה כנגד תשלום בגין אגרות החוב )על בסיס נטו( ולכן לימים  31בדצמבר 2014 ,ו 2013-קוזזה
יתרת ההלוואה כנגד ההתחייבות.
הדירקטוריון
פ.שלדון
ש.אורן
א.מאי
מ.י .חרון
א.שנור
י.גרינפלד
א .רכטר
א.סיינסטרה
ק.הנדריק ואן דן בוס
-------------------

F:\W2000\w2000\926650\M\14\12-IFRS-SOLO.docx
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חלק ד'
פרטים נוספים על התאגיד ושאלון ממשל תאגידי

 – .Kardan N.Vחברה רשומה בהולנד )להלן" :קרדן  "NVאו "החברה"(

שם החברה:
מס' חברה ברשם
החברות בהולנד:

34189974

כתובת )תקנה 25א(:

Claude Debussylaan 30 Viñoly Building, 1082 MD Amsterdam, The Netherlands
בישראל :דרך מנחם בגין  ,154תל אביב  – 64921אצל עו"ד נעמה ארליך-כץ

כתובת דואר אלקטרוני:

)תקנה 25א(info@kardan.nl :

טלפון )תקנה 25א(:

בהולנד +31 20 3050010 :בישראל:

פקסימיליה )תקנה 25א(+31 20 3050011 :
תאריך המאזן:

31.12.2014

תאריך הדו"ח:

25.3.2015

תקופת הדו"ח:

03 - 6083434

.1

1.1.2014 - 31.12.2014

.2

1.1.2015 -25.3.2015

1

03 - 6083444

.1

תקנה  10א' :תמצית דו"חות על הרווח הכולל
להלן טבלה ובה תמצית על הרווח הכולל של קרדן  NVלכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח ,באלפי אירו.
רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

סה"כ שנת 2014

הכנסות ,מכירת דירות

5,347

3,392

411

37,716

46,866

ביצוע עבודות

40,785

43,035

38,420

48,018

170,258

פעילות בנקאית ואשראי קימעונאי

8,555

9,831

6,124

8,785

33,295

דמי שכירות ואחזקה

633

564

644

1,163

3,004

הכנסות אחרות

1,025

904

1,275

1,218

4,422

הוצאות ,עלות מכירת דירות

4,439

2,795

372

36,611

44,217

עלות ביצוע העבודות

32,476

34,360

28,950

38,101

133,887

פעילות בנקאית ומתן אשראי קמעונאי

5,800

6,429

6,321

7,028

25,578

החזקת מבנים להשכרה

1,056

1,175

1,206

1,262

4,699

הוצאות אחרות ,נטו

361

157

382

823

1,409

רווח גולמי

12,213

13,124

9,643

13,074

48,054

מכירה ושיווק

1,590

2,141

2,010

2,451

8,192

הנהלה וכלליות

5,214

5,984

5,882

7,447

24,527

רווח )הפסד( מפעילות לפני התאמות ,שווי הוגן ומימוש
נכסים

5,409

4,999

1,751

3,176

15,335

עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה ,נטו

989

2,209

1,148

4,513

8,859

ירידת ערך נכסים

0

0

0

)(5,190

)(5,190

רווח מהנפקת מניות לצד ג' בחברות מוחזקות ,נטו

0

0

0

0

0

רווח )הפסד( ממימוש נכסים והכנסות אחרות

)(53

457

586

15,028

16,018

רווח )הפסד( לפני מימון ומיסים על הכנסה

6,346

7,664

3,485

17,527

35,002

הכנסות )הוצאות( מימון נטו

)(1,920

)(13,320

)(7,412

2,465

)(20,187

רווח )הפסד( לפני חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

4,426

)(5,656

)(3,927

19,992

14,835

חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות ,נטו

461

508

)(1,500

7,243

6,712

רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

4,887

)(5,148

)(5,427

27,235

21,547

מיסים על הכנסה )הטבת מס(

1,881

1,762

2,059

10,783

16,485

רווח נקי )הפסד( מפעילות נמשכת

3,007

)(6,911

)(7,486

16,452

5,062

רווח מפעילות מופסקת

0

0

0

0

0

רווח נקי )הפסד(

3,007

)(6,911

)(7,486

16,452

5,062

מיוחס ל :בעלי מניות החברה

3,030

)(6,960

)(7,520

16,541

5,091

זכויות המיעוט

)(23

49

32

)(87

)(29

דו"ח על הרווח הכולל  ,רווח נקי )הפסד(

3,007

)(6,911

)(7,486

16,452

5,062

רווח )הפסד( כולל אחר :התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים של פעילויות חוץ

)(2,135

3,382

25,407

1,984

28,638

רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים בניכוי
השפעת המס

)(363

)(335

)(1,986

1,008

)(1,676

רווח )הפסד( כולל אחר ,נטו

)(2,498

3,047

23,421

2,992

26,962

סך רווח )הפסד( כולל

509

)(3,865

15,934

19,446

32,024

מיוחס ל :בעלי מניות החברה

696

)(3,986

15,797

10,353

32,038

זכויות שאינן מקנות שליטה

)(187

121

137

)(85

)(14

.2

תקנה  10ג' :שימוש בתמורת ני"ע תוך התייחסות ליעדי התמורה ע"פ התשקיף
לא רלוונטי.

2

.3

תקנה  :(3)-(1) 11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות מהותיות לתאריך הדו"ח על המצב הכספי

מס'

1

כלול ב1-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

-

.1

GTC Real Estate Holding B.V. ("GTC
)") Holdingהולנד(

רגילה

18,000

EUR 18,000

.2

) Kardan Land China Limitedהונג
קונג( ) "קרדן לנד סין"(

רגילה

48,250

HKG$ 48,250

כלול ב1-

.3

Kardan Financial Services B.V
)”) (“KFSהולנד(

רגילה

42,010,039

EUR 15,123,614

37.8

41.5

.4

TBIF Financial Services
)”) B.V. (“TBIFהולנד(

רגילה

58,445,924

EUR 58,445,924

כלול ב3 -

כלול ב3 -

2

סה"כ ע.נ .המוצג בעמודה זו ,מוצג עבור החברה המחזיקה.

3

שיעורי ההחזקה בהון המוצגים בעמודה זו ,הינם בשרשור.

4

שיעורי ההחזקה בהצבעה המוצגים בעמודה זו ,הינם בשרשור.

5

הנתונים המוצגים בעמודה זו מוצגים בשרשור.
3

-

297.4

)(19.1

100

100

שם החברה

סוג המניה

1

100

-

ערך בדו"ח הכספי
הנפרד )במליוני
אירו(

הלוואות
)במליוני
אירו(

 %בהון

מספר מניות

מספר המניות המוצג בעמודה זו ,מוצג עבור החברה המחזיקה.

סה"כ ע.נ.

2

 %בסמכות
למנות
5
דירקטורים

מס' ני"ע
בבורסה ושער
לתאריך
הדו"ח על
המצב הכספי

3

 %בהצבעה

4

מס'

6

1

סה"כ ע.נ.

2

 %בסמכות
למנות
5
דירקטורים

מס' ני"ע
בבורסה ושער
לתאריך
הדו"ח על
המצב הכספי

100

-

-

ערך בדו"ח הכספי
הנפרד )במליוני
אירו(

הלוואות
)במליוני
אירו(

 %בהון

99.4

-

98.43

98.43

כלול ב5 -

98.43

98.43

100

98.43

98.43

100

-

98.43

100

-

98.43

100

-

שם החברה

סוג המניה

מספר מניות

.5

Tahal Group International BV
)הולנד(

רגילה

25,093

EUR 25,093

.6

Tahal Group B.V.
)הולנד(

רגילה

18,160

EUR 18,160

כלול ב5 -

.7

Tahal Consulting Engineers
")Ltd.תמי"( )ישראל(

רגילה

1,101

₪ 110

כלול ב5 -

כלול ב5 -

.8

) Tahal Group Assets BVהולנד(

רגילה

18,000

EUR 18,000

כלול ב5 -

כלול ב5 -

98.43

.9

Kardan Water International Group
6
)(HK) Limitedהונג-קונג( ) "("KWIG

רגילה

47,000

HKG$ 47,000

כלול ב5 -

כלול ב5 -

98.43

3

 %בהצבעה

4

לאחר תאריך המאזן ,מכרה  Tahal Group Assets B.Vאת כל החזקותיה בחברת ) Kardan Water International Group Limites (HKלחברת  China Gezhouba Group Investment Holding Co. Ltfבתמורה לסך של כ86 -
מליון אירו .לפרטים נוספים ראה סעיף  7.21.2לחלק א' לדו"ח וכן ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  15בינואר  2015וביום  19בינואר  ,2015אשר מספרי האסמכתא לפרסומם הינם 012406-01-2015 :ו-01-2015 -
 ,014302בהתאמה ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.
4

.4

תקנה  :12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות בשנת הדיווח:

מגזרי התשתיות – פרויקטים ונכסים
 .1ביום  30בדצמבר  2014המירה קרדן  NVהלוואות בעלים בסכום של  50,830,463אירו ל 275 -מניות של חברת
 TGIובכך עלה שיעור החזקתה מ %98.42 -ל.%98.43 -
מגזר השירותים הפיננסיים
 .1ביום  14בדצמבר  2014הופחת הונה המונפק של חברת  TBIFב 15 -מליון מניות.

5

.5

תקנה  :13הכנסות של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות קרדן  NVמהן :
רווח )הפסד( כולל
לפני מס
רווח )הפסד(
נקי המיוחס
לבעלי מניות
החברה
)באלפי אירו(

רווח
)הפסד(
כולל
המיוחס
לבעלי מניות
החברה
)באלפי
אירו(

)באלפי אירו(
שם חברה

דיבידנד דמי ניהול
שהתקבלו שהתקבלו
עד תאריך עד תאריך
הדוח
הדוח
עבור שנת עבור שנת
2014
2014
)באלפי
)באלפי
אירו(
אירו(

דיבידנד
שהוכרז

דמי
ניהול
לאחר
תאריך
הדוח על
המצב
הכספי,
עבור
שנת
2014
)באלפי
אירו(

לאחר
תאריך
הדוח
על
המצב
הכספי
)באלפי
אירו(

)באלפי אירו(

עבור
שנת
2014

עבור מועד
מאוחר
מתאריך
הדוח

3,5734

-

404

-

-

-

-

-

99

49,787

-

-

-

200

-

-

-

-

-

1,200

-

-

-

רווח
)הפסד(

רווח
)הפסד(
כולל אחר

GTC Real Estate Holding B.V.

16,303

35,734

16,303

Tahal Group International B.V.

)(1,268

5,966

)(1,266

5,944

Kardan Financial Services B.V.

7,610

8,530

7,616

8,524

-

Emerging Investments XII B.V.

10,535

10,535

10,535

10,535

134,395

6

הכנסות מימון

.6

תקנה  :14יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן.
ל .ר .

.7

תקנה  :20מסחר בבורסה – ני"ע שנרשמו למסחר  /מועדי וסיבות הפסקת המסחר.


בחודש ינואר  2014הוענקו  250,000אופציות לעובדי קרדן  .NVלפרטים ראה דיווחים מיידיים מיום  19בינואר  2014ומיום  21בינואר ) 2014מספרי אסמכתא-2014 :
 020791-01-2014 ,020902-01-2014 018829-01ו ,020665-01-2014 -בהתאמה(.



בחודשים ינואר ופברואר  2014שילמה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( סך של כ 169,495-אלפי  ₪בגין פרעון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א' ו -סדרה ב'( .כמו
כן ,בגין פרעון סדור ,שילמה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( סך של  153,380אלפי  .₪לפרטים נוספים ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה  ,ביום  12בינואר
 ,2014ביום  3בפברואר  2014וביום  16בפברואר  ,2014שמספר האסמכתאות לפרסומם הינם  029521-01-2014 ,012139-01-2014ו ,039742-01-2014 -בהתאמה.



למעט הפסקות מסחר קצובות ,לא נרשמו הפסקות מסחר בשנת הדיווח.

7

.8
.8.1

תקנה  :21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
חמשת נושאי המשרה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר ב – קרדן  NVובחברות בשליטתה.
תגמולים בעבור שירותים
פרטי מקבלי התגמולים
)באלפי אירו(

שם

1

שוקי )יהושע( אורן

2
סער ברכה

3

ארז אפלרוט

4

אלון שלנק

5

אריאל חסון

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה בהון
התאגיד

מענק

שכר

דמי ניהול
תשלום מבוסס
מניות

סה"כ

סה"כ

)כולל תשלום
מבוסס מניות(

)ללא תשלום מבוסס
מניות(

)באלפי אירו(

)באלפי אירו(

מנכ"ל ודירקטור בקרדן NV

%100

%0.09

) 421א(

) 725ב(

) 179ג(

-

1,325

1,146

חבר הדירקטוריון המנהל ומנכ"ל
Tahal Group International
B.V

%50

-

)216ד(

)245ה(

) 61ו(

163

685

624

מנכ"ל תהל מהנדסים ויועצים
בע"מ

%50

מנכ"ל Kardan Land China
Limited

%100

-

) -ח(

) 426ז(

חבר הדירקטוריון של Kardan
Water International Group
Limited
יו"ר דירקטוריון Kardan Land
China Limited

) 175ט(

-

670

426

) 69י(

%100

%0.06

) 36יב(

) 374יא(

) 181יג(

-

591

410

יו"ר דירקטוריון Kardan Water
International Group Ltd. HK
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון המנהל
בTBIF Financial Services -
B.V

%100

-

) 90טו(

)244יד(

8

) 37טז(

130

501

464

הערות לטבלה:
א .בהתאם להסכמים שנחתמו בין מר שוקי אורן לבין  Kardan NVוחברה בשליטתה ,מכהן מר אורן כמנכ"ל החברה .מר
אורן מונה כמנכ"ל החברה וכחבר הדירקטוריון ב Kardan NV -בחודש מאי  ,2012לתקופה של חמש שנים .בגין
תפקידו כמנכ"ל החברה ,זכאי מר אורן ,החל מחודש פברואר  2012בו החל את עבודתו בחברה ,בנוסף לשכר ,להטבות
סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל ,לרבות טלפון נייד ,רכב )בגילום מלא( וכיוצב' .בהתאם להסכמים שנחתמו עם מר
אורן ,כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ,על פי שיקול דעתו ,באמצעות הודעה בכתב לצד השני ,שישה
חודשים מראש )"תקופת ההודעה המוקדמת"( .החברה תהא רשאית לוותר על שירותיו של מר אורן במהלך תקופת
ההודעה המוקדמת או כל חלק ממנה ,אך מובהר ,כי בכל מקרה מר אורן יהיה זכאי להמשך תשלום המשכורת וכל
התנאים הנלווים ,עד לתום כל תקופת ההודעה המוקדמת או לתשלום חד פעמי בגובה יתרת התשלומים המגיעים לו
עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת .לתקופה שהחל מיום  1בינואר  2015ועד למועד הדוח ,זכאי לקבל מר אורן בגין
כהונתו כאמור ,סך של כ 106 -אלפי אירו )בגין שכר ונלוות ,לא כולל הפרשות לבונוס ולתשלום מבוסס מניות(.
ב .בהתאם להסכם העסקתו ,זכאי מר אורן לבונוס שייקבע על בסיס תרומתו להצלחת  Kardan NVוהשגת יעדיה
העסקיים וכן בכפוף לכל האישורים הנדרשים על פי דין .בחודש מאי  2014אישרה אסיפת בעלי המניות הכללית של
החברה הענקת בונוס בסך של  725אלפי אירו למר אורן בגין שנת  2014המותנה בכך שהחברה תצליח לגייס
מזומנים לפירעון אגרות החוב של החברה ,שצפוי להתקיים בחודש פברואר  2015וכן בכפוף לפירעון הלוואה בנקאית
שנטלה חברה בת של החברה בסך של  28מיליון אירו שמועד פירעונה הינו בסוף שנת  .2014דירקטוריון החברה,
בהתאם להמלצת ועדת התגמול של החברה ,קבע ,שהיעדים שהוצבו למנכ"ל החברה ,אשר מתן הבונוס הותנה
בהשגתם – אכן הושגו וזאת לאור העובדה שההלוואה הבנקאית בסך של  33מליון אירו נפרעה במלואה וכן בהתחשב
בהסדר החוב המתגבש בקשר עם פרעון אגרות החוב של החברה ,בשילוב עם העסקאות למכירת הקניון בצ'נגדו,
מכירת  KWIGומכירת ) TBI Creditלפרטים אודות עסקאות אלה ראו סעיפים  7.21.2ו 8.2.1.1 -בחלק א' לדוח(.
לאור זאת הוחלט ,כי בכפוף לחתימה על הסדר החוב כאמור ,הבונוס יוענק למר אורן.
ג.

במסגרת ההתקשרות עם מר אורן ,הוסכם כי יוענקו לו אופציות ,הניתנות להמרה למניות  ,Kardan NVבשיעור 2%
מהונה המונפק והנפרע של  .Kardan NVבהתאם הוענקו למר אורן  2,282,135אופציות ,חלקן בהתאם לתנאי סעיף
 102לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,במסלול הוני .מחיר המימוש של האופציות נקבע לסך של  ₪ 6.136למניה.
מועדי הזכאות ותקופות המימוש של האופציות הינם כדלקמן 25% :מהאופציות ניתנות למימוש לאחר שנתיים מיום
 20בפברואר ) 2012שהינו המועד בו החל מר אורן לכהן בתפקידו בחברה - ,להלן בפסקה זו" :המועד הקובע"(25% .
נוספים בתום שלוש שנים מהמועד הקובע 25% ,נוספים בתום ארבע שנים מהמועד הקובע ו 25% -נוספים בתום חמש
שנים מהמועד הקובע .עוד הוסכם כי במקרה של סיום ההתקשרות לאחר תום השנה השנייה מהמועד הקובע ,יהיה
זכאי מר אורן לכל כמות האופציות שהבשילה בהתאם לאמור לעיל וכן לחלק היחסי מתוך חבילת האופציות הבאה עד
למועד סיום ההתקשרות עימו .האופציות ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כאמור לעיל ועד לתום שש שנים
מהמועד הקובע ,היינו עד לחודש פברואר  .2018במקרה של סיום ההתקשרות לפני תום שש שנים כאמור ,יהיה מר
אורן זכאי לממש את האופציות במהלך תקופה של עד שנה ממועד סיום ההתקשרות .לפרטים נוספים בקשר עם תנאי
האופציות שהוענקו למר אורן ראה דוח הצעה פרטית שפרסמה קרדן  NVביום  29בנובמבר  2012ודיווח מתקן לו
מיום  21בינואר  ,2013מס' אסמכתא  296721-01-2012ו ,019209-01-2013 -בהתאמה .בגין האופציות כאמור,
בשנת  2014רשמה קרדן  NVבספריה הפרשה בסך של כ 179-אלפי אירו בגין הקצאת כתבי האופציה כאמור.
יצוין ,כי כאמור ,מחיר המימוש של האופציות נקבע לסך של  ₪ 6.136למניה ואילו מחיר מניית קרדן  NVבבורסה נכון
ליום  23במרס  2015הינו  1.32ש"ח למניה ולפיכך מצויות האופציות "מחוץ לכסף".

ד .בהתאם להסכמי ההתקשרות עם מר סער ברכה )להלן בפסקה זו" :ההסכמים"( מחודש פברואר  2012ומחודש אפריל
 ,2012החל מיום  1בספטמבר ) 2011בפסקה זו" :המועד הקובע"( ,מכהן מר ברכה כחבר הדירקטוריון המנהל של
 ("TGI") Tahal Group International B.Vוכן מספק לה שירותי יעוץ וניהול באמצעות חברה זרה בבעלותו )להלן
בפסקה זו ובפסקאות )ה( ו) -ו(" :נותן השירותים"( ,בהיקף של חצי משרה.
כמו כן מכהן מר ברכה ,החל מהמועד הקובע כמנכ"ל תהל מהנדסים יועצים בע"מ )"תמי"( בהיקף של חצי משרה .בגין
תפקידו כמנכ"ל תמי ,זכאי מר ברכה ,בנוסף לשכר חודשי ,להטבות סוציאליות מקובלות ולתנאים נלווים נוספים,
לרבות טלפון נייד ורכב )בגילום מלא(.
בגין השירותים שמספק מר ברכה ל ,TGI -זכאי נותן השירותים לדמי ניהול ,כמפורט בטבלה לעיל .ההסכמים הינם
לתקופה בת  5שנים ,וניתן להאריכם לתקופות נוספות בנות  5שנים כל אחת .כל צד רשאי לסיים את ההסכמים בכל
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עת ,בהודעה מראש של שלושה חודשים )בהערה זו" :תקופת הודעה מוקדמת"( .בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת,
עם סיום ההתקשרות )אלא אם כן סיום ההתקשרות הינו ,"For Cause" :כהגדרת מונח זה בהסכמים( ,זכאי מר ברכה
גם למענק הסתגלות בגובה שכרו ודמי הניהול כאמור ,בגובה שלושה חודשים .לתקופה שהחל מיום  1בינואר 2015
ועד למועד הדוח ,זכאי לקבל מר ברכה בגין כהונתו כאמור ,סך של כ 95 -אלפי אירו )בגין שכר ונלוות ,לא כולל
הפרשות לבונוס ולתשלום מבוסס מניות(.
ה .נותן השירותים זכאי לבונוס שנתי בשיעור  2%מהרווח השנתי ,לפני מס ,של  ,TGIעל פי דוחותיה הכספיים המאוחדים
והמבוקרים .הבונוס כאמור ישולם לנותן השירותים תוך  30יום ממועד אישור הדוחות השנתיים של .TGI
ו.

בחודשים אוגוסט וספטמבר  2012הוענקו לברכה ולנותן השירותים 797 ,אופציות של ) TGIכמחציתן בהתאם
להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ במסלול הוני( ,אשר ניתנות למימוש למניות  ,TGIאשר מהוות כ –
 3%מהון המניות המונפק והנפרע של  .TGIהאופציות ניתנות למימוש במועדים הבאים :שליש מכמות האופציות בתום
תשעה חודשים מהמועד הקובע )"מועד הזכאות הראשון"( ,שליש כעבור שנה ממועד הזכאות הראשון ושליש כעבור
שנתיים ממועד הזכאות הראשון )"מועד הזכאות השלישי"( .מר ברכה רשאי לממש את האופציות החל ממועד
הבשלתן ועד ליום  31בדצמבר  .2017בהתקיים אירועים מסוימים ,תואץ תקופת ההבשלה של האופציות .מחיר
המימוש של כל אופציה הינו  4,317אירו .מר ברכה יהיה זכאי לבחור בין שתי דרכים למימוש האופציות) :א( קבלת
מלוא כמות המניות הנובעות ממימוש האופציות ,כנגד תשלום מחיר המימוש במלואו )ב( קבלת מניות בשווי מרכיב
ההטבה בלבד ,בתוספת ערכן הנקוב של המניות ,כנגד תשלום הערך הנקוב של המניות שיוקצו לו ) Cashless
 .(Exerciseאם מועד סיום ההתקשרות בין הצדדים יחול לאחר מועד הזכאות הראשון ולפני מועד הזכאות השלישי,
יהיה מר ברכה זכאי לממש את כל האופציות אשר במועד סיום ההתקשרות בין הצדדים ,הגיע מועד הזכאות שלהן וכן
חלק יחסי מתוך המנה הבאה של האופציות ,בהתאם לחלק היחסי שיעבור ממועד הזכאות האחרון שחל לפני מועד
סיום ההתקשרות ועד למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים .במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים כאמור ,יהיה
מר ברכה זכאי לממש את האופציות במהלך תקופה של עד שנה ממועד סיום ההתקשרות .כמו כן ,במהלך תקופה של
שנה ממועד סיום ההתקשרות וכל עוד לא הונפקו מניות  TGIלציבור ,תעמוד לברכה זכות להמיר את המניות שיקבל
כתוצאה ממימוש האופציות במניות של קרדן  ,NVבתנאים שנקבעו בהסכם .בשנת  2014רשמה  TGIבספריה הפרשה
בסך של כ 61-אלפי אירו בגין הענקת האופציות כאמור .בנוסף ,סוכם עם מר ברכה על הענקת אופציות נוספות בשיעור
של  %2מהון המניות המונפק והנפרע של  .TGIהאופציות ניתנות למימוש במנגנון דומה לאופציות הקיימות %25 ,בכל
פעם ,כאשר מועד ההבשלה מתחיל ביום  1ביוני  .2014האופציות ניתנות למימוש עד ליום  31במאי  .2020האופציות
טרם הוענקו בפועל וטרם אושרו על ידי כל האורגנים הרלבנטיים.

ז.

בהתאם להסכמי התקשרות שנחתמו עם מר ארז אפלרוט )"אפלרוט"( ביום  16ביוני  2006וביום  30באפריל 2007
ואשר הוארכו מעת לעת )להלן בפסקה זו" :הסכמי ההעסקה"( ,מכהן מר אפלרוט כמנכ"ל קרדן לנד סין ,כנציג
הקבוצה בסין וכן כחבר הדירקטוריון המנהל של  .KWIGבגין תפקידו כמנכ"ל קרדן לנד סין ,זכאי מר אפלרוט,
בנוסף לשכר חודשי ,להטבות סוציאליות מקובלות ולתנאים נלווים נוספים ,לרבות טלפון נייד ורכב )בגילום מלא(.
בהתאם להסכמי ההעסקה ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ,בהודעה מראש של  6חודשים לצד
השני .לתקופה שהחל מיום  1בינואר  2015ועד למועד הדוח ,זכאי לקבל מר אפלרוט בגין כהונתו כאמור ,סך של כ-
 106.5אלפי אירו )בגין שכר ונלוות ,אינו כולל הפרשות לבונוס ולתשלום מבוסס מניות( .יצויין ,כי ביום  1באפריל
 ,2015יסיים מר אפלרוט את כהונתו כאמור .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  6במרס ,2015
אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו  ,045301-01-2015הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

ח .בהתאם להסכם העסקתו בקרדן לנד סין ,זכאי מר אפלרוט לבונוס שייקבע על בסיס תרומתו להצלחת קרדן לנד סין
והשגת יעדיה העסקיים .בשנת הדיווח ,לא הוענק בונוס כאמור.
ט .בחודש אוקטובר  2012הוענקו למר אפלרוט  1,000אופציות ,הניתנות להמרה למניות קרדן לנד סין ,אשר תהוונה,
לאחר מימושן  2%מהונה המונפק והנפרע של קרדן לנד סין .בהתאם לתנאי האופציות ,נקבע כי מחיר המימוש של
האופציות יהיה החלק היחסי ,בהתאם לחלק שתהוונה המניות שינבעו מהמרת האופציות ,מתוך כל השקעה שהשקיעו
בעלי המניות בקרדן לנד סין ,בדרך של השקעה בהון ו/או העמדת הלוואות בעלים ו/או העמדת ערבויות ,בתוספת
ריבית שנתית בשיעור של ליבור  3% +ממועד ביצוע כל השקעה ועד למועד המימוש.
במקרה בו ההשקעה בוצעה בדרך של הלוואות בעלים ,תהא החברה רשאית אף לדרוש ממר אפלרוט ,כי יעמיד את
חלקו בדרך של העמדת הלוואת בעלים .במועד הענקתן ,שווין ההוגן של האופציות כאמור הינו  2,826אלפי אירו.
נכון ליום  1בינואר  ,2013כל האופציות הבשילו.
בחודש ינואר  2013נחתם בין מר אפלרוט לבין קרדן לנד סין הסכם ,לפיו כל האופציות שהוענקו לו כאמור ,יבוטלו,
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לשיעורין ,בשלושה מועדים ,בתמורה לתשלום מזומן 3/1 .מכמות האופציות בוטלו ביום  30ביוני  ,2013ו 3/1 -מכמות
האופציות בוטלו ביום  30ביוני  .2014בתמורה ל 3/2 -הראשונים של האופציות שבוטלו ,שולם למר אפלרוט ,סך
במזומן של כ 9.6 -מליון יואן )כ  1.3 -מליון אירו( .ה 3/1 -האחרון של האופציות יבוטל ביום  31במרץ  ,2015בתמורה
לסכום שיקבע על בסיס השווי ההוגן של חברת קרדן לנד סין .לפרטים נוספים ,ראה ביאור  19לדוחות הכספיים
המצורפים כחלק ב' לדוח זה.
י.

בחודש דצמבר  2010הוענקו למר אפלרוט אופציות ,הניתנות להמרה למניות  ,KWIGאשר תהוונה ,לאחר מימשן1% ,
מהונה המונפק והנפרע של  .KWIGבהתאם לתנאי האופציות ,מחיר המימוש של האופציות יהיה החלק היחסי,
בהתאם לחלק שיהוו המניות שינבעו מהמרת האופציות ,מתוך כל השקעה שהשקיעו בחברה בעלי מניותיה ,בדרך של
השקעה בהון ו/או העמדת הלוואות בעלים ו/או העמדת ערבויות ו/או בדרך אחרת כלשהי ,בתוספת ריבית שנתית
בשיעור של ליבור  3% +ממועד ביצוע כל השקעה ועד למועד המימוש .במקרה בו ההשקעה בוצעה בדרך של הלוואות
בעלים ,תהא החברה רשאית לדרוש גם ממר אפלרוט ,כי יעמיד את חלקו בדרך של העמדת הלוואת בעלים.
נכון למועד הדוח ,כל האופציות הבשילו.מאז הקצאת האופציות ,הוארך מועד המימוש שלהן ונכון ליום  31בדצמבר
 ,2013הן ניתנו למימוש עד לחודש אפריל  .2015בחודש דצמבר  ,2014במסגרת העסקה למכירת מניות  ,KWIGהודיע
מר אפלרוט על הסכמתו לביטול האופציות בתמורה לתשלום שווי ההטבה בגין אופציות אלה .בהתאם ,נזקפה הוצאה
בסך של כ 69 -אלפי אירו .סך ההטבה ,בגובה של  392אלפי דולר שולמה למר אפלרוט בחודש מרץ  2015עם קבלת
התמורה ממכירת מניות  KWIGכאמור.

יא .בהתאם להסכם העסקתו של מר אלון שלנק מחודש יולי  ,2011מכהן שלנק כיועץ בכיר בחברה בת בבעלות מלאה של
") GTC Holdingהחברה הבת"( וזאת החל מיום  1בינואר  .2011החברה הבת מספקת שירותי יעוץ ,באמצעות מר
שלנק ,ל –  KWIGוקרדן לנד סין .בנוסף לשכר חודשי ,זכאי מר שלנק להטבות סוציאליות מקובלות ולתנאים נלווים
נוספים לרבות טלפון נייד ורכב )בגילום מלא( .ההסכם ניתן לסיום באמצעות הודעה בכתב לצד השני ,שלושה חודשים
מראש .לתקופה שהחל מיום  1בינואר  2015ועד למועד הדוח ,זכאי מר שלנק לקבל מהחברה הבת ,בגין כהונתו
כאמור ,סך של כ 84.3 -אלפי אירו )בגין שכר ונלוות ,אינו כולל הפרשה לבונוס ולתשלום מבוסס מניות( .יצויין ,כי החל
מיום  1באפריל  ,2015יסיים מר שנלק כהונתו כאמור .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 6
במרס  ,2015אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו  ,045304-01-2015הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.
יב .בהסכם נקבע ,כי החברה הבת תעניק למר שלנק בונוס שנתי לפי שיקול דעתה ועל פי הצלחת החברה הבת בהשגת
יעדיה העסקיים וכן בהתאם להערכה של דירקטוריון החברה הבת בדבר תרומת שלנק להצלחתה ,אך בכל מקרה
הבונוס השנתי לא יפחת מסך של  170,600ש"ח ברוטו לשנה.
יג .במסגרת ההתקשרות עם מר שלנק כדירקטור בקרדן לנד סין וכדירקטור ב ,KWIG -בחודש דצמבר  2011הוענקו לו
 2,637אופציות בקרדן לנד סין ו 1,021 -אופציות ב ,KWIG -הניתנות למימוש למניות קרדן לנד סין ו,KWIG -
בהתאמה ,אשר מהוות  5%מהונה המונפק והנפרע של קרדן לנד סין ו 2%-מהון המניות של  .KWIGבמועד הענקת
האופציות כאמור ,כל כמות האופציות הבשילה ולפיכך בוצעה הההפרשה בספרי קרדן לנד סין ובספרי  KWIGבמועד
הענקתן .בהתאם לתוכניות האופציות בשתי החברות כאמור ,היה מר שלנק זכאי לממש את האופציות עד לתום 7
שנים ממועד חתימת הסכמי האופציות ,היינו עד לחודש יוני  ,2018ובמקרה של סיום ההתקשרות עם קרדן לנד סין ו-
 ,KWIGעד שנה ממועד סיום ההתקשרות .בהתאם לתנאי תוכניות האופציות ,מחיר המימוש של האופציות יהיה
החלק היחסי ,בהתאם לחלק שתהוונה המניות שינבעו מהמרת האופציות ,מתוך כל השקעה שהשקיעו בחברה בעלי
מניותיהן של קרדן לנד סין ו ,KWIG-לפי העניין ,בדרך של השקעה בהון ,כשסכום זה מתורגם לאירו .מר שלנק יהיה
זכאי לממש את האופציות ,בדרך של קבלת מניות בשווי מרכיב ההטבה בלבד ).(Cashless Exercise
במועד הענקתן ,הסתכם שווין ההוגן של האופציות בקרדן לנד ל 4,680 -אלפי אירו וב KWIG -ל 687 -אלפי אירו.
האופציות הוענקו לשלנק כעובד החברה הבת ,בהתאם לסעיף  102לפקדות מס הכנסה )נוסח חדש( במסלול ההוני .בד
בבד עם חתימת ההסכמים להענקת האופציות בחברות האמורות ,נחתמו בין החברה לבין מר שלנק הסכמי אופציות
מכר ,לפיהם רשאי שלנק לחייב את החברה לרכוש את מניות קרדן לנד סין ומניות  KWIGשיוחזקו על ידו ,תמורת
מזומן או מניות של החברה וזאת לפי בחירת החברה.
במהלך בחודש פברואר  ,2014חתמה קרדן לנד סין על הסכם עם מר שלנק ,לפיו יממש מר שלנק את האופציות למניות
שלו בחלקים שווים בחודשים פברואר ,יוני ודצמבר  2014ובמקביל תרכוש קרדן לנד סין ממר שלנק את המניות
שינבעו מהמימוש .בהסכם נקבע מחיר קבוע עבור  %66מהאופציות .בנוסף ,הוסכם כי עבור השליש הנותר תקבע
התמורה בהסכמה או על ידי מעריך שווי חיצוני .בחודש פברואר  2014מימש מר שלנק שליש מהאופציות שהוענקו לו
במסגרת ההתקשרות עימו ,המהוות כ 1.7% -מהונה המונפק של קרדן לנד סין ובחודש דצמבר  2014שליש נוסף
מהאופציות .בהתאם להסכם האמור עם קרדן לנד סין מחודש פברואר  ,2014בסמוך למועד מימושן ,רכשה קרדן לנד
סין ממר שלנק את המניות האמורות ,בתמורה לסך של כ –  6.7מליוני אירו ,כך שלמועד דוח זה מר שלנק אינו מחזיק
במניות של קרדן לנד סין .לאחר תאריך המאזן הודיע מר שלנק על מימוש ה 3/1 -האחרון .הסכום שישולם ע"י קרדן
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לנד סין ,עבור מניות קרדן לנד שהתקבלו בגין מימוש ה –  3/1האחרון של האופציות טרם נקבע .לפרטים נוספים ,ראה
ביאור  19לדוחות הכספיים המצורפים כחלק ב' לדוח זה .כמו כן ,לאור עסקת המכירה של חברת  ,KWIGמימש מר
שלנק את מלוא האופציות שהוענקו לו למניות של  ,KWIGכנד תשלום מחיר מימוש בסך של כ 1-מליון דולר .בסמוך
למועד מימושן ,רכשה  Tahal Group Assets B.Vממר שלנק את המניות האמורות ,בתמורה לתשלום בסך של כ -
 2מליון דולר ,המשקף את מחיר המכירה של חברת  .KWIGלפרטים נוספים ,ראה ביאור  19לדוחות הכספיים
המצורפים כחלק ב' לדוח זה.
יד .בהתאם להסכם העסקה בין מר אריאל חסון )"חסון"( לבין  ,TBIFחברה פרטית בבעלות מלאה של קרדן ) NVבעקיפין(,
מכהן מר חסון כחבר הדירקטוריון המנהל של  .TBIFבנוסף לשכר חודשי ,זכאי מר חסון להטבות סוציאליות ולתנאים
נלווים כמקובל ,לרבות טלפון נייד ,רכב וכן זכאי לתשלום שכ"ד ושכר לימוד בשל  Relocationשביצע .הסכם
ההעסקה הינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר  .2015בהתאם להסכם ההעסקה בין מר חסון ל ,TBIF -במקרה ומר חסון
יהיה מעוניין לסיים את תקופת העסקתו ,מיוזמתו ,יודיע ל TBIF-בהודעה בת  60ימים מראש ובמידה וסיום ההעסקה
נעשה ביוזמת  ,TBIFתינתן למר חסון הודעה מראש בת  120ימים.
בנוסף ,מכהן מר חסון כמנכ"ל  TBIFומעניק לה שירותי ניהול באמצעות חברה בבעלותו המלאה ,בהיקף של כ60% -
משרה .כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם מתן השירותים בכל עת ,מבלי שנדרש לפרט את הסיבה לסיום
ההסכם ,אולם בהעדר סיבה לסיום הסכם מתן השירותים ,תינתן הודעה מראש בת  90ימים .לתקופה שהחל מיום 1
בינואר  2015ועד למועד הדוח ,זכאי לקבל מר חסון בגין כהונתו כאמור ,סך של כ 93.4 -אלפי אירו )שכר ונלוות בלבד,
לא כולל הפרשות לבונוס ולתשלום מבוסס מניות(.
טו .בהתאם להסכם העסקתו ,זכאי מר חסון לבונוס שייקבע לפי השגת יעדים עסקיים.
טז .בחודש מרס  2012נחתם הסכם בין מר חסון וחברה פרטית בבעלותו המלאה ,ל ,TBIF -לפיו הוענקו למר חסון מרכיבי
התגמול הבאים] :א[ אופציות פאנטום ב TBI BANK-בהיקף של כ 4% -מהון המניות של  .TBI BANKהאופציות ניתנות
למימוש בארבע מנות שוות החל מיום  30ביוני  2012ועד ליום  30ביוני  .2015המימוש יהיה לפי שווי שיקבע במועד
המימוש כנגזרת ממכפילי רווח וממכפילי הון מקובלים של חברות בנקאיות הנסחרות באזור באותו המועד;
]ב[ אופציות בפעילות הלא בנקאית של  :TBIFליסינג תפעולי באוקראינה ,ובפעילויות בבולגריה שאינן תחת TBI
 ,Bankבהיקף של כ 4%-מהחזקותיה של  TBIFבפעילויות אלו .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות שוות החל מיום
 30ביוני  2012ועד ליום  30ביוני  ;2015לפרטים נוספים בדבר האופציות האמורות ,לרבות בדבר מחיר המימוש של
האופציות השונות ראה ביאור מס'  19לדוחות הכספיים .יצוין ,כי מר חסון זכאי לקבל רכיבי תגמול נוספים בגין קרות
אירועים ספציפיים ,המוגדרים בהסכם התגמול האמור .יצוין כי לאור השלמת מכירתה של חברת  TBI Creditיקבל
מר חסון ,בהתאם להסכם ,את מלוא שווי ההטבה בגין אופציות אלה ,בסך של  250אלפי אירו.
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.8.2

שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר ב -קרדן  ,NVשאינם נמנים בסעיף א' לעיל:
פרטי מקבלי התגמולים

שם

עינת
)א(

תפקיד

תגמולים בעבור שירותים

היקף
משרה

עלות
שכר

שיעור
החזקה
בהון
ובתאגיד

)אלפי
אירו(

מענק
)אלפי
אירו(

תשלום
מבוסס
מניות
)אלפי
אירו(

סה"כ

דמי
ניהול
)אלפי
אירו(

תגמולים
אחרים
אחר

הלוואות

סה"כ
)לא כולל
)כולל תשלום תשלום
מבוסס
מבוסס
מניות(
מניות(
)אלפי
)אלפי אירו(
אירו(

עוז-גאבר סמנכ"ל כספים קרדן 100%
NV

0.02%

218

-

) 2ב (

-

-

-

220

218

סמנכ"ל פיתוח עסקי 100%
קרדן NV

0.00%

254

-

-

-

-

-

254

254

גיא אליאס )ג(

הערות לטבלה:
א .גב' עינת עוז -גאבר מכהנת כסמנכ"ל הכספים בקרדן  .NVבגין תפקידה כאמור ,זכאית גב' עוז-גאבר ,בנוסף לשכר חודשי ,להטבות סוציאליות מקובלות ולתנאים נלווים כמקובל
בחברה.
ב .ביום  15במרס  2013העבירה החברה לגב' עוז-גאבר  24,656מניות רגילות בנות  0.2אירו ע.נ .של החברה ,ללא תמורה ,בהתאם לתוכנית תגמול במניות אשר אומצה בחברה,ואושרה
הענקתן על ידי האסיפה הכללית של החברה מיום  31במאי  .2012בהתאם לתנאי תוכנית מניות ,המניות כאמור היו חסומות בכל שנת הדיווח ועד ליום  1בינואר  .2014בשנת 2013
רשמה קרדן  NVבספריה הוצאה בסך של כ 6-אלפי אירו בגין העברת המניות כאמור .לפרטים בדבר תוכנית המניות ,ראה סעיף  10.2.2.1לחלק א' לדו"ח וכן ראה דיווח מיידי
שפרסמה החברה ביום  11במרס  ,2013אשר מספר האסמתכא לפרסומו הינו.001936-01-2013 :
בנוסף ,ביום  21בינואר  ,2014הקצתה החברה לגב' עוז-גאבר  100,000אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ,ללא תמורה ובהתאם לתנאי תוכנית האופציות
למנהלים בחברה .מחיר המימוש הבסיסי של כל אופציה נקבע לסך של  1.298אירו ) 6.136ש"ח( ,בכפוף להתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד ,מניות הטבה
13

וכדומה .האופציות תהיינה ניתנות למימוש בארבע מנות שוות ,הראשונה שבהן בתום שנתיים ממועד הענקה
ולאחר מכן בכל שנה עד לתום שש שנים ממועד הענקה ,היינו עד ליום  1ביוני ") 2018תקופת המימוש"( ובמקרה
של סיום ההתקשרות בין הגב' עוז גאבר לחברה ,בתוך  30ימים ממועד סיום ההתקשרות .לפרטים בדבר תוכנית
האופציות למנהלים ,ראה סעיף  10.2.2.2לחלק א' לדוח וכן ראה דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 26
בנובמבר  ,2013אשר מס' האסמכתא לפרסומו הינו 203100-01-2013 :וכן דוחות מתקנים מיום  12בדצמבר
 2013ומיום  21בינואר  ,2014אשר מס' האסמכתא לפרסומם הינם 095926-01-2013 :ו,020665-01-2014 -
בהתאמה .בשנת  2014רשמה קרדן  NVבספריה הפרשה בסך של כ 2-אלפי אירו בגין האופציות כאמור.
ג.

מר גיא אליאס מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה ,בגין תפקידו כאמור ,זכאי מר אליאס ,בנוסף לשכר חודשי,
להטבות סוציאליות מקובלות ולתנאים נלווים כמקובל בחברה.
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.8.3

תגמולים שהוענקו לבעלי העניין ב -קרדן NV
להלן פירוט בדבר התגמולים ששולמו בשנת הדיווח על ידי קרדן  NVלבעלי העניין ב -קרדן :NV
פרטי מקבלי התגמולים

תגמולים בעבור שירותים

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור החזקה
בהון ובתאגיד

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

שכר

סה"כ
)כולל
תשלום
מבוסס
מניות(

דמי יעוץ
אחר

)אלפי אירו(
פיטר שלדון

יו"ר דירקטוריון החברה

-

-

-

-

-

-

43

-

43

אלברט מאי

דירקטור בחברה

-

-

-

-

-

-

36

-

36

אבי שנור*

דירקטור בחברה

-

17.73%

-

-

-

-

26

-

26

מקס י .חרון

דירקטור בחברה

-

-

-

-

-

-

31

-

31

יוסף גרינפלד*

דירקטור בחברה

-

19.23%

-

-

-

-

26

-

26

איתן רכטר*

דירקטור בחברה

-

3.67%

-

-

-

-

26

-

26

מחלינה מריה
סייסנסטרה

דירקטורית בחברה

-

-

-

-

-

-

30

-

30

קורנליס הנדריק
ואן דן בוס

דירקטור בחברה

-

-

-

-

-

-

32

-

32

* ה"ה אבי שנור ,יוסף גרינפלד ואיתן רכטר הינם בעלי השליטה בחברה ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח  .1970לפרטים נוספים ,ראה סעיף  9לחלק זה.
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.9

תקנה 21א :בעלי השליטה בחברה.
בעלי השליטה בקרדן  NVהינם ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור , ,ואיתן רכטר המחזיקים בכ 17.73% ,19.23% -ו-
 3.67%מהון המניות של קרדן  NVובכ  %19.42 ,%17.91ו %3.70 -מזכויות ההצבעה בה ,בהתאמה .בין ה"ה
גרינפלד ,שנור ורכטר קיים הסכם בקשר עם החזקותיהם במניות קרדן  NVולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים
ביחד" כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך .לפרטים בדבר הסכמים בין בעלי העניין בקרדן  NVבכל הנוגע
לאחזקותיהם במניות קרדן  NVראה סעיף  12להלן.
בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  22במרס  ,2015אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו -01-2015
 ,057313הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה ,7לפרטים בדבר בקשה לפשיטת רגל ולכינוס נכסים שהוגשה נגד אחד
מבעלי השליטה בחברה ,על ידי תאגיד בנקאי ,.יצויין ,כי ביום  30במרץ  2015התקבלה בבית המשפט המחוזי
בתל אביב החלטה בעניין בקשת סעד בתיק זה ,למינוי מנהל מיוחד לחייב .למנהל המיוחד לא יוקנו סמכויות
למימוש נכסי החייב ומהות סמכויותיו תהיה קבלת מידע והשגחה על הנכסים בלבד.ראה דיווח מיידי שפרסמה
החברה ביום  22במרס  ,2015אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו  ,057313-01-2015הנכלל בדוח זה על דרך
ההפנייה.8

.10

תקנה  :22עסקאות עם בעלי השליטה בחברה

.10.1

עסקאות במסגרת סעיף  (4)270לחוק החברות ,התשנ"ט") 1999 -חוק החברות"(
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 .10.1.1לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר שנור כדירקטור בקרדן  NVותגמול שמקבל מר שנור ,מקרדן NV
ראה תקנה ) 21ג( )סעיף  8.3לעיל(.10
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מר גרינפלד ,מחזיק ,ישירות ב 849,000 -מניות של החברה ,המהוות כ %0.76 -מהון החברה וכ %0.77 -מזכויות ההצבעה בה .כמו כן ,מחזיק
מר גרינפלד בעקיפין ,באמצעות טלרומית אחזקות פיננסיות ) (1999בע"מ ,חברה בשליטתו של מר גרינפלד )"טלרומית אחזקות"(,
 20,644,927ממניות החברה ,המהוות כ %18.47 -מהון החברה וכ %18.65 -מזכויות ההצבעה בה .כל מניותיו של מר גרינפלד בחברה
)במישרין ובעקיפין( משועבדות 11,591,189 .ממניותיו של בעל השליטה בחברה משועבדות לבנק פועלים בע"מ ו 9,053,738 -ממניותיו
משועבדות לבנק לאומי לישראל בע"מ.
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מר גרינפלד ,מחזיק ,ישירות ב 849,000 -מניות של החברה ,המהוות כ %0.76 -מהון החברה וכ %0.77 -מזכויות ההצבעה בה .כמו כן ,מחזיק
מר גרינפלד בעקיפין ,באמצעות טלרומית אחזקות פיננסיות ) (1999בע"מ ,חברה בשליטתו של מר גרינפלד )"טלרומית יזמותאחזקות"(,
 20,644,927ממניות החברה ,המהוות כ %18.47 -מהון החברה וכ %18.65 -מזכויות ההצבעה בה .כל מניותיו של מר גרינפלד בחברה
)במישרין ובעקיפין( משועבדות 11,591,189 .ממניותיו של בעל השליטה בחברה משועבדות לבנק פועלים בע"מ ו 9,053,738 -ממניותיו
משועבדות לבנק לאומי לישראל בע"מ.
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קרדן  NVהינה חברה שהתאגדה בהולנד וככזו חוק החברות התשנ"ט ") 1999חוק החברות"( אינו חל עליה .העסקאות שצוינו במסגרת פרק
זה הינן עסקאות ,אשר מתאימות לסוג העסקאות המתוארות במסגרת סעיף  (4) 270לחוק החברות ,על אף שכאמור ,הסעיף האמור וסעיפים
נוספים בחוק החברות הקובעים את אופן האישור של העסקאות הנכנסות לגדרו ,אינם חלים על קרדן  .NVיצוין ,כי קרדן  NVאימצה ,במסגרת
תקנונה ,הוראות דומות )אך לא זהות( להוראות חוק החברות בקשר עם אופן האישור של עסקאות עם בעלי שליטה.
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תשלום התגמול למר שנור ,אושר במסגרת האסיפה הכללית של החברה שהתכנסה ביום  31במאי  ,2012לאחר אישור התשלום על ידי
הדירקטוריון המנהל והדירקטוריון המפקח של החברה ברוב רגיל ,כנדרש בהתאם לתקנון החברה ,בנוסחו באותו מועד .האישור באסיפה
הכללית התקבל ברוב רגיל בהתאם להוראות תקנון קרדן  NVומאחר והשכר המשולם לו כדירקטור אינו עולה על הגמול הנמוך ביותר
המשולם לדירקטור אחר בקרדן  .NVבמצב זה ,בהתאם להקלה )פטור( הקיימת בתקנון קרדן  ,NVאין צורך לאשר את התשלום ברוב מיוחד
באסיפה הכללית ,אלא ניתן לאשרו באסיפה הכללית של קרדן  ,NVברוב רגיל .בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות הינם מר שנור
שהינו צד להתקשרות וכן ה"ה גרינפלד ורכטר מאחר שהם צד להסכם בעלי המניות בקרדן  , NVאשר גם מר שנור הוא צד לו.
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 .10.1.2ביום  6בפברואר  2013אישרה האסיפה הכללית של קרדן  ,NVאת מינויים של ה"ה יוסף גרינפלד
ואיתן רכטר ,מבעלי השליטה בחברה ,כדירקטורים בדירקטוריון קרדן  .NVכמו כן ,אישרה האסיפה
הכללית האמורה ,תשלום תגמול שנתי בסך של  26אלפי אירו לכל אחד מה"ה יוסף גרינפלד ואיתן
רכטר בגין כהונתם כחברי דירקטוריון קרדן  11.NVלפרטים בדבר התגמול שזכאים ה"ה גרינפלד
ורכטר לקבל בגין התקופה שממועד מינוים ועד למועד הדו"ח ,ראה תקנה ) 21ג( )סעיף  8.3לעיל(.
 .10.1.3קרדן  NVוקרדן ישראל בע"מ ,חברה המצויה בבעלות בעלי השליטה בקרדן ") NVקרדן ישראל"(,
התקשרו בחודש מאי  2005בהסכם ,לפיו מעמידה קרדן ישראל לקרדן  NVשירותים ,באופן ובהיקף,
כפי שמתבקש ויתבקש על-ידי קרדן  ,NVאשר כוללים ויכללו ,בין היתר :שירותי ייעוץ משפטי
ושירותים משפטיים; שירותים שוטפים וטיפול חשבונאי בקשר לניהול חשבונות הבנק של קרדן NV
המנוהלים בבנקים בישראל וטיפול בתשלומים לספקים בישראל; קשר עם גופים פיננסיים ועם שוק
ההון בישראל ,לרבות הכנת והצגת מצגות על פעילות קרדן  NVלאנליסטים ולגורמים שונים בשוק
ההון והבנקאות בישראל ,הכנת דיווחים אינפורמטיביים וקיום קשר שוטף עם שוק ההון בישראל;
קשרים וייצוג מול כלי התקשורת בישראל ועוד .בתמורה לשירותים שמספקת החברה כאמור,
מקבלת החברה מקרדן  NVדמי ייעוץ )"דמי הייעוץ"( כמפורט להלן .כמו כן ,בהתאם להסכם
השירותים ,ככל שקרדן ישראל תספק לקרדן  NVשירותי ייעוץ וסיוע בכל הנוגע לגיוס הון עצמי ו/או
חוב בישראל ,על כל היבטיו )לרבות קשר עם חתמים ,שירותי  Investment Bankingוייזום בקשר
לגיוסי הון ועוד( ,תהיה קרדן ישראל זכאית ,בגין שירותים אלו לתשלום עמלת גיוס )"עמלת
הגיוס"( ,בשיעור של  %0.25מהסכום הכולל שיגויס )נטו( ,לרבות כל סכום שיגויס למימון מחדש )אך
למעט גיוס הון מבנקים ו/או מוסדות פיננסיים(.
כל השירותים כמפורט לעיל ניתנים בהתאם להנחיות המתקבלות מפעם לפעם מאת קרדן  NVולקרדן
ישראל אין כל סמכות לבצע פעולות או לקבל החלטות בהתאם להסכם זה ללא קבלת אישור מוקדם
ממנה.
ממועד ההתקשרות המקורי בחודש מאי  ,2005הסכם השירותים אושר ועודכן מספר פעמים ,כאשר
התיקונים העיקריים שנערכו בו כללו שינוי היקף השירותים ועדכון התשלום בגינם ,בהתאמה.
לאחרונה תוקן הסכם השירותים ביום  30במאי  .122013במסגרת התיקון האחרון אושר ,כי לאור
צמצום שחל בהיקף השירותים הניתנים ע"י קרדן ישראל על פי הסכם השירותים ,הרי שהחל מיום 1
ביוני  ,2013דמי הייעוץ המשולמים בגין השירותים יופחתו ויעמדו על סך של  2,250אלפי ש"ח לשנה,
היינו  562.5אלפי ש"ח לרבעון .דמי הייעוץ צמודים למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל  ,2013אשר
פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש מאי  .2013כמו כן ,באותו מועד ,החליטו
הצדדים להאריך את תוקף הסכם השירותים בשלוש שנים ,החל מיום  13ביוני .2013
במועד ההתקשרות )לרבות במועד אישור התיקונים להסכם השירותים( ,העריכה החברה ,כי דמי
השירותים המשולמים על ידי קרדן  NVלקרדן ישראל מבטאים בקירוב את עלות השירותים הניתנים
על ידי קרדן ישראל ,במהלך שנת פעילות רגילה .עוד נקבע כחלק מאישור הסכם השירותים ,כי אחת
לשנה ,תבחן ועדת הביקורת של החברה ,את היחס בין היקף השירותים הניתנים על פי הסכם
השירותים לבין התמורה המשולמת בגינם.
לאור צמצום נוסף בהיקף השירותים הניתנים על ידי קרדן ישראל על פי הסכם השירותים ,הסכימו
הצדדים על תיקון נוסף בהסכם השירותים לפיו יופחתו דמי הייעוץ ,החל מיום  1במרץ  ,2015לסך

11

תשלום התגמול השנתי לה"ה גרינפלד ורכטר אושר כאמור על ידי האסיפה הכללית של קרדן  ,NVברוב רגיל ,זאת מאחר והתגמול השנתי
שאושר להם כדירקטורים אינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בקרדן  .NVבמצב זה ,בהתאם להקלה )פטור( הקיימת
בתקנון קרדן  ,NVאין צורך לאשר את התשלום ברוב מיוחד באסיפה הכללית ,אלא יש לאשרו בדירקטוריון ברוב מיוחד ובאסיפה הכללית של
קרדן  ,NVברוב רגיל .בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות הינם ה"ה גרינפלד ורכטר שהינם צד להתקשרות וכן מר שנור מאחר
שהוא צד להסכם בעלי המניות בקרדן  , NVאשר גם ה"ה גרינפלד ורכטר הם צד לו.
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תיקון והארכת הסכם השירותים כמתואר לעיל ,אושר על ידי האסיפה הכללית של קרדן  NVברוב מיוחד ,ביום  30במאי  ,2013לאחר קבלת
אישור דירקטוריון קרדן  NVמיום  17באפריל .2013
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של  950אלפי ש"ח לשנה היינו  237.5אלפי ש"ח לרבעון )חלף סך של  562.5אלפי ש"ח לרבעון( .כמו
כן ,החליטו הצדדים להאריך את תוקף הסכם השירותים בשלוש שנים ממועד כניסת התיקון האמור
13
לתוקף.
בגין השירותים כאמור שסיפקה קרדן ישראל לקרדן  NVבשנת הדיווח שילמה קרדן  NVלקרדן
ישראל סך של כ 467 -אלפי אירו .בגין השירותים שסיפקה קרדן ישראל לקרדן  NVברבעון הראשון
לשנת  ,2015שילמה קרדן  NVכ 96 -אלפי אירו.
.10.1.4

ביום  1בנובמבר  2007התקשרו ) TBIFחברה בשליטתה של קרדן  NVוקרדן רכב בע"מ )"קרדן
רכב"( ,חברה המוחזקת על ידי קרדן ישראל ,לצורך הפעלת מיזם לרכישת פעילות ליסינג והשכרת
רכב לזמן קצר במזרח אירופה תחת המותג אוויס )להלן" :המיזם"( .14במסגרת המיזם ,במועד
האמור ,התקשרו קרדן רכב ו TBIF-בהסכם עם צד ג' ,לרכישת הבעלות והשליטה בחברה קפריסאית
בשם  TBIF DAN Leasing Limitedתמורת סך של  10מיליון אירו )"החברה הקפריסאית"( .נכון
למועד הדוח ,מחזיקה  TBIFבכ 66%-ממניות החברה הקפריסאית ואילו קרדן רכב מחזיקה ב34% -
ממניות החברה הקפריסאית .החברה הקפריסאית הנה בעלת  100%מהבעלות והשליטה בחברה
בעלת זיכיון אוויס להשכרת רכב לזמן קצר ולליסינג תפעולי באוקראינה )להלן" :אוויס אוקראינה"(.
יצוין ,כי קרדן רכב ו TBIF-העמידו הלוואות לאוויס אוקראינה ,כל אחת פרו ראטה לחלקה באוויס
אוקראינה ,כאשר נכון ליום  31בדצמבר  ,2014סכום ההלוואות שהעמידה  ,TBIFלרבות ריבית
והפרשי שער ,הינו כ 6 -מיליון אירו.

.10.1.5

בחודש פברואר  ,2010התקשרה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ,חברה בת המוחזקת בשיעור של כ-
 75.51%על ידי קרדן ישראל )"קרדן נדל"ן"( עם תכנון המים לישראל בע"מ )"תהל"( ,15חברה
המוחזקת בעקיפין בבעלות מלאה של קרדן  NVבהסכם קומבינציית תמורות )להלן" :הסכם
התמורות"( ,לפיו תהל תמכור לקרדן נדל"ן את כל זכויותיה במקרקעין וברחוב אבן גבירול בתל
אביב ,עליהם בנוי בנין אשר שימש בעבר כמשרדי תהל )"המקרקעין"( .הסכם התמורות הותנה
בהתקיימותם של תנאים מתלים שונים עד למועדים שנקבעו בהסכם התמורות.

13

תיקון והארכת הסכם השירותים כמתואר לעיל ,אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של קרדן ישראל ,ביום  25בפברואר  2015והינו
כפוף לאישור האסיפה הכללית של קרדן ישראל )אשר צפויה להתקיים בחודש אפריל  (2015ולאישור האורגנים המוסמכים בקרדן  ,NVקרי:
אישור הדירקטוריון של קרדן  ,NVברוב מיוחד ,כנדרש בהתאם לתקנון קרדן  NVואישור האסיפה הכללית של קרדן  NVברוב מיוחד ,בהתאם
לתקנון קרדן  .NVהנושא אמור להיות מובא לאישור האסיפה הכללית השנתית הרגילה של החברה ,אשר צפויה להתכנס בחודש מאי .2015
בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות המתוארת בסעיף זה לעיל הינם ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור ואיתן רכטר מאחר והינם בעלי
השליטה בקרדן יזמות ) (2011בע"מ ,בעלת השליטה בקרדן ישראל .יצוין ,כי לה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר עניין אישי גם מכח כהונתם
כדירקטורים הן בחברה והן בקרדן ישראל.
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במועד המקורי בו נערכה העסקה )נובמבר  (2007הייתה  TBIFחברה בשליטת קרדן  NVואילו קרדן רכב הייתה חברה המוחזקת על ידי קרדן
 .NVלפיכך ,במועד האמור ,לא היוותה העסקה האמורה ,עסקה שלבעלי השליטה בקרדן  NVיש עניין בה ועל כן לא חייבה קבלת אישורים
מיוחדים מנקודת מבטה של קרדן  .NVהחל מחודש אוקטובר  2011ונכון למועד הדוח קרדן  NVאינה מחזיקה יותר בעקיפין בקרדן רכב אלא
קרדן  NVהינה חברה אחות של קרדן ישראל )המחזיקה בעקיפין בקרדן רכב( ,אשר בעלי השליטה בה זהים )ה"ה :יוסף גרינפלד ,איתן רכטר
ואבנר שנור( .מאחר שכך ,כל פעולה או עסקה שמבצעת  TBIFהקשורה לאוויס אוקראינה מהווה ,מנקודת מבטה של קרדן  ,NVעסקה שלבעלי
השליטה של קרדן  NVיש עניין בה )לאור החזקתם העקיפה בקרדן רכב(.
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במועד ההתקשרות ,קרדן  NVהייתה בעלת השליטה בקרדן ישראל בקרדן נדל"ן ובתהל ולפיכך ההתקשרות בהסכם התמורות לא חייבה
אישורים מיוחדים מנקודת מבטה של קרדן  .NVהסכם התמורות אושר כעסקת בעלי שליטה לפי סעיף  (4)270לחוק החברות מנקודת מבטה
של קרדן ישראל ,במסגרת אסיפה כללית של קרדן ישראל שהתכנסה ביום  8באפריל  ,2010לאחר שהתקבל קודם לכן ,אישור הדירקטוריון
וועדת הביקורת של קרדן ישראל  .החל מחודש אוקטובר  2011ונכון למועד הדוח קרדן  NVאיננה עוד בעלת השליטה בקרדן ישראל אלא
חברה אחות של קרדן ישראל אשר בעלי השליטה בה זהים )ה"ה :יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור( .מאחר שכך ,ההתקשרות בהסכם
התמורות ,הפכה עסקה אשר לבעלי השליטה בקרדן  NVיש עניין בה )מאחר וחברה בשליטתם – קרדן נדל"ן הינה צד לה( ועל כן מצוינת
בסעיף זה לדוח.
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ביום  18בנובמבר  2012הודיעה תהל לקרדן נדל"ן ,כי בשל צפי לאי התקיימות אחד מן התנאים
המתלים בהסכם התמורות ,עסקת התמורות מבוטלת .בהמשך לכך ,ביום  11בדצמבר  2012הודיעה
קרדן נדל"ן לתהל ,כי היא מאשרת את בטלות הסכם התמורות וכן הודיעה על דרישתה להעביר
טענות שונות שיש לה כלפי תהל להכרעת בורר בהתאם להוראות הסכם התמורות .עם ביטול הסכם
התמורות ,השיבה תהל לקרדן נדל"ן סך של כ 25,229 -אלפי ש"ח בתוספת מע"מ בגין מחצית
מהוצאות התכנון ששילמה קרדן נדל"ן לצדדים שלישיים בקשר עם הסכם התמורות ובגין מלוא
סכומי המקדמות שהועמדו לתה"ל בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית .בנוסף ,העבירה תהל לחשבון
נאמנות משותף ע"ש באי כוח קרדן נדל"ן ותהל סך של כ 2,000-אלפי ש"ח בתוספת מע"מ להבטחת
טענות שונות של קרדן נדל"ן כלפי תהל .הצדדים הופנו לבוררות בקשר עם הטענות כאמור בפני
הבורר ,שופט בית המשפט המחוזי בדימוס -אמנון סטרשנוב.
ביום  7במאי  ,2014התקבלה פסיקת הבורר בעניין תביעותיה הכספיות של קרדן נדל"ן כלפי תהל
בקשר עם ביטול ההסכם ,לפיה תשלם תהל לקרדן נדל"ן סך של  1,050אלפי ש"ח .בהתאם הושבו
לתה"ל הכספים שהופקדו בנאמנות בסך של כ 2,000 -אלפי ש"ח להבטחת טענות קרדן נדל"ן כלפי
תהל ,בניכוי הסכום שנפסק כאמור .נכון למועד דוח זה ,שילמה תהל לקרדן נדל"ן סך של  1,050אלפי
ש"ח והושבו לתהל הכספים שהופקדו בנאמנות ,כאמור .לפרטים נוספים ראה דיווח שפרסמה
החברה ביום  8במאי  ,2014אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו  ,058863-01-2014הנכלל בדוח
זה על דרך ההפנייה.
.10.1.6
10.1.6.1

ביטוח ושיפוי קבוצת קרדן NV
הדירקטורים ונושאי המשרה בקרדן  NVמבוטחים במסגרת פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה
ודירקטורים ,שבעליה הם קרדן  .NVגבולות האחריות נכון למועד הדוח הם 40 :מליון אירו למקרה,
במצטבר ולתקופה והפוליסה תקפה בכל העולם .תחולת הפוליסה הינה רטרואקטיבית ,מיום הקמת
החברה הרלוונטית.
בחודש אוגוסט  2014אישרה החברה את חידוש הפוליסה לתקופה של  12חודשים נוספים שהחלה
ביום  15בספטמבר  ,2014בגבולות אחריות של  40מליון אירו למקרה ולתקופה )לכל החברות
המבוטחות( ,בתמורה לתשלום פרמיה עבור הקבוצה כולה בסך של כ 168,600 -אירו )לפני מס(
לתקופה שבין חודש ספטמבר  2014לחודש ספטמבר.2015
חלוקת הפרמיה בין חברות קבוצת קרדן  NVנקבעת על-ידי המבטח ,בהתבסס על היקף ורמת הסיכון
של פעילותן.
חלקה של קרדן  NVבעלויות הביטוח בגין פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בתקופה
האמורה הסתכם בסך של כ 51 -אלפי אירו )לפני מס( המהווה כ %30 -מהפרמיה לכל קבוצת קרדן
.16NV

10.1.6.2

החברה העניקה כתבי שיפוי לדירקטורים ,עמם נמנים גם חלק מבעלי השליטה בחברה וקרוביהם.17
בכתב השיפוי התחייבה החברה לשפות את הדירקטורים שלה בגין הפסדים הוניים ,לרבות הפסדים,
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בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות הינם ה"ה אבי שנור והגב' קרנינה רכטר ,רעייתו של מר איתן רכטר ,בעל השליטה בחברה,
שכיהנו כדירקטורים בדירקטוריון המפקח של החברה עד ליום  31במאי  2012וכן ה"ה אבי שנור ,יוסף גרינפלד ואיתן רכטר ,המכהנים כיום
כדירקטורים בדירקטוריון החברה )מר שנור החל מיום  31במאי  2012וה"ה גרינפלד ורכטר החל מיום  6בפברואר  .(2013וכן לאור כהונתם
כדירקטורים בחברות מוחזקות של קרדן  NVאשר הפוליסה חלה עליהן .בהתאם לתקנון קרדן  ,NVמאחר וההתקשרות בביטוח דירקטורים
ונושאי משרה ביחס לבעלי השליטה הינה בתנאים זהים להתקשרות ביחס לשאר נושאי המשרה וכמו כן ,ההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה
עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה – לא נדרש אישור האסיפה הכללית אלא די באישור הדירקטוריון
ברוב מיוחד.
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ביום  25במרץ  ,2014אישר דירקטוריון החברה נוסח הסכם שיפוי שיוענק לחברי הדירקטוריון ולנושאי המשרה בחברה אשר קובע את יישום
הוראות התקנון בקשר עם השיפוי ,בכל הנוגע לשיפוי דירקטורים שהינם בעלי שליטה ,נקבע בהסכם השיפוי כי תוקפו יהא כפוף לקבלת
האישורים הדרושים ,קרי :אישור ברוב מיוחד של חברי הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד .נכון למועד הדוח טרם התקבל
אישור האסיפה כללית.
19

נזק ,עלויות והוצאות מכל מין שהוא ,הנובעים מתביעה או מתהליכים בקשר לביצוע תפקידיו כחבר
דירקטוריון או בקשר לקיום כל תפקיד אחר בעבור חברות בנות או מיזמים אחרים שהחברה קשורה
אליהם בקבוצה או בקשר לתפקידים שמתבצעים במקומות אחרים על פי בקשת החברה או מכוח
תפקידו ,למעט במקרה של אשם חמור של חבר דירקטוריון כלפי החברה.
לא יינתן שיפוי כלשהו אם חבר הדירקטוריון הנדון פעל במכוון ברשלנות או מתוך כוונה או אם חבר
הדירקטוריון פעל תוך אשם חמור כלפי החברה ואם הדבר הוכח בפסק דין סופי על ידי בית משפט
הולנדי ,או אם ההפסד ההוני הושב או ניתן להשבה על ידי מבטח מכוח פוליסת ביטוח.
אם הוכח בפסק דין סופי כאמור כי חבר דירקטוריון פעל תוך אשם חמור כלפי החברה ולמעט אם גם
נקבע בפסק דין כי חבר הדירקטוריון אינו מחויב להחזיר כספים ,יראו את כל התשלומים ששילמה
החברה בעניין זה כמקדמות בלבד וחבר הדירקטוריון יחזיר מקדמות אלה לחברה בתוספת ריבית
חוקית מהמועד שיש לראותו כמועד תשלום כל מקדמה.

.10.2

עסקאות אחרות:

10.2.1

בחודש פברואר  ,2010התקשרה קרדן נדל"ן עם תהל בהסכם שכירות )"הסכם השכירות"( ,לפיו
קרדן נדל"ן משכירה לתהל משרדים בשטח כולל העומד על כ 5.5-אלפי מ"ר ברמת מעטפת וחניות
בבית קרדן .תקופת השכירות הראשונה הינה שישים חודשים )החל מיום  1בספטמבר  2010ועד ליום
 30באוגוסט  .(2015לתהל ניתנה אופציה להארכת תקופת השכירות לתקופה נוספת של שישים
חודשים נוספים )קרי :החל מיום  1בספטמבר  2015ועד ליום  30באוגוסט ") (2020תקופת
האופציה"( ,באותם תנאים של תקופת השכירות הראשונה ,למעט בכל הנוגע לדמי השכירות,שישולמו
לקרדן נדל"ן ,אשר יועלו בתקופת האופציה ,בשיעור של  10%מדמי השכירות בחודש האחרון של
תקופת השכירות הראשונה .בנוסף ,חתמה תהל על הסכם ניהול עם חברת הניהול בבניין ,מיקדן ניהול
ואחזקה בע"מ )"מיקדן"( ,המוחזקת על-ידי קרדן נדל"ן בשיעור של  ,40%לפיו משלמת תהל דמי
ניהול בשיעור  cost +15%בגין המושכר .בשנת הדוח השכירה תהל את המושכר בשכירות משנה,
בהתאם לזכותה לעשות כן ,על פי תנאי הסכם השכירות .קרדן נדל"ן אישרה את שכירות המשנה.
תנאי ההסכם עם תהל לא השתנו.
בגין שכירת המשרדים לשנת  ,2014שילמה תהל לקרדן נדלן סך של כ 2,986 -אלפי ש"ח .18בגין
התקופה שמיום  1בינואר  2015ועד למועד הדוח ,זכאית קרדן נדל"ן לקבל מתהל סך של כ670 -
אלפי ש"ח) 19חלקה של קרדן נדל"ן לאחר ניכוי חלקה של מגדל(.

.10.3

עסקאות זניחות:
בחודש נובמבר  2009החליט הדירקטוריון המנהל של החברה )שכיהן באותו מועד( לאמץ קווים מנחים
וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע
בתקנה )41א() (6לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,תש"ע") 2000-תקנות דוחות כספיים"(.
כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקה של החברה,
תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי
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הסכום האמור הינו חלקה של קרדן נדל"ן בדמי השכירות ,בניכוי חלקה של מיגדל חברה לביטוח בע"מ ,המחזיקה במחצית הזכויות ב"בית
קרדן".
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במועד אישור ההתקשרות קרדן  NVהייתה בעלת השליטה בקרדן ישראל ,בקרדן נדל"ן ובתהל ולפיכך ההתקשרות בהסכם השכירות לא
חייבה אישורים מיוחדים מנקודת מבטה של קרדן  .NVהסכם השכירות בין קרדן נדל"ן לבין תה"ל אושר כעסקת בעלי שליטה לפי סעיף
 (4)270לחוק החברות מנקודת מבטה של קרדן ישראל ,במסגרת אסיפה כללית של קרדן ישראל שהתכנסה ביום  8באפריל  ,2010לאחר
שהתקבל קודם לכן ,אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של קרדן ישראל וזאת בשל העובדה שהעסקה הייתה קשורה גם להסכם התמורות,
המוזכר בסעיף  10.1.5לעיל ואולם בפברואר  2013אישרה ועדת הביקורת של קרדן נדל"ן את העסקה ,כעסקה שאינה חריגה .החל מחודש
אוקטובר  2011ונכון למועד הדו"ח ,קרדן  NVאיננה עוד בעלת השליטה בקרדן ישראל אלא חברה אחות של קרדן ישראל אשר בעלי השליטה
בה זהים )ה"ה :יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבנר שנור( .מאחר שכך ,מנקודת מבטה של קרדן  ,NVההתקשרות בהסכם השכירות ,מהווה
עסקה אשר לבעלי השליטה בקרדן  NVיש עניין בה )מאחר וחברה בשליטתם – קרדן נדל"ן הינה צד לה( .לאור האמור ,אם וככל שהסכם
השכירות יתוקן בעתיד ,תבחן קרדן  NVאת האופן שיש לאשר תיקון כאמור בהתאם להוראות שנקבעו בעניין זה בתקנון קרדן .NV
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כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תקנות דוחות
תקופתיים"( וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה ,כקבוע בתקנה
37א) (6לתקנות דוחות תקופתיים )סוגי העסקאות הקבועים בתקנות דוחות כספיים ובתקנות דוחות
תקופתיים הנזכרים לעיל ,להלן – "עסקאות בעל עניין"( .בחודש מרס  2010החליט הדירקטוריון
המנהל של החברה )שכיהן באותו מועד( לערוך מספר שינויים בכללים המנחים כאמור.
בתקופת הדוח ,חברות בשליטת קרדן  NVהתקשרו עם בעלי השליטה בקרדן  NVו/או עם קרוביהם
ו/או עם חברות ,שהם בעלי עניין בהן בעסקאות שסווגו על-ידי קרדן  NVכעסקאות זניחות ,בהתאם
לקווים המנחים המפורטים להלן ,כגון :שכירת שטחי משרדים וקבלת שירותי משרד על ידי חברות
בשליטת קרדן יזמות ו/או קרדן ישראל ,שכירת חניות ,קבלת שירותי ניהול ואחזקה של משרדים
וחניונים ,חכירת כלי רכב )ליסינג( ,קבלת שירותי סלולר.
הכללים המפורטים להלן מהווים את הכללים המנחים המעודכנים בעקבות החלטת הדירקטוריון
המנהל בחודש מרס .2010
]א[

החברה וחברות בנות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעלי עניין ,במהלך העסקים
הרגיל שלהן וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור.
דירקטוריון החברה קבע כי עסקה תחשב זניחה ,אם מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים,
במצטבר:

][1

היא אינה עסקה חריגה )כמשמעות "עסקה חריגה" בחוק החברות(.

][2

לא קיימים שיקולים איכותיים מיוחדים שאינם מאפשרים הכללתה של העסקה כזניחה.

][3

היקף העסקה ,ביחס לאמת המידה הרלבנטית ,יעמוד על פחות מ .%0.3-על אף האמור לעיל,
עסקה בסכום העולה על  2.5מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה זניחה.

][4

בעסקאות רב שנתיות )לדוגמא :הסכם לתקופה של מספר שנים( תיבחן זניחותה של העסקה
על בסיס שנתי )היינו ,האם הסכום הכספי השנתי הנובע מההסכם עולה על הסכומים
שנקבעו בנוהל זה(.

][5

כל עסקה תיבחן בפני עצמה ,אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן באופן
מצרפי.

][6

אמת המידה הרלבנטית לבדיקת ההיקף היחסי של העסקה ,תיקבע בהתאם לטיב העסקה.
אמת המידה יכול להיות ותהיה :סך נכסי החברה ,רווח/הפסד ,סך התחייבויות ,ההון
המיוחס לבעלי המניות של החברה ,סך ההכנסות וסך ההוצאות ,כמפורט להלן.

אמת המידה ]אחת או יותר[ הרלבנטית לחישוב שיעור העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה ,ובאופן
הבא:
אמת המידה

חישוב זניחות

יחס נכסים

היקף הנכסים נשוא העסקה )נכסים נרכשים או נמכרים( חלקי
סך הנכסים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים.

התרומה
לרווח/הפסד

הרווח/ההפסד מהעסקה חלקי רווח שנתי המיוחס לבעלי המניות
בחברה לפי ממוצע הרווח השנתי המאוחד בשלוש השנים
האחרונות )לא קלנדריות ,היינו  12הרבעונים האחרונים( ,אשר
פורסמו לגביהם דוחות כספיים.

יחס
התחייבויות

ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על פי דוחות
כספיים מאוחדים אחרונים.
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יחס הון עצמי

גידול או קיטון בהון העצמי כתוצאה מהעסקה חלקי ההון
העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ,על פי דוחות כספיים
אחרונים.

יחס הכנסות

היקף ההכנסות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות
השנתיות ,המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים
שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.

יחס הוצאות

היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות
השנתיות ,המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים
שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.

מבלי לפגוע בשיקול הדעת של החברה בדבר אמת המידה הרלבנטית לחישוב כאמור לעיל ,תיחשבנה
אמות המידה הבאות כרלבנטיות לעסקאות להלן:
רכישת נכס :יחס נכסים.
מכירת נכס :תרומה לרווח/הפסד ,וגם יחס ההון העצמי.
לקיחת התחייבות )הלוואות( :יחס התחייבויות.
מתן שירותים )לרבות השכרת משרדים( :יחס הכנסות.
קבלת שירותים )לרבות שכירת משרדים( :יחס הוצאות.
הקווים המנחים המתוארים לעיל נקבעו וייושמו ,בין היתר ,לאחר שקילת היקף נכסי החברה ,היקף
עסקיה ,לרבות בפעילות הרלוונטית לסיווג העסקה ושכיחות העסקאות בהן מדובר ,והם עשויים
להיבחן ,מעת לעת ,על -ידי דירקטוריון החברה ,בין היתר ,לאור שינויים שיחולו במדיניות העסקית של
קרדן  NVו/או בתנאי השוק ודירקטוריון קרדן  NVעשוי לשנותם מידי פעם ו/או להוסיף קווים מנחים
נוספים ו/או סוגי עסקאות נוספים.
במקרים שבהם ,על פי שיקול דעתה של החברה ,אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לבחינת העסקה,
תקבע החברה אמת מידה מתאימה חלופית .בחישוב אמת המידה החלופית יעמוד השיעור היחסי של
העסקה הנדונה גם הוא על פחות מ) %0.3-במילים :שלוש עשיריות האחוז( .החברה תקבע את אמת
המידה הרלבנטית )אחת או יותר( לחישוב כאמור לעיל ,לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים
בחברה ו/או עם גורמים מקצועיים חיצוניים.

.11

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה:
לפרטים בדבר המניות וניירות הערך שכל בעל עניין ב-קרדן  NVמחזיק בקרדן  NVנכון ליום  25במרס ,2015
למיטב ידיעתה של קרדן  NVוהמניות הרדומות וניירות הערך ההמירים למניות רדומות שקרדן  NVאו חברה בת
שלה מחזיקים בקרדן  :NVראה דיווח מיידי שפרסמה קרדן  NVביום  7ביולי  ,2014אשר מספר האסמכתא
לפרסומו הינו  ,109281-01-2014הנכלל על דרך ההפנייה.

.12

הסכמים בין בעלי העניין בקרדן  NVבכל הנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן :NV
בחודש אפריל  2006התקשרו בעלי השליטה בקרדן ) NVטלרומית אחזקות פיננסיות ) (1999בע"מ ,יוסף
גרינפלד ,ראיתלון בע"מ ,אבי שנור ,איתן רכטר ושמאיט בע"מ( בהסכם בעלי מניות בנוגע לחלק מאחזקותיהם
בקרדן  .NVההסכם קובע ,בין היתר ,הסדרים בקשר לתיאום אופן ההצבעה באסיפות כלליות ,הסדרים לעניין
מינוי דירקטורים ,מגבלות על העברת אחזקותיהם בקרדן  NVבמשך תקופת החסימה )כהגדרתה בהסכם( ומנגנון
זכות סירוב ראשון.
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.13

המניות וניירות הערך אשר ,למיטב ידיעת קרדן  ,NVמחזיק כל בעל עניין בכל חברה מוחזקת של קרדן NV
אשר פעילותה מהותית לקרדן  , NVנכון ליום  : 2025.3.2015אין.

.14

תקנה 24א :הון רשום ,מונפק וניירות ערך המירים )נכון ליום  :(25.3.2015לפרטים בדבר הון רשום ,מונפק
וניירות ערך המירים ראה ביאור  18לדוחות הכספיים.

.15

תקנה 24ב :מרשם בעלי המניות של החברה :למרשם בעלי המניות ,אופציות לעובדים ,מרשם מחזיקי אגרות
החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ראה דיווח שפרסמה קרדן  NVביום  16בפברואר  ,2014אשר מספר
האסמכתא לפרסומו הינו  ,039742-01-2014הנכלל על דרך ההפנייה.

.15

.16

תקנה  :26הדירקטורים של קרדן NV

.1

שם הדירקטור:

שוקי )יהושע( אורן

תאריך המינוי:

31.5.2012

מס' תעודת זהות:

55625529

תאריך לידה:

5.1.1959

נתינות:

ישראלית

מען:

רומנילי 18א' תל אביב

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא

האם עונה להגדרת דירקטור\ בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:21

לא

פיננסי

כן.

האם בעל
וחשבונאות:

20

ידע

בניהול

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

מנכ"ל קרדן  ;NVדירקטור אקזקוטיבי

השכלה:

בוגר תואר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה

לפירוט בדבר החזקות קרדן אן.וי בחברות בנות וקשורות ראה סעיף  3לעיל.

21

 Kardan N.V.הינה חברה שהתאגדה בהולנד ועל כן ,הוראות חוק חברות ,תשנ"ט  1999 -אינן חלות עליה ובין השאר ,היא אינה ממנה
דירקטורים חיצוניים ואינה מחוייבת למנות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .יחד עם זאת ,בהתאם לתקנון  ,Kardan N.V.ישנן
החלטות שעל הדירקטוריון לקבל בהליך אישור מיוחד ,הדורש ,בין השאר ,את הסכמתם של ה"דירקטורים הבלתי תלויים" ,כהגדרתם בתקנון
החברה ובקוד הניהול התאגידי )כמשמעותו בסעיף  15.3לחלק א' לדוח( ,הנוכחים בישיבה .כמו כן ,בהתאם לקוד הניהול התאגידי  ,אימצה החברה
את החובה לפיה לפחות אחד מחברי הדירקטוריון המכהנים יהיה בעל ידע בניהול פיננסי וחשבונאות .עוד יצוין ,כי במועד הדוח ,רוב הדירקטורים
המכהנים בדירקטוריון החברה הינם דירקטורים בלתי תלויים .לפרטים בעניין קוד הניהול התאגידי )"קוד הטבקסבלט"( החל בהולנד ,ראה סעיף
 15לחלק א' דו"ח.
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העברית בירושלים.
תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

חשב כללי במשרד האוצר ,מנכ"ל בנק לאומי שוויץ.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

חבר בדירקטוריון המפקח בחברת Tahal Group
TBIF Financial
 International B.Vובחברת
; Services B.Vחבר הדירקטוריון המנהל של GTC
 ;Holdingחבר הדירקטוריון של  KWIGושל קרדן
לנד סין.

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

בקרדן :NV

.2

שם הדירקטור:

אבנר אברהם שנור

תאריך המינוי:

 9.7.2003ומינוי מחדש ביום .31.5.2012

מס' תעודת זהות:

004605689

תאריך לידה:

12.6.1948

נתינות:

ישראלית ובלגית

מען:

התיכון  ,17סביון

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי
תלוי ,כהגדרתו בתקנון החברה:

לא

פיננסי

לא

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

השכלה:

תיכונית

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

ענף היהלומים ,מסחר והשקעות; מנהל בחברת
אסטרא יצרני יהלומים בע"מ; דירקטור בקרדן
יזמות ) (2011בע"מ ובחברות מוחזקות על ידה;

האם בעל
וחשבונאות:

תאגידים
כדירקטור:

ידע

נוספים

בניהול

בהם

מכהן

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ,קרדן יזמות )(2011
בע"מ ,טאלאדיום אחזקות ) (1987בע"מ ,טאלאדיום
בע"מ ,טאלדן מוטורס בע"מ ,אסטרא יצרני יהלומים
בע"מ ,גואדלופ סחר והשקעות בע"מ ,ראיתלון בע"מ,
פי .די .די .יהלומים בע"מ ,א .פ .יהלומים בע"מ,
אסטרא-מיכלין יהלומים בע"מ ,רחמינוב יהלומים
)ישראל(  1891בע"מ ,רחמינוב תכשיטים – 1891
בע"מ ,טלתלון נכסים בע"מ ,דליאור יהלומים בע"מ,
24

,סמרט דיאמונד אינטרפרייזס בע"מ ,רחמינוב אבנים
נדירות בע"מ ,א.ג יהלומי גבע בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

בקרדן :NV
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.3

שם הדירקטור:

יוסף גרינפלד

תאריך המינוי:

06.02.2013

מס' תעודת זהות:

004399960

תאריך לידה:

13.11.1942

נתינות:

ישראלית

מען:

רחוב פנקס  ,62תל-אביב

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה

לא.

פיננסי

לא.

האם בעל
וחשבונאות:

ידע

בניהול

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

מכהן כדירקטור במספר חברות בקבוצת קרדן NV
כמפורט להלן.

השכלה:

תיכונית

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

יו"ר דירקטוריון קרדן ישראל; יו"ר דירקטוריון
קרדן יזמות ) (2011בע"מ ,יו"ר דירקטוריון יוניברסל
מוטורס ישראל בע"מ; יועץ באמצעות חברה
בבעלותו ,ליוניברסל מוטורס ישראל בע"מ; דירקטור
בחברות שונות כמפורט להלן.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

קרדן לנד סין ,תכנון המים לישראל בע"מ ,תה"ל
מהנדסים ויועצים בע"מ ,קרדן ישראל בע"מ ,קרדן
נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ,קרדן יזמות ) (2011בע"מ,
רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ ,קרדן שותפויות
בע"מ ,טאלדן מוטורס בע"מ ,יוניברסל מוטורס
ישראל בע"מ ) ,(UMIקרדן רכב בע"מ ,קרדן שירותים
) (1993בע"מ ,קרדן טכנולוגיות בע"מ ,קרדן תקשורת
בע"מ ,קרדן אחזקות פיננסיות בע"מ ,קרדן נכסי אמד
בע"מ ,טלרומית אחזקות פיננסיות ) (1999בע"מ,
טלרומית בע"מ ,טלרומית יזמות בע"מ ,טאלאדיום
אחזקות ) (1987בע"מ ,טאלאדיום בע"מ ,גואדאלופ
סחר והשקעות בע"מ ,דיאמונדפלור בע"מ )ישראל(,
פורקסמנג' בע"מ וכן מספר חברות לא פעילות.

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

בקרדן :NV
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.4

שם הדירקטור:

איתן רכטר

תאריך המינוי:

06.02.2013

מס' תעודת זהות:

47355342

תאריך לידה:

26.10.1949

נתינות:

ישראלית

מען:

רחוב הרקפות  ,12כפר שמריהו

חברות בועדות הדירקטוריון:

לא.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:

לא.

האם בעל ידע בניהול פיננסי
וחשבונאות:

כן.

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

מכהן כדירקטור במספר חברות בקבוצת קרדן NV
כמפורט להלן.

השכלה:

תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים.

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

מנכ"ל ודירקטור בקרדן ישראל בע"מ ,מנכ"ל ויו"ר
דירקטוריון קרדן טכנולוגיות בע"מ; יו"ר דירקטוריון
קרדן רכב בע"מ ,מנכ"ל ודירקטור קרדן יזמות
) (2011בע"מ; יועץ באמצעות חברה בבעלותו לקרדן
תקשורת; דירקטור בחברות שונות כמפורט להלן

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

Supervisory Board member of Tahal Group
 ,.International B.V.,תכנון המים לישראל בע"מ,
תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ,קרדן ישראל בע"מ,
קרדן יזמות ) (2011בע"מ ,קרדן רכב בע"מ ,קרדן
נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ,קרדן טכנולוגיות בע"מ,
טאלאדיום בע"מ ,טאלאדיום אחזקות )(1987
בע"מ ,אחים רכטר ) (1995בע"מ ,שמאיט בע"מ,
אלוטרה בע"מ ,קרדן תקשורת בע"מ ,אס.אף.די.איי.
בע"מ ,טאלדן מוטורס בע"מ ,קרדן שירותים )(1993
בע"מ ,קרדן ניירות ערך בע"מ ,קרדן אחזקות
פיננסיות בע"מ ,בי.אף.טי.וי .אי.אל בע"מBFTV ,
 ,LLCקרדן נכסי אמד בע"מ ,וכן מספר חברות לא
פעילות.

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

בקרדן :NV
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.5

שם הדירקטור:

מקס י .חרון

תאריך המינוי:

 1.7.2005ומינוי מחדש ביום .31.5.2012

מס' תעודת זהות:

NM7F47B89

תאריך לידה:

31.5.1946

נתינות:

הולנדית

מען:

Watercirkel 314, 1186 NE Amstelveen, The
Netherlands

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר ועדת הביקורת

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:

כן

פיננסי

כן

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

השכלה:

תואר שני
אמסטרדם

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

-

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

Board Member of:

האם בעל
וחשבונאות:

ידע

בניהול

כלכלה

וחשבונאות

appeals Committee of
Collective
Maror‐gelden
;Nererland
Caral Abas Foundation

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

בקרדן :NV
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באוניברסיטת

Member of
Foundation

.6

שם הדירקטור:

פיטר שלדון -יו"ר הדירקטוריון

תאריך המינוי:

31.5.2012

מס' תעודת זהות:

510985075

תאריך לידה:

11.06.1941

נתינות:

בריטית

מען:

Denver Court, 132 Hendon Lane, London N3
3RH, United Kingdom

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת הביקורת ובועדת תגמולים ,מינויים
ובחירות.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:

כן

פיננסי

כן

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

השכלה:

Associate Chartered Accountant ; Fellow
Chartered Accountant

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

Non executive board member of BATM
Advanced Communications LTD

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

BATM Advanced Communications LTD; Video
‐Domain Technologies Ltd (Israel) ‐ Non
executive chairman.

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

האם בעל
וחשבונאות:

ידע

בניהול

בקרדן :NV
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.7

שם הדירקטור:

אלברט מאי

תאריך המינוי:

31.5.2012

מס' תעודת זהות:

130800763476

תאריך לידה:

22.11.1955

נתינות:

בלגית

מען:

;228 Finchely Road; Langland Mansions
London; NW3 6QA; United Kingdom

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת הביקורת ויו"ר ועדת תגמולים ,מינויים
ובחירות.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:

כן

פיננסי

כן

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

השכלה:

Applies Economics, University of Brussels.

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

Vice Chairman Banking, Citi Bank ,Head
Global Corporate and Investments Banking,
Citi Bank.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

East West Capital Ltd

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

האם בעל
וחשבונאות:

ידע

בניהול

בקרדן :NV
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קורנליס הנדריק ואן דן בוס

:שם הדירקטור

06.02.2013

:תאריך המינוי

NURD75461

:מס' תעודת זהות

22.9.1952

:תאריך לידה

הולנדית

:נתינות
:מען

Erasmusweg 2, 2202cc Noordwijk aan Zee,
the Netherlands.
יו"ר ועדת הביקורת

:חברות בועדות הדירקטוריון

כן

,האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי
:כהגדרתו בתקנון החברה

כן

פיננסי

לא

, חברה בת,NV האם עובד של קרדן
:חברה קשורה או של בעל עניין

Master in Bussiness of Economics, Erasmus
University
Rotterdam;
Master
in
Auditing/Accountancy, Erasmus University
Rotterdam.

:השכלה

-

בניהול

ידע

האם בעל
:וחשבונאות

: השנים האחרונות5-תעסוקה ב

Supervisory Board member and chairman of
the Audit Committee of ASR NEDERLAND
N.V.; Chairman of the Supervisory Board of
CED B.V.; Chairman of the Supervisory Board
of
the Noordwijkse Woningstichting
(Social housing building foundation);

:תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

לא

האם בן משפחה של בעל עניין אחר
:NV בקרדן
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.8

.9

שם הדירקטור:

מחלינה מריה סיינסטרה

תאריך המינוי:

06.02.2013

מס' תעודת זהות:

NU4FPC324

תאריך לידה:

10.7.1951

נתינות:

הולנדית

מען:

BAARN, The
Netherlands.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חברה בועדת תגמולים ,מינויים ובחירות.

האם עונה להגדרת דירקטור בלתי תלוי,
כהגדרתו בתקנון החברה:

כן

פיננסי

לא

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

השכלה:

Violinst, Academy of Music, Amsterdam; Civil
Law, University of Leiden.

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

;Founder of Seinstra Juridisch Advies, Baarn
Off Counsel in several companies; Senior
Legal Counsel in National Nederlanden Bank
)B.V; Senior Legal Counsel in APX‐ENDEX (APX
B.V; Manager Legal the Netherlands De Lage
;Landen B.V

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

אין.

האם בן משפחה של בעל עניין אחר

לא

האם בעל
וחשבונאות:

ידע

בניהול

בקרדן :NV

32

CL

1,3742

Javastraat

.17

תקנה  26א' :נושאי משרה בכירה של קרדן NV
.1

שם נושא המשרה:

עינת עוז-גאבר

התפקיד:

סמנכ"ל כספים של קרדן NV

תאריך המינוי:

19.6.2008

מס' דרכון:

NM5B3J065

תאריך לידה:

27.1.1971

האם עובד של קרדן  ,NVחברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

סמנכ"ל הכספים של החברה ודירקטורית בחברות
כמפורט להלן.

השכלה:

תואר בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת תל אביב

תעסוקה ב 5-השנים האחרונות:

סמנכ"ל כספים קרדן אן.וי.

תאגידים
כדירקטור:

נוספים

בהם

מכהן

:Supervisory Board Member of
;TBIF Financial Services B.V
;Tahal Group International B.V.
Management Board Member of:
GTC Real Estate Holding B.V.
;GTC Investments B.V.
;Durango Switzerland B.V.
;Emerging Investments XIV B.V.
;Emerging Investments XII B.V.

דירקטורית בקרדן לנד סין ובקוויג.
.2

שם נושא המשרה:

.
שלומי חכים

התפקיד:

חשב קרדן NV

מספר תעודת זהות:

037427275

תאריך לידה:

6.3.1980

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,האוניברסיטה
העברית .תואר שני במנהל עסקים ,המכללה למנהל
ראשל"צ.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

חשב קרדן  ,NVעוזר חשב קרדן NV

תאריך המינוי:

1.4.2011

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

חשב קרדן אן.וי .ודירקטור מנהל בחברת
Emerging Investments XII B.V
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.3

שם נושא המשרה:

קרוליין ווגלזנג

התפקיד:

מנהלת קשרי משקיעים

מספר דרכון:

NN8RO6715

תאריך לידה:

29.9.1959

השכלה:

מוסמכת בהיסטוריה.University of Leiden ,
בוגרת תוכנית ניהול ב.Insead, France-

תאריך המינוי:

1.6.2010

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

מנהלת קשרי משקיעים בקרדן  ;NVשותפה ב-
AMROP

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

מנהלת קשרי משקיעים

 .4שם נושא המשרה:

ג'קי ברידוולד

התפקיד:

יועצת משפטית בקרדן אן.וי

מספר דרכון:

NV05L8042

תאריך לידה:

6.8.1976

השכלה:

בוגרת בתחום המשפט בהולנדUniversity of ,
Leiden, The Netherlands

תאריך המינוי:

1.9.2011

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

יועצת משפטית בJames Hardie Industries -
 .NVעו"ד ב.APX-ENDEX -

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

יועצת משפטית בקרדן אן.וי
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אלון יצחק שלנק

:שם נושא המשרה

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
Kardan Land China Ltd  מכהן כיו"ר:מהותית

:התפקיד

29.4.2007 ,(,ׂ Kardan Land China Ltd) 29.9.2005
(.KardanWater International Group Ltd)

:תאריך המינוי

29009746

:מס' דרכון

16.8.1959

:תאריך לידה

ישראלית

:נתינות

 תל אביב,19 בודנהיימר

:מען

 ו כדירקטורKardan Land China Ltd מכהן כיו"ר
 )ראה.N.V בחברות בנות וקשורות נוספות של קרדן
.(להלן

, חברה בת,NV האם עובד של קרדן
:חברה קשורה או של בעל עניין

 אוניברסיטת תל,(L.L.B) תואר ראשון במשפטים
.אביב

:השכלה

Kardan  ויו"רKardan Land China Ltd יו"ר
 חבר הדירקטוריון,Water International Group
 ומנהל ודירקטור בחברותNV המנהל של קרדן
NV מקבוצת קרדן
;תאומים שלנק בע"מ
Kardan Land China Limited;
Kardan Group Asia Limited;
GTC Lucky Hope Dadong Ltd.;
Sino Castle Development Ltd.;
Sino Court International Ltd.;
Sinolong Enterprises Ltd.;
Shenyang Taiying Real Estate Development
Ltd.;
Shenyang GTC Palm Garden Development
Ltd.;
Shenyang GTC lucky Hope Suzy Real Estate
Development Limited;
Shaan’xi GTC Lucky Hope Real Estate
Development Ltd.;
Changzhou GTC Lucky Hope Real Estate
Development Ltd.;
Kardan Water International Group Ltd.
(KWIG);
Perilla Water Group Limited;
Tri-river Water Group Limited;
KWIG Dingzhou Development Limited;
Tahal China Group Ltd;
Dazhou Tianhe Water Supply and Drainage
Co., Ltd.;

: השנים האחרונות5-תעסוקה ב
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:תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

.5

Tianjin Huanke Water Development Co., Ltd;
Dingzhou City Kardan Water Co.,Ltd.;
Green Power Development Ltd.;
Rainfield Development Ltd.;
Kardan Land Dalian Ltd.;
Kardan Land Dalian (HK) Limited.;
Kardan Land (Beijing) Management and
Consulting Co., Ltd.;
GTC (Chengdu) Assets Management Ltd.;
GTC (China) Investment Co. Ltd.;

וולטר ואן דאמה

:שם נושא המשרה

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
Kardan Water Group  מכהן כמנכ"ל:מהותית
 כיהן2012  במאי31  עד ליום.,(HK) Limited
.NV כחבר הדירקטוריון המנהל של קרדן

:התפקיד

1.6.2012

:תאריך המינוי

NN568F2B3

:מס' דרכון

22.7.1972

:תאריך לידה

CEO of Kardan Water Group (HK) Limited,
a subsidiary of Kardan N.V

, חברה בת,NV האם עובד של קרדן
:חברה קשורה או של בעל עניין

. במשפטים – אוניברסיטת אמסטרדםMA תואר

:השכלה

Propaedeutics at the Institute for Business
Administration and Economics (HEAO),
HES Amsterdam;
Intermediate business education (MEAO),
Europa College Amsterdam.
 בעל מניות,NV חבר הדירקטוריון המנהל של קרדן
-וחבר הדירקטוריון ב

: השנים האחרונות5-תעסוקה ב

First Dutch Capital B.V.
Member of committee of recommendation of
XSML (a social investment fund);
First Van Damme Holding B.V.

Supervisory Board Member of:
TBIF Financial Services B.V;
Management Board Member of:
GTC Real Estate Holding B.V.;
GTC Investments B.V.;
36
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.6

;Kardan Financial Services B.V.
.7

שם נושא המשרה:

יוסי גינוסר

התפקיד:

מבקר פנים

מספר תעודת זהות:

055377071

תאריך לידה:

13.11.1958

השכלה:

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ,האוניברסיטה
העברית.

תאריך המינוי:

1.4.2006

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

שותף מנהל בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ.

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

מבקר פנים קרדן .N.V
מבקר פנים בקרדן ישראל בע"מ ,בקרדן נדל"ן יזום
ופיתוח בע"מ ,בTBIF Financial Services B.V , -
וTahal Group international B.V -

.8

שם נושא המשרה:

גיא אליאס

התפקיד:

סמנכ"ל פיתוח עסקי

מספר תעודת זהות:

029636347

תאריך לידה:

10.9.1972

השכלה:

מוסמך מנהל עסקיםESG – Business School ,
 Paris, France.בוגר מנהל עסקים ומשפטים,
המרכז הבינתחומי ,הרצליה.

תאריך המינוי:

28.1.2014

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

מנהל פתוח עסקי באמות השקעות בע"מ; מנכ"ל
Pacific Star Arrow Real Estate Mangment
; Ltdמנהל תחום הנדל"ן בVCBF – Fund -
 Managementוסמנכ"ל פיתוח עסקי בGTC -
.Real Estate Holding BV

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה ,חבר הנהלה בTBIF -
ובחברת GTC Real Estate Holding B.V
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.9

שם נושא המשרה:

אריאל חסון

התפקיד:

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
מהותית :מכהן כמנכ"ל  TBIFו – KFS

מספר תעודת זהות:

029291994

תאריך לידה:

6.6.1973

השכלה:

בוגר ניהול וכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב ,מוסמך
במינהל עסקים .Nothwestern University

תאריך המינוי:

10.08.2010

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

דירקטור מנהל בחברות שונות בקבוצת קרדן NV
)כמפורט להלן( ,מנהל אגף שווקים מתפתחים בבנק
הפועלים; עוזר אישי למנכ"ל בנק הפועלים.

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

דירקטור מנהל בחברות הבאות:
;TBIF Financial Services BV
;Kardan Financial Services B.V

.10

שם נושא המשרה:

ארז אפלרוט

התפקיד:

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
מהותית :מכהן כמנכ"ל Kardan Land China
 Ltdוכחבר הדירקטוריון המנהל של Kardan
Water International Group

מספר תעודת זהות:

024493223

תאריך לידה:

1969/08/09

השכלה:

בוגר מנהל עסקים ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר
שבע .מוסמך בהנדסת מכונות ,הטכניון

תאריך המינוי:

16.04.2006

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

מנכ"ל China Ltd
הדירקטוריון המנהל
.International Group

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

דירקטור בחברות בנות ו/או קשורות של חברת
 Kardan Land China Ltdושל חברת Kardan
Water International Group
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 ,Kardan Landחבר
Kardan Water
ב-

.11

שם נושא המשרה:

סער ברכה

התפקיד:

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
מהותית :מנכ"ל תהל מהנדסים יועצים בע"מ וחבר
הדירקטוריון המנהל ומספק שירותים כמנכ"ל
Tahal Group International B.V

מספר תעודת זהות:

027779180

תאריך לידה:

17.10.1970

השכלה:

תואר ראשון במשפטים ,הבינתחומי ,הרצליה.
תואר ראשון במנהל עסקים ,הבינתחומי הרצליה.

תאריך המינוי:

01.09.2011

עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

מנכ"ל קבוצת תה"ל ,מנכ"ל ברן אמריקה ,מנהל
חטיבת תקשורת קבוצת ברן ,מנכ"ל ברן אסיה
פסיפיק.

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

מנכ"ל תהל מהנדסים יועצים בע"מ וTahal -
 ,Group International B.Vדירקטור בחברות
הבאות:
Tahal Group International BV,Tahal Group
BV, LLC Tahal St. Petersburg, Tahal Group
Evergreen for .Assets BV, , Task Water BV
Development
B.V.,
Agri
Products
international N.V., Tahal India B.V., Palgei
Maim Ltd., TMNG LTG, Star Pumped
Storage Ltd., Tahal South Africa (PTY) LTD,
Akfen Gullk Serve Ve Su Yatirim Yapim
Isletme A.S.

.12

שם נושא המשרה:

נעמה זלדיס

התפקיד:

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה
מהותית :סמנכ"ל כספים בקבוצת תהל.

מספר תעודת זהות:

057783771

תאריך לידה:

16.04.1963

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ,האוניברסיטה העברית,
תואר שני במנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
ותואר ראשון בחשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב

תאריך המינוי:
עיסוקו בחמש שנים האחרונות:

01.12.2013
סמנכ"ל כספים נטפים.

התפקיד שממלא בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בעל עניין:

סמנכ"ל כספים בקבוצת תה"ל ודירקטורית
בחברות המפורטות להלןTMNG Ltd; Tahal- :
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Gal Ltd; Palgey Maim Ltd; Star Pumped
Storage Ltd; Mast Foods S.A; LLC Tahal
.Saint-Petersburg.
** יצויין ,כי ה"ה ארז אפלרוט ואלון שלנק צפויים לסיים כהונתם בחברה כאמור לעיל ,ביום  1באפריל  .2015עוד יצויין כי
החל מיום  1באפריל  2015צפויים לחול שינויים בתפקידם של ה"ה וולטר ואן דאמה ושוקי אורן .לפרטים נוספים ראה
דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  6במרס  2015וביום  10במרס  ,2015אשר מספרי האסמכתא לפרסומם הינם:
 045301-01-2015ו ,047665-01-2015 ,045307-01-2015 ,045316-01-2015 ,045304-01-2015 -הנכללים בדוח
זה על דרך ההפנייה.

.18

תקנה 26ב :מורשי חתימה עצמאיים בשם התאגיד
אין.

.19

תקנה  :27רואה חשבון של קרדן NV
בהולנד:
ארנסט אנד יאנג הולנד
Drentestraat 20, 1083 HK, Amsterdam
בישראל:
משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב  3תל אביב

.20

תקנה  :28שינוי בתזכיר ובתקנות
אין.

.21
.21.1

תקנה  :29המלצות והחלטות הדירקטוריון
המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה
הכללית:
) (1שינוי בהון הרשום או המונפק של קרדן NV
אין.
) (2שינוי בתזכיר או בתקנון של קרדן NV
ביום  28במאי  ,2014אישרה האסיפה הכללית השנתית של החברה ,לתקן את סעיף  37.1לתקנון החברה.
תכליתו של התיקון לתקנון הינו להתאים את הוראות תקנון החברה להוראות הדין ההולנדי והינו למעשה
תיקון "טכני" בלבד לעניין כינוס אסיפת בעלי המניות של החברה .לפרטים נוספים אודות התיקון ,ראה
דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום ביום  16באפריל  ,2014ביום  28במאי  2014וביום  10ביוני
 ,2014אשר מספרי האסמכתא לפרסומם הינם  076368-01-2014 ,047147-01-2014ו-01-2014 -
 ,087717בהתאמה ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
) (3פדיון ניירות ערך בני פדיון ,כמשמעותם בסעיף  312לחוק החברות
אין.
) (4פדיון מוקדם של אגרות חוב
ראה סעיף  7לעיל.
) (5עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין קרדן  NVלבעל עניין בה:
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למען הזהירות בלבד ,יוזכרו העסקאות עם בעלי העניין ובעלי השליטה בחברה המפורטות בסעיפים  8ו10 -
לעיל.

.21.2

החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצות המנהלים
אין.

.21.3

החלטות אסיפה כללית מיוחדת:
למען הזהירות בלבד ,יצויינו בסעיף זה ,החלטות שהתקבלו במסגרת אסיפות כלליות מיוחדות של מחזיקי
אגרות החוב )סדרה א'( ו) -סדרה ב'( של החברה ,על אף ,שאין מדובר באסיפות כלליות מיוחדות של בעלי
המניות של החברה ,כנדרש במסגרת התקנה.
 .21.3.1ביום  24במרץ  ,2015אישרה האסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו) -סדרה ב'( של החברה
לנאמנים להתקשר בהסכמים בקשר עם שעבוד מניות חברת GTC ") GTC Real Estate Holding B.V
 ("REוזכויות החברה להחזר הלוואות שתעניק ל.GTC RE -
 .21.3.2ביום  6בינואר  ,2015אישרה האסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו) -סדרה ב'( של החברה,
לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב ולהורות לנאמנים לאגרות החוב לנהל מו"מ להסדר עם
החברה וזאת בהתאם להצעה מטעם החברה לעקרונות ההסדר .לפרטים נוספים ראה דיווחים
שפרסמה החברה ביום  12בינואר  ,2015ביום  18בדצמבר  ,2014אשר מספרי האסמכתא לפרסומם
הינם-01-2014 ,004855-01-2015 ,004867-01-2015 ,005104-01-2015 ,009508-01-2015 :
 ,225654-01-2014 ,225666בהתאמה ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
 .21.3.3ביום  14בספטמבר  ,2014אישרה מחדש האסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו) -סדרה ב'( של
החברה את השתתפות סדרה ב' בנציגות המשותפת .לפרטים נוספים ראה דיווחים שפרסמה החברה
ביום  14בספטמבר  ,2014ביום  11בספטמבר  ,2014ביום  7בספטמבר  ,2014ביום  28באוגוסט
 ,2014ביום  27באוגוסט  ,2014ביום  29ביולי  ,2014ביום  24ביולי  ,2014ביום  16באפריל 2014
וביום  24במרס  ,2014אשר מספרי האסמכתאות לפרסומם הינם-01-2014 ,156783-01-2014 :
-01-2014 ,123051-01-2014 ,143604-01-2014 ,145521-01-2014 ,153069-01-2014 ,156261
 047148-01-2014 ,120459ו ,022386-01-2014 -בהתאמה ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
 .21.3.4ביום  14בינואר  ,2014אישרה האסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו) -סדרה ב'( של החברה
מינוי נציג מטעם הנאמנים לאגרות החוב .לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה
ביום  14בינואר  ,2014אשר מספרי האסמכתא לפרסומם הינם 14827-01-2014 :ו-01-2014 -
 ,014815הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

.22

תקנה 29א :החלטות החברה:

.22.1

אישור פעולות נו"מ לפי סעיף  255לחוק החברות:
ל.ר .החברה הינה חברה הולנדית ועל כן ,הוראות חוק החברות אינן חלות עליה.

.22.2

אישור פעולה של נו"מ בהתאם לסעיף )254א( לחוק החברות אשר לא אושרה ,בין אם הובאה
לאישור לפי סע'  255לחוק החברות ובין אם לא:
ל.ר .החברה הינה חברה הולנדית ועל כן ,הוראות חוק החברות אינן חלות עליה.

.22.3

עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סע'  (1)270לחוק החברות:
ל.ר .החברה הינה חברה הולנדית ועל כן ,הוראות חוק החברות אינן חלות עליה.
לפרטים אודות עסקאות שלבעלי שליטה ב -קרדן  NVעשוי להיות עניין בהם ואשר אושרו על ידי
החברה ,ראה סעיפים  8ו 10 -לעיל.

.22.4

פטור ,ביטוח ושיפוי לנו"מ שבתוקף בתאריך הדו"ח:
לפרטים בדבר התקשרות החברה בשיפוי ובביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בה ראה סעיפים
 10.1.6.1ו 10.1.6.2 -לעיל.
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 25במרס 2015

______________________
Kardan N.V

תאריך

שמות החותמים:
שוקי אורן – מנכ"ל וחבר הדירקטוריון
עינת עוז -גאבר – סמנכ"ל הכספים
פיטר שלדון – יו"ר הדירקטוריון
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שאלון ממשל תאגידי

1

עצמאות הדירקטוריון

נכון
לא רלבנטי
.1

בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר.

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  90ימים ,כאמור
בסעיף 363א).ב() (10לחוק החברות ,ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהנו
בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח )ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד ,תוך הפרדה בין
הדירקטורים החיצונים השונים(:

דירקטור א'._____ :

דירקטור ב'._____ :

 1פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום .16.3.2014

1

לא נכון
1

מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה._____ :

שיעור 2הדירקטורים הבלתי תלויים 3המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה5/9 :

.2

2

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון 4התאגיד.______ :5

_____

_____

 Xלא רלוונטי )לא נקבעה הוראה בתקנון(.
לא רלבנטי
.3

3

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים )והדירקטורים הבלתי תלויים( ונמצא כי הם קיימו בשנת
הדיווח את הוראת סעיף )240ב( ו)-ו( לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים )והבלתי תלויים(
המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני )או בלתי תלוי(.
.4

כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח ,אינם כפופים 6למנהל הכללי ,במישרין או בעקיפין )למעט
דירקטור שהוא נציג עובדים ,אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים(.

X

4

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור(  -יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו
 2בשאלון זה" ,שיעור" -מספר מסוים מתוך הסך הכל .כך לדוגמה .3/8
 3לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות.
4
לענין שאלה זו " -תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -הוראות המפקח על הבנקים(.
5
חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה.
6
לעניין שאלה זו  -עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד ,לא ייחשב כ"כפיפות" ,מאידך ,כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת
התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.

2

במגבלה האמורה._____ :

X
.5

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה ,לא נכחו בדיון ולא
השתתפו בהצבעה כאמור )למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף )278ב( לחוק החברות(:
אם תשובתכם הינה "לא נכון" -
האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף )278א( סיפה:
כן

לא )יש לסמן  xבמשבצת המתאימה(.
יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:
_____.
X

.6

בעל השליטה )לרבות קרובו ו/או מי מטעמו( ,שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד ,לא נכח בישיבות
הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח.

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה
בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור( – יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות
הדירקטוריון כאמור:

זהות._____ :

תפקיד בתאגיד )ככל וקיים(._____ :

3

5

פירוט הזיקה לבעל השליטה )אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(._____ :
האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו :כן

לא )יש לסמן  xבמשבצת המתאימה(.

שיעור נוכחותו 7בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו ,_____ :נוכחות
אחרת_____ :
לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.

 7תוך הפרדה בין בעל השליטה ,קרובו ו/או מי מטעמו.

4

כשירות וכישורי הדירקטורים

לא נכון

נכון
X
.7

בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד,
שאינם דירקטורים חיצוניים )לעניין זה – קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה(.8
אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,קיימת מגבלה כאמור( יצוין –

א.

פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור._____ :

ב.

הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים._____ :

ג.

מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים._____ :

ד.

הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון._____ :
לא רלבנטי

.8

התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים ,בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד
והדירקטורים ,וכן דאג לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים ,המותאמת ,בין השאר ,לתפקיד
שהדירקטור ממלא בתאגיד.
 אם תשובתכם הינה "נכון" -יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווחX :כן

 8חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה.

5

לא )יש לסמן  xבמשבצת

6

המתאימה(
X
.9

א.

_____

בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית.
אם תשובתכם הינה "נכון"  -יצוין המספר המזערי שנקבע.17 :

ב.

מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח -
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 8.4 :9בעלי כשירות מקצועית :10לא רלבנטי.9
במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח ,יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר )למעט
בתקופת זמן של  60ימים מקרות השינוי( של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח.

.10

א.

בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים.

X

אם תשובתכם הינה "לא נכון"  -יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור._____ :
בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  60ימים,
ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני
המינים._____ :
_____
ב.

מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:

_____

גברים ,8 :נשים.1 :

9

לאחר הערכת הדירקטוריון ,בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו – .2005
10
ר' ה"ש .9

6

ישיבות הדירקטוריון ) וכינוס אסיפה כללית (

נכון

לא נכון

_____

_____

מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח:
.11

א.

ב.

רבעון ראשון )שנת :(2014

.4

רבעון שני:

.4

רבעון שלישי:

.4

רבעון רביעי:

.4

לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח ,יצוין שיעור 11השתתפותו בישיבות
הדירקטוריון )בס"ק זה  -לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר ,וכמצוין להלן( שהתקיימו במהלך
שנת הדיווח )ובהתייחס לתקופת כהונתו(:
)יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(.
שם הדירקטור

שיעור
השתתפותו
בישיבות
הדירקטוריון

שיעור
השתתפותו
בישיבות
12
ועדת ביקורת

שיעור
השתתפותו
בישיבות
הועדה
לבחינת
הדוחות
13
כספיים
10

 11ר' ה"ש .2
 12לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.
 13לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.

7

שיעור
השתתפותו
בישיבות
ועדת
14
תגמול

שיעור השתתפותו
בישיבות ועדות
דירקטוריון נוספות
בהן הוא חבר )תוך
ציון שם הועדה(

_____

_____

14

מר פיטר שלדון

16/16

10/10

10/10

5/5

-

מר קור ון דן
בוס

16/16

10/10

10/10

-

-

מר מקס חרון

16/16

10/10

10/10

-

-

מר יוסף
גרינפלד

15/16

-

-

-

-

מר אלברט מאי

16/16

10/10

10/10

5/5

-

מר יהושע
)שוקי( אורן

15/1511

-

-

-

-

מר איתן רכטר

16/16

-

-

-

-

לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.

8

מר אבנר שנור

14/16

-

-

-

-

גב' אלי
סיינסטרה

16/16

-

-

5/5

-

X
.12

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה
הכפופים לו ,בלא נוכחותם וניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם.

9

הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

נכון

לא נכון

X
.13

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.
בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 60
ימים כאמור בסעיף 363א (2).לחוק החברות( ,ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן
)בימים( בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור._____ :
X

.14

12

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.
בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  90ימים כאמור
בסעיף 363א (6).לחוק החברות ,ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת הזמן )בימים( בה
לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור._____ :

.15

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו ,כפל הכהונה אושר
15
בהתאם להוראות סעיף )121ג( לחוק החברות .

לא רלבנטי

 Xלא רלוונטי )ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(.
המנכ"ל אינו קרוב של יו"ר הדירקטוריון.
.16

X

אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון( –
א.

תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים._____ :

ב.

16

הכהונה אושרה בהתאם לסעיף )121ג( לחוק החברות :

15

בחברת איגרות חוב – אישור בהתאם לסעיף )121ד( לחוק החברות.

10

_____

_____

_____

_____

כן
לא
)יש לסמן  xבמשבצת המתאימה(

X
בעל שליטה או קרובו אינו מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד ,למעט כדירקטור.

.17

לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.

ועדת הביקורת

.18

נכון

לא נכון

_____

_____

בועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיווח -
א.

X

בעל השליטה או קרובו.
לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.

X

16

ב.

יו"ר הדירקטוריון.

ג.

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.

בחברת איגרות חוב – אישור בהתאם לסעיף )121ד( לחוק החברות.

11

X

13

ד.

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.

X

ה.

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

X

לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.
X
.19

14

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת ,ובכלל זה בעל שליטה או קרובו ,לא נכח בשנת הדיווח בישיבות
ועדת הביקורת ,למעט בהתאם להוראות סעיף )115ה( לחוק החברות.
X

.20

15

מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי
הועדה ,כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.
אם תשובתכם הינה "לא נכון"  -יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור ._____ :
X

.21

16

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות
של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ,לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.
לא רלבנטי

.22

17

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה ,היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת
הועדה )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(.

לא רלבנטי
.23

18

בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר
לליקויים בניהול עסקיו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
X

.24

ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים( הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר
ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשנת הדיווח ,היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים.

12

19

תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ) להלן  -הועדה ( 20בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים

.25

א.

נכון

לא נכון

_____

_____

יצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון
בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים 1-2 :ימים.

ב.

ג.

מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור
הדוחות הכספיים:
דוח רבעון ראשון )שנת :(2014

.1

דוח רבעון שני:

.5

דוח רבעון שלישי:

.6

דוח שנתי:

.1

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון
לאישור הדוחות הכספיים:
דוח רבעון ראשון )שנת :(2014

.6

דוח רבעון שני:

.11

13

_____

_____

דוח רבעון שלישי:

.11

דוח שנתי:

.6

X
.26

רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון ,בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד
המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.
אם תשובתכם הינה "לא נכון" ,יצוין שיעור השתתפותו______ :
בועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי ,כל התנאים המפורטים להלן:

_____

.27
X
א.

מספר חבריה לא פחת משלושה )במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור(.
לא רלבנטי

ב.

21

התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף )115ב( ו)-ג( לחוק החברות )לענין כהונת חברי ועדת ביקורת(.
X

ג.

יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.

ד.

כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.

ה.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית.

ו.

חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.

ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי
תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

X
X

22

23

24

לא רלבנטי

14

לא רלבנטי

25

_____

אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו ,יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני(
לא התקיים התנאי האמור וכן התנאי שלא התקיים._____ :

_____

_____

ועדת תגמול

לא נכון

נכון
X
.28

26

הועדה מנתה ,בשנת הדיווח ,לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב )במועד הדיון
בועדה(.
לא רלוונטי )לא התקיים דיון(.
לא רלבנטי

.29

27

תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס.2000-

.30

_____

בועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח -

X
א.

בעל השליטה או קרובו.
לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.

15

_____

X
ב.

יו"ר הדירקטוריון.

ג.

דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.

ד.

דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.

ה.

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

X
X
X

לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.
X
.31
בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול ,למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם
נדרש לשם הצגת נושא מסוים.
לא רלבנטי
.32
ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים 267א)ג()272 ,ג() (3ו)272-ג)(1)(1ג( לאישור עסקה או
מדיניות תגמול ,למרות התנגדותה של האסיפה הכללית.
אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין –
סוג העסקה שאושרה כאמור______ :
מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח______ :
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מבקר פנים

נכון

לא נכון

X
.33

יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד.

.34

יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.

בנוסף ,יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח:
-

הליך מכירת ההשקעה בחברת GTC SA

-

שכר והחזר הוצאות בחברת באג מולטיסיסטמס ) (1994בע"מ

X

_____
.35

היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח )בשעות 250 :(17שעות
X
בשנת הדיווח התקיים דיון )בועדת הביקורת או בדירקטוריון( בממצאי המבקר הפנימי.
X

.36

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד ,קרובו ,רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם
התאגיד ,בעל השליטה בו ,קרובו או תאגידים בשליטתם.

17

כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל ,ולפי העניין.
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28

_____

עסקאות עם בעלי עניין

נכון

לא נכון
X

.37

בעל השליטה או קרובו )לרבות חברה שבשליטתו( אינו מועסק על-ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.
אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי ,בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול( יצוין –
 מספר הקרובים )לרבות בעל השליטה( המועסקים על-ידי התאגיד )לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעותחברות ניהול(.0 :
 האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין: Xכן

29

לא
)יש לסמן  xבמשבצת המתאימה(
לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(._____ .
X
.38
למיטב ידיעת התאגיד ,לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד )בתחום אחד או יותר(.
אם תשובתכם הינה " לא נכון" – יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו:
כן
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31

30

לא
)יש לסמן  xבמשבצת המתאימה(
לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.

יו"ר הדירקטוריון___________ :

יו"ר ועדת הביקורת___________ :

יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים___________ :

 1החברה הינה חברה הולנדית אשר חוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( ,לרבות החובה למנות דירקטורים חיצוניים ו/או בלתי תלויים ,אינו חל עליה .עם זאת ,אחד מעקרונות
קוד הממשל התאגידי ההולנדי )להלן" :קוד הממשל התאגידי"( ,הינו שכל הדירקטורים שאינם אקזקוטיביים המכהנים בחברה למעט דירקטור לא-אקזקוטיבי אחד ,יהיו בלתי תלויים,
ואם לא כך הדבר ,יש להמציא לכך הסבר בדוח השנתי הסטטוטורי של החברה )לפרטים נוספים בדבר קוד הממשל התאגידי ההולנדי ואימוצו על ידי החברה ,ראה סע'  15לחלק א' בדוח(.
דירקטור בלתי תלוי בהתאם לקוד הממשל התאגידי הינו דירקטור שהמפורט להלן לא חל לגביו ) :א( היה עובד של החברה או דירקטור מנהל במשך חמש השנים שקדמו למינוי; )ב( מקבל
תשלום אישי מהחברה או מחברה קשורה אליה שאינו תשלום בגין מילוי תפקידו כדירקטור וככל שהתשלום אינו במסגרת מהלך העסקים הרגיל; )ג( יש לו קשר עסקי חשוב עם החברה או
עם חברה קשורה לה ,במשך השנה שקדמה למינוי ,כולל חברה שבה הוא מכהן כיועץ ,שותף ,בעל מניות וכד'; )ד( הינו דירקטור מנהל בחברה שבה אחד מחברי הדירקטריון המפקח הינו
חבר הדירקטוריון המנהל בחברה שאליה הוא ממונה כדירקטור מפקח; )ה( מחזיק לפחות  10%ממניות החברה; )ו( הינו חבר הדירקטוריון המנהל או המפקח או נציג של חברה המחזיקה
לפחות  10%ממניות החברה ,אלא אם חברה כאמור הינה באותה קבוצת חברות; )ז( ניהל באופן זמני את החברה במשך  12החודשים שקדמו למינוי ,כאשר חברי הדירקטוריון המנהל היו
חסרים או לא יכלו למלא את תפקידם.
יצויין כי בתקנון החברה ישנה הגדרה נוספת למונח "דירקטור בלתי תלוי" .הגדרה זו רלבנטית לעניין הליך אישור עסקאות בעלי שליטה על ידי החברה ,שנקבע בתקנון .לפרטים לעניין
הליך האישור והגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בתקנון החברה ,ראה נוסח התקנון שפרסמה החברה בדיווח מיידי מיום  31במאי ) 2012מס' אסמכתא  .(2012-01-144510הגדרת דירקטור
בלתי תלוי בתקנון החברה דומה ,אך לא זהה ,להגדרת דירקטור בלתי תלוי על פי קוד הממשל התאגידי והיא אף דומה לדרישות בקשר עם דירקטור חיצוני ,כפי שמופיעות בדין הישראלי.
דירקטור בלתי תלוי בחברה ,הינו דירקטור העונה על ההגדרות המופיעות הן בקוד הממשל התאגידי והן בתקנון החברה )בשאלון זה" :דירקטור בלתי תלוי"(.
שלא בהתאם להוראות קוד הממשל התאגידי ,דירקטוריון החברה קבע ,שבכל עת יכהנו בדירקטוריון רוב של דירקטורים לא-אקזקוטיביים בלתי תלויים ועליה להסביר סטייה זו מהוראות
הממשל התאגידי בדוח השנתי הסטטוטורי המפורסם בהולנד .ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד הדו"ח ,מכהנים בדירקטוריון החברה  5דירקטורים לא אקזקוטיביים בלתי תלויים
)כהגדרת מונח זה בקוד הממשל התאגידי( ,מתוך  8דירקטורים לא אקזקוטיביים המכהנים בדירקטוריון החברה ,כך שבפועל ,מכהנים בחברה רוב דירקטורים לא אקזקוטיביים בלתי
תלויים.
 2ראה הערה  1לעיל .מנכ"ל החברה מכהן כדירקטור אקזקוטיבי בחברה.
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 3ראה הערה  1לעיל.
 4מנכ"ל החברה מכהן כדירקטור אקזקוטיבי בדירקטוריון החברה ושאר חברי הדירקטוריון אינם כפופים למנכ"ל.
 5יש לציין שעל פי הדין ההולנדי החל על החברה לא קיימת מגבלה כאמור.
 6אין דרישה בדין ההולנדי ,אך הנחיות קוד הממשל התאגידי ממליצות שחברה תעמיד לרשות הדירקטורים את האפשרות לקבל הדרכות ,אם חבר דירקטוריון חפץ בכך .יש לציין שהחברה
העמידה לרשות הדירקטורים החדשים כמות נרחבת של מידע הרלבנטי למילוי תפקידם בחברה עובר למינויים ובמהלך כהונתם .לפרטים בעניין זה ראה גם סע'  15.7.12לפרק א' לדוח.
7
בהתאם להנחיות קוד הממשל התאגידי ,ועדת הביקורת תכלול לפחות מומחה פיננסי אחד .יש להדגיש שאין לדרישה זו בסיס בחוק ההולנדי.
 8דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית מוגדרים ככאלה בהתאם לקורות החיים שלהם וכן בהתאם להצהרות שהם נותנים מדי שנה במסגרת "שאלון בעלי עניין".
 9לא קיימת דרישה כאמור על פי הדין ההולנדי ,אך אחד מעקרונות קוד הממשל התאגידי ,כפי שבא לידי ביטוי בנוהל עבודת הדירקטוריון ,קובע כי כל דירקטור צריך להיות מסוגל להעריך
את אסטרטגית החברה ,המטרות התאגידיות ובנוסף עליו להיות בעל המומחיות הנדרשת לצורך מילוי המטלות שהוטלו עליו.
 10יצוין כי ועדת הביקורת בחברה מכהנת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכל ישיבה של הועדה יכולה לכלול נושאים הרלבנטיים למי משתי הועדות הנ"ל ,על כן ,שעורי ההשתתפות
בשתי הועדות זהים.
 11דירקטוריון החברה מתכנס פעם בשנה ללא נוכחות חברי ההנהלה ובכללם מנכ"ל החברה שהינו דירקטור אקזקוטיבי.
 12במהלך שנת  2014כיהן מר שוקי אורן כמנכ"ל החברה וכדירקטור אקזקוטיבי.
 13בהתאם לדין ההולנדי החל על החברה ,אין מגבלה על כהונתו של יו"ר הדירקטוריון בוועדות הדירקטוריון ובכללן בועדת הביקורת.
14
הדרישה אינה קיימת בהתאם לדין ההולנדי .יחד עם זאת ,בעל השליטה או קרובו לא נכחו בישיבות וועדת הביקורת בשנת הדיווח.
15
הדרישה הנ"ל אינה קיימת בדין ההולנדי ,יחד עם זאת ,מאחר וכל חברי ועדת הביקורת הינם דירקטורים בלתי תלויים ,בפועל עמדה החברה בדרישה כאמור.
 16יו"ר ועדת הביקורת קיים פגישות עם רואה החשבון המבקר של החברה ללא נוכחות חברי ההנהלה ונושאי משרה.
 17בהתאם לדין ההולנדי החל על החברה לא קיימת מגבלה זו .עם זאת ,בהתאם לתקנות ועדת הביקורת של החברה ,חבר הדירקטוריון האקזקוטיבי לא רשאי להיות חבר בועדת
הביקורת .כל המשתתפים בישיבות ועדת הביקורת אשר אינם חברי הועדה ,כולל מנכ"ל החברה שהינו חבר דירקטוריון אקזקוטיבי ,עשו זאת לבקשת יו"ר הועדה.
 18בחברה קיימת מדיניות בנושא דיווח על נושאים לא תקינים וליקויים על ידי עובדי החברה ) . (whistleblower policyעל הנהלת החברה לעדכן את ועדת הביקורת בכל דיווח כאמור
שמתקבל ,אך יש לציין שנושא זה אינו באחריות ועדת הביקורת בהתאם לדין ההולנדי.
 19בהתאם להנחיות קוד הממשל התאגידי ,על ועדת הביקורת לבצע הערכה כאמור כל ארבע שנים .ועדת הביקורת ביצעה הערכה מעמיקה של תפקודו של רואה החשבון החיצוני בשנת
.2013
 20ראה הערה  10לעיל.
 21יש לציין כי כל חברי הועדה הינם דירקטורים בלתי תלויים.
 22ראה הערה  1ו 21 -לעיל .כל חברי הועדה הינם דירקטורים בלתי תלויים.
 23ראה הערה  22לעיל.
 24ראה הערה  1לעיל .כאמור ,החברה אינה מחויבת למנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .עם זאת ,ישנה המלצה בעניין זה בהתאם לקוד הממשל
התאגידי .בפועל ,מונה דירקטוריון החברה  4דירקטורים לא-אקזקוטיביים בלתי תלויים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית אשר כולם הינם חברי ועדת הביקורת של החברה ,המכהנת גם
כועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברה.
 25ראה הערה  1ו 24 -לעיל.
 26ראה הערה .24
 27בהתאם לדין ההולנדי החל על החברה ,לא קיימת דרישה כזו.
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 28יש לציין כי מבקר הפנים של החברה שימש בשנת  2014גם מבקר פנים של מספר חברות בת של החברה ונתן שירותים נוספים לחברה בהיקפים שאינם מהותיים .כמו כן ,המבקר
הפנימי משמש כמבקר בחברות נוספות מקבוצת קרדן ישראל שהינן בשליטת בעלי השליטה בחברה.
 29החברה הינה חברה הולנדית אשר חוק החברות והתקנות מכוחו ,לרבות החובה לאישור עסקאות בעלי שליטה באופן המצוין בסעיף  270לחוק החברות ,אינו חל עליה .יחד עם זאת,
אמצה החברה בתקנונה הוראות מיוחדות בעניין אישור עסקאות עם בעלי שליטה ,הדומות לאלו החלות על פי הדין הישראלי בעניין זה .לפרטים בדבר אופן אישור הסכם השירותים עם
קרדן ישראל בע"מ ,ראה סע'  10.1.3לחלק ד' לדוח.
 30קרדן ישראל ,חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה ,מספקת לחברה שירותים שונים .לפרטים בדבר הסכם השירותים ואופן אישורו ,ראה סעיף 10.1.3לחלק ד' לדוח .יצוין כי בעלי
השליטה בחברה ,ה"ה גרינפלד ,שנור ורכטר וכהנים כדירקטורים בחברה .תנאי כהונתם אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות תקנון החברה .לפרטים ראה סעיף
 10.1.2לפרק ד' לדוח התקופתי.
 31יצוין כי בעלי השליטה הסופיים בתאגיד ,ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואבי שנור לא התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים ובאזורים בהם פועלת החברה .בפועל ,במועד
הדוח ,בעלי השליטה בחברה אינם מבצעים במישרין פעילות מהותית בתחומים ובאזורים בהם פועלת החברה.

21

חלק ה'
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב)א(
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של ) Kardan N.Vלהלן – התאגיד( ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה
פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

 ,S. Orenמנהל כללי ודירקטור;

.2

 ,E. Oz-Gabberסמנכ"ל כספים.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים
האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח
הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על
פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין היתר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר
ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע
בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד
והאפקטיביות שלה .הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח
הדירקטוריון כללה הערכת סיכוני הדיווח והגילוי וקביעה מהם התהליכים מאוד לדיווח הכספי והגילוי ומהן
היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ,מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות
בתאגיד ,הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות ,ניתוחי פערי הבקרה הקיימים ,הערכת אפקטיביות התפעול של
הבקרות ,הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית ,לרבות רכיבי המעטפת ,בקרות ברמת הארגון ) Entity
 ,(Level Controlsתהליך עריכה וסגירת הדוחות הכספיים ,בקרות כלליות על מערכות המידע ) ,(ITGCתהליכים
אשר זוהו על ידי ההנהלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי ,הינם (1) :הערכות שווי נדל"ן
להשקעה; ) (2הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים ) (3אגרות חוב; ) (4הכנסות מביצוע עבודות; ) (5עלות ביצוע
העבודות ) (6השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ) (7אשראי ללקוחות בפעילות בנקאית )(8
פיקדונות לקוחות בפעילות בנקאית.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלת
התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר 2014 ,היא
אפקטיבית.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד():(1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני  ,S. Orenמצהיר כי:
)(1

בחנתי את הדוח התקופתי של ) Kardan N.Vלהלן – התאגיד( לשנת ) 2014להלן – 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;

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
)א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,
לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

)ב (

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

)(5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א(

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות
המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

)ב (

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיודעים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

)ג(

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה את
מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

 25במרס2015 ,

_____________________________
חתימה
 ,S. Orenמנכ"ל

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד():(2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני  ,E. Oz-Gabberמצהירה כי:
)(1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של ) Kardan N.Vלהלן – התאגיד( לשנת
) 2014להלן – הדוחות(;

)(2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות 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;

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי:
)א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול
בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם
להוראות הדין; וכן –

)ב (

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

)(5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א(

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע
כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

)ב (

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיודעים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

)ג(

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות :מסקנותיי לגבי הערכתי
כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 25במרס2015 ,

_________________________________
חתימה
 ,E. Oz-Gabberסמנכ"ל כספים

חלק ו'
נספחים
הערכת שווי קניון Europark Dalian

