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  עמית, חלפון 
  
  

  קבוצת נץ בע"מ דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
  ב (ג)9בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי בהתאם לסעיף 

  1970 -בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  

 .2012בדצמבר  31ם ו"החברה") לי - ביחד (להלןוחברות בנות  קבוצת נץ בע"מ שלרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ביקרנו 
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית  הדירקטוריון וההנהלה של החברהרכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. 

. על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל
  בהתבסס על ביקורתנו.רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה על  דעהאחריותנו היא לחוות 

  
- כיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה מאוחדת אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כו את האפקטיביות של רנלא בדק

מכלל ההכנסות המאוחדות  38% -, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2012בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  18%
 ידי רואי-פי של אותה חברה בוקרה עללשנה שהסתיימה באותו תאריך. האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כס

, ככל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית דעתנווחוות לנו , אשר הדוח שלהם הומצא מבקרים אחריםחשבון 
 .האחריםעל דיווח כספי של אותה חברה מבוססת על דוח רואי החשבון המבקרים 

  
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת  104ו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינ

) בקרות ברמת הארגון, 1"). רכיבים אלה הינם: (104(להלן: "תקן ביקורת על תיקוניו של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" 
) בקרות על תהליך ההכנסות; 2( לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע;

השקעות והלוואות לחברות ) בקרות על בחינת 5; () בקרות על תהליך נכסים בלתי מוחשיים4) בקרות על תהליך הרכש; (3(
  (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"). בשליטה משותפת

  
לזהות את ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה ז ן. על פי תק104ביקורת  ןערכנו את ביקורתנו בהתאם לתק

אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות מידה סבירה של ביטחון רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג 
כון המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסי

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 

הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 
בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה 

אה בחשבון השפעות להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מבי
בהקשר  בסיס נאות לחוות דעתנוים מספקהאחרים סבורים שביקורתנו ודוח רואי החשבון המבקרים אפשריות כאלה. אנו 

  המתואר לעיל.
  

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. 
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי כמו כן, הסקת 

  מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
  

יבי, מכל הבחינות האחרים, החברה קיימה באופן אפקטהמבקרים  בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואי החשבון לדעתנו
  . 2012בדצמבר  31המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  
 -ו 2012בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

כלל חוות דעת  2013במרץ  31ום והדוח שלנו, מי 2012בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2011
  המבקרים האחרים.  חשבוןהבהתבסס על ביקורתנו ועל דוח רואי  בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים

  
  עמית, חלפון                                         

  
  רואי  חשבון                                          

  רמת גן,
  2013 במרץ, 31
  
  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il                              03-6125030 :פקס               03-6123939  :טל      52506  גן- רמת ,16  סילבר אבא הילל 'רח  
  

Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part 
of any other individual member firm or firms.  
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   עמית, חלפון
  

  החשבון המבקריםדוח רואי 
  קבוצת נץ בע"מ  לבעלי המניות של

  
  

בדצמבר  31 לימים) "החברה"להלן ( קבוצת נץ בע"מ שלאת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים ביקרנו 
לכל אחת זרימי המזומנים ותהשינויים בהון העצמי ואת הדוחות המאוחדים על הרווח (ההפסד) הכולל,  2011 -ו 2012

הדירקטוריון דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2012בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום משלוש 
  של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה 

  
 52% - וכ 27%  - לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של תאגידים מאוחדים אשר נכסיהם הכלולים באיחוד מהווים כ

 38% - והכנסותיהם הכלולות באיחוד מהוות כ בהתאמה  2011 - ו 2012בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 
 כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של  .2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום ל ההכנסות המאוחדות מכל

שווי המאזני שלה הסתכם לסך חלקה של החברה בר שנכללה על בסיס השווי המאזני ואש בשליטה משותפתחברה 
וחלקה של החברה ברווחי החברה הנ"ל (לפני הפחתת עודפי עלות)  2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  73,018של 

את הדוחות הכספיים של  , כמו כן לא בקרנו אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה באותו תאריך 21,954הסתכם לסך של 
 31אלפי ש"ח ליום  59,670יס השווי המאזני ואשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של שנכללה על בס כלולהחברה 

. הדוחות הכספיים של התאגידים שאוחדו ושל התאגידים שנכללו על בסיס השווי המאזני בוקרו על ידי 2011בדצמבר 
ן אותם רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגי

   תאגידים, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  פי תקנים אלה נדרש מאיתנו-. על1973 -פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 

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 

של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הדירקטוריון וההנהלה  האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
  בסיס נאות לחוות דעתנו. ודוחות רואי החשבון האחרים מספקיםהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  
  

, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו
ואת  2011 -ו 2012בדצמבר   31את מצבה הכספי של החברה והחברות הבנות שלה לימים מכל הבחינות המהותיות, 

לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן  שלהן תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים
) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2012בדצמבר  31הסתיימה ביום 

  .2010 - התש"ע כספיים שנתיים), 
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
כלל  2013במרץ  31, והדוח שלנו מיום 2012בדצמבר  31כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

  חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
  
  
  
   

  עמית, חלפון

  רואי  חשבון

  רמת גן 
  

  2013במרץ,  31
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  קבוצת נץ בע"מ

  
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  

  בדצמבר 31ליום     
  2 0 1 1  2 0 1 2  באור  

  ח"שאלפי   
      נכסים

      
       נכסים שוטפים

  321  25,636  4  מזומנים ושווי מזומנים
  93  -     בשימושקדונות מוגבלים יפ

  52  3,103  5  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  86  93  5  ניירות ערך סחירים מוגבלים בשימוש

  -  297,165  6  לקוחות
  232  9,984  7      חייבים ויתרות חובה

  59,670  -   9  השקעות והלוואות לחברה כלולה, נטו
  -  291,101  8  מלאי

  60,454  627,082    סה"כ נכסים שוטפים
       

        שוטפים בלתינכסים
   74,942  286,391  9  השקעה והלוואות לחברות בשליטה משותפת

  -   13,297  10  חייבים בגין הלוואה ממוסד פיננסי
  -   3,593  11  ת במסגרת צירוף עסקיםיתמורה מותנ

  -   3,799  12  חייבים אחרים לזמן ארוך
  108  42,108  13  רכוש קבוע, נטו

  -   107,245  14  מוניטין
  -   25,207  14  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  -   2,559  21  נכסים בגין הטבות לעובדים
  -   8,896  22  מסים נדחים

  75,050  493,095   שוטפים בלתיסה"כ נכסים 
        

        
  135,504  1,120,177    סה"כ נכסים

       
       

  
  
 

____________               ____________               ____________ 
  שלמה איליה    )*אברהם עזרן (    צבי איציק

  מנכ"ל ונושא המשרה 
  הבכיר בתחום הכספים

  דירקטור  
  

יו"ר   
  הדירקטוריון

  
  

לחתום על הדוחות  הסמיך דירקטוריון החברה את מר אברהם עזרן המכהן כדירקטור בחברה,  2013, במרץ 31ביום ) *(
הכספיים כחותם נוסף על הדוחות הכספיים וזאת לאור כך שמר צבי איציק, מכהן הן כמנכ"ל החברה והן כנושא 

  .המשרה הבכיר בתחום הכספים
  

  .2013, במרץ 31תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 
 
  
   לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםבאורה
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  קבוצת נץ בע"מ
  

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

  בדצמבר 31ליום     
  2 0 1 1  2 0 1 2  באור 

  ח"שאלפי     
        התחייבויות שוטפות

  13,799  207,186  א'15  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
  -   18,300  'ג15  חלויות שוטפות של אגרות חוב של חברה מאוחדת

  188 183,381  16  ספקים ולנותני שירותיםהתחייבויות ל
  -   1,414  32  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,588 52,523  17  זכאים ויתרות זכות
  82,171  -   18  אגרות חוב

  3,904  -     מבעל מניות בחברות בשליטה משותפתהלוואות 
  -   655  'ב15  הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת

  3,258  3,540  'ב15  שליטה מבעלי הלוואות
   שליטה מקנות שאינן זכויות שלהתחייבויות לרכישת מניות 

  -   2,633  19  בחברה מאוחדת  
  104,908  469,632    שוטפות התחייבויות"כסה

       
        שוטפות בלתיהתחייבויות

  -  153,967  ג'15  מתאגידים בנקאיים וממוסד פיננסי הלוואות
  -  55,102  'ג15  אגרות חוב של חברה מאוחדת

  469 876  20  אחרות התחייבויות
  -   40,847  ד'15  שליטה מבעליהלוואות 
  47  -     החברה למניות אופציות בגין התחייבות
  4,265  10,891  ד'15  מאחרים הלוואות

  -   3,942  21  הטבות לעובדים בגיןהתחייבויות 
   8,717  21,258  22  מסים נדחים

   של זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבויות לרכישת מניות 
  תומאוחד ותחברב  

  
19  135,788   -  

  -   1,732  'ד15  מאוחדתהלוואה מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
  13,498  424,403   שוטפות בלתיסה"כ התחייבויות 

       
      23 התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות

       
      24 עצמיןהו

  50,062  63,755    הון מניות
  2,406  )3,091(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  -   13,500    המירות להון מבעלי שליטההלוואות 
  9,418  41,776    קרנות הון

  )44,523(  )11,965(    יתרת הפסדים
   )265(  )265(    מניות באוצר

  17,098  103,710    הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה
  -   122,432    זכויות שאינן מקנות שליטה

  17,098  226,142    עצמיסה"כ הון
        

    
  135,504  1,120,177   עצמי התחייבויות והוןסה"כ

        
  
   לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםבאורה
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  קבוצת נץ בע"מ
  הכולל  הרווח (ההפסד)מאוחדים על דוחות 

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  ש"חאלפי   באור 

     
  -   -   1,615    הכנסות מדמי ניהול
  -   -   650,580    הכנסות ממכירות

  -   -   652,195  33 סה"כ הכנסות
          

  -   -   )496,757(  25  עלות המכירות
  -   -   155,438    רווח גולמי

        
  -   -   )85,882(  26 הוצאות מכירה ושיווק

  ) 3,925(  )4,470(  )29,731(  27 הוצאות הנהלה וכלליות 
  1,550  -   -     עדכון הפרשה לירידת ערך קרקעות לבנייה

  -   -   )3,507(  יד'2  של חברה מאוחדת עלויות רישום למסחר
   2,408  )496(  668  28 הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

  33  )4,966(  )118,452(   סה"כ הוצאות תפעול 
      
      
      

  33  )4,966(  36,986    תפעולי(הפסד) רווח
     

  555  1,562  5,919  29 הכנסות מימון 
  20,643  -   -     רווח ממדידה מחדש של אגרות חוב

  )22,609(  )26,854(  )25,954(  29 הוצאות מימון
  )1,411(  )25,292(  )20,035(    הוצאות מימון, נטו

          
  -   -   3,403   שאוחדה בעבר רווח מיציאה מאיחוד של חברה

  רווח  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו לרבות
   5,870          6,645  9,981   הזדמנותי ברכישה (אחרי מס)   

  חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברה כלולה, נטו כולל עדכון
 הפרשה לירידת ערך השקעה והלוואות ומימוש קרנות הון   
  ) 46,700(  630  )2,012(   מהתאמות מתרגום   

        
  )42,208(  )22,983(  28,323  לפני מסים על הכנסה(הפסד) רווח

        
  13,651  -   )10,572(  22)מסים על הכנסההטבת מס (

  )28,557(  )22,983(  17,751   לשנה נקי(הפסד) רווח
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  קבוצת נץ בע"מ 

  (המשך)הרווח (ההפסד) הכולל מאוחדים על דוחות 
  
  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  אלפי ש"ח  באור 

         
      רווח (הפסד) כולל אחר:

     
סיווג לרווח והפסד של התאמות מתרגום דוחות כספיים של 

  -   -   )2,473( חברה שאוחדה בעבר ושל השקעה בחברה כלולה שמומשה  
  )2,137(  3,370  )6,843(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

  )30,694(  )19,613(  8,435 לשנהסה"כ רווח (הפסד) כולל 
          

         מיוחס ל:לשנה נקי (הפסד) רווח
  )9,042(   )22,983(  8,281    החברה מניותי בעל

  )19,515(  -   9,470    זכויות שאינן מקנות שליטה

    17,751  )22,983(   )28,557(  
          

         מיוחס ל:לשנהסה"כ רווח (הפסד) כולל 
  )10,132(   )19,613(  2,784    החברה מניות יבעל

  )20,562(  -   5,651    שליטהזכויות שאינן מקנות 

    8,435  )19,613(  )30,694(  
        30 נקי למניה (בש"ח)(הפסד) רווח

     
  ) 0.378(  )0.548(  0.172    למניה בסיסירווח (הפסד) 

  ) 0.378(  )0.548(  0.169    למניה מדוללרווח (הפסד) 
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  קבוצת נץ בע"מ 
  

  על השינויים בהון העצמימאוחדים דוחות 

  אלפי ש"ח

 
      מיוחס לבעלי המניות של החברה  

  

הון 
  מניות

קרנות 
  הון

הלוואות 
המירות 

להון 
מבעלי 
  שליטה

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 

  פעילויות חוץ 

יתרת 
רווחים 

  (הפסדים)
מניות 
  באוצר

סך הכל 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 
  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

סך הכל הון 
  עצמי

                  
  17,098  -   17,098  )265(   )44,523(   2,406  -   9,418  50,062  2012בינואר,  1יתרה ליום 

                  
יישום לראשונה של תקן 

  24,277  -   24,277    24,277  -   -     -   חשבונאי חדש (*)
  8,713    8,713          )4,980(  13,693  הנפקת מניות

עם בעלי  קרן הון מעסקאות
  38,656  1,052  37,604  -   -   -   -   37,604  -   שליטה

מבעלי  ות להוןהמיר ותהלווא
  13,500  -   13,500  -   -   -   13,500  -   -   שליטה

זכויות שאינן מקנות שליטה 
שנוצרו בחברות שאוחדו 

  91,528  92,779  )1,251(  -   -   -   -   )1,251(  -   לראשונה
קבלת הלוואות מבעל זכויות 

  22,950  22,950  -   -   -   -   -   -   -   שאינן מקנות שליטה
  985  -   985  -   -   -   -   985  -   תשלום מבוסס  מניות

  8,435  5,651  2,784  -   8,281  )5,497(  -   -   -   לשנהכולל  )הפסדרווח (
                

  226,142  122,432  103,710  )265(  )11,965(  )3,091(  13,500  41,776  63,755  2012בדצמבר,  31יתרה ליום 
                    
  

 .1כד'2(*) ראה באור 
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםבאורה
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  קבוצת נץ בע"מ 
  

  (המשך) על השינויים בהון העצמימאוחדים דוחות 
  אלפי ש"ח

  
      החברה מיוחס לבעלי המניות של  

  

הון 
  מניות

קרנות 
  הון

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
  פעילויות חוץ

יתרת 
  הפסדים

מניות 
  באוצר

סך הכל 
מיוחס 
לבעלי 
מניות 
  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  סך הכל
  הון 
  עצמי

   בינואר 1יתרה ליום 
 1020 

  
8,661  

  
23,544  

  
126  

  
)12,498(  

  
)265(  

  
19,568  

  
14,239  

  
33,807  

                  
  )30,694(  )20,562(  )10,132(  -   )9,042(  )1,090(  -   -   הפסד כולל לשנה 

                  
  ירידה בשיעור ההחזקה 

  8,569  5,485  3,084  -   -   -   3,084  -   בחברה בת  
                  

  838  838  -   -   -   -   -   -   יציאה מאיחוד
                  

  1,464  -   1,464  -   -   -   132  1,332  הנפקת מניות
                  
                  

  בדצמבר  31יתרה ליום 
 2010 

  
9,993  

  
26,760  

  
)964(  

  
)21,540(  

  
)265(  

  
13,984  

  
 -  

  
13,984  

                  
  )19,613(  -   )19,613(  -   )22,983(  3,370  -   -   רווח (הפסד) כולל לשנה

                  
  21,975  -   21,975  -   -   -   )18,094(  40,069  הנפקת מניות

                  
  752  -   752  -   -   -   752  -   תשלום מבוסס מניות

                  
  בדצמבר  31יתרה ליום 

  2011  
  

50,062  
  

9,418  
  

2,406  
  
)44,523(  

  
)265(  

  
17,098  

  
 -  

  
17,098  

                  
  
  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםבאורה
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  קבוצת נץ בע"מ 

   על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  ש"חאלפי  
      תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:

   
  )28,557(  )22,983(  17,751  נקי (הפסד) רווח 

       
        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

    
        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

  41,341  )8,073(  )8,195(  חלק בתוצאות חברות מוחזקות, נטו
  -   -  )3,403(  רווח מיציאה מאיחוד של חברה שאוחדה בעבר

  19  16  17,169 פחת והפחתות
  )1,550(  -   -   עדכון הפרשה לירידת ערך קרקעות לבנייה ובניינים בהקמה

  )3,998(  -   -   רווח ממכירת חברה בת
  )13,651(  -   10,572 מסים על ההכנסה

  -   -   )118(הפסדי הון ממימוש נכסים קבועים, נטו
  -   -   3,507  עלויות רישום למסחר 
  -   -   566  תשלום מבוסס מניות

  -   -   )853(  השתתפות בהוצאות של שותפים עסקיים
  -   -   1,604  עסקאות עם בעלי שליטהמקרן הון 

  -   -   289שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
  1,411  25,292  20,035 עלויות מימון, נטו

  41,173  17,235  23,572  
    

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
  -   -  6,857 ירידה בלקוחות

  )564(   720  7,336ויתרות חובהאחרים ירידה (עלייה) בחייבים 
  -   -   )34,508( עלייה במלאי    

  )295(  )514(  10,411ויתרות זכות וזכאים שירותיםבספקים ונותני(ירידה) עלייה 
)9,904(  206  )859(  

       

  )50(  -   )17,636(  מס הכנסה ששולם

  )5,894(  )5,542(  31,384 שוטפת(ששימשו לפעילות)מפעילות שנבעו נטו מזומנים
        

  
  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםבאורה
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  (המשך) על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  

  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  ש"ח אלפי  
        השקעה:פעילותלתזרימי מזומנים 

      
  )10,451(  )37,217(  )2,633(    והשקעה בחברות בשליטה משותפת מתן הלוואות

  -   -   )8,039(    כניסה לאיחוד (נספח א')
  )2,024(  -  )5(    )'ביציאה מאיחוד (נספח 

  3,334  -   -     תמורה ממימוש חברה בת
  )528(  908  )265(    מכירת (רכישת) ניירות ערך סחירים, נטו

  )1,675(  1,582  93    שינוי בפקדונות מוגבלים בשימוש
  )3(  )58(  )9,625(    רכישת נכסים קבועים

  -   -   176  תמורה ממימוש נכסים קבועים
  -   -   )9(    יתרות חובה אחרות לזמן ארוך, נטו

  -   -   )18,450(    רכישת מניות של חברה בשליטה משותפת
          

  )11,347(  )34,785(  )38,757(  השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות
        

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
  -   21,975  3,179    הנפקת מניות

  -   12,539  39,499    יםפיננסי ותממוסד ותהלוואקבלת 
  -   4,092  29,793    מאחרים ותהלוואקבלת 

  )1,000(  -   -     תשלום עבור רכישה של חברה בת
  396  -   -     תמורה ממכירה של מניות בחברה מאוחדת 

  -   -   )13,262(    ארוךפרעון הלוואות לזמן 
  5,699  )2,589(  915    קבלת (פרעון) הלוואות מבעלי שליטה

  30  )3(  )18,821(    ריבית ששולמה, נטו
  קבלת (פרעון) הלוואות מבעל מניות בחברות

    בשליטה משותפת  
  
)1,847(  

   
 3,672  

  
 -  

  -   -   26,049    זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי מקבלת הלוואות 
  -   -   )200(    זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי להלוואות  החזר

  -   -   )16,875(    פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת
  -   -   )1,308(    שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנד ששולם ל

   זכויות שאינן מקנותפירעון התחייבות לרכישת 
    שליטה   

  
)9,147(  

  
 -  

  
 -  

  )86(  -   )5,286(  בנקאיים, נטואשראי לזמן קצר מתאגידים 
          

  5,039  39,686  32,689    מימוןמפעילותשנבעו מזומנים נטו 
        

  )701(  327  )1( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של פעילויות חוץ
          

         
  )12,903(  )314( 25,315    שינוי במזומנים ושווי מזומנים לשנה

  13,538  635  321  לתחילת השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים
        

  635  321  25,636    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  (המשך) על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  ש"ח אלפי  
         כניסה לאיחוד -נספח א' 

        
  -   -   577,090  נכסים שוטפים (למעט מזומנים ושווי מזומנים)

  -   -  275,889  נכסים בלתי שוטפים
  -   -   )549,925(  התחייבויות שוטפות 

  -   -  )239,920(  התחייבויות בלתי שוטפות 
  -   -   )55,095(  זכויות שאינן מקנות שליטה

  8,039   -   -  
        

        יציאה מאיחוד -  ב'נספח 
        

  (*)  6,324  -   -   הון חוזר, נטו (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
  87,834  -   52,571  נכסים בלתי שוטפים (בעיקר נדל"ן להשקעה וקרקעות לבניה)

  )830(  -   -   התחייבויות בלתי שוטפות (בעיקר הלוואות לזמן ארוך)
  -   -   )34,909(  בעליםהלוואות 

  )177,464(  -   -   הלוואה מחברה אם לשעבר - התחייבויות שוטפות 
      )17,667(  התחייבויות שוטפות

  80,896  -   -   השקעה בחברה כלולה
 1,216  -  -   זכויות שאינן מקנות שליטה

  )5(   -  )2,024(  
        

        (*) למעט הלוואה מחברה אם לשעבר.
        

      שלא במזומן מהותיות פעולות  -' גנספח 
        

  1,464  -   -   המרה של הלוואות בעלים להון
  8,162  -   -   המרה של אגרות חוב למניות של חברה בת

        
  -   -   4,148  הלוואה מאחרים פרעון
  -   -   )4,148(  הלוואות לחברה מוחזקת  מתן

        
  -   -   3,065  ת במסגרת צירוף עסקיםיתמורה מותנ

  -   -   171,228  משותפת בשליטה בחברה השקעה
  הון מניות וכתבי אופציה של חברה  הנפקת

  -   -   )37,463(  מאוחדת לבעל זכויות שאינן מקנות שליטה  
        

  -   -   )50,752(  בנקאי מתאגיד הלוואה קבלת
  -   -   )86,078(  שליטה מבעלי הלוואות קבלת

        
  -   -   19,615  רכישת זכויות בחברות בשליטה משותפת

  -   -   6,316  הנפקת מניות
        
        

  
  דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ל הבאורים
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 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור
  כללי  -    1 באור

  
תאור כללי של הקבוצה ופעילותהא.

"החברה") הינה חברת החזקות וניהול אשר למועד אישור הדוחות הכספיים פועלת  - מ (להלן "בעקבוצת נץ 
   :פעילות עיקרייםבשלושה תחומי 

באמצעות החזקה בחברת הבת, נץ ארה"ב בע"מ (להלן: "נץ  -  תחום הנדל"ן המניב בארצות הברית  .א
 ארה"ב"):

או ביחד עם שותפים, בתיק נכסים מניבים בשיעורי ו/החברה מחזיקה באמצעות נץ ארה"ב, לבדה  .1
החזקה שונים בארצות הברית שעיקרם מגורים וחלקם מסחר ומשרדים, הממוקמים בקונטיקט, ניו 

 יורק, אוהיו ומיאמי ביץ', פלורידה, ארה"ב. 

, תאגיד אמריקאי בבעלותה Netz USA LLCהתקשרו החברה, נץ ארה"ב,  2012ביוני  25ביום  .2
(להלן:  Netz USA"), ותאגידים המוחזקים על ידי Netz USAנץ ארה"ב, (להלן: " המלאה של

"התאגידים המוחזקים"), עם קבוצת משקיעים (להלן: קבוצת המשקיעים"), בהסכם השקעה על פיו 
לתאגידים המוחזקים הלוואות לצורך השקעה ברכישה ושיפוץ של נכסים  יעמידו קבוצת המשקיעים
בתאגידים המוחזקים,  Netz USAמזכויות  49%להקצאה ורכישה של עד  בארה"ב וזאת בתמורה

כהלוואה לתאגידים המוחזקים, באופן  בשיעור יחסי לסכומים אותם יעמידו קבוצת המשקיעים
בתאגידים  Netz USAוחלקה של  49%בתאגידים המוחזקים יהיה עד  שחלקם של קבוצת המשקיעים

לדאוג כי מר מנחם גורביץ (להלן:  Netz USA - בו החברה ו. לצורך כך, התחיי51%המוחזקים יהיה 
"מר גורביץ"), שותף של החברה בפעילות ההשקעה בנכסים מניבים בארה"ב אשר מבוצעת באמצעות 

Netz USA יעביר את זכויותיו בתאגידים המוחזקים ו/או בנכסים המוחזקים, לידי ,Netz USA 
ועד החתימה על ההסכם. לפרטים נוספים ראה באור חודשים ממ 3והמשקיע, בחלקים שווים, בתוך 

 להלן. (ב) 1'א23

מניות של  7,721,157, הקצתה החברה למר מנחם גורביץ,  2012בנובמבר  8בהמשך לאמור לעיל, ביום  .3
 30- מזכויות ההון וההצבעה בחברה, כנגד העברת החזקותיו וזכויותיו ב 12.90%- החברה המהוות כ

 .יז)(1א'23 - (טו) ו1א'23. ראה גם באורים Netz USA - קים לתאגידים אמריקאיים המוחז

התקשרה החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, בהסכם  2012בנובמבר  1ביום  .4
מותנה (להלן: "ההסכם") עם אלעד גלובל בע"מ (להלן: "אלעד גלובל") חברה ציבורית הרשומה 

(להלן: "המוכרת") ועם חברות  בע"מ אסיה אלעדגלובל, למסחר בבורסה, עם בעלת השליטה באלעד 
לעיל, במסגרתו ירכשו החברה וקבוצת המשקיעים  2בשליטת קבוצת המשקיעים כמפורט בסעיף 

את השליטה באלעד גלובל בעסקה משולבת, אגב הכנסת פעילותם המשותפת ") הקונים(להלן יחד: "
ידים זרים בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של המרוכזת תחת תאג ,של הקונים בנדל"ן מניב בארה"ב

הקונים, לאלעד גלובל, כנגד הקצאה פרטית חריגה של מניות אלעד גלובל לחברה ולקבוצת 
 .(טז)1א'23 באורהמשקיעים. לפרטים נוספים ראה 

-(ב') ו1א'23(א'), 1א'23לעניין התקשרויות והסכמים בקשר לפעילות החברה בארה"ב, ראה באורים  .5
 .להלן (טו)1א'23

נץ מלונות בע"מ (להלן: "נץ מלונות"), חברה  -באמצעות החזקה בחברת הבת  -  תחום המלונאות והנופש  .ב
במלונות אפריקה ישראל בע"מ  50%אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אשר מחזיקה 

 (להלן: "מאפ"י").

 Harlington 2השלימה החברה עסקה במסגרתה שלמה אליה השקעות בע"מ,  2012ביוני  28ביום  .1
B.V. אשר צבי נכסים והחזקות בע"מ וא.ו.א.מ. נכסים והשקעות בע"מ ("קבוצת הרוכשים") מכרו ,

" את זכויותיהם מכוח מערך הסכמים AS ISלחברה את החזקותיהם במניות מאפ"י והעבירו לחברה "
מהחזקותיה של אפריקה ישראל השקעות בע"מ במאפ"י, לפי שווי חברה לאפריקה  37.73% לרכישת
 מליון ש"ח.  384 - ) של כ100%מלונות (

לאחר מכן, השלימה החברה עסקה במסגרתה רכשה החברה יחד עם רוק גלן אחזקות בע"מ את  .2
פן שלאחר השלמת השליטה בנץ מלונות והעבירו לנץ מלונות את החזקותיהם במניות מאפ"י, באו

 מההון המונפק והנפרע של מאפ"י.  50%העסקה האמורה מחזיקה נץ מלונות 

 .להלן' יד2.  לענין הטיפול החשבונאי בעסקה ראה באור להלן (ד)1א'23נוספים ראה באור  לפרטים
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  (המשך) כללי  -    1 באור

 
  (המשך)תאור כללי של הקבוצה ופעילותה א.

) בע"מ (להלן: 2005קמ"ן ( -באמצעות החזקה בחברת הבת מנדלסון הספקה טכנית והנדסית  -  תחום הסחר  .ג 
תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב וחברות "מנדלסון"),  

 .2012מאוחדות שלה ("קבוצת מנדלסון") החל מסוף חודש מאי 

קבוצת מנדלסון הינה מהמובילות בישראל בתחומי הסחר של מוצרים להובלת זורמים ובתחום הרכבה 
. הקבוצה פועלת בישראל בעיקר PVC - ותחזוקה של משאבות מים וייצור ושיווק צנרת פוליאתילן ו

 בארה"ב באמצעות חברה בת בתחום הסחר של צנרת פלדה ת באמצעות חברות בנות. בנוסף, פועלת קבוצ
  . ואביזרי צנרת פלדה

 )ג(1א'23באור  , הושלמה עסקה לרכישת השליטה במנדלסון, לפרטים נוספים ראה2012במאי  23ביום 
  להלן.

לרכישת  ם נוספיםשותפי עם ביחד החברה רכשה במסגרתה הדוח תקופת לאחר שהושלמה עסקה לענין
  ג'.34 באור ראה מנדלסון מניותבהחזקות  המלוא  את ג))(1א'23באור  ראה( וןסמנדלבגרעין השליטה 

, פעלה החברה בתחום הנדל"ן במזרח אירופה, באמצעות החברה הכלולה לשעבר 2012ביולי  24עד ליום   .ד
 אסים נדל"ן בע"מ ("אסים נדל"ן"), אשר מחזיקה בקרקעות ברומניה ובבולגריה. 

ין אסים נדל"ן, באמצעות אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם בין החברה לב 2012ביולי  24ביום 
המנהל המיוחד של אסים נדל"ן (להלן: "המנהל המיוחד"), על פיו העבירה החברה את מלוא מניות אסים 
נדל"ן המוחזקות על ידה לידי המנהל המיוחד, כך שלאחר מועד העברת מלוא המניות כאמור לעיל, לא 

יות הקשורות להפעלת אסים נדל"ן וכמו תהיה חייבת החברה בעלויות עתידיות או בהוצאות שוטפות עתיד
 - כן, לאור כך שהחוב של החברה למחזיקי אגרות החוב הוא חוב נון ריקורס, למעט לאגרות החוב (סדרה ב') 

(להלן בפסקה זו: "החוב"),  2011בנובמבר  15במגבלות ובתנאים כפי שנקבע בהסדר הנושים המתוקן מיום 
ברה וממחה את החוב לאסים נדל"ן, ומנגד מוותרת ומוחקת את הרי שבמסגרת העברת המניות מעבירה הח

חובה של אסים נדל"ן כלפיה (הלוואת הבעלים) בגובה שווי הנכסים ולא יותר מהתמורה נטו שתתקבל בעת 
מימושם בפועל (היינו בניכוי עלויות התפעול, עלויות המכירה, והוצאות הניהול המיוחד) (להלן בפסקה זו: 

 "ההסכם").

כתוצאה מהשלמת ההסכם, נגרעו הלוואות הבעלים וההשקעה של החברה באסים נדל"ן ואגרות החוב 
(סדרה ב') חדלו להיות אגרות החוב של החברה והן חדלו להסחר כנש"ר (ניירות ערך שאינם  - (סדרה א') ו

 .רשומים למסחר בבורסה)

  .להלן) ט(1א'23ראה באור  נוספיםלפרטים 
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  (המשך) כללי  -    1 באור

 הגדרות .ב
  
 .קבוצת נץ בע"מ -החברה  

רשימת חברות הקבוצה ויתרת השקעות נטו (החברה והחברות המוחזקות שלה   -הקבוצה  
  ).9בבאור מפורטת  מאוחדותוהלוואות שנתנו לחברות 

  
   .מלונות בע"מנץ   - נץ מלונות 

  מלונות אפריקה ישראל בע"מ.  - מאפ"י  

  ) בע"מ.2005קמ"ן ( -ישראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית   - מנדלסון  

פועלת בישראל בעיקר באמצעות  קבוצת מנדלסון .והחברות המאוחדות שלהמנדלסון   - קבוצת מנדלסון 
אלכסנדרוביץ פלסטיקה ש.בר"), - ש.בר בע"מ ("מנדלסון-החברות הבנות מנדלסון

) בע"מ ("אלכסנדרוביץ"), פלעד ח.י. תעשיות בע"מ 2006קמ"ן ( -הנדסית וגומי 
) בע"מ ("המחדש"). בנוסף, פועלת הקבוצה 2006קמן ( - ("פלעד") והמחדש תעשיות

בארה"ב בתחום הסחר של צנרת פלדה ואביזרי צנרת פלדה, וזאת באמצעות חברת 
  ").Inc  Dodson Global ")DGהבת

  אסים השקעות בע"מ.   -אסים  
  

  אסים נדל"ן בע"מ.  -אסים נדל"ן  
  

  נץ ארה"ב בע"מ.   -נץ ארה"ב  
  

) ואשר דוחותיהן אוחדו IAS 27 -חברות הנמצאות בשליטת החברה (כהגדרתן ב  -ת ומאוחד ותחבר 
 בדוחות החברה.

   
  חברות בשליטה 

   - משותפת 

  
  גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית לשליטהחברות המוחזקות על ידי מספר 

השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של  החברה משותפת, ואשר 
  על בסיס השווי המאזני.

  
חברות אשר לחברה השפעת מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות או חברות מאוחדות    -חברות כלולות  

ולה בדוחות הכספיים המאוחדים של באיחוד יחסי, ואשר השקעת החברה בהן כל
  החברה על בסיס השווי המאזני.

  
  חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות.  -חברות מוחזקות  

  
  . 24IAS -כהגדרתם ב - צדדים קשורים  

 
 .2010 -התש"ע כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  - ובעלי שליטהבעלי ענין  
    

  מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  - מדד  
  

  דולר של ארה"ב.   - דולר  
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2 באור

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

  מדיניות חשבונאית עקבית .1

המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא אם 
  צוין אחרת. 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2

"). כמו כן, הדוחות IFRS" -ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן דוחות כספיים ה
  .2010- ים בהתאם לדרישות הגילוי בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עהכספיים ערוכ

  
  חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 

  
  ניתוח הוצאות שהוכרו בדוח על הרווח הכוללמתכונת  .3

מאפיין סיווג המבוססת על על הרווח הכולל לפי שיטת  מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוחהחברה 
  . של ההוצאות הפעילות

  
  

  עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  ב.

  אומדנים והנחות

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות והנחות 
הכנסות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

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 הדיווח ואומדנים קריטיים 

ומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי בא- שחושבו על
  בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות:

  
  ירידת ערך מוניטין  - 

הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של 
ה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחיד

  '. יג2 באורניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. ראה מידע נוסף ב
 

  נכסי מסים נדחים  - 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, במידה 
נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. 

את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס 
  . 22 באורהצפויה, מקורה ואסטרטגית תכנון המס. ראה מידע נוסף ב

 

  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר פרישה  - 

ר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאח
אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה 
צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים 

  . 21 באורידע נוסף באלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך. ראה מ
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  ב.

  מלאי איטי  - 

המלאי יחסית להיקף הצריכה שלו, בהתבסס על מדיניות הקבוצה עורכת אחת לשנה ניתוח של יתרות   
מתחשבת, בין היתר, באומדני הנצלת המלאי ומכירתו בהתבסס על ניסיון ה ונהלים שקבעה הקבוצה

העבר. בהתאם לניתוח האמור מעדכנת הקבוצה מדי שנה את ההפרשה בגין מלאי איטי. ראה מידע נוסף 
  . 8 באורב

 
  תהשקעה בחברה בשליטה משותפ  - 

    
החברה בוחנת ירידת ערך של השקעה בחברה בשליטה משותפת כאשר מתקיימים סימנים לפגימה   

בערכה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן לסכום בר ההשבה של ההשקעה. הסכום בר ההשבה 
נקבע בהתאם להערכת שווי ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שקובע את הסכום בר ההשבה. חישוב 
הסכום בר ההשבה כולל שימוש בהנחות ואומדנים שונים שאי התממשותם ייתכן ותביא לתוצאה שונה 

   מהערכה זו.
    

  )PPAהקצאת מחיר רכישה (  - 
    
לצורך קביעת השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים של חברה בשליטה משותפת  למועד הרכישה   

)PPA ואופציות מכר שהוענקו לבעלי זכויות שאינן  עסקים תמורה מותנית במסגרת צירוף) לרבות
, השתמשה החברה בשירותיו של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שקבע את שווי הרכישה מקנות שליטה

  בהתאם לשימוש בהנחות ואומדנים שונים שאי התממשותם ייתכן ותביא לתוצאה שונה מהערכות אלו.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). 
שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת, במישרין או בעקיפין, להתוות את המדיניות הכספית 

מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו  והתפעולית של החברה הנשלטת. איחוד הדוחות הכספיים
  הופסקה השליטה.

  
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואם 

  בדוחות הכספיים המאוחדים. 
 

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח 
(הפסד) הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שוויים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות. הזכויות 

  שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה.
 

החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית הדוחות הכספיים של 
בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 

  החברה.
  

  מטבע הפעילות  ד.

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה    .1

גם מטבע הפעילות של החברה, המשקף באופן הטוב  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים חדשים, שהוא
  ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה.

  
 הפעילות במטבע שאינן עסקאות תרגום .2

בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 
נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. "מטבע חוץ")  - הפעילות של אותה חברה (להלן 

בתום כל תקופת דיווח, פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו 
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו -מועד; פריטים לא

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין - לאנקבע השווי ההוגן; פריטים 
  כספי.- שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

  
 שער הפרשי של הרישום אופן .3

הפרשי שער בגין עסקאות שנועדו לגדר פרט להפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו, 
  .סיכוני מטבע חוץ מסוימים

  
 מש"ח דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונהתרגום   .4

לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, לרבות מוניטין 
ועודפי עלות מיוחסים, מוצגים עפ"י שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פריטי הכנסות והוצאות 

ע שערי החליפין בתקופת הדיווח, אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית מתורגמים לפי ממוצ
בשערי החליפין. במקרה זה, תרגום פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות, והפרשי 
התרגום המתייחסים, מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ". 

אלו מסווגים לרווח והפסד במועד מימוש פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת  הפרשי שער
 איבוד שליטה, שליטה משותפת או השפעה מהותית בפעילות החוץ.

 
  שווי מזומנים  ה.

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, אשר אינם 
מוגבלים בשעבוד שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה 

  של הקבוצה.חודשים, אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  הפרשה לחובות מסופקים  ו.

כל אחת מהנהלות חברות הקבוצה שלהערכת  ,ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות
גבייתם מוטלת בספק. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, ייגרעו במועד בו ייקבע שחובות אלה  הרלבנטיות, 

  אינם ניתנים לגבייה.
  

  מלאי  ז.

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי   
אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו 
  אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

  
  עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

  
  לפי עלות רכישה על בסיס "ממוצע  נע".  -   חומרי גלם

   
על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות   -   תוצרת בעיבוד

  ועקיפות אחרות.
   

על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות   -   תוצרת גמורה
  ועקיפות אחרות.

   
  .לפי שיטת ממוצע  נע  -   סחורות ומוצרים קנויים

   
  

  הקבוצה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
  

  פיננסייםמכשירים   ח.

  נכסים פיננסיים  .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
לגביהן עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר 

  עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד.
  

הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת לאחר ההכרה 
  מהקבוצות שלהלן:

  

 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

 .הלוואות וחייבים 
  

  סיווגם של הנכסים הפיננסיים נבחן מחדש בכל סוף שנת דיווח במידת הצורך או כאשר נדרש.
  

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים ה  .א

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכוללים נכסים פיננסיים המיועדים עם 
ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לרווח והפסד בדוח על 

  הרווח הכולל.
  

מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים  נגזרים, כולל נגזרים משובצים שהופרדו,
לעסקת הגנה. רווחים, או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לרווח 

  והפסד בדוח על הרווח הכולל.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) מכשירים פיננסיים  ח.

  (המשך) נכסים פיננסיים  .1

  וחייביםהלוואות   .ב

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 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה 

ובניכוי הפרשות לירידת ערך. רווחים והפסדים נזקפים לרווח והפסד בדוח על  המיוחסות ישירות
הרווח הכולל כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצאה 

  מההפחתה השיטתית. 
  

 שווי הוגן  .ג

בתאריך ידי מחירי השוק -השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על
הדיווח. בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות 

  . מקובלות הערכה
  

  גריעת מכשירים פיננסיים

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או החברה 
רימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תז

לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה 
באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את 

  אך העבירה את השליטה על הנכס. כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס
 

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה באופן 
ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש 

בדרך של ערבות לנכס המועבר בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת 
נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה בדוחות הכספיים המקורית של הנכס והסכום המרבי של התמורה 

  שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.
  

  התחייבויות פיננסיות  .2

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות אשראי והלוואות נושאות ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן 
(לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה). לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות ואשראי נושא ריבית מוצגים לפי 
עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה 

אחרים) מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל  המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר (כגון אשראי ספקים וזכאים
בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח והפסד בדוח על הרווח הכולל בעת גריעת ההתחייבות 

  הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.
  

  גריעת התחייבויות פיננסיות

פקעה. התחייבות  התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או
  פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

  

 ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים; - פורע את ההתחייבות על
 או

 .משוחרר משפטית מההתחייבות 
  

  



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

21 

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) מכשירים פיננסיים  ח.

  (המשך) התחייבויות פיננסיות  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המיועדות 
  עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח על הרווח הכולל.

  
רבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש נגזרים, ל

כמכשירים להגנה אפקטיבית. במקרה של חוזה המכיל נגזר משובץ אחד או יותר, החוזה המשולב 
בשלמותו יכול להיות מיועד, במועד ההכרה הראשונית בלבד, כהתחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן 

  ו הפסד.דרך רווח א
  

  מכשירים פיננסיים מורכבים  .3

  אופציות מכר שהוענקו לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

) למכור חלק או את כל Putכאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציות מכר (
חברות מאוחדות במשך תקופה מסוימת, ביום ההענקה מסווגות הזכויות שאינן מקנות בהחזקותיהם 

שליטה כהתחייבות פיננסית. הקבוצה מכירה בכל תאריך דיווח בהתחייבות פיננסית הנמדדת על בסיס 
אומדן הערך הנוכחי של התמורה בעת מימוש אופציית המכר כאשר במקביל מטופלת החזקת בעלי 

  קנות שליטה כאילו היא בידי הקבוצה. הזכויות שאינן מ
  

, שינויים בסכום ההתחייבות 2008בדצמבר  31ידי הקבוצה עד ליום -בגין אופציות מכר שהוענקו על
), למעט בגין ערך הזמן הנזקפים לרווח 2009בינואר  1בתקופות עוקבות (לרבות שינויים לאחר יום 

, כל השינוי 2009בינואר  1ידי הקבוצה לאחר - נקו עלוהפסד, נזקפים למוניטין. בגין אופציות מכר שהוע
  בסכום ההתחייבות נזקף לרווח והפסד. 

  
אם בתקופות עוקבות האופציה ממומשת, התמורה במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות ובמידה 
שהאופציה פוקעת, יבוצע סילוק של ההתחייבות וכן מימוש של חלק מההשקעה בחברה המאוחדת, ללא 

  יטה בה.איבוד של
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .4

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראייה אובייקטיבית ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה 
  של נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת.

  
אי אם קיימת ראיה אובייקטיבית, (כגון: סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ו

יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית), שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 
בעלותם המופחתת, סכום ההפסד הנזקף לרווח 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 (שיעור הריבית 
האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית). הסכום הפנקסני של הנכס מוקטן באמצעות רישום 
הפרשה. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת 

הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה  ערכו של
  ההפסד שהוכר. 
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  צירופי עסקים ומוניטין  .ט

 - צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה. התמורה שמועברת בגין רכישת חברה בת (להלן 
הנרכשת"), מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה, "החברה 

ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על 
הסדר ידי הקבוצה. התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מ

תמורה מותנית. עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים וכן 
התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים (למעט חריגים מסוימים 

") נמדדים לראשונה IFRS 3R" -"צירופי עסקים" (מתוקן) (להלן  3המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי 
בשווים ההוגן במועד הרכישה. במסגרת כל עסקת צירוף עסקים, קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן 
מקנות שליטה בחברה הנרכשת שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של 

של  מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין  היחסי החלק הישות בעת פירוק לפי שוויין ההוגן או לפי
קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד. כל הרכיבים  .הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת נטו הנכסים

האחרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא אם כן בסיס מדידה 
  .IFRS אחר נדרש על פי תקני

  
תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף העסקים. 
שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסווגת כנכס או כהתחייבות, מוכרים בהתאם לתקן 

") ברווח או הפסד או ברווח IAS 39" - "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן  39חשבונאות בינלאומי 
  כולל אחר. תמורה מותנית המסווגת כהון אינה נמדדת מחדש, וסילוקה העוקב יטופל במסגרת ההון.

  
בינואר  1הטיפול החשבונאי בתמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה בגין צירוף עסקים שהתרחש קודם ליום 

) (יצוין כי החברה אימצה את 2004ה בשנת במתכונתו הקודמת (שפורסמ IFRS 3הינו בהתאם להוראות  2009
IFRS 3R   בהתאם, במועד בו תשלום התמורה המותנית כאמור 2009בינואר  1באימוץ מוקדם החל מיום .(

הינו צפוי וניתן למדידה באופן מהימן, מטופלת התמורה המותנית כתיאום של הטיפול החשבונאי בצירוף 
  העסקים שנערך בעבר.  

  
ל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי עודף הסכום הכול

ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל לסכום נטו, למועד הרכישה, של 
  ניטין.הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמו

  
במקרה בו הסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, עולה 
על הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי 

לעיל, ההפרש מוכר ישירות ברווח או ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, כד
  הפסד במועד הרכישה. 
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  השקעות בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת        י.

ההשקעה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת מוצגת על בסיס השווי המאזני. לפי שיטת השווי המאזני, 
כלולות וחברות בשליטה משותפת מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים ההשקעה בחברות 

שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות קרנות ההון של החברות הכלולות וחברות בשליטה 
  משותפת.

  
כישה לבין מוניטין בגין רכישת חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הר

חלק הקבוצה בשווי ההוגן, נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של 
החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת. לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו 

  מופחת באופן שיטתי. 
  

ם המזוהים, ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות במקרים בהם חלק החברה בשווי ההוגן, נטו של הנכסי
  התלויות של החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת עולה על עלות הרכישה נוצר מוניטין שלילי.

  מוניטין שלילי נזקף כהכנסה בדוח רווח והפסד. 
  

ותפת. דוח רווח והפסד משקף את החלק בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות והחברות בשליטה מש
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת מבוטלים 

  בהתאם לשיעור ההחזקה בחברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת.
  

בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון העצמי שלהן, 
בחלקה בהפסדי החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת עד גובה השקעתה בחברות  מכירה החברה

הכלולות והחברות בשליטה משותפת בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית 
  אחרת שניתנו בעבור החברות הכלולות והחברות  בשליטה משותפת אלו. 

  
הכלולות והחברות בשליטה משותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות  הדוחות הכספיים של החברה, החברות

זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת יושמה 
  באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.

  
ברה כלולה וחברה בשליטה משותפת , בוחנת החברה ירידת ערך של השקעה בחIAS 28 -בהתאם לתיקון ל 

בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לזאת, הפסד המוכר מירידת ערך של ההשקעה לא מוקצה באופן 
ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה אלא מיוחס להשקעה בכללותה ולפיכך מלוא ההפסד מירידת ערך שהוכר 

  בעבר יהיה ניתן לביטול בהתקיים התנאים הנדרשים. 
  

לענין הטיפול החשבונאי בעסקה במסגרתה נרכשו על ידי הקבוצה מניות של חברה בשליטה משותפת ראה 
  להלן. יד'סעיף 

 

  רכוש קבוע  .אי

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים 
לו בגינם ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שנתקב

  העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות וציוד.
  

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר ועלויות מימון וכן כל עלות 
מיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה וכן נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס ל

  עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט (ראה להלן).
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 (המשך) רכוש קבוע  .אי

החיים השימושיים בנכס,  הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת
  כדלקמן:

  
 בעיקר % %

 
 10  מכונות וציוד הרמה

 15 כלי רכב
 6-3333 ריהוט וציוד משרדי
6.25 -ו 5-1010 שיפורים במושכר

  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה 

  שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של הנכסים, לפי הקצר שבהם. 
  

השינויים שיעור הפחת ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה ו
' גיולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע, ראה סעיף -מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  להלן.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 

הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח או הפסד  נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד
מגריעת הנכס (המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בספרים) נכלל ברווח והפסד 

  בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה הנכס נגרע.
  

  נכסים בלתי מוחשיים  .בי

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה 
ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה ומופחתים 

תם בניכוי הפחתה לפי שיטת הקו הישר. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשים מוצגים על פי עלו
  מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. 

  
אורך חיים שימושיים מוגדר. הנכסים (למעט מוניטין) על פי הערכת ההנהלה לנכסים הבלתי מוחשיים 

מופחתים על פני אורך החיים הכלכליים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת 
ימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי ערך כאשר קיימים ס

עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה. שינוי באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה 
אן הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי באופן של מכ

ולהבא. הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לרווח והפסד 
  בדוח על הרווח הכולל.

  
  אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן:

 
  שנים  

  
    

5 זיכיון
0.25  צבר הזמנות
  4-6  בסיס לקוחות

  
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, כגון: מוניטין אינם מופחתים באופן שיטתי 
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך (ראה גם 

אם הערכת אורך החיים כבלתי '). אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע יגסעיף 
מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים 
השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי מכאן ולהבא, ובאותו מועד נבחנת גם ירידת 

  ים השימושים שלו.יהחיים הכלכלערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך 
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  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יג

החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים (מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים 
מאירועים או שינויים בנסיבות אחרים, השקעה בחברה כלולה ורכוש קבוע) כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

השבה. במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים - המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר
ההשבה הוא הגבוה - ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר- עולה על סכום בר

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. 
לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים 

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.  הפסדים מירידת ערך -עצמאיים נקבע סכום בר
  בדוח על הרווח הכולל. נזקפים לרווח והפסד

  
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדים ששימשו בקביעת הסכום 

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך - בר
ההשבה של הנכס. לגבי נכס - ו הפחתה) או סכום ברמבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת א

  המוצג לפי העלות, הפסד כאמור נזקף לרווח והפסד.
  

  הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

  מוניטין בגין חברות מאוחדות  .1

שה לכל אחת מהיחידות לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכי
  מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים.

  
בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  31החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך, אחת לשנה ביום 

  אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
  

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים (או קבוצה - ידי בחינת סכום בר-מוניטין עלירידת ערך נקבעת בגין 
השבה של יחידה מניבת - של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהשווי הפנקסני של יחידה מניבת מזומנים (או 
מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית  קבוצה של יחידות

  למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
  

  וחברות בשליטה משותפת חברות כלולות  .2

דת ערך של החברה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירי
. החברה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת חברות בשליטה משותפתבו ההשקעה בחברות כלולות

. בחינת ירידת משותפת בשליטה בחברה או כלולהראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה 
או לחברה בשליטה  הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה

. במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור, מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש בין משותפת
לבין ערכה בדוחות או החברה בשליטה משותפת ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה -סכום בר

  הכספיים. 
  

הערכת שווי של תזרימי  ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על- סכום בר
. הפסד כאמור מירידת ערך אינו או החברה בשליטה משותפת המזומנים נטו שמפיקה החברה הכלולה

מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד 
נזקף לרווח והפסד ההשבה של ההשקעה עלה. ההפסד, או ביטולו, -למלוא סכומו במידה שסכום בר

חלק הקבוצה  או בסעיף בדוח על הרווח הכולל בסעיף חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות
  .בשליטה משותפת לפי הענין ברווחי (בהפסדי) חברות 
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   י"מאפ לרכישת בעסקה החשבונאי הטיפול  .יד 
    
 השלימה החברה עסקה, במסגרתה בעלי השליטה של החברה 2012ביוני  28ביום  ,(ד)1א'23 בבאור כמפורט  

" את זכויותיהם AS ISמכרו לחברה את החזקותיהם במניות מאפ"י והעבירו לחברה " ובעל עניין בחברה,
מהחזקותיה של אפריקה ישראל השקעות בע"מ במאפ"י. לאחר מכן,  37.73%מכוח מערך הסכמים לרכישת 

רוק גלן  לימה החברה עסקה, במסגרתה רכשה החברה יחד עם צד נוסף שאינו בעל עניין בחברה,הש
את השליטה בנץ מלונות, באופן שלאחר השלמת העסקה האמורה מחזיקה נץ  אחזקות בע"מ ("רוק גלן")

  מההון המונפק והנפרע של מאפ"י. 50% - מלונות ב
  

 ,בעלי השליטה בחברהפעלו ניות מאפ"י לנץ מלונות, ערב העברת מניות מאפ"י לחברה ובהמשך העברת מ
("העסקה  במסגרת עסקה משותפת ,"ימאפאחזקותיהם במניות יחס לב ורוק גלן, בעל עניין בחברה

בעלי השליטה בחברה. עוד יצוין כי השלמת רכישת מניות בשליטת . העסקה המשותפת הייתה המשותפת")
ולאחר השלמתה הועברו  2012ביוני  28תפת) הושלמה ביום מהעסקה המשו 75% - מאפ"י על ידי החברה (כ

בהתאם לאמור לעיל וכפי  .מלונותאחזקותיה של החברה יחד עם אחזקות רוק גלן בעסקה המשותפת לנץ 
  שיפורט להלן, יתואר הטיפול החשבונאי בעסקה.

  
עסקה המשותפת בשליטה  רכישתמטופל כ מבעלי השליטה, "ימאפבמועד רכישת מניות  ,הטיפול החשבונאי  

בהתאם לשיטת הרכישה, דהיינו על בסיס השווי ההוגן של התמורה  "י)מאפממניות  50%(המחזיקה 
אחזקות רוק החלק של  ייחוסתוך  ),PPAששולמה (כפי שיפורט להלן) וביצוע הקצאה של עלות הרכישה (

  שאינן מקנות שליטה.  לזכויותבשווי ההוגן של הנכסים המזוהים לן ג
  

במועד  החברה,, הוכרה בספרי המאזנישיטת השווי  לפיבספרי החברה "י מוצגת במאפוההשקעה  הואיל
, שבוצעה על 2012ביוני  30בהתאם להערכת שווי מניות של מאפ"י ליום  ,"י הפרשה לירידת ערךמאפרכישת 

ת אשר נוצר לה בעת רווח מעסקה הזדמנותיה בגובהידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי ("מעריך השווי"), 
"י. הרווח נבע בעיקר מאי הכללת ניכוי בגין היעדר סחירות, שליטה ומגבלות אחרות על מניות מאפרכישת 
) שבוצעה על ידי PPAההקצאה של עלות רכישת מאפ"י (ניכוי הוצאות מטה במסגרת  איכן בגין ומאפ"י 

החשבונאיים הנדרשים להכרה כהתחייבות בדוחות , הואיל ואינם מקיימים את הקריטריונים מעריך השווי
  .הכספיים

    
 191.6 - השווי ההוגן של התמורה ששולמה בגין רכישת השליטה בעסקה המשותפת הסתכם לסך של כ  

ההקצאה של במסגרת בגין אחזקות רוק גולן, כפי שהוערכה  שאינן מקנות שליטה זכויותמיליון ש"ח, כולל  
  ).PPAעלות רכישת מאפ"י (
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  (המשך) י"מאפ לרכישת בעסקה החשבונאי הטיפול  .יד
    
מיליון ש"ח בתוספת תמורה  188.5 - השווי ההוגן של התמורה התבסס על שווי המניות במועד הרכישה בסך של כ  

מיליון ש"ח. סכום התמורה המותנית הוכר  3.1 - מותנית") בסך של כ ("תמורה עסקים צירוף במסגרת מותנית
מכח הסכם רכישת רוק גלן בספרי החברה במועד הרכישה והוא משקף שווי הוגן של שיפוי לו זכאים החברה ו

  .11גם באור  ראהמניות מאפ"י שהועבר לחברה, 
    

 128 - מהעסקה המשותפת) בסך של כ 75% - תמורת הרכישה בגין חלקם של בעלי השליטה בעסקה המשותפת (כ
מליון ש"ח בגין חלקם של בעלי השליטה ברכישה של חלק יחסי של  17.3 - מיליון (לאחר שהחברה שלמה סך של כ

, שולמה לבעלי השליטה (בערכה הנקוב) באופן הבא: נטילת הלוואות מתאגידים (ד)1א'23 באור ראהמניות מאפ"י, 
מיליון ש"ח והלוואת  43 - הלוואת בעלים המירה להון בסך של כרישום ן ש"ח, מיליו 38.3 - בנקאיים בסך של כ
הוגן של אופציות  שוויהמשקף  מליון 3.2  - מיליון ש"ח (יצוין כי מסכום זה קוזז סך של כ 46.3 -בעלים בסך של כ

  .(ד)1א'23 באור ראהמשפטיים,  הוליועצי החברה"ל למנכ שניתנו"ח, ש מיליון 3.2 - כ של בסך, מלונות נץלמניות 
  

ההוגן של  שווי, בוצעה הערכה של הובעל העניין לצורך אמידת ההטבה שניתנה לחברה על ידי בעלי השליטה  
מיליון ש"ח. בהתאם להערכה, שוויה ההוגן  128 -בסך של כובעל העניין לבעלי השליטה  שניתנההנקובה התמורה 

מיליון ש"ח בין השווי ההוגן לתמורה הנקובה נובע  36 - מיליון ש"ח כשהפער בסך של כ 92 - של התמורה הינה כ
  מפערי שווי הוגן בגין הלוואת הבעלים והלוואת הבעלים ההמירה להון. 

  
מיליון ש"ח המשקפת את שווי  36 -עם בעלי שליטה בסך של כ בהתאם, במועד הרכישה נזקפה קרן הון מעסקאות

   ההטבה שניתנה לחברה על ידי בעלי השליטה.
    
רכשה החברה עם  הבמסגרתכאמור לעיל, מיד לאחר השלמת רכישת מניות מאפ"י על ידי החברה, בוצעה עסקה ש  

כנגד וכתבי אופציה של נץ מלונות בדרך של הקצאה פרטית חריגה של מניות רוק גלן את השליטה בנץ מלונות 
העברת אחזקות החברה בעסקה המשותפת, כך שנץ מלונות נכנסה לנעלי החברה (לרבות זכויות שאינן מקנות 
שליטה בגין אחזקות רוק גלן) ביחס לאחזקותיה בעסקה המשותפת לרבות התמורה המותנית ולרבות ההלוואות 

   .הבנקאיות שנלקחו לצורך רכישת מניות מאפ"י
  

    
אין מדובר ב"עסק"  בהתאםללא כל פעילות עסקית או נכסים,  "שלד בורסאי"ה תהוו למועד הרכישה נץ מלונות  

 .כרישום למסחר של העסקה המשותפת) ולפיכך העסקה מטופלת IFRS 3כהגדרת תקן דיווח כספי בינלאומי (
 3.4 - עלויות רישום למסחר בסך של כ הכוללבמסגרת הדוח על הרווח (ההפסד) בהתאם, במועד ההקצאה, נרשמו 

לאחר השלמת העסקה  מלונות נץהשווי ההוגן של חלקם של בעלי המניות הקודמים במיליון ש"ח המשקפות את 
 -כ של מזומןב רהותמ תוספתמלונות בסמוך למועד השלמת העסקה) ב נץ(לפי המחיר המצוטט בבורסה של מניית 

   .בההשליטה הקודמים  בעלינץ מלונות מ מיליון ש"ח עבור רכישת מניות של 0.8
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  מסים על ההכנסה  .טו

מסים על ההכנסה בדוח על הרווח הכולל כוללים מסים שוטפים ונדחים. תוצאות המס בגין מסים שוטפים או 
למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות להון,  נדחים נזקפות לרווח והפסד בדוח על הרווח הכולל

  במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון.
  
  מסים שוטפים  .1

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 
לחבות המס לתשלום בגין שנים הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר 

  קודמות.
  
  מסים נדחים  .2

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים 
המובאים בחשבון לצורכי מס. מסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים ישירות להון, נזקפים אף הם 

  לסעיף המתייחס בהון.
  

הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לרווח והפסד  יתרות המסים
בדוח על הרווח הכולל או להון, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 
לתאריך הדיווח. סכום המסים הנדחים בדוח על הרווח הכולל מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל 

  למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים ישירות להון.בתקופת הדיווח, 
  

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. במקביל, הפרשים 
זמניים (כגון הפסדים מועברים לצורכי מס) בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם 

דחה מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על ההכנסה. בחישוב צפוי מוכר נכס מס נ
המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 
מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא 

ן חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, בשל מדיניות הובאו בחשבון מסים נדחים בגי
 החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.

  
  

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים בלתי שוטפים והתחייבויות לזמן 
חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז ארוך, בהתאמה. מסים נדחים מקוזזים מהמאזן אם קיימת זכות 

נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס 
  ולאותה רשות מס.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .טז

  בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  
  

  לזמן קצרהטבות עובד   .1

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי 
ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, 

רות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שי
  ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.- שניתן על

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2

ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן - תוכניות ממומנות בדרך כלל על
פיטורין  לחוק פיצויי 14כתוכניות להטבה מוגדרת. לקבוצה תוכנית להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף 

שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות 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. 
 

בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת 
לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים. כמו כן, החברה 
מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק זכאים 

מעביד מוצגת - ריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום יחסי עובדעובדים לקבל פיצויים עם פיטו
לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר 
עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס 

תידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות, אשר מועד היוון תזרימי המזומנים הע
  פירעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה. 

  

מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות  הקבוצה
ידי קרן הטבות - "נכסי התוכנית"). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על - פנסיה וחברות ביטוח (להלן 

ולא עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, 
מייצגת  בדוח על המצב הכספיניתן לשלמם ישירות לקבוצה. ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת 

את הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית, בניכוי עלות 
  שירותי עבר ורווחים או הפסדים אקטואריים שטרם הוכרו.

  
עת לפי שיטת שווי אקטוארי צפוי של יחידת הזכאות החזויה. רווחים עלות תשלום הפיצויים נקב

) המתייחס 2('הכ באורראה  והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח או הפסד בתקופת היווצרותם.
  .IAS19 -לתיקונים ב
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  הכרה בהכנסה  .זי

ההכנסות מוכרות בדוח על הרווח הכולל כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן 

יות, הנחות כמות מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחר
  והחזרות. 

  
  להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של הקבוצה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:

  
  הכנסות ממכירת סחורות - 

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים 
מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך כלל, מועד המסירה 

  הינו המועד שבו הועברה הבעלות. 
  

  הכנסות מעבודות בביצוע - 

וכרת על פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל התנאים הכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע מ
הבאים: ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, גביית ההכנסות צפויה, העלויות הכרוכות בביצוע 
העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, לא קיימת אי ודאות מהותית באשר ליכולת להשלים את 

עם הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן. לגבי עבודות שבהן  העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים
  צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי.

 
  הכנסות ריבית - 

  הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
  

  עלות ההכנסות והנחות מספקים  .חי

אחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו כן, נכללים בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן, 
  בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.

  
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק מההנחות בגין 

  י הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את עלות המכירות.אותו חלק מהקניות המתווסף למלא
  

הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מסוימים, נכללות 
  בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.

  
בעמידת החברה ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית 

(כמותי או כספי) מינימאלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספים, 
באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצעה החברה מהספקים בתקופה המדווחת המקדמות את החברה 

, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. לקראת העמידה ביעדים
אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, על ניסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הספקים ועל היקף 

  הרכישות החזוי מהספקים ביתרת התקופה.
  



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

31 

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  הכנסות והוצאות מימון  .טי

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ורווחים מהפרשי שער. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות 

  במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות 
  

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות 
  מדיבידנדים וריביות.

  
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, שינויים 

י ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. עלויות אשראי, שאינן מהוונות על בשוו
  נכסים כשירים, נזקפות לרווח והפסד בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

  
 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

  
  דיווח מגזרי  .כ

מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות 
 הראשי בקבוצה, אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם. 

  
  הפרשות  .אכ

או מחויבות משתמעת  מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה IAS 37-הפרשה בהתאם ל
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן 
לאמוד אותה באופן מהימן. במידה וההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים 

רכות השוק בנוגע לערך הזמן של העתידיים הצפויים, תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הע
  הכסף, ובמקרים מסוימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות. 

  
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה 

תידרש למשאביה  ) כי הקבוצהmore likely than notמאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת 

  ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
  

  רווח (הפסד) למניה  . בכ

הרווח (הפסד) למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות 
בפועל במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך המירים כגון אגרות חוב להמרה וכתבי 

רווח למניה על ידי כך אופציות) נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את ה
שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את ההפסד למניה. בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו 
במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ומאותו מועד נכללות המניות שהונפקו 

וחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח בעקבות ההמרה ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברו
  למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .גכ

היציגים שפורסמו יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין   )1(
  ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.-על

  
יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח   )2(

  (מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי), בהתאם לתנאי העסקה.
  

  האירו ועל המדד:להלן נתונים על שערי החליפין של הדולר,   )3(

    שער החליפין  שער החליפין  מדד

  בגין (*)
היציג של 
  הדולר

היציג של 
  האירו

  

  נקודות
 1- (ש"ח ל
  דולר)

 1- (ש"ח ל
  אירו)

  תאריך הדוחות הכספיים

        
2012בדצמבר  31  4.9206  3.7330  219.80
2011בדצמבר  31  4.9381  3.8210  216.27
  2010בדצמבר  31  4.7379  3.549  211.67

        
  שיעורי השינוי      

  סתיימה ביום:הלשנה ש  %  %  %
        

2012בדצמבר  31  )0.35(  )2.30(  1.63
  2011בדצמבר  31  4.23   7.66   2.17
  2010בדצמבר  31  )12.93(  )5.99(  2.66

  
  נקודות. 100=  1993לפי ממוצע  הדוח על המצב הכספי(*) על פי המדד בגין החודש המסתיים בתאריך 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור  

  הדוח בתקופת שייושמו חדשים IFRSלתקני  גילוי .כד
    

 1.9 IFRS  - מכשירים פיננסיים 
 

מכשירים פיננסיים, כחלק -  IFRS 9) של phase 1פורסם החלק הראשון בשלב הראשון ( 2009בחודש נובמבר  א.  
התקן) מתמקד בעיקר - (להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  -  IAS 39מפרוייקט החלפת 

  .IAS 39בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
  

התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים (כולל מכשירים משולבים שבהם החוזה המארח
מדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אםהוא נכס פיננסי) יי

  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 הקרן.

  
 

למרות האמור לעיל, חברה יכולה, בעת ההכרה לראשונה, לייעד מכשיר חוב אשר עונה על שני התנאים
רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות האמורים לשווי הוגן דרך

  ) שהייתה נגרמת אלמלא כן.accounting mismatchבמדידה או בהכרה (
  

  המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.
  

ופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווחנכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתק
והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר (סכומים
שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד). אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים

ם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. עםלמטרות מסחר, חובה למדוד אות
זאת, כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים, עליה לסווג מחדש את כל
המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה. בכל יתר הנסיבות, אין לבצע

  של המכשירים הפיננסיים.סיווג מחדש 
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  (המשך)מדיניות חשבונאית-2באור
    

  (המשך) חדשים שייושמו בתקופת הדוח IFRSגילוי לתקני   כד.
   
 1.9 IFRS  - (המשך) מכשירים פיננסיים 

   

ובנושא התחייבויות פיננסיות. לפי גריעהפורסמו תיקונים לתקן בנושא  2010בחודש אוקטובר  ב.   
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות IAS 39הוראות התיקונים, יש להמשיך וליישם את הוראות 

פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן (ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד). כלומר,
ת פיננסיות שמוחזקות למסחרימשיכו לחול על התחייבויו IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של 

  ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
  

השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן חלופת
שמיוחס לשינויים בסיכון -השווי ההוגן. לפי התיקונים, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

ף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. אםייזק -האשראי 
זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות, שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון האשראי, לרווח כולל
אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד, אזי גם אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד

  ל אחר.ולא לרווח כול
  

כמו כן, לפי התיקונים, התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים כבר
  לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות, אלא אך ורק לפי שווי הוגן.

 
, כאשר החברה אינה נדרשת 2012בינואר  1 - החברה יישמה את הוראות התקן באימוץ מוקדם החל מ   

  .IFRS 7לתיקון מספרי השוואה אלא להכללת גילויים בהתאם לתקן 
 

מיליון ש"ח. זאת לאור 24.2 - , גדל ההון העצמי של החברה בכIFRS 9כתוצאה מיישום לראשונה של   
  והצגתן בשווי הוגן מהטעמים המפורטים להלן:מדידה מחדש של אגרות חוב 

("ההסדר") שכלל שינוי מהותי בתנאי החוב, אגרות החוב 2010בהתאם לתנאי הסדר הנושים מחודש מאי 
ב') אשר הועברו לחברה מאסים השקעות בע"מ ("אגרות החוב") היו נון ריקורס מלא לחברה - (סדרה א' ו

אלפי ש"ח כלפי אגרות החוב (סדרה ב')), כך 600 - לריקורס של כוהובטחו בנכסי אסים נדל"ן בלבד (פרט 
שלחברה לא הייתה חשיפה תזרימית בגין אגרות החוב מעבר ליתרת ההשקעה וההלוואות לחברה הכלולה
אסים נדל"ן, כאשר הסכומים שייתקבלו ממימוש נכסי אסים נדל"ן יועברו, באמצעות הנאמן, ישירות

  ובה החוב בגין אגרות חוב).למחזיקי אגרות החוב (עד ג
במועד יישום לראשונה, החברה ייעדה את אגרות החוב לשווי הוגן דרך רווח והפסד בהתחשב בכך שלדעת
הנהלת החברה תוצאות הייעוד נתנו מידע רלבנטי ומהימן יותר. עד יישום התקן היה חוסר עקביות

דידה שונים, שכן הנכסים שיועדו במסגרתבהכרה ו/או במדידה של נכסים ו/או התחייבויות לפי בסיסי מ
  ההסדר לטובת מחזיקי אגרות החוב נמדדים לפי שווי הוגן.

  
הדוח ובמסגרתו נגרעו הלוואות הבעלים וההשקעה של החברה באסים נדל"ן בשנת הסכם שהושלם  לענין

 .(ט)1א'23, ראה באור החברה(סדרה ב') חדלו להיות אגרות החוב של  -ואגרות החוב (סדרה א') ו
2.7 IFRS  - מכשירים פיננסיים: גילוי 
   
פיננסיים נכסים גריעת לגבי ונרחבות חדשות גילוי דרישותהתיקון) עוסק ב - (להלן  IFRS 7 - ל התיקון 

ודרישת גילוי במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות בסמוך למועד הדיווח. מטרת התיקון לסייע
למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של נכסים פיננסיים והשפעת

ובפרטסיכונים אלה על המצב הכספי של החברה. התיקון יגביר את שקיפות הדיווח של עסקאות העברה, 
  של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים. התיקון מיושם באופן של מכאן ולהבא. 

  
 .החברה של הכספיים בדוחות הגילויים על מהותית השפעה היתה לא לתיקון
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

    
  יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRSלתקני  גילוי .כה

  
 IFRS 11כספיים מאוחדים,  דוחות IFRS 10 ארבעה תקנים חדשים:  IASB -ה פרסם 2011במאי .1 

 את  החדשים) וכן התקנים - אחרות (להלן בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12הסדרים משותפים, 
IFRS 13 קיימים  תקנים שני ותיקן  הוגן מדידת שווי IAS 27R נפרדים  ) דוחות כספיים2011(מתוקן

  משותפות. ובעסקות כלולות בחברות ) השקעות2011(מתוקן  IAS 28R - ו
  

בינואר,  1ביום  המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים
 את התקנים לבצעו, עליה לאמץ בוחרת חברה אם אפשרי, אולם מוקדם או לאחריו. אימוץ 2013

 כוללים בנפרד). התקנים לאמצן שניתןIFRS 12 פי  על יהגילו דרישות אחד (למעט כמכלול החדשים
  .לראשונה היישום בעת הקלות מסוימות עם מעבר הוראות
  ראה סעיף ד' להלן. IFRS 13תחולה של  לעניין
  החברה: על הצפויות והשפעותיהם לחברה הרלוונטים האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
  דוחות כספיים מאוחדים -   IFRS 10 .א  
      

    IFRS 10  את  ) מחליף10תקן  - (להלןIAS 27 כספיים מאוחדים, בדוחות החשבונאי הטיפול בדבר
- ב ) שטופלו בעברstructured entitiesמובנות ( ישויות באיחוד החשבונאי הטיפול את כולל וכן

SIC12 מיוחדות. למטרות ישויות איחוד  
  

 לצורך איחוד שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך האיחוד, בנהלי שינויים כולל אינו 10 תקן
קיומם של כוח נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על איחוד. לצורכי יחיד וכולל מודל

)powerמשתנות ( לתשואות או זכות ) וחשיפהvariable returnsהמושקעת. כוח הינו ) מהחברה 
 על באופן משמעותי משפיעות אשר המושקעת, החברה של את הפעילויות ולכוון להשפיע היכולת
 .המשקיע של התשואה

  
 הצבעה פוטנציאליות רק זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 10 תקן
הצבעה פוטנציאליות יובאו זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 ממשיות, לעומת  הן אם

ההנהלה והיכולת להתעלם מכוונות יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון
  אלו. זכויות למימוש הפיננסית

  
ההצבעה מזכויות 50% -מ פחות מחזיק הואאםגםשישלוטיכולמשקיעכיקובע10 בנוסף, תקן    

שני לבחור איפשר אשר הקיים IAS 27 - ל בניגוד אפקטיבית), וזאת המוחזקת (שליטה בחברה
  המשפטית. השליטה ומודל השליטה האפקטיבית מודל -  לאיחוד מודלים

  
 או 2013בינואר  1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

  לאחריו.
 

  הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 10 החברה, לתקן להערכת
      

  דוחות כספיים נפרדים -  IAS 27R  .ב  
      

    IAS 27R את  המתוקן) מחליף 27 תקן -  (להלן IAS 27נפרדים. ההנחיות כספיים בדוחות רק ומטפל 
  המתוקן. 27 תקן במסגרת שינוי ללא נותרו נפרדים כספיים דוחות לגבי הקיימות
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  (המשך) מדיניות חשבונאית-2באור
    
  (המשך) יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRSלתקני  גילוי .כה

 
 (המשך)החברה:  על הצפויות והשפעותיהםלחברה הרלוונטיםהאמוריםהתקניםהוראות עיקרי להלן.1 
     
 תאחרו בישויות זכויות בדבר גילוי -  IFRS 12  .ג  
     
    IFRS 12 חברות בנות, החברה, לרבות של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12תקן  - (להלן

 מרחיב את דרישות 12 ). תקןstructured entitiesמובנות ( וישויות כלולות הסדרים משותפים, חברות
 משותפת של שליטה, שליטה קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות בנוגע לשיקולים הגילוי

 דרישות גם כולל 12המשותף. תקן ההסדר  סוג בקביעת מוחזקות, וכן מהותית בישויות השפעה או
  מוחזקות מהותיות. ישויות לגבי גילוי

  
 לראשונה. התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

 
      

  מדידת שווי הוגן -  IFRS 13  .ד  
     
    IFRS 13 נדרשת זו שמדידה הוגן, ככל שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע )13 תקן - (להלן

נכס, או במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 לתקינה הבינלאומית. תקן בהתאם
  המדידה. במועד שוק משתתפי ) ביןorderlyרגילה ( התחייבות, בעסקה בהעברת משולם

 כי השווי ) וקובעmarket participantsבשוק ( משתתפים של המאפיינים את מפרט 13 בנוסף, תקן
 שווי כי מדידת 13 כן, קובע תקן בשוק. כמו משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות יתבסס על ההוגן
 שוק בהיעדר או ההתחייבות, או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה ההנחה כי על תבוסס הוגן

  ) ביותר.advantageousהמועיל ( עיקרי, בשוק
      

 לשימוש בנתונים ביחס מהשוק לצפייה הניתניםבנתוניםהשימושאתלמקסםישכי קובע 13 תקן    
 למקור הנתונים בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 כן, תקן מהשוק. כמו לצפייה שאינם ניתנים

  ההוגן: לקביעת השווי ששימשו
  

  זהים. והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק התאמות) (ללא מצוטטים מחירים :1 רמה
 במישרין או לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  : 2 רמה

 בעקיפין.
 בנתוני ללא שימוש הערכה (טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים :3 רמה

  לצפייה). ניתנים שוק
  

  מסוימות. גילוי דרישות קובע 13 כן, תקן כמו
  

ולהבא, מכאן נדרשים 13 תקן הוראות לפי והתחייבויות נכסים של מדידה החדשים, וכן הגילויים
שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות יישומו, החל מועד לאחר התקופות המתחילות רק לגבי

 על לא חלים אלו חדשים אפשרי. גילויים מוקדם אימוץ או לאחריו. 2013 בינואר 1 ביום המתחילות
 השוואה. מספרי

  
 לראשונה. התקן אימוץ עם החברה של הכספיים וחותבד ייכללו המתאימים הגילויים

  
  הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 13 החברה, לתקן להערכת
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  (המשך) מדיניות חשבונאית-2באור
    

  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   כה.
 

 2.  IAS 19  (מתוקן) - הטבות עובד  
    

"התקן"). עיקרי התיקונים שנכללו בתקן  -(מתוקן) (להלן  IAS 19את  IASB - פרסם ה 2011יוני  בחודש  
  הם:

 הפסד או לרווח ייזקפו ולא האחר הכולל ברווח ורק אך יוכרו אקטואריים והפסדים רווחים.  

 מבוטלת אקטואריים הפסדים או רווחים של דחייה אפשרה אשר"הרצועה"  שיטת.  

 למדידת שמשמש היוון שיעור על בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התכנית נכסי תשואת 
  .ההשקעות תיק של בפועל להרכב קשר ללא, לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות

 הסילוק מועד על תתבסס ארוך לטווח עובד הטבות לבין קצר לטווח עובד הטבות בין האבחנה 
  .להטבות העובד זכאות קמה בו המועד על ולא הצפוי

 מיידית תוכר בתכנית משינויים הנובעת עבר שירותי עלות.  
  

 או 2013, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התקן
  . אימוץ מוקדם אפשרי. לאחריו

  
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה צפויה לאלתיקון  החברה להערכת
    

 3.IAS 1 - הצגת דוחות כספיים  
    

תיקון לתקן חשבונאות  (IASB) בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה פרסמה 2011 יוני בחודש  
 כולל רווח פריטי הצגת לאופן בעיקר מתייחס התיקון). IAS1(  כספיים דוחות הצגת 1 מספר בינלאומי

  "התיקון"). - (להלן  הכספיים בדוחות אחר
  

 אחר כולל רווח שפריטי כך, ישונו הכספיים בדוחות אחר כולל רווח פריטי הצגת אופן, לתיקון בהתאם
 אשר אחר כולל רווח מפריטי בדוח בנפרד יוצגו עוקבות בתקופות והפסד לרווח לעבור עתידים אשר
  .והפסד לרווח לעבור לעולם עתידים אינם

  
 בשני אחר כולל רווח על ודוח והפסד רווח דוח להציג היום הקיימת האפשרות את מבטל אינו התיקון
 שם את משנה התיקון, אחד כדוח מוצגים האחר הכולל והרווח והפסד והרווח במידה. נפרדים דוחות
 חברות זאת עם יחד אך", אחר כולל ורווח והפסד הרווח על"דוח ל" הכולל הרווח על"דוח מ הדוח

  .חלופיים בשמות להשתמש רשאיות
  

 יישום של בדרך וייושם לאחריו או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות יחול התיקון
  .אפשרי מוקדם אימוץ. למפרע

  
  ההצגה בדוחות הכספיים של החברה יותאם למפרע עם יישום התיקון לראשונה.  אופן
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  (המשך) מדיניות חשבונאית -  2באור 

    
  (המשך) יישומם חדשים בתקופה שלפני IFRSגילוי לתקני   כה.

   
    
 4.IAS 32 - 7 - מכשירים פיננסיים: הצגה ו IFRS  - מכשירים פיננסיים: גילוי  

 
) בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות IAS 32 -התיקונים ל - (להלן  IAS 32-פירסם תיקונים ל IASB-ה  

) זכות currentlyמבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימת באופן מיידי ( IAS 32 -פיננסיות. התיקונים ל
קובעים, בין היתר, כי הזכות לקזז  IAS 32 -הזכות לקזז). התיקונים ל -משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן 

של חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה 
קובעים שעל מנת שהזכות לקזז  IAS 32 -פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. כמו כן, התיקונים ל

תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או 
  שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

  
) בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות IFRS 7 -התיקונים ל -(להלן  IFRS 7-פירסם גם תיקונים ל IASB-ה

נדרשת החברה, בין היתר, לתת מידע על זכויות קיזוז ועל הסדרים  IFRS 7 -פיננסיות. בהתאם לתיקונים ל
על קשורים (כגון הסכמים בנושא בטוחות), כמו כן נדרש לתת מידע על הרכב הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע 

  . IAS 32 -סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב
  

 2014 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
אימוץ מוקדם אפשרי, אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את הגילויים הנדרשים על פי  .לאחריו או

ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות  IFRS 7 -כאמור לעיל. התיקונים ל  IFRS 7-התיקונים ל
  או לאחריו. 2013בינואר,  1המתחילות ביום 

  
הגילויים  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות יהצפו לא  IAS 32 -ל יקוניםהחברה, לת להערכת

  ייכללו בדוחות הכספיים של החברה. IFRS 7 -הנדרשים לפי התיקונים ל
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   צירופי עסקים-3באור
  

 - , השלימה החברה עסקה לרכישת השליטה בחברת ישראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית 2012במאי  23 ביום
. אביב בתל ערך לניירות בבורסה) בע"מ ("מנדלסון"), תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו רשומות למסחר 2005קמ"ן (

בישראל בתחומי הסחר של מוצרים ") הינן מהמובילות הקבוצה" - מנדלסון והחברות המאוחדות שלה (להלן יחד 
. הקבוצה PVC -זורמים ובתחום הרכבה ותחזוקה של משאבות מים וייצור ושיווק צנרת פוליאתילן ו להובלת

בנות. בנוסף, פועלת הקבוצה בארה"ב באמצעות חברה בת בתחום הסחר  חברותפועלת בישראל בעיקר באמצעות 
  של צנרת פלדה ואביזרי צנרת פלדה.

 .(ג)1א'23ראה באור  ספיםנולפרטים 
להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות של מנדלסון למועד הרכישה על בסיס הקצאה של עלות הרכישה כולל מוניטין 

  שנוצר ברכישה.
  

     
  שווי הוגן   
  אלפי ש"ח   
    

 36,957   מזומנים ושווי מזומנים
  1,214 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  304,256  לקוחות
  9,115 חייבים ויתרות חובה

  262,423   מלאי
  3,838   חייבים אחרים לזמן ארוך

  35,716   רכוש קבוע, נטו
  39,146   נכסים בלתי מוחשיים

  2,655  נכסים בגין הטבות לעובדים
  11,531   מסים נדחים

   706,851  
     
     

  267,747   ומנותני אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים 
  90,405 כולל ריבית לשלם אגרות חוב

  178,372 ספקים ונותני שירותים
  35,566 זכאים ויתרות זכות

  יות לרכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבו
  39,361   בחברה מאוחדת  

  3,750 התחייבויות בגין הטבות לעובדים
  11,564  מסים נדחים

   626,765  
     

  80,086   נכסים מזוהים, נטו
  1,683   חייבים לזמן ארוך (הבטחת תשואה)

  109,816   מוניטין 
  )70,405(   התחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )56,497(   זכויות שאינן מקנות שליטה 
     

  64,683   סך עלות הרכישה 
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  (המשך) צירופי עסקים -  3באור 

 
החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על פי הקצאת 

  עלות הרכישה שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. 
  

מיליון  27.1 -בהתאם להקצאת עלות הרכישה, נוצרו נכסים בלתי מוחשיים כמפורט להלן, קשרי לקוחות בסך של כ
מיליון ש"ח. קשרי  1.1 - מיליון ש"ח וזכויות בגין זיכיון בסך של כ 10.9 -ש"ח, צבר הזמנות מלקוחות בסך של כ

תקופת אורך החיים השימושיים הממוצע שלהם.  הלקוחות, הזיכיון וצבר הזמנות מלקוחות מופחתים על פני אומדן
 3-6שנים וצבר הזמנות מלקוחות מופחת לתקופה של  5שנים, זיכיון מופחת על פני  6קשרי לקוחות מופחתים על פני 

חודשים. בהתאם בוצעה הפחתה בדוחות על הרווח הכולל של הנכסים הבלתי מוחשיים בסכומים שחושבו ביום 
רי לקוחות, צבר הזמנות וזכויות בגין זיכיון נכללו בדוחות על הרווח הכולל בסעיף השלמת העסקה. הפחתת קש

  .הוצאות מכירה ושיווק
  

החלק היחסי של הזכויות שאינן לפי  הנרכשת בחברה שליטההחברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות 
 נטו של החברה הנרכשת. המזוהים הנכסיםמקנות שליטה בשווי ההוגן של 

  
  מיליון ש"ח נזקפו לדוחות על הרווח הכולל. 0.5 - הוצאות עסקה בגין רכישת השליטה במנדלסון בסך של כ

  
  מיליון ש"ח.  108 -שאינן מקנות שליטה בסך של כ של זכויות רכישת מניותביום העסקה הוכרה התחייבות בגין 

  
מיליון ש"ח. במידה שצירוף העסקים היה  15.5 -החל ממועד הרכישה, עסקה זו, תרמה לרווח המאוחד סך של כ

אלפי ש"ח ומחזור  20,958 - מתבצע בתחילת התקופה, הרווח הנקי המאוחד לשנת הדוח היה מסתכם לסך של כ
  אלפי ש"ח. 1,085,433  - ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של כ
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  מזומנים ושווי מזומנים   -    4 באור 

  
  בדצמבר 31ליום 

 2 1 0 2  1 1 0 2  

 
  ש"חאלפי 

      

  315 23,388  מטבע ישראליב
  6  2,248  *במטבע חוץ 

25,636  321  
     * בעיקר דולר ארה"ב. 

  
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   -    5 באור

      
  (*) אג"ח  1,751  - 

  מניות  1,352  52
52  3,103    
  ניירות ערך סחירים מוגבלים בשימוש  93  86

138  3,196    
      

להיות אגרות החוב של החברה בתקופת הדוח חדלו אשר כוללת אחזקה של אגרות חוב (סדרה א')  היתרה
. השווי ההוגן של אגרות החוב הוערך על ידי (ט)1א'23 , ראה גם באורמאוחדת חברה ידי על מוחזקותו

  הנהלת החברה.   

(*) 

  
   

  לקוחות  -   6 באור

  ההרכב  .א

      
  -   246,316  חובות פתוחים 

  -   56,713  המחאות לגבייה וחברות אשראי 
  303,029    
      

  -   )5,864(  הפרשה לחובות מסופקים - בניכוי 
   

  297,165   -  

  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ב

  -   6,254  לאיחוד  כניסה
  -   1,278   הפרשה במשך השנה

  -   )1,607(  אבודים שנמחקוהכרה בחובות 
  -   )39(   ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

  -   )22(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ 
   

  -   5,864  יתרה לסוף השנה
  

בקביעת סבירות הפירעון של חובות לקוחות, בוחנת הקבוצה שינויים באיכות האשראי של הלקוח ממועד 
ועד למועד הדיווח. ריכוז סיכוני האשראי מוגבל, לאור היות בסיס הלקוחות גדול והיותו הענקת האשראי 

    מחולק לענפים ואזורים גיאוגרפיים שונים.
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  )המשך( לקוחות  -   6 באור

  גיול חובות הלקוחות שבגינם בוצעה הפרשה לחובות מסופקים:להלן ניתוח 
  

  בדצמבר 31ליום  
 2 1 0 2  1 1 0 2  

  ש"חאלפי   
  -   39  ימים 0 -  150

  -   5,825  ימים 150מעל 
  -   5,864  סה"כ

      
לקוחות נטו, לפי  -להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך (הפרשה לחובות מסופקים) 

  :הדיווחתקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך 
  

  
לקוחות שטרם
  הגיע מועד

לקוחות שמועד פירעונם 
  הינוהפיגור בגבייתם ועבר 

  
פירעונם (ללא 
 יום 120עד פיגור בגבייה)

 120מעל 
  סה"כ  יום

  ש"חאלפי   
    

  297,165  2,157  33,406  261,602  2012בדצמבר, 31
          
  -   -   -   -   2011בדצמבר, 31

          
  

  בדצמבר 31ליום  
 2 1 0 2  1 1 0 2  

  ש"חאלפי   
 חייבים ויתרות חובה  -   7 באור

     
     

  -   878  )12 באורראה ( של הלוואות לזמן ארוך לעובדיםחלויות שוטפות 
  30  1,957  מוסדות 

  -   155  הכנסות לקבל  
  -   146  חברות קשורות

  -   356  אחרים
  202  3,469  הוצאות מראש  
  -   3,023  מקדמות לספקים

      
  9,984  232  

  
  מלאי  -   8 באור

      
  -   243,272  תוצרת גמורה

  -   1,984  תוצרת בעיבוד 
  -   7,815  חומרי גלם 
  -   38,030  סחורה בדרך

  291,101   -  
 

של נטו הסתכמה בסך של מנדלסון  החל ממועד הכניסה לאיחודירידת ערך מלאי שנזקפה לעלות המכר 
  ש"ח.אלפי  806 - כ

  .2ב'23 באורבאשר לשעבודים ראה     
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  בחברות מוחזקותהשקעות   -   9 באור
  הקבוצה ומידע נוסף על חברות מוחזקותרשימת חברות  להלן

  
 שיעורי הבעלות והשליטה  
  של החברה המחזיקה  

 בדצמבר 31ליום   
  2012 2011 
   
  %  תת סעיף  שם החברה החברה המחזיקה 

          

        חברות מאוחדות  א. 

  100  100  5א', 1'א  אסים החזקות בע"מ   החברה 

  100  100  5א', 2'א  נץ ארה"ב בע"מ  החברה 

 -  (*) 67.91  5א', 3'א  נץ מלונות בע"מ  החברה 
  100  100  2'א  Netz USA LLC  נץ ארה"ב בע"מ 

ישראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית   החברה 
  ) בע"מ2005קמ"ן ( - 

  
  -  (*) 18.2  5א', 4'א

 IML Industries LLC  Dodson Global In  '88.88  4א  -  
    100 4א' IML Industries LLC  מנדלסון 
 -  100 4א'  ש.בר בע"מ- מנדלסון  מנדלסון 
 - אלכסנדרוביץ פלסטיקה הנדסית וגומי   ש.בר בע"מ- מנדלסון 

  ) בע"מ2005קמ"ן (
  
 4א'

  
100  - 

 -  100 4א'  סניטציה בע"מ .ברשמנדלסון   אלכסנדרוביץ 
 -  65 4א'  פלעד ח.י תעשיות בע"מ  ש.בר בע"מ- מנדלסון 
 -  100 4א'  ) בע"מ2006קמן ( -המחדש תעשיות   מנדלסון 
 2005קמ"ן  - ישראל מנדלסון ניירות ערך   מנדלסון 

  בע"מ
  
 -  100 4א'

         
         חברות כלולות . ב 

   89.4  -   1'ב  אסים נדל"ן בע"מ    החברה 

  -   25  2'ב  ) בע"מ1991אופיר שי ( -  87חברת אור   מנדלסון 
  -   25  3'ב  רם מים ותשתיות בע"מ-חברת מי  מנדלסון 
          

         
        חברות בשליטה משותפת. ג 

         

  -  50  1'ג  מלונות אפריקה ישראל בע"מ  נץ מלונות בע"מ 
 Netz USA LLC 22  חברות נכס מסוגLLC 50  67.5  2'ג  בארה"ב  

 Netz USA LLC  13  חברות נכס מסוגLLC 25 33.75  2ג'  בארה"ב 
          

          
  .בהתאמה, 4'ו א 3'א סעיף ראה נוספים לפרטים. מלא בדילול לא(*) 
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

 
         חברות מאוחדות . א 

      
  אסים החזקות בע"מ .1  
      
אחזקה של אגרות חוב (סדרה א')  אשר חדלו בתקופת הדוח להיות אגרות החוב של החברה  למעט    

  .נוספת פעילות אין החזקות לאסים, 5כמפורט בבאור 
     
   USA LLC zNet-ו שקעה בנץ ארה"ב בע"מיתרת ההפרטים בדבר  .2  
      
, Netz USA LLCחברה בבעלותה המלאה של החברה, ובאמצעות באמצעות נץ ארה"ב,  ,החברה    

או ביחד עם שותפים, בתיק נכסים ו/מחזיקה לבדה תאגיד אמריקאי המוחזק על ידי נץ ארה"ב בע"מ, 
בשיעורי החזקה שונים בארצות הברית שעיקרם מגורים וחלקם מסחר ומשרדים,  נכס/חברות מניבים

  . ובחברת ניהול הממוקמים בקונטיקט, ניו יורק, אוהיו ומיאמי ביץ', פלורידה, ארה"ב
  

שליטה משותפת בחברות הנכס ובחברת הניהול. ההשקעה בחברות הנכס  סופי בשרשור לחברה    
  לשיטת השווי המאזני.  בהתאם מטופלתובחברת הניהול 

  
הופסק שכתוצאה מכך  2012ראשון לשנת הברבעון  Netz USA LLCד שליטה בחברת ואיב לענין   

  . (ב)1א'23ראה באור  2012ביוני  27החל מיום  Netz USA LLC שלולענין חזרה לאיחוד  איחודה
  

עביר האשר בארה"ב של החברה בפעילות בתקופת הדוח השלימה החברה עסקה לרכישת חלק השותף   
במועד  .וצד נוסף LLC Netz USA  את זכויותיו בתאגידים המוחזקים ו/או בנכסים המוחזקים, לידי

ותמורה מותנית התחייבות מליון ש"ח וב 9.6 - בסך של כההשלמה הכירה החברה במוניטין שלילי 
   ).(טו1א'23 -ו 17ים ראה באור נוספיםלשותף, לפרטים  )PPAרכישה (התמורת  הקצאתבמסגרת  נדחית

    
  נץ מלונות  .3 
    

 מניותיה אשרמלונות, חברה  בנץ חברהה מחזיקה, (ד)1א'23 באור ראה, 2012 ביוני 28 מיום החל  
את תחום הפעילות של המלונאות והנופש באמצעות  מרכזתו אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות

  "י.במאפ 50%אחזקה של 

  .מלא בדילול 66.7% -ו  67.91% של בשיעור החברה"י ע מלונות נץ מוחזקת 2012 בדצמבר 31 ליום

  יד'.2 באור ראהלרכישת מאפ"י, בעסקה הטיפול החשבונאי  לענין .(ד)1א'23נוספים ראה באור  לפרטים
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

 
       (המשך) חברות מאוחדות. א 

 
  וחברות מאוחדות שלה ) בע"מ2005קמ"ן ( -שראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית י .4 
    
שראל מנדלסון הספקה טכנית י, מחזיקה החברה ב(ג)1א'23ראה, באור  2012במאי  23החל מיום  א.  

תאגיד מדווח שאגרות החוב שלו רשומות למסחר בבורסה לניירות  ,) בע"מ2005קמ"ן ( -והנדסית 
קבוצת מנדלסון הינה מהמובילות  חברות מאוחדות שלה ("קבוצת מנדלסון").בערך בתל אביב ו

בישראל בתחומי הסחר של מוצרים להובלת זורמים ובתחום הרכבה ותחזוקה של משאבות מים 
וצה פועלת בישראל בעיקר באמצעות חברות בנות. . הקבPVC - וייצור ושיווק צנרת פוליאתילן ו

בנוסף, פועלת הקבוצה בארה"ב באמצעות חברה בת בתחום הסחר של צנרת פלדה ואביזרי צנרת 
  . פלדה

 בדילול מלא 34.7% - ו 18.2%מוחזקת מנדלסון ע"י החברה בשיעור של  2012בדצמבר  31ליום 
  . )19במנדלסון, ראה באור  שליטהזכויות שאינן מקנות לבעל  (בהתחשב באופצית מכר

  
 בעל זכויות שאינן מקנות שליטה במנדלסוןלרכישת יתרת המניות שהוחזקו על ידי  עסקה לענין

  ג'.34 באור ראהלרבות ביטול אופצית המכר,  הדוח תקופת לאחר שהושלמה
  

    
  ")DG" -(להלן  Dodson Global Inc ב. 

DG בשוק אביזרי הצנרת בארה"ב, בעיקר לתחומי הכימיקלים, תשתיות,  "מפיץ על"פועלת כ
  אנרגיה ותעשיית הנפט. 

  
 -  IML Industries LLC(דרך  מנדלסוןידי -בעקיפין על DG, מוחזקת 2012 ,בדצמבר 31ם ולי

(בהתחשב באופציית המכר  88.88%ל ) בשיעור שמנדלסוןחברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של 
  ). 100% - , ראה להלן ינן מקנות שליטהזכויות שאלבעל 

  
, DG-ל  DG-, למכירת מניותיו בDG-באשר לאופציית מכר לבעל זכויות שאינן מקנות שליטה ב

  .19 באורראה 
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

 
         (המשך) חברות מאוחדות א. 

  (המשך) וחברות מאוחדות שלה בע"מ) 2005קמ"ן ( -שראל מנדלסון הספקה טכנית והנדסית י .4 
 

  ש.בר") והחברות המאוחדות שלה- "מנדלסון - ש.בר בע"מ (להלן - מנדלסון ג. 

  
  ש.בר- מנדלסון  )א(  

ש.בר עוסקת במסחר ושיווק של צנרת ואביזרי צנרת לתחומי התשתיות, מים, ביוב, - מנדלסון
  אינסטלציה ומוצרים משלימים לתעשייה, חקלאות ובניה.

  .100%בשיעור של  מנדלסוןידי - ש.בר על-, מוחזקת מנדלסון2012 ,בדצמבר 31 וםלי
  

 "אלכסנדרוביץ") - ) בע"מ (להלן 2005קמ"ן ( - אלכסנדרוביץ פלסטיקה הנדסית וגומי   )ב(  

אלכסנדרוביץ עוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרי צנרת, אביזרי צנרת, אביזרי פיקוד 
ובקרה וכן מוצרים הנדסיים מוגמרים למחצה העשויים מחומרי פלסטיק הנדסי, גומי 

מוחזקת אלכסנדרוביץ , 2012 ,בדצמבר 31 וםליונירוסטה לקוחות בתחומי התעשייה השונים. 
  . 100%ור של ש.בר בשיע- ידי מנדלסון-על

  
 ") סניטציה-ש.בר" -להלן לשעבר אלמור פיברגלס בע"מ, סניטציה בע"מ ( .ברשמנדלסון   (ג)  

מיכלי הדחה  אגניות, כיורים, אסלות, כגון: ,משווקת מוצרי סניטציה שונים סניטציה- ש.בר
בתהליך פיתוח מתקדם של קו  סניטציה נמצאת- ש.בר ,בנוסף. ברזים ואביזרי אמבט סמויים,

  ש.בר בתחום האינסטלציה.- מוצרים בתחום האינסטלציה שיהווה קו משלים למוצרי מנדלסון
  .100%ידי אלכסנדרוביץ בשיעור של - על סניטציה-ש.בר, מוחזקת 2012 ,בדצמבר 31 ליום

  
"פלעד") - פלעד ח.י תעשיות בע"מ (להלן   (ד)  

למגוון שימושים בתחומי התשתיות  P.V.C - פוליאתילן ופלעד עוסקת בייצור ושיווק צנרת 
  לרבות תקשורת והשקיה ותחומי פעילות נוספים.

  .65%ש.בר בשיעור של -ידי מנדלסון- מוחזקת פלעד על, 2012 ,בדצמבר 31 ליום
  

  "המחדש") -) בע"מ (להלן 2006קמן ( -המחדש תעשיות  ד. 

סוגי המשאבות, הקמת תחנות שאיבה למים וביוב, המחדש עוסקת בייצור, שיפוץ והרכבה של כל 
  ביצוע ציפויים למתכות להגנה בפני שחיקה וקורוזיה ושיפוץ מנועי חשמל.

  .100%בשיעור של  מנדלסוןידי -, מוחזקת המחדש על2012 ,בדצמבר 31 וםלי

  

  ני"ע")-"מנדלסון -בע"מ (להלן  2005קמ"ן  - ישראל מנדלסון ניירות ערך  ה. 

מאגרות  30%והיא הוקמה במטרה לרכוש  מנדלסוןידי - בבעלות מלאה על נמצאתני"ע - מנדלסון
  . 2005במסגרת המכרז שלהן בחודש מאי  מנדלסוןהחוב (סדרה א') של 

 באור, ראה מנדלסוןבמסגרת עסקת רכש חליפין אגרות חוב (סדרה א') באגרות חוב (סדרה ב') של 
(סך של מנדלסון  שלני"ע את כלל אחזקותיה באגרות החוב (סדרה א') -, החליפה מנדלסוןו'15

אלפי ש"ח ערך  17,424(סך של  מנדלסוןאלפי ש"ח ערך נקוב) באגרות החוב (סדרה ב') של  14,520
  נקוב).
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

 
         (המשך) חברות מאוחדות א. 

    

   ידי החברה:- נוסף בגין חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על מידע  .5

   

הלוואות 
שהעמידה
 החברה

היקף 
ההשקעה 

  בחברה 
המוחזקת **  למוחזקת מדינת   

   אלפי ש"ח  התאגדות  
          

          2012בדצמבר 31
          

    318  1,525  ישראל אסים אחזקות
    12,35730,429  ישראל  "בארה נץ

    63,985  5,352  ישראל  מנדלסון
    82,257  17,353  ישראל  מלונות נץ

    
   36,587  176,989    

  

   

הלוואות 
שהעמידה
 החברה

היקף 
ההשקעה 

  בחברה 
המוחזקת **  למוחזקת מדינת   

   אלפי ש"ח  התאגדות  
          

          2011בדצמבר 31
          

    1,360  1,576  ישראל אסים אחזקות
    11,96213,464  ישראל  "בארה נץ

    
   13,538  14,824    

  
  הלוואות שניתנו נטו.לא כולל היקף ההשקעה במוחזקות בהתאם לשיטת השווי המאזני   )**( 

 
  חברות כלולות  .ב

    
, פעלה החברה בתחום הנדל"ן במזרח אירופה, באמצעות החברה הכלולה לשעבר 2012ביולי  24עד ליום  .1

לענין גריעת ההשקעה אסים נדל"ן בע"מ ("אסים נדל"ן"), אשר מחזיקה בקרקעות ברומניה ובבולגריה. 
  (ט).1א'23באסים נדל"ן לרבות הלוואות הבעלים בתקופת הדוח, ראה באור 

כולל השקעה באסים נדל"ן בע"מ  השקעות והלוואות לחברה כלולה, נטוסעיף  2011בדצמבר  31ליום  
  בגין הלוואות שניתנו לאסים נדל"ן. להערכת הנהלת החברה  סכום בר ההשבההאת והיתרה שיקפה 
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

  (המשך) חברות כלולות  .ב
    

  באמצעות מנדלסון -  ")87"אור  -) בע"מ (להלן 1991אופיר שי ( - 87אור השקעה בחברת  .2
  

  .87מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה באור  25% -מחזיקה ב מנדלסון  
  

במגוון תחומי המסחר הסיטונאי  1991מאז שנת  שעסקההינה חברה פרטית המאוגדת בישראל  87אור 
והקמעונאי באזור אילת והערבה, לרבות בתחומי החשמל, האינסטלציה, הזורמים, קרמיקה ואביזרים 

  , ובכלל זה עץ, ברזל, דשא מלאכותי וכיו"ב. ןלבנייביתיים וציוד וחומרים 
  

 87בגין יתרת כלל השקעותיה באור ירידת ערך ל כתוצאה מהפחתה קודמת 0הינה  87באור יתרת ההשקעה 
 .(יתרת השקעה והלוואה כולל ריבית צבורה בגינה)

  
) 87ידי קבוצת לב אופיר בע"מ (בעל המניות הנוסף באור - , כי הוגשה עללמנדלסון, נודע 2012בחודש מאי 

  בקשה להקפאת הליכים כנגדן ולמינוי נאמן לחברות בתקופת ההקפאה.  87ואור 
 

  באמצעות מנדלסון - רם")- "מי -רם מים ותשתיות בע"מ (להלן -מי השקעה בחברת .3
  

  רם.- מהון המניות של מי 25% -מחזיקה ב מנדלסון
בניהול תשתיות של מים וחשמל  2005רם הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל העוסקת מאז שנת - מי

  בהתיישבות הכפרית, ובטיפול במאגרי מים ושיווק מים למגזר החקלאי.
 .במי רםירידת ערך בגין יתרת כלל השקעותיה ל כתוצאה מהפחתה קודמת 0ההשקעה במי רם הינה יתרת 

  
ידי מיגר - מיליון ש"ח מתוך הלוואות הבעלים שהועמדו לה על 19 - רם כ- , פרעה מי2012ביולי  15ביום 

רם) (להלן - מי מהון המניות של 50% - רם, המחזיק ב-מערכות מידע גרנות אגש"ח בע"מ (בעל מניות נוסף במי
"מיגר"), וכן הוסכם בין הצדדים על הסכם הלוואה לפריסה מחדש של יתרת הלוואות הבעלים שהועמדו  –

מיליון ש"ח מתוך יתרת  21מיליון ש"ח, כדלקמן:  26 - ידי מיגר המסתכמת נכון לאותו מועד לסך של כ- לה על
 30התשלומים על חשבון הקרן יחול ביום שנים באופן שמועד תחילת  5.5 -הלוואות הבעלים יפרסו מחדש ל

 מיליון ש"ח בחוב שוטף.  5 - , היתרה בסך של כ2012בספטמבר 
  

רם לצד שלישי לא קשור אשר מיגר העמידה את -הפירעון האמור התבצע בעקבות מכירת פעילות שביצעה מי
  ההון העצמי לרכישתו.

  
   .(ד)2ב'23 באורלשיפוי מיגר, ראה  מנדלסוןבאשר להתחייבות 

 
  תנועה .4

 
    כלולות חברות

   בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
0 1 0 2  1 1 0 2  2 1 0 2    

   אלפי ש"ח
       

  יתרה לתחילת שנה  59,670  58,242  8,207
  יציאה מאיחוד  -   -  88,371

  כניסה לאיחוד  -  -  -
  חברה כלולהגריעת השקעה ב  )58,811(  -  -
  בהפסדים והפרשה לירידת ערךחלק   )2,012(  1,342  )42,605(

  השקעות בהלוואות, נטו  223  86  385
  התאמות מתרגום  930  -  3,884

  יתרה לסוף השנה   -   59,670  58,242
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

  חברות בשליטה משותפת  .ג
    

  השקעה במאפ"י .1
  
 

  הרכב  .א
 

 
  העסקה השלמת במועד נץ של הכספיים בדוחותיה שנכלל כפי"י במאפ ההשקעה חשבון הרכבלהלן  (*)  

) שביצעה נץ ובניכוי הפרשה לירידת ערך (ראה גם באור PPA( הרכישה עלות הקצאת בסיס על
  .יד')2

      

    ליום      

    ביוני 30      

      2012    

          

    אלפי ש"ח      

          

    211,144  שווי הוגן של נכסים מזוהים, נטו    

    )22,616(  בניכוי הפרשה לירידת ערך    

      188,528    

          
  
  
  
  
  
  
  
  

    בדצמבר 31ליום 
1 1 0 2  2 1 0 2    

      
   ש"ח אלפי

     
  עלות המניות (*)  188,528  - 

 -  
  
)1,570(  

  הפסדים שנצברו ממועד הרכישה (כולל הפחתת עודפי עלות
  שנוצרו בעת הרכישה)   

  ץחוהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות   81  - 
 -  187,039    
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

  (המשך) חברות בשליטה משותפת  .ג
  (המשך) השקעה במאפ"י   .1

  
  תנועה  ב.

 

 
  תמצית נתונים מהדוחות על המצב הכספי של חברה בשליטה משותפת בהתאם לשיעור ההחזקה בה .ג

 
      
  נכסים שוטפים 49,339 - 
    

  נכסים בלתי שוטפים (*) 509,366 - 
    

  התחייבויות שוטפות 299,596 - 
    

  התחייבויות בלתי שוטפות (*) 72,070 - 
    

  (*) כולל יתרות עודפי עלות ובניכוי הפרשה לירידת ערך.           
  

  ההחזקה בהתמצית נתונים מהדוחות על הרווח (ההפסד) הכולל של חברה בשליטה משותפת בהתאם לשיעור  .ד

 
    בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

1 1 0 2  2 1 0 2 (**)    
      
   אלפי ש"ח

    
  הכנסות 97,020 - 

    
  רווח גולמי 50,578 - 

    
  רווח תפעולי 4,265 - 

    
 - )1,570(   (*) רווח נקי (הפסד) 

    
  (*)   כולל התאמות בגין עודפי עלות לתקופה שמיום הרכישה.           

  (**) תמצית נתונים מהדוחות על הרווח (ההפסד) הכולל מתייחסים לתקופה שממועד הרכישה.

    בדצמבר 31ליום 
1 1 0 2  2 1 0 2     

      
    י ש"חאלפ

  יתרה לתחילת השנה  -   - 
  עלות רכישה  188,528  - 
  בהפסדים (כולל הפחתת עודפי עלות שנוצרו בעת הרכישה)חלק   )1,570(  - 
  ץחוהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות   81  - 
  יתרה לסוף השנה  187,039  - 
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -   9 באור

  )(המשך בשליטה משותפת חברות  .ג
    

  "ב ארה  2
  הרכב   א.

 

 
 .ב  בשליטה משותפת בהתאם לשיעור ההחזקה בה ותחברתמצית נתונים מהדוחות על המצב הכספי של 

      
  נכסים שוטפים 1,811 2,709

    
  נכסים בלתי שוטפים 41,593 119,816

    
  התחייבויות שוטפות 11,255 1,325

    
  התחייבויות בלתי שוטפות            17,590 77,347

                        

    חברות בשליטה משותפת
    בדצמבר 31ליום 

1 1 0 2  2 1 0 2    
      

 עלות המניות   31,638  11,962

21,232  44,010  
 רווחים שנצברו ממועד הרכישה (כולל רווח הזדמנותי

  (*) )ברוטו ממס
  התאמות מתרגום  )1,028(  1,794

34,988  74,620    
      

  *)*הלוואות (  24,732  39,954
      

74,942  99,352    

    
 6,500 - ש"ח וכ אלפי 16,050 - כולל מוניטין שלילי ברכישה בסך כ 2011 - ו 2012בדצמבר  31לימים 

  (טו).  1א'23 -ו 17ראה באורים  בתקופת הדוח שהוכרלענין מוניטין שלילי  אלפי ש"ח, בהתאמה.
(*) 

   
 (**)  לשנה. 6%ההלוואות בדולר ונושאות ריבית בשיעור 
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  בגין הלוואה ממוסד פיננסיחייבים  - 10באור 
  

חלקם במימון אשר נטלה בגין (ג) 1א'23(ראה באור חובות של השותפים הינה בגין  2012בדצמבר  31היתרה ליום 
  .)(ג)1ה'15(ראה באור סון להשקעה במנדהורך מימון צהחברה ממוסד פיננסי ל

    
   

  ת במסגרת צירוף עסקיםיתמורה מותנ - 11באור 
  

בנץ בעלי השליטה לשעבר  לבין, נץ מלונותהושלמה עסקה בין  2012ביוני  28, ביום )4(1א'23 בבאור כאמור
, בנץ מלונותורוק גלן אחזקות בע"מ ("המשקיעים") לפיה רכשו המשקיעים את השליטה  החברה, לבין מלונות

  מאפ"י וכן הלוואה מבנק והלוואת בעלים. בחזקותיהם אשל  לנץ מלונות הוזאת כנגד העבר
"י על ידי המשקיעים מאפריקה ישראל בע"מ, ניתן מאפממניות  50%הסכם המקורי לרכישת ה במסגרת

מיליון ש"ח, כמו כן הוסכם כי סכום  8לרוכשים שיפוי בגין תביעות עתידיות ומצגים מטעים עד סך כולל של 
  (להלן "השיפוי"). ש"ח נוספים בהתייחס למצג מטעה שעניינו דוחות הכספיים  מליון 4 - השיפוי יוגדל ב

מותנית במסגרת צירוף עסקים ("תמורה מותנית") בסך של  תמורה החברה"י הוכרה בספרי מאפרכישת  במועד
). סכום התמורה המותנית PPA"י (מאפש"ח, כפי שהוערכה במסגרת ההקצאה של עלות רכישת  מליון 3.1 - כ

נכנסה לנעליהם של  נץ מלונות )4(1א'23 באורמשקף את השווי ההוגן של השיפוי לו זכאים המשקיעים. כאמור 
  המשקיעים ביחס לאחזקותיהם בעסקה המשותפת, לרבות התמורה המותנית. 

לסכום  נץ מלונותהדוח, עודכן סכום התמורה המותנית לשוויה ההוגן וזאת  בהתבסס על תחזיות  לתאריך
הוגן של השיפוי הן: סכום השיפוי השווי הוהסתברות לקבלת השיפוי. ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב 

שנים מיום הרכישה והסתברות ממוצעת של  4 - , תקופה ממוצעת 10% - מליון ש"ח, שעור היוון  8שיתקבל הוא 
  .לקבלת השיפוי 57% - כ
  

  חייבים אחרים לזמן ארוך  -   21 באור
  

  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  

  ש"חאלפי   
   

  שליטהמבעלי זכויות שאינן מקנות הבטחת תשואה 
  -   1,798  )3 (ראה באור במסגרת צירוף עסקים   

  -  298  פיקדונות בגין חכירה תפעולית של כלי רכב
    853  (ג)1א'23 באורחובות של שותפים (ראה 

  -  366  הלוואות עובדים *
  -  484  אחרים

      
  3,799   -  

  ).7 באורהיתרה מוצגת בניכוי חלויות שוטפות (ראה * 
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  , נטורכוש קבוע  -   31 באור

  ותנועה: הרכב  א.

   

מכונות
וציוד 
  כלי רכב  הרמה

ציוד
וריהוט 
   משרדי

שיפורים 
  סה"כ  במושכר

    ש"חאלפי   
                  עלות

  134   -   134  -   -    2012בינואר,  1יתרה ליום 
  73,464   17,202  19,894  7,021  29,347   לאיחוד כניסה

  9,659   5,351  624  2,127  1,557   תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  )325(   )17(  )75(  )2(  )231(   של חברה מאוחדת
  )538(   )22(  -   )426(  )90(   גריעות במשך השנה

              
  82,394   22,514  20,577  8,720  30,583   2012בדצמבר,  31יתרה ליום 

              
              פחת שנצבר 
  26   -   26  -   -    2012בינואר,  1יתרה ליום 

  37,748   9,847  13,406  3,283  11,212   לאיחוד כניסה
  3,201   759  447  548  1,447   תוספות במשך השנה בגין פחת

   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )205(   )14(  )41(  )3(  )147(   של חברה מאוחדת  

  )484(   )7(  -   )434(  )43(   גריעות במשך השנה
              

  40,286   10,585  13,838  3,394  12,469   2012בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

  42,108   11,929  6,739  5,326  18,114  2012בדצמבר,31יתרת עלות מופחתת ליום
  .2ב'23 באורבאשר לשעבודים, ראה   .ב

  
  , נטומוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -   41אור ב  

  ותנועה:הרכב   א.

  
  זיכיון

צבר 
 הזמנות

  בסיס
 סה''כ  מוניטין לקוחות

  ש"חאלפי   
            עלות

      
  -   -   -   -   -   2012, ינוארב 1יתרה ליום 

  148,963  109,817  27,131  10,874  1,141  כניסה לאיחוד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

 )2,534(  )2,572(  -   38  -   חברה מאוחדת
  146,429  107,245  27,131  1,14110,912  2012בדצמבר,  31יתרה ליום 

            
            הפחתה שנצברה 

      
  -   -   -   -   -   2012, ינוארב 1יתרה ליום 

 13,977 -   2,927 13810,912  הפחתה שהוכרה במשך השנה
      

  13,977  - 2,927  10,912  138  2012בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

            יתרה נטו
  132,452  107,245  24,204  -   1,003  2012בדצמבר,  31ליום 
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  (המשך) , נטומוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים - 14אור ב  
  הוצאות הפחתה:  ב.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2012  2011  2010  

  אלפי ש"ח  
    

  -   -   13,977  הוצאות מכירה ושיווק
  

  בחינה בגין ירידת ערך של נכסי המוניטין  ג.

בחינות שנתיות לגבי  , באופן עצמאי או באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי,הקבוצה מבצעת מדי שנה
האפשרות שחלה ירידת ערך של נכסי המוניטין שלה. בחינת ירידת ערך של מוניטין עבור כל החברות 

מזומנים אליה מתייחס נכס היחידה מניבת הידי בחינת הסכום בר ההשבה של -בקבוצה נקבעת על
ספרים, נרשמת ירידת המוניטין. כאשר הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים נמוך מערכה ב

  ערך.  
  

סכום בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים של פעילות הסחר בישראל וחברת הבתקופת הדוח, 
המחדש נבחן על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, אשר חוות דעתו הומצאה להנהלת החברה בחודש מרץ 

  יחידות האמורות. ולפיה נמצא כי לא חלה ירידת ערך בנכסי המוניטין של ה 2013
  
יחידות מניבות המזומנים נבחן באופן עצמאי על ידי הנהלת החברה. בהתאם הסכום בר ההשבה של יתר ה

  לבחינות שנעשו, לא עלה הצורך בביצוע הפחתות בגין ירידת ערך נכסי המוניטין בהן. 
  

הפעילות בפועל ועל השווי הוערך על פי שיטת היוון תזרימי המזומנים העתידיים והתבסס על תוצאות 
  שנים. תזרימי המזומנים העתידיים הוונו בשיעורי ניכיון לפני מס. 5 - תחזיות רב שנתיות ל

  

בדצמבר  31ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הסכום בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים ליום 
  , הן כדלקמן:2012

  
  

  סחר ישראל
סחר 
 אחרים  ארה"ב

  
-מנדלסון
  ש.בר

אלכסנדרוביץ 
- וש.בר

  פלעד המחדש  DG  סניטציה
  פרמננטי בטווח שיעור צמיחה 

    )Perpetuityהארוך (   
1.5%  1.5%  1.5%  1.5%   -  

  19.2%  19.3%  23.1%  16.1%  16.1%  שיעור היוון (לפני מס)
  

  :(באלפי ש"ח) 2012 בדצמבר 31 ליום לפי יחידות מניבות מזומניםאחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   ד.

  
  סחר ישראל

סחר 
 אחרים  ארה"ב

  

  
-מנדלסון
  ש.בר

אלכסנדרוביץ 
- וש.בר

  סך הכול  פלעד המחדש  DG  סניטציה
              

  107,245  -   -   76,188  4,757  26,300  מוניטין
נכסים בלתי 

  25,207  1,873  7,294  -   5,403  10,637  אחרים מוחשיים
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  ואגרות חוב שהונפקו: אשראי והלוואות שהתקבלו  -   15 באור

  
  :לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשראי   א.

  2012בדצמבר 31 שיעור  

  
ריבית
 משוקלל

במטבע 
  חוץ או 

בהצמדה 
       למדד 

  
בדצמבר31

2012
 בהצמדה

   לו  
המחירים
   לצרכן

  ללא 
  סה"כ  הצמדה

  ש"חאלפי  %  
              

קצר מתאגידים אשראי לזמן 
  989  989  -   -    5.2   בנקאיים

הלוואות לזמן קצר מתאגידים 
 182,119 131,852   50,267   3.7   בנקאיים

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
  3,748  -   -   3,748   5   א')1(ראה ה' אשראי אחרים

      54,015   -  132,841 186,856 
              

הלוואות לזמן חלויות שוטפות של 
  20,330  15,308  -  5,022      ארוך

        
      59,037   -  148,149 207,186 
              

  

  .5%היתרה הינה בגין הלוואה דולרית מצד שלישי הנושאת ריבית שנתית בשיעור  2011בשנת 

  הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת ומבעלי שליטה לזמן קצר:  .ב

   

      ליום 
31 

    בדצמבר
  בדצמבר 31ליום   2012

   

שיעור 
ריבית 

  2 0 1 1  2 0 1 2  משוקלל 
  אלפי ש"ח   %   
          

  -   655  0 להלן) ב'2ה'הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת (ראה 
         

  3,258  3,540  1.1   להלן) ב'1ה'הלוואות מבעלי שליטה (ראה 
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  הרכב הלוואות מתאגידים בנקאיים, מוסד פיננסי ואגרות חוב לזמן ארוך:  .ג

   

       ליום 
  בדצמבר 31

  בדצמבר 31ליום   2012

   

שיעור 
ריבית 

  2 0 1 1  2 0 1 2  משוקלל 
  אלפי ש"ח   %   
          

  -   132,611   5.1   הלוואות מתאגידים בנקאיים
  -   41,686  17.3   ג')1ממוסד פיננסי (ראה ה'הלוואה 

  -   )20,330(     חלויות שוטפות - בניכוי 
     153,967   -  
         

         אגרות חוב:
  -   73,402   7.2   להלן) ו' (ראה מאוחדת רהשל חב אגרות חוב

חלויות שוטפות של אגרות חוב של חברה  - בניכוי 
  -   )18,300(     מאוחדת

     
     55,102   -  
         

  
  :ארוךלזמן  מאוחדתכויות שאינן מקנות שליטה בחברה י שליטה, מאחרים ומבעל זמבעל ותהלווא  .ד

   

       ליום 
  בדצמבר 31

  בדצמבר 31ליום   2012

   

שיעור 
ריבית 

  2 0 1 1  2 0 1 2  משוקלל 
  אלפי ש"ח   %   
          

  -   40,847  10.5   להלן) ג'2, ה'ד1ה' הלוואות מבעלי שליטה (ראה
         

  4,265  10,891  9   להלן)ד' 2ה' ה',1'ה(ראה  מאחריםהלוואות 
         

זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הלוואה מבעל 
  -   1,732  4.3   )להלן' זסעיף  ראה(  מאוחדת
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  אמות מידה פיננסיותוהלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ואשראי   .ה
  

  בחברה  ) 1(  
מיליון דולר אשר ניתנה על ידי צד  1- הסתכמה לסך של כ 2012בדצמבר  31ליום  השיתרתהלוואה   .א  

("חברת  Netz USA LLCשלישי בלתי קשור, בית השקעות מקנדה ("המלווה") לחברה המאוחדת 
  הבת").

  . 2012 בדצמבר 31לשנה ועומדת לפרעון ביום  5%ההלוואה נושאת ריבית של 
  .2013בדצמבר,  31פרעון ההלוואה עד ליום מועד הארכת  לעהצדדים הסכימו  2013בחודש מרץ 

הבת לרשום שיעבוד ללא הגבלה בסכום על נכסים ככל  תחברלהבטחת החזר האשראי התחייבה 
הבת כי לאחר העמדת האשראי וכל זמן שהוא לא ייפרע, לא  תחברדרש. כמו כן התחייבה ישת

במקרים של הפרות שהוגדרו בהסכם האשראי  ,תשעבד את הנכסים ולא תציע לשעבדם. בנוסף
, האשראי יעמוד לפרעון מיידי, ולחברה הבת לא תהיה זכות למשוך 11%יעמוד שיעור הריבית על 
   חלקים נוספים באשראי.

  
    
  יטה לזמן קצרהלוואות מבעלי של  .ב  
מבעלי  ותועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נטילת הלווא ואישר, 2010בדצמבר  19ביום  .1  

 ופרעילשנה ו 1.5%ריבית בשיעור של  נהתישא ותמיליון דולר. ההלווא 4שליטה בסכום של עד 
למועד אישור הדוחות הכספיים כעסקה מזכה.  ואושר ות. ההלווא2011בדצמבר  31ביום 

 ותההלווא של הארכה אושרה ולא היות ריבית בגינם נזקפה ולא וטרם נפרע ותההלווא
  אלפי ש"ח. 3,182- הינה כ 2012בדצמבר  31החברה. יתרת ההלוואות ליום  במוסדות ותנאיהן

    
לזמן קצר בגין ת ואלפי ש"ח בגין ריבי 358כוללת סך של היתרה , 2012בדצמבר  31ליום  .2  

לצורך מימון רכישת מנדלסון אשר מסווגות בדוחות  שנלקחוהלוואות מבעלי שליטה בחברה 
הכספיים של החברה בהון העצמי בסעיף הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה, לפרטים 

   . 1ה)(1א'23 - ו )יב(1א'23נוספים ראה באורים 
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  (המשך)אמות מידה פיננסיותאשראי והלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ו  .ה
  

  (המשך) בחברה   )1(  
  

  אוריגוקרנות המנוף  - מממוסד פיננסי  הלוואה   .ג  
הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם מימון עם מוסד פיננסי ביחד עם השותפות,  2012במרץ  28ביום   

נחתם תיקון  2012במאי,  6יום כאשר בלעיל) (להלן "הלווים")  (ג)1א'23(ראה באור  RNKI -רונקו ו
  ,  לצורך רכישת מניות מנדלסון כמפורט להלן:להסכם

אלפי ש"ח. קרן  42,900הקובע לרשות הלווים הלוואה בסך המוסד הפיננסי יעמיד במועד   .1  
  .6.25%ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית בשיעור של 

מיליון ש"ח, ההלוואה הנוספת  5המוסד הפיננסי יעמיד ללווים מסגרת אשראי נוספת של עד   .2  
, הלווים יוכלו לנצל 8%בשיעור של  תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית

בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים ולצורך  2014ביוני  20את ההלוואה הנוספת עד ליום 
  תשלום בגין מימוש אופציות בהסכם מנדלסון.

 מסגרת ועמלת ההלוואה בגין ניהול דמי, ההסכם עם בקשר הוצאות למממנים ישלמו הלווים  .3  
 המתואם השנתי הרווח מתוך שהינו שיעור ביצועים מבוסס גמולבהסכם וכן ת כאמור אשראי
התשואה העודפת, כהגדרתו בהסכם, בגין  בגין תשלום, מנדלסון (ראה הגדרה להלן) של החיובי
 לתשלום זכאות וכן בהסכם האמורים התנאים בהתקיים לציבור מנדלסון מניות הנפקת

 החברה מניות באמצעות תשלום או/ו למסחר מניותיה שיירשמו ככל מנדלסון מניות באמצעות
בהקשר זה יצוין כי החברה (בלבד) תישא  .הביצועים מבוססי התגמולים של בהסכם כאמור

  במלוא העלויות בגין תגמול מבוסס ביצועים ותשלום בגין תשואה העודפת ככל שיהיו.
המתואם תגמול מבוסס ביצועים הוגדר בהסכם כזכאות המממנים לשיעור מהרווח השנתי 

) בהתאם למדרגות 2012-2017המצטבר של מנדלסון (כהגדרתו בהסכם) בתקופת הזכאות (שנים 
ועל כל סכום מעבר  7% -מליון ש"ח  80-120, על סכומים בין 5.3% - מליון ש"ח  80הבאות, עד 

. בהתאם להסכם נקבע כי סכום הזכאות הראשון ישולם לאחר פרסום 4.5% - מליון ש"ח 120 - ל
) 2012-2014בגין הרווח המצטבר שנוצר בתקופה ( 2014הכספיים של מנדלסון לשנת  הדוחות

  כשהוא צמוד למדד למועד התשלום.
: להלן כמפורט תשלומים בששה הלווים ידי על תיפרע), ההצמדה הפרשי בצירוף( ההלוואה קרן  .4  

 ההלוואה מקרן 10% של סך; 2014 -ו 2013 ביוני 20 בימים ייפרע ההלוואה מקרן 1.5% של סך
-2016 ביוני 20 בכל אחד מהימים  ייפרע ההלוואה מקרן 29% של סך; 2015 ביוני 20 ביום ייפרע
 שווים שנתיים קרן תשלומי בשלושה יפרע, שהועמדה ככל, הנוספת ההלוואה סכום . כל2018

על  . הריבית2016ביוני  20 ביום יבוצע שבהם שהראשון, הצמדה הפרשי בצירוף ועוקבים
  ההלוואות תשולם מידי רבעון.

יהיו הלווים זכאים לפרוע בפרעון מוקדם את מלוא יתרת  2016ביוני  20בתנאים מסוימים ביום   .5  
  ההלוואות, בכפוף לתשלום עמלת פרעון מוקדם שנקבעה בהסכם.

זכאים לעיל, יהיו הממנים  5אם לא יממשו הלווים את זכותם לביצוע פרעון מוקדם כאמור בס'   .6  
  להאריך את תקופת ההלוואה בשנה, כמוגדר בהסכם.
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  (המשך) בחברה   )1(  
   

  (המשך) ריגואוקרנות המנוף  - ממוסד פיננסי  הלוואה  .ג  
 

 מניות על ראשונה מדרגה קבועים שעבודים ירשמו, השאר בין, הלווים, ההלוואות לסילוק כבטחון  .7  
 מההסכמים הנובעות הזכויות וכל מנדלסון מניות עם בקשר נקשרו בהם ההסכמים מנדלסון,
, 2012במאי  3בהמשך לאמור  לעיל ביום .  השליטה בעלי של ערבויות תינתנה וכן מנדלסון וממניות

) לתקנות 2(1וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כעסקה מזכה בהתאם לאמור בסעיף 
הענקת ערבויות מטעמם של חברות  2000 -החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס 

  ללא תמורה. בבעלות ו/או בשליטת טוני אלישע ושלמה אליה, מבעלי השליטה בחברה,
עד לפרעון מלוא ההלוואה, התחייבו הלווים ביחד ולחוד לא לבצע פעולות מסוימות, בין השאר פגיעה   .8  

בזכויות המוסד הפיננסי, שינוי במסמכי ההתאגדות שיש בהם השפעה לרעה על המוסד הפיננסי ועוד. 
המאפשרים העמדה לפרעון כן התחייבו הלווים להודיע למוסד הפיננסי בקרות אירועים מסוימים 

מידי של ההלוואה כמפורט לעיל, אירועים מסוימים במנדלסון, וכן התחייבו הלווים למתן זכות 
  קדימה להעמדת מקורות מימון נוספים למימוש האופציות במנדלסון.

 :כדלקמן תפעל מנדלסון כי, הלווים מתחייבים ההלוואה של והסופי המלא הסילוק למועד עד  .9  
 כסף שווה, בכסף לרבות( שהוא וסוג מין מכל תשלום תעברנה לא מנדלסון בקבוצת וחברות ןמנדלסו

 זאת ובכלל( בעקיפין או במישרין), הטבה מניות או/ו דיבידנד כל גם, ספק הסר ולמען, בעין או
, המממנים בהסכמת אלא, בלווים משרה לנושאי או ענין לבעלי או/ו ללווים), בת חברה באמצעות

 לרבות, בה שליטה בעל עם לעסקה צד תהיה או תבצע לא מנדלסון. ובכתב מראש תתקבל אשר
 קיים ל"מהנ למי בה עסקה או/ו בשליטתו תאגיד עם או, קרובו או, בהם השליטה בעלי או/ו הלווים
  על ידי המוסד הפיננסי. ובכתב מראש שאושרו עסקאות למעט, אישי עניין

 במהלך כל תקופת ההלוואה נקבע כי יתקיימו כל היחסים הפיננסים כמפורט להלן:   .10 
 120ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של מנדלסון בתוספת הלוואת בעלים לא יפחת מסך של  - 

 .12% - מיליון ש"ח צמוד למדד יסודי, יחס הון כולל זכויות מיעוט לסך מאזן לא יפחת מ
מיליון ש"ח.  15מניותיה (לא כולל  הפרשי תרגום) לא יפחת מסך של הרווח השנתי הנקי לבעלי  - 

מיליון ש"ח ולא  5ההפסד הרבעוני הנקי לבעלי מניותיה (לא כולל הפרשי תרגום) לא יעלה על 
 ירשם הפסד נקי בשני רבעונים רצופים.

מיליון  5 - מיליון ש"ח אך לא פחת מ 15 -במידה והרווח השנתי (לא כולל הפרשי תרגום) פחת מ - 
ש"ח (לא כולל הפרשי תרגום) וההון העצמי של מנדלסון המיוחס לבעלי המניות בתוספת הלוואת 

מיליון ש"ח צמוד למדד היסודי, אזי תינתן תקופת ריפוי אוטומטית של  140 - בעלים לא פחת מ
 מיליון ש"ח. 15 - שנה קלנדרית אחת ובלבד שהרווח בשנה העוקבת לא יפחת מ 

בסכומים העולים על  כהגדרת מונח זה בחוק החברות, חלוקה, מנדלסוןחברת  א תבוצע על ידיל - 
של אחרונים השנתיים הכספיים הדוחות ה ל פימהרווח השנתי לבעלי המניות ע 60%שיעור של 

. בחישוב הסכום המותר בחלוקה יילקח בחשבון וינוכה כל סכום שכבר במועד החלוקהמנדלסון 
 החל ממועד הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים. חולק כאמר

ביחס לחברה על בסיס מאוחד נקבע כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בתוספת הלוואות בעלים 
  .2012מיליון ש"ח וזאת החל מהדוחות לשנת  50לא יפחת מסך של 

  
  עומדת החברה באמות המידה המופרטות לעיל. 2012 דצמברב 31ליום 

      
  המוסד הפיננסי יהיה זכאי להעביר את זכויותיו בהסכם המימון תוך מתן הודעה ללווים.  .11  
      
הושלמה עסקת רכישת השליטה במנדלסון ובהתאם הוענקה ההלוואה  2012במאי  23ביום  3באור כאמור ב  

הדוח  המוסד הפיננסי שהתקבלה לאחר תקופתלענין קבלת הלוואה נוספת מ למימון הרכישה כמפורט לעיל.
  ד'.34ראה באור 

  



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

60 

  (המשך)אשראי והלוואות שהתקבלו ואגרות חוב שהונפקו   -   15 באור
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  (המשך) בחברה)   1(  
    
  לזמן ארוך הלוואה מבעלי שליטה  .ד  
    
 ארוךאלפי ש"ח בגין ריביות לזמן  1,731סך של היתרה כוללת  2012בדצמבר  31ליום  .1  

בגין הלוואות מבעלי שליטה בחברה שנלקחו לצורך מימון רכישת מנדלסון אשר 
מסווגות בדוחות הכספיים של החברה בהון העצמי בסעיף הלוואות מזכויות שאינן 

  . 1(ה)1א'23 - (יב') ו1א'23מקנות שליטה, לפרטים נוספים ראה באורים 
  

 בעלים לא המירות הלוואות.2  

העמידו בעלי השליטה הלוואות בתקופת הדוח לצורך רכישת פעילות מלונאות ונופש 
וצמודות למדד  6%נושאות ריבית בשיעור שנתי של מיליון ש"ח  46 - בעלים בסך של כ

המחירים לצרכן הידוע במועד ההשלמה, והן תפרענה על ידי החברה (קרן, ריבית 
שנים ממועד ההשלמה (הלוואת בלון). נוסף על האמור והפרשי הצמדה) בתום חמש 

  לעיל, הלוואות הבעלים הלא המירות ניתנות לפרעון מוקדם, במקרים מסוימים.

מיליון ש"ח בגין שווי  3.2- מסכום הלוואות הבעלים הלא המירות נוכה סך של כ
למנכ"ל שהוענקו המניות המונפק והנפרע של נץ מלונות מהון  5%- אופציות המהוות כ

. שווי האופציות נקבע בהתאם למחיר המניה של החברה ולמשרד עוה"ד גרנות ושות'
  .4(ד)1א'23באור נץ מלונות למועד הקצאת האופציות, לפרטים נוספים ראה 

, בניכוי האופציות למנכ"ל ויועציה של החברה שווי הלוואות הבעלים הלא המירות
כאמור לעיל, הוערך בהתאם להערכת שווי חיצונית בלתי תלויה, למועד השלמת 

ההפרש בין ערכן הנקוב של ההלוואות לבין השווי כפי מיליון ש"ח.  36.5 -העסקה לכ
  שהוערך, מהווה הטבה מבעלי השליטה ונזקף בהתאם לכך להון העצמי של החברה.

 -מסתכמת לסך של כ 2012בדצמבר  31רת הלוואות הבעלים הלא המירות ליום ית
 .ש"חאלפי  38,418

  
  לזמן ארוך מאחרים הלוואות  .ה  
    

התקשרות אלפי ש"ח במסגרת  10,407 - כסך של כוללת היתרה  2012בדצמבר  31יום ל .1
  אשר עיקריה כמפורט להלן ("אגרת החוב"): בהלוואההחברה עם צד ג' ("המלווה") 

מיליון ש"ח, אשר תשמש את החברה  16המלווה מעמידה לחברה הלוואה בסך של 
 6.5%לביצוע השקעות וביניהן רכישת מניות מנדלסון. ההלוואה תישא ריבית בשיעור של 

ההלוואה  .2012במרץ,  30שנים שתחילתה ביום  3לשנה. תקופת ההלוואה הינה במשך 
תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל ממועד הענקתה ועד לתום תקופת ההלוואה, 
כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד ההשלמה. ההלוואה תישא את 
הריבית אשר תשולם כל שנה ממועד העמדת ההלוואה, בתוספת מע"מ כדין, אם יחול. 

לווה בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה והפרשי ההצמדה למדד בגינה ייפרעו על ידי ה
ההלוואה. מבלי לגרוע מזכויות המלווה כמפורט באגרת החוב, כל ההוצאות בקשר עם 

מיליון ש"ח, ישולמו על ידי החברה למלווה, בצירוף ריבית  1איגרת החוב, עד לסך של 
בשיעור המרבי מתאריך היווצרותן או מתאריך דרישתן, לפי העניין, ועד לסילוקן המלא 

  ועל.בפ
  מליון ש"ח מההלוואה. 5 -כסך של בפרעון מוקדם בתקופת הדוח פרעה החברה 
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  (המשך)אשראי והלוואות שהתקבלו ואגרות חוב שהונפקו   -   15 באור
  
  (המשך)אמות מידה פיננסיותאשראי והלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ו  .ה
  

  (המשך) בחברה)   1(  
  (המשך) ארוך לזמן מאחרים הלוואות  .ה  

 
שהתקבלה ממשקיע לצורך ביצוע רכישת נכס  ש"חאלפי  223כוללת הלוואה בסך  היתרה .2  

  מניב ספציפי בניו הייבן, קונטיקט.
החברה, באמצעות חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה, תעמיד לחברת הנכס הלוואה 

הנכס יוחזק וינוהל מהחברה.  1/3 - מהמשקיע ו 2/3נוספת, כך שיחס ההלוואות יעמוד על 
  על ידי החברה בלבד.

ההלוואות ייפרעו באופן רציף, מדי חודש, מתוך תזרים המזומנים הפנוי בגין הנכס, 
כהגדרתו בהסכם. לאחר פרעון ההלוואות יחולק תזרים המזומנים הפנוי בגין הנכס 

  (לרבות תמורה ממימושו), בין החברה לבין המשקיע באופן שווה.
    
 נץ מלונות  )1(  
 מתאגיד בנקאי ותהלווא  .א  

 הכנסממניות מאפ"י נ 50%כנגד העברת  מלונותנץ בלרכישת השליטה במועד השלמת העסקה 
לעניין ההלוואות הבנקאיות שנטלו ) (ד)1א'23(כהגדרתם בבאור בנעלי המשקיעים  החברה

בעלויות  והיא הנושאתמיליון ש"ח, לפני ריבית),  50- לצורך רכישת החזקותיהם במאפ"י (כ
כלפי  מלונותנץ התחייבה נטילת ההלוואות הבנקאיות החל ממועד ההשלמה. לצורך כך, 

לשלם  המשקיעיםלשלם במישרין לבנק המממן את מלוא התשלומים שידרשו  המשקיעים
תתחייב  מלונותנץ  –בקשר עם ההלוואות הבנקאיות (וככל שלא יתאפשר תשלום במישרין 

בגין אותן הלוואות בנקאיות), ואולם ההלוואות  back to back המשקיעיםלשפות את 
  .המשקיעיםהבנקאיות תיוותרנה על שם 

  להלן פרטים אודות תנאי ההלוואות הבנקאיות:
  

, 2.4%מליון ש"ח נושאת ריבית שנתית משתנה בגובה של פריים +  25הלוואה א' בסך של 
באפריל  1. הריבית תשולם אחת לרבעון החל מיום 2016בינואר  1נפרעת בתשלום אחד ביום 

2011 .  
, 2.4%מליון ש"ח נושאת ריבית שנתית משתנה בגובה של פריים +  25הלוואה ב' בסך של 

. הריבית תשולם אחת לרבעון 2013בינואר  1ים רבעוניים שווים החל מיום תשלומ 12- נפרעת ב
  . 2011באפריל  1החל מיום 

  בהלוואות מבנקיםאמות מידה פיננסיות  
נכנסה נץ מלונות בנעלי בעלי השליטה  כאמור לעיל בסמוך למועד השלמת העסקה

מידה באמות מידה חתמה  על כתב ההתחייבות כלפי הבנק בו התחייבה לע("הרוכשים") ו
  פיננסיות במאפ"י ותנאים נוספים כמפורט בכתב ההתחייבות.

בדצמבר  23, קיבלו הרוכשים מכתב מהבנק ("המכתב") ולפיו ביום 2012באוגוסט,  15ביום   
חתמו הרוכשים על כתב התחייבות לאמות מידה פיננסיות ("כתב ההתחייבות") לפיו  2010

התחייבו הרוכשים בין היתר כי יתרת המזומנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים של מאפ"י 
וכי יחס האשראי שיעמיד הבנק לצורך רכישת ש"ח מליון  25 -ת מבכל תחילת שנה לא תפח

  . 0.35 -מניות מאפ"י להון העצמי המאזני של מאפ"י יהיה קטן בכל עת מ
, 2011בהתאם למכתב הודיע הבנק כי ידוע לו כי על פי הדוחות המבוקרים של מאפ"י לשנת 

יחס האשראי שהעמיד הבנק היא איננה עומדת בתזרים המזומנים לאחר השקעות ומימון וכן 
לצורך רכישת מניות מאפ"י להון העצמי של מאפ"י, גדול מהיחס אליו התחייבו הרוכשים 

  . 0.49) ועומד על 0.35(
 2013במרץ  31במכתב הסכים הבנק שלא לראות בכך הפרה ובלבד שעד ולא יאוחר מיום 

  יושלם ההון העצמי.
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  (המשך)חוב שהונפקו  אשראי והלוואות שהתקבלו ואגרות  -   15 באור

  (המשך) אמות מידה פיננסיותאשראי והלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ו  .ה
 

  (המשך) נץ מלונות )2(  
  (המשך) מתאגיד בנקאי הלוואה  .א  
     

  על פי המכתב כל הוראות כתבי ההתחייבות והתניותיהם ימשיכו לעמוד בתוקף ללא שינוי.
(להלן: "התיקון לכתב  הבנקבתיקון לכתב התחייבות כלפי  מלונותנץ התקשרה  2012בדצמבר  31ביום 

   "הבנק", בהתאמה), במסגרתו תוקנו כדלקמן: - ההתחייבות" ו

  .הגדרת "הון עצמי מוחשי" .1

מאפ"י בעניין היחס בין ההון העצמי המוחשי לחוב בההתחייבות לשמירה על יחסים פיננסיים  .2
 .הפיננסי

  .יחסים פיננסייםהתווספו התחייבויות לשמירת  .3

, במסגרתו, הסכים הבנק שלא 2012בדצמבר  31ליום  כתב וויתורמהבנק  נץ מלונותכמו כן קיבלה 
עקב הפרת התחייבות לשיעור הון עצמי, ובלבד שעד ולא יאוחר  מלונותנץ לנקוט בצעדים כלשהם כלפי 

במאפ"י, הנדרש על פי התיקון בהתחייבות לשיעור ההון העצמי  מלונותנץ תעמוד  2013במרץ  31מיום 
  .2012לכתב ההתחייבות, בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים לשנת 

לתאריך הדוח לאחר תיקון  מלונותנץ להלן תנאים ואמות מידה פיננסיות עיקריים אשר להם מחויבת   
  :2012צמבר דב 31כתב ההתחייבות מיום 

 15%יפחת בכל עת שהיא משיעור של ההון העצמי המוחשי של מאפ"י (כהגדרתו בהסכם), לא  .1
 מסך הדוח על המצב הכספי שלה.

 יעלה לא(כהגדרתה בהסכם)   EBITDA - "י למאפפיננסי (כהגדרתו בהסכם) של החוב ההיחס בין  .2
 .12 על

 . 0.1 -היחס בין ההון העצמי המוחשי לחוב הפיננסי יהיה גדול בכל עת מ   .3

חייבויות הפיננסיות של מאפ"י כלפי מי מהבנקים התחייבה להודיע על כל שינוי בהת מלונותנץ  .4
ימים  14שהעמידו לה אשראי וכן על כל חריגה של מאפ"י מההתחייבויות כלפי הבנקים וזאת תוך 

 מיום השינוי ו/או החריגה.

מיליון ש"ח ויתרת המזומנים ושווי  50 - תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לא יפחת בכל עת מ   .5
מיליון ש"ח. בכל מקרה בו לא תעמוד מאפ"י בסכומים  25 - נה לא תפחת מ מזומנים בכל תחילת ש

ימים מהדרישה הראשונה, יופקדו בחשבון הבנק כספים בגובה ההחזר השנתי של  7הנ"ל, אזי תוך 
ההלוואה שהועמדה לצורך רכישת השליטה (קרן וריבית). סכום זה יופקד בפיקדון שישועבד 

 זה סעיף בתנאי עמידה יבחן הבנקל ההלוואה במהלך השנה. וישמש לפירעון התשלום השוטף ש
 .האשראי מלוא לפירעון ועד שנה ומידי ההלוואה להעמדת הראשונה השנה מתום החל

 25%(כהגדרתו בהסכם), לא יפחת בכל עת שהיא משיעור של  מלונותנץ ההון העצמי המוחשי של  .6
 .נץ מלונותשל  הדוח על המצב הכספימסך 

יחס האשראי שיעמיד הבנק לצורך רכישת מניות מאפ"י להון העצמי המאזני של מאפ"י יהיה קטן  .7
  . 0.35 -בכל עת מ

  באמות המידה הפיננסיות שנקבעו ופורטו לעיל. נץ מלונותעומדת  2012בדצמבר  31ליום  
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  (המשך)אשראי והלוואות שהתקבלו ואגרות חוב שהונפקו   -   15 באור

  (המשך) אמות מידה פיננסיותוהלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ואשראי   .ה
 

  (המשך) נץ מלונות )2(  
 

  לזמן קצר הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת  .ב
  

קבלת מסגרת אשראי  מלונותנץ , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון 2012באוגוסט  15ביום 
בסכום בנץ מלונות (להלן יחד: בעלי הענין") רוק גלן אחזקות בע"מ, בעל עניין ממהחברה ו

לפירעון  נץ מלונותמיליון ש"ח ("מסגרת האשראי"), אשר תשמש את  15של עד 
  התחייבויותיה התפעוליות.

 ימתוך מסגרת האשראי יועמדו לה כהלוואות על ידי בעל מלונותנץ הכספים בהם תשתמש 
ד החל ממועד העמדתם בפועל. קרן העניין, ללא בטחונות וללא ריבית ויהיו צמודים למד

 י. בעל2013ביוני  30ההלוואות (לרבות הפרשי הצמדה) תיפרע במלואה בתשלום אחד ביום 
להאריך את מועד פירעון ההלוואות, כולן או חלקן, באותם התנאים,  םרשאי ויהיהעניין 

  . 2015ביוני  30לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ועד לא יאוחר מיום 
). ההפרש 10.5%ההלוואות אינן נושאות ריבית ונמדדו לפי שווי ההוגן (שיעור ריבית להיוון 

, 2012בדצמבר  31ליום מופחת על פני תקופת ההלוואה לפי שיטת הריבית האפקטיבית. 
ש"ח וכולל את יתרת אלפי  692 - (ללא נכיון) הינו כ  ותהערך ההתחייבותי של ההלווא

  .גולן אחזקות בע"מההלוואות שהתקבלו מרוק 
  לזמן ארוך שליטה מבעלי הלוואה  .ג

  
   ש"ח.אלפי  698היתרה כוללת הלוואות מבעלי שליטה לזמן ארוך בסך של 

(בין במישרין ובין  מלונותנץ בעם בעלי השליטה  נץ מלונותהתקשרה  2012בדצמבר  31ביום 
אלפי ש"ח ללא ריבית וללא  2,367 -בעקיפין) ורוק גלן לקבלת הלוואה בסכום של עד כ

לצורך פרעון התשלום  נץ מלונותבטחונות שתהייה צמודה למדד הבסיס אשר תשמש את 
מבנק אוצר החייל. ההלוואה הינה ללא  מלונותנץ הראשון של ההלוואה לזמן ארוך שנטלה 

(קרן והפרשי הצמדה), על פי דרישתם הראשונה   מלונותנץ והיא תיפרע על ידי  מועד פרעון
, מעת לעת, מלונותנץ משל בעלי השליטה (יחד), אשר יהיו רשאים (אך לא חייבים) לדרוש 

נץ ) 1(יום במקרים הבאים:  60של  מלונותנץ ללפרוע אותה (כולה או חלקה) בהודעה מראש 
ההלוואה תפרע אך ורק  קיבלה דיבידנד במזומן ממאפ"י; לונותנץ מ) 2גייסה הון; ( מלונות

מן המקורות ובמקרים המפורטים לעיל ולא ממקורות אחרים (אלא אם יקבע אחרת על פי 
נץ פרעון ההלוואות מותנה בכך שטרם ביצוע פרעון כלשהו של ההלוואות, תפרע  כל דין).
לאור האמור לעיל ההלוואות   החברה.את מלוא ההלוואות שהועמדו לה על ידי  מלונות

 סווגו להתחייבויות בלתי שוטפות. 
ההפרש ). 10.5%שווי הוגן (שיעור ריבית להיוון לפי אינן נושאות ריבית ונמדדו ההלוואות 

הערך ההתחייבותי של  מופחת על פני תקופת ההלוואה לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
 ש"ח.אלפי  1,360 -נכיון) הינו כ  ההלוואות  (ללא

  .את קבלת ההלוואה נץ מלונותאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2012בדצמבר  31ביום 
  

  הלוואות מאחרים לזמן ארוך  .ד
(רוק גולן  הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדתאלפי ש"ח  261היתרה כוללת סך של 

  בהתאם לתנאי ההלוואה המפורטים בסעיף ג' לעיל.אחזקות בע"מ) 
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  במנדלסון )3(

"התאגיד הבנקאי  - (להלן אשראי והלוואות מתאגיד בנקאי  מנדלסוןל 2012בדצמבר  31ליום   
  מיליון ש"ח כמפורט להלן:  56 -בסך כולל של כהעיקרי") 

לפירעון בששה תשלומי  ,1.19%, נושאת ריבית בשיעור הפריים+מיליון ש"ח 6הלוואה שיתרתה   )א(
  .2016באפריל  25ועד ליום  2014באפריל  25מיליון ש"ח, מיום  1קרן חצי שנתיים שווים בסך 

 1.5%שיעור הפריים+מיליון ש"ח, נושאת ריבית ב 50הלוואה מהתאגיד הבנקאי העיקרי שיתרתה   )ב(
 .2014במאי  23ועומדת לפירעון ביום 

  
. מנדלסון כל נכסי על ףבשעבוד שוט העיקרי הבנקאי התאגידכלפי  מובטחות ההלוואות האמורות

-מבטיח גם את מלוא החובות וההתחייבויות של החברה המאוחדת מנדלסוןהאמור השעבוד השוטף 
  . וכלפי שני תאגידים בנקאיים נוספים עיקריש.בר כלפי התאגיד הבנקאי ה

  
- במנדלסון מנדלסוןכל מניות וזכויות  עלשעבוד קבוע קיים  העיקריכמו כן, לטובת התאגיד הבנקאי 

 6כלפי התאגיד הבנקאי העיקרי ובלבד שלא יעלה על  מנדלסוןמבטיח את האשראי של  אשרש.בר 
 מנדלסוןכל מניות וזכויות  עלשעבוד קבוע ם העיקרי קיילטובת התאגיד הבנקאי בנוסף, מיליון ש"ח. 

כלפי התאגיד הבנקאי העיקרי ובלבד שלא יעלה על  מנדלסוןמבטיח את האשראי של אשר  בהמחדש,
כמו כן, לטובת התאגיד הבנקאי העיקרי קיים שעבוד קבוע על כל מניות וזכויות מיליון ש"ח.  50

כלפי התאגיד הבנקאי  מנדלסוןמבטיח את האשראי של ש.בר בחברת אלכסנדרוביץ, אשר - מנדלסון
  מיליון ש"ח. 50העיקרי ובלבד שלא יעלה על 

  
פים, קיימים שעבודים נוס יםבנקאי יםתאגידשני ו העיקרימעבר לאמור, לטובת התאגיד הבנקאי 

-יהן של מנדלסוןש.בר אשר מבטיח את חובות- וחברת מנדלסון מנדלסוןשוטפים צולבים על כל נכסי 
  ..בר וחובות מנדלסוןש

    
ערבות  יעל כתב באופן צולב ש.בר- המאוחדת מנדלסוןוהחברה  מנדלסון ובנוסף לשעבודים הנ"ל, חתמ  

כלפי ש.בר - ושל החברה המאוחדת מנדלסוןמנדלסון של  ןוהתחייבויותיה ןלהבטחת חובותיה
  התאגידים הבנקאיים האמורים, ללא הגבלה בסכום. 

  
, כי זהות בעלי המניות ואחזקותיהם האמורים הבנקאיים התאגידיםכלפי  סוןמנדלכמו כן, התחייבה 
ש.בר לא תשתנה ביחס למועד חתימת ההתחייבות הנ"ל, ללא קבלת הסכמת -בחברה ובמנדלסון

  התאגיד הבנקאי האחר בכתב ומראש.
התאגיד מהבנקאי העיקרי, לעמוד בהתחייבויות ובאמות המידה הפיננסיות התחייבה כלפי  מנדלסון
 שלהלן: 

 מנדלסון, המוגדר כהון עצמי המיוחס לבעלי המניות של מנדלסוןההון העצמי המתואם של   )א(
בתוספת הלוואות בעלים נחותות לאשראי בנקאי ככל שלא נפרעו, כשהוא צמוד למדד בגין חודש 

עומדת  מנדלסון, 2012בדצמבר  31מיליון ש"ח. נכון ליום  90של  , לא יפחת מסך2010פברואר 
 באמת המידה הפיננסית שנקבעה.

 מנדלסון, כמפורט בסעיף (א) לעיל, לסך המאזן של מנדלסוןהיחס בין ההון העצמי המתואם של   )ב(
עומדת באמת המידה הפיננסית  מנדלסון, 2012בדצמבר  31. נכון ליום 20%- (סולו) לא יפחת מ

 שנקבעה.
(סולו). נכון ליום  מנדלסוןמסך המאזן של  25%לא יפחת משיעור של  מנדלסוןההון העצמי של   )ג(

 עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה. מנדלסון, 2012בדצמבר  31
כל האשראים ישמשו אך ורק לצורך מימון פעילותה העסקית השוטפת על פי צרכיה בלבד,   )ד(

  ם מקרה לא לצורך תשלומים למטרות אחרות.ובשו
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  (המשך) במנדלסון )3(  
תפרע בפירעון מוקדם את הלוואות  מנדלסון, כי מנדלסון, אישר דירקטוריון 2013בפברואר  7ביום   

פרעה הלוואות  מנדלסוןמיליון ש"ח לתאגיד הבנקאי העיקרי ו 56-המפורטות לעיל, בסך כולל של כ
לא חויבה בעמלת פירעון מוקדם בגין פירעון ההלוואות. כמו כן, לאחר פירעון  מנדלסוןאלו. יצוין כי 

  ם בנקאיים.(סולו) אין עוד אשראי מתאגידי למנדלסוןההלוואות, 
    
  ש.בר-במנדלסון )4(  
ש.בר, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך - לחברה המאוחדת מנדלסון 2012בדצמבר  31ליום   

לבין  0.4%מיליון ש"ח הנושא ריבית שנתית שנעה בשיעור של בין פריים+ 112.7- כולל של כ
 . 1.75%פריים+

  
ש.בר וכן - בשעבוד שוטף על כל נכסיה של מנדלסוןהאשראי האמור מובטח כלפי התאגידים הבנקאיים 

ש.בר, לרבות -או חובות מנדלסון/ו מנדלסוןלהבטחת כל חובות  מנדלסוןבשעבוד שוטף על כל נכסי 
וכן שטרות ומסמכים שונים המופקדים בחשבונותיה המתנהלים בתאגידים רכבים וציוד קבוע 

  הבנקאיים השונים. 
  

 3 בסעיף, מבטיח כאמור ים הבנקאייםהתאגידש.בר לטובת -מנדלסוןידי - השעבוד השוטף שנוצר על
  כלפי התאגידים הבנקאי העיקרי.  מנדלסוןחובות והתחייבויות הגם את  לעיל

לעיל, לטובת התאגיד הבנקאי העיקרי קיים שעבוד קבוע על כל מניות וזכויות  3כמו כן, כאמור בסעיף 
כלפי התאגיד הבנקאי  מנדלסוןטיח את האשראי של מבאשר  ש.בר בחברת אלכסנדרוביץ, - מנדלסון

  מיליון ש"ח. 50העיקרי ובלבד שלא יעלה על 
  

על כתב ערבות להבטחת חובותיה והתחייבויותיה של  מנדלסוןבנוסף לשעבודים הנ"ל, חתמה 
  התאגידים הבנקאיים האמורים, ללא הגבלה בסכום.שלושה מכלפי ש.בר - מנדלסון

    
התאגיד הבנקאי העיקרי, שיתרת האשראי שהעמיד התחייבה כלפי  ש.בר- מנדלסוןמעבר לאמור,   

  מיליון ש"ח, כדלקמן:  36.3- לסך של כ 2012בדצמבר  31ש.בר מסתכמת ליום -למנדלסון
  

מסך המאזן של  20%ש.בר, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת משיעור של -ההון העצמי של מנדלסון  )א(
- , מנדלסון2012בדצמבר  31נכון ליום  מיליון ש"ח. 70סך של ש.בר (סולו) וכן לא יפחת מ- מנדלסון

 ש.בר עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו.
בתוספת מחצית מיתרות המלאי במאזן  )סולו(ש.בר - היחס בין חוב הלקוחות במאזן מנדלסון  )ב(

י ש.בר סולו בתוספת אשרא- , לבין האשראי (אשראי בנקאי במאזן מנדלסון)סולו(ש.בר - מנדלסון
בדצמבר  31נכון ליום  .1:1 - סולו בניכוי מזומנים ושווי מזומנים) לא יפחת מ מנדלסוןבמאזן 

 ש.בר עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.- , מנדלסון2012
לבין האשראי (אשראי בנקאי במאזן  )סולו(ש.בר - היחס בין חוב הלקוחות במאזן מנדלסון  )ג(

סולו בניכוי מזומנים ושווי מזומנים)  מנדלסוןמאזן ש.בר סולו בתוספת אשראי בנקאי ב- מנדלסון
ש.בר עומדת באמת המידה הפיננסית -, מנדלסון2012בדצמבר  31נכון ליום  .1: 0.75 - לא יפחת מ

 שנקבעה. 
ש.בר, ללא קבלת הסכמת -לא יעשה שום שינוי בזהות בעלי המניות ובשיעור אחזקותיהם במנדלסון

  ומראש.לכך בכתב  התאגיד הבנקאי העיקרי

  
  
  

  

  



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

66 

  

  (המשך)אשראי והלוואות שהתקבלו ואגרות חוב שהונפקו   -   15 באור

  (המשך) אמות מידה פיננסיותאשראי והלוואות מובטחים בשעבודים, מגבלות שהוטלו ו  .ה
 

 ש.בר-במנדלסון ) 4(  
    
ש.בר - תאגיד בנקאי שני, שיתרת האשראי שהעמיד למנדלסוןהתחייבה כלפי  ש.בר- כמו כן, מנדלסון  

  מיליון ש"ח, כדלקמן:  37.9-לסך של כ 2012בדצמבר  31מסתכמת ליום 
מסך המאזן של  20%ש.בר, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת משיעור של -ההון העצמי של מנדלסון  )א(

- ,  מנדלסון2012בדצמבר  31נכון ליום  מיליון ש"ח. 70ש.בר (סולו) וכן לא יפחת מסך של - מנדלסון
 הפיננסיות שנקבעו. ש.בר עומדת באמות המידה

בתוספת מחצית מיתרות המלאי במאזן  )סולו(ש.בר - היחס בין חוב הלקוחות במאזן מנדלסון  )ב(
ש.בר סולו בתוספת - (אשראי בנקאי במאזן מנדלסון השוטף , לבין האשראי)סולו(ש.בר - מנדלסון
ובתנאי  1 -סולו בניכוי מזומנים ושווי מזומנים) לא יפחת מ מנדלסוןבמאזן לזמן קצר אשראי 

ש.בר - , מנדלסון2012בדצמבר  31מהאשראי השוטף. נכון ליום  75% - שחוב הלקוחות לא יפחת מ
 עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.

ש.בר, ללא קבלת - לא יעשה שום שינוי בזהות בעלי המניות ובשיעור אחזקותיהם במנדלסון  )ג(
  לכך בכתב ומראש. התאגיד הבנקאי השניהסכמת 

    
ש.בר - תאגיד בנקאי שלישי, שיתרת האשראי שהעמיד למנדלסוןהתחייבה כלפי  ש.בר- מנדלסון כמו כן,  

  מיליון ש"ח, כדלקמן:  38.5-לסך של כ 2012בדצמבר  31מסתכמת ליום 
מסך המאזן של  20%ש.בר, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת משיעור של -ההון העצמי של מנדלסון  )א(

- , מנדלסון2012בדצמבר  31נכון ליום  מיליון ש"ח. 70של ש.בר (סולו) וכן לא יפחת מסך - מנדלסון
 ש.בר עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו.

שווי המלאי (שווי המלאי מוגדר בתוספת  )סולו(ש.בר - היחס בין חוב הלקוחות במאזן מנדלסון  )ב(
מסכום חוב  25%- ) אך לא יותר מסולו(ש.בר - מיתרות המלאי במאזן מנדלסון 50% -בהסכם כ

לא ש.בר בתוספת אשראי בעלי עניין, כהגדרתם בהסכם, - של מנדלסון , לבין האשראילקוחות)ה
 ש.בר עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.-, מנדלסון2012בדצמבר  31. נכון ליום 1 - יפחת מ

ש.בר, ללא קבלת - לא יעשה שום שינוי בזהות בעלי המניות ובשיעור אחזקותיהם במנדלסון  )ג(
  לכך בכתב ומראש. הבנקאי השלישיהתאגיד הסכמת 

    
  באלכסנדרוביץ )5(  
    
ש.בר, אלכסנדרוביץ, יתרת אשראי והלוואות - לחברה המאוחדת של מנדלסון 2012בדצמבר  31ליום   

 מיליון ש"ח כמפורט להלן:  25.3 - מתאגידים בנקאיים בסך כולל של כ
בפברואר  26 תשלומים רבעוניים, החל מיום 4- מיליון ש"ח, לפירעון ב 2.7 - הלוואה בסך של כ  )א(

  ;2013בנובמבר  26ועד ליום  2013
אלפי ש"ח, עד  125מיליון ש"ח, לפירעון בתשלומים חודשיים בסך של  6.3 -הלוואה בסך של כ  )ב(

 ;2017בפברואר  28ליום 
 .2016 בדצמבר 17לפירעון בתשלומים חודשיים עד ליום מיליון ש"ח,  0.4הלוואה בסך של   )ג(
 .2015 ביוני 21לפירעון בתשלומים חודשיים עד ליום , ש"חמיליון  0.1הלוואה בסך של   )ד(
  מיליון ש"ח.  15.85 - הלוואות לזמן קצר בסך של כ  )ה(

  . 3.5%פרים+ - ל 0.5%-פריםההלוואות האמורות נושאות ריבית שנתית בשיעור שנע בין 
קאיים, שעבדה אלכסנדרוביץ להבטחת חובותיה והתחייבויותיה של אלכסנדרוביץ לתאגידים הבנ

בשעבודים שוטפים את כל נכסיה, וכן שעבדה לטובת אחד מהתאגידים הבנקאיים, בשעבוד קבוע 
והמחאה על דרך השעבוד, את זכויותיה לקבלת כספים מלקוחות מסוימים. בנוסף לשעבודים הנ"ל, 

תחייבויותיה של ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובותיה והש.בר -וחברת מנדלסון מנדלסוןערבה 
  .הנ"ל םהבנקאי יםאלכסנדרוביץ לתאגיד
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  (המשך) באלכסנדרוביץ )5(  
    
  בנוסף, התחייבה אלכסנדרוביץ באמות המידה הבאות:   

, אלכסנדרוביץ עומדת באמת 2012בדצמבר  31 וםלשמור על הון עצמי מוחשי חיובי. נכון לי .1
  המידה הפיננסית שנקבעה.

כי היחס בין סך האשראי הבנקאי לבין הלוואות הבעלים שניתנו לאלכסנדרוביץ בשנת הדוח נכון  .2
. בהתאם להסכמות עם התאגידים 5 -, לא יעלה על EBITDA - וספת הבת 2012בדצמבר  31ליום 

, 2012בדצמבר  31 ום. נכון לי2013בדצמבר  31ביום  3לא יעלה על הבנקאיים הנ"ל, יחס זה 
 אלכסנדרוביץ עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.

עם אחד תוספת לאמות המידה הפיננסיות   חתמה אלכסנדרוביץ על 2011בספטמבר,  26ביום 
  :מהתאגידים הבנקאיים הנ"ל לפיו

מסך יתרת המלאי  85%לא יעלה על  האשראי הבנקאי לזמן קצר 2011לדצמבר  31החל מיום  .1
ואלכסנדרוביץ עומדת  55% - , עמד היחס האמור על כ2012בדצמבר  31ליום נכון . והלקוחות שלה

  באמת המידה הפיננסית שנקבעה.
מיליון ש"ח החל  3מיליון ש"ח ומסך של  2לא יפחת מסך של  2011הרווח התפעולי השנתי לשנת  .2

 עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה. 2012בדצמבר  31. נכון ליום ואילך 2012משנת 
ואילך.  2012מיליון ש"ח משנת  2מיליון ש"ח ומסך של  1לא יפחת מסך של  2011הרווח הנקי לשנת 

  אמת המידה הפיננסית שנקבעה.עומדת באלכסנדרוביץ  2012בדצמבר  31נכון ליום 
    
 המחדש )6(  

  
מיליון ש"ח כמפורט  6.3 - להמחדש הלוואות מתאגיד בנקאי בסך כולל של כ 2012בדצמבר  31ליום   

  להלן: 
אלפי  50תשלומים חודשיים שווים בסך של  12-מיליון ש"ח, לפירעון ב 0.6 - הלוואה בסך של כ  )א(

  .6.75%הלוואה נושאת ריבית קבועה בשיעור . 2013בדצמבר  16ש"ח, עד ליום 
אלפי ש"ח עד  83- תשלומים חודשיים בסך של כ 66- מיליון ש"ח, לפירעון ב 5.5- הלוואה בסך של כ  )ב(

  .5.95%הלוואה נושאת ריבית קבועה בשיעור .  2018ביוני  21ליום 
המחדש. כמו  ההלוואות האמורות מובטחות כלפי התאגיד הבנקאי האמור בשעבוד שוטף על כל נכסי

על כתב ערבות להבטחת חובותיה והתחייבויותיה של המחדש כלפי התאגיד  מנדלסוןכן, חתמה 
  הבנקאי האמור, ללא הגבלה בסכום.

  בנוסף, התחייבה המחדש כלפי התאגיד הבנקאי כדלקמן:  
יחס מיליון ש"ח ושיעורו ב 25ההון העצמי של המחדש, כהגדרתו בכתב ההתחייבות, לא יפחת מסך של 

, המחדש עומדת באמות המידה הפיננסיות 2012בדצמבר  31נכון ליום  .35%-לסך המאזן לא יפחת מ
  שנקבעו.

לא ייעשה שינוי בזהות בעלי המניות ובשיעור אחזקותיהם בהמחדש, ללא קבלת התאגיד הבנקאי 
  .האמור לכך בכתב ומראש
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 פלעד )7(  
  

  מיליון ש"ח כמפורט להלן:  1 - הלוואות מתאגיד בנקאי בסך כולל של כ לפלעד 2012בדצמבר  31ליום   
, 2015 ביולי 6 ליום עדתשלומים חודשיים,  31- מיליון ש"ח, לפירעון ב 0.6 - הלוואה בסך של כ  )א(

  .1.7%+פריים של בשיעור ריבית נושאת
, 2016 בנובמבר 1 ליום עדתשלומים חודשיים,  47-מיליון ש"ח, לפירעון ב 0.3 -הלוואה בסך של כ  )ב(

 .0.5%-פריים של בשיעור ריבית נושאת
בנובמבר  21תשלומים חודשיים שווים, עד ליום  47-עון במיליון ש"ח, לפיר 0.1- הלוואה בסך של כ  )ג(

  .1.75%. נושאת ריבית בשיעור פרים+2016
שעבדה פלעד בשעבוד שוטף את כל נכסיה האמור להבטחת חובותיה והתחייבויותיה לתאגיד הבנקאי 

ו וכן יצרה שעבוד על שטרות ומסמכים שונים המופקדים בחשבונה המתנהל בתאגיד הבנקאי הנ"ל. כמ
ש.בר על כתב ערבות להבטחת חובותיה והתחייבויותיה של פלעד כלפי התאגיד -כן, חתמה מנדלסון
 מיליון ש"ח. בנוסף, התחייבה פלעד כלפי התאגיד הבנקאי כדלקמן (במצטבר): 15הבנקאי עד לסך של 

. 2010מיליון ש"ח צמוד למדד חודש מאי  8לשמור על הון עצמי מוחשי אשר לא יפחת מסך של  .1
 פלעד עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה., 2012 בדצמבר ליוםכון נ

לא יפחת של פלעד (סולו) לסך המאזן של פלעד, כהגדרתו בהסכם, היחס בין ההון העצמי המוחשי  .2
פלעד , 2012בדצמבר  31 וםואילך. נכון לי 2013בשנת  22%, 2012בשנת  15%מהשיעורים הבאים: 

 שנקבעה.עומדת באמת המידה הפיננסית 
  תחדל להיות בעלת שליטה בה. מנדלסוןלא לשנות שליטה בפלעד באופן בו  .3

    
  )8   (DG  

  
 14.1 - , אשראי והלוואות מתאגיד בנקאי בסך כולל של כDGלחברה המאוחדת  2012בדצמבר  31ליום   

  מיליון ש"ח) כמפורט להלן:  52.7 - מיליון דולר (כ
מיליון ש"ח), נושא ריבית שנתית בשיעור  47.1 -מיליון דולר (כ 12.6 - אשראי לזמן קצר בסך של כ  )א(

  .3%- ל 2%הלייבור בתוספת מרווח משתנה הנע בין 
מיליון ש"ח), נושאת ריבית שנתית בשיעור  5.6 -מיליון דולר (כ 1.5-כ של בסך הלוואה יתרת  )ב(

 30תשלומים חודשיים עד ליום  18-, לפירעון ב3%-ל 2%הלייבור בתוספת מרווח משתנה הנע בין 
 . 2014 ביוני

DG  התאגיד הבנקאי כדלקמן: התחייבה כלפי 
מי המוחשי, כהגדרתו מההון העצ 85%- ההון העצמי המוחשי, כהגדרתו בהסכם, לא יפחת מ .1

. נכון 2012ביוני  30מיום  DGמהרווח של  50%בתוספת  2012ביוני  30בהסכם האשראי, ליום 
  עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה. DG, 2012בדצמבר  31ליום 

. נכון ליום 3.75לא יעלה על   EBITDA-היחס בין סך האשראי הבנקאי כהגדרתו בהסכם לבין ה .2
 עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.  DG ,2012בדצמבר  31

בתוספת הוצאות שכירות לבין חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך  EBITDA- היחס בין ה .3
בדצמבר  31. נכון ליום 1.25-בתוספת הוצאות ריבית, דיבידנדים והוצאות שכירות לא יפחת מ

2012 ,DG  .עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה 
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  )8( DG (המשך)  
להימנע מביצוע פעולות מסוימות   DGפרט לעמידה באמות המידה פיננסיות הנ"ל, התחייבה  .4  

ללא קבלת הסכמת התאגיד הבנקאי בנ"ל בכתב ומראש, בקשר עם חלוקת רווחים, השקעות, 
קיבלה על עצמה מגבלות מסוימות הנוגעות ללקיחת   DGהעמדת בטחונות ועוד. כמו כן, 

 הלוואות נוספות.
  

    
   חוב אגרות  .ו  
 ')אאגרות חוב (סדרה  )1(  
   

נקוב,  ךרעש"ח  1אגרות חוב (סדרה א') בנות  121,000,000לציבור  מנדלסון, הנפיקה 2005בחודש מאי 
 מנדלסוןידי חברה בת של -שו עלכרנ) 30%( ש"ח 36,300,000מתוכן אגרות חוב בערך נקוב של 

 .ני"ע")- "מנדלסון -בע"מ (להלן  2005קמ"ן  -ישראל מנדלסון ניירות ערך שהוקמה למטרה זו 
 ן, כשה2008מים שנתיים שווים החל מחודש מאי ותשל 5- (סדרה א') עמדו לפירעון ב בוחת הרוגא
, אשר שולמה בתשלומים 3.75%תית בשיעור של נודות לעליית המדד. אגרות החוב נשאו ריבית שמצ

 חצי שנתיים.
  להלן. 2של אגרות חוב (סדרה א') באגרות חוב (סדרה ב') ראה סעיף להצעת רכש החליפין באשר 

  .2012במאי  31אגרות החוב (סדרה א') נפרעו במלואן ביום 
  

 אגרות חוב (סדרה ב') )2(  
   ש"ח ערך נקוב.  1אגרות חוב (סדרה ב') בנות  60,000,000 מנדלסון, הנפיקה 2010 ץבמר בחודש  

במרץ של כל שנה  31מים שנתיים שווים (ביום ותשל 4- (סדרה ב') עומדות לפירעון ב בוחת הרוגא
תית בשיעור נודות לעליית המדד. אגרות החוב נושאות ריבית שמצ ן, כשה2013קלנדרית), החל משנת 

בספטמבר של כל שנה  30-במרץ ו 30, אשר משולמת בתשלומים חצי שנתיים בימים 6.1%של 
 אגרות החוב (סדרה ב') אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.קלנדרית. 
למחזיקי אגרות החוב  מנדלסוןהציעה , 2012מחודש מאי שפרסמה חליפין דוח הצעת רכש במסגרת 

לרכוש אגרות חוב (סדרה א'), בתמורה להקצאה של אגרות חוב (סדרה ב') של  מנדלסון(סדרה א') של 
ש"ח ערך  20,515,200מחזיקים של נענו . להצעת רכש החליפין 1:1.2, לפי יחס החלפה של מנדלסון

אלפי ש"ח ערך  14,520 - ני"ע, אשר לאותו מועד החזיקה ב- ה א'), לרבות מנדלסוןנקוב אגרות חוב (סדר
ש"ח ערך  20,515,200 מנדלסוןנקוב אגרות חוב (סדרה א'). בהתאם לתנאי הצעת רכש החליפין, רכשה 

ש"ח ערך נקוב אגרות  24,618,240 למחזיקיהן מנדלסוןנקוב אגרות חוב (סדרה א'), ובתמורה הקצתה 
אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') הונפקו עבור  17,424,000סך של , מתוכן חוב (סדרה ב')

  ש"ח ערך נקוב).  7,194,240ני"ע (לאחר קיזוז הונפקו סך נטו של - מנדלסון
הצעת רכש בדרך  מפרטבמסגרת דוח הצעת המדף, המהווה גם  מנדלסוןפרסמה  2011 בחודש נובמבר

של קמן אחזקות לרכוש מהם אגרות חוב של קמן  של הצעת רכש חליפין, הצעה למחזיקי אגרות החוב
 8. ביום 1:1.18, לפי יחס החלפה של מנדלסוןאחזקות, בתמורה להקצאה של אגרות חוב (סדרה ב') של 

ב אגרות חוב של קמן ש"ח ערך נקו 1,833,855, נענו להצעת רכש החליפין מחזיקים של 2011בדצמבר 
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב של  1,833,855 מנדלסוןאחזקות ובהתאם לתנאי הצעת רכש החליפין, רכשה 

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב')  2,163,984למחזיקיהן  מנדלסוןקמן אחזקות, ובתמורה הקצתה 
לקמן אחזקות  מנדלסוןרה , העבימנדלסון. בהתאם למוסכם בין קמן אחזקות, קמן מים ומנדלסוןשל 

במסגרת  מנדלסוןידי - ש"ח ערך נקוב אגרות החוב של קמן אחזקות אשר נרכשו על 1,833,855את כל 
אלפי ש"ח  2,165 - של כ מנדלסוןידי -כתשלום על נחשבההצעת רכש החליפין האמורה, כך שהעברתן 

  חוב לקמן מים.על חשבון 
 86,782,224נקוב הרשומה של אגרות החוב (סדרה ב') הינה , יתרת הערך ה2012 בדצמבר 31 ליוםנכון   

ני"ע (לאחר קיזוז סך נטו של -ידי מנדלסון- ש"ח ערך נקוב מוחזקות על 17,424,000ש"ח, כאשר סך של 
ללא  , יתרת הערך הנקוב הצמוד של אגרות החוב2012בדצמבר  31 ליוםש"ח ערך נקוב).  69,358,224

אלפי  74,504 - כ ני"ע) הינה-ידי מנדלסון-זוז אגרות חוב המוחזקות על(סדרה ב') (בקי הפחתת ניכיון
  ש"ח.
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  (המשך) אגרות חוב.       ו  
  (המשך) אגרות חוב (סדרה ב') )2(  
אביב ושווי השוק שלהן, בניכוי אגרות החוב - אגרות החוב (סדרה ב') נסחרות בבורסה של תל  

   אלפי ש"ח. 76,627- מגיע לסך של כ 2012בדצמבר  31יום לני"ע, - ידי מנדלסון- המוחזקות על
 התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') כדלקמן:  מנדלסון

בתוספת  מנדלסוןלעמוד בהון עצמי מתואם (מוגדר כהון עצמי המיוחס לבעלי המניות של  .1
הלוואות בעלים נחותות לאגרות החוב (סדרה ב'), ככל שלא נפרעו), כשהוא צמוד למדד בגין 

-ו 2012בדצמבר  31 מיםמיליון ש"ח. נכון לי 90, אשר לא יפחת מסך של 2010חודש פברואר 
  ת באמת המידה הפיננסית שנקבעה. עומד מנדלסון, 2011

 - לשמור על יחס (בסולו) הון עצמי מותאם (כמוגדר לעיל) לסך המאזן (סולו) אשר לא יפחת מ .2
  עומדת באמת המידה הפיננסית שנקבעה.  מנדלסון, 2011- ו 2012בדצמבר  31 ימים. נכון ל20%

כמפורט לעיל יפחת  מנדלסוןבמידה ובמהלך תקופת ריבית כלשהי, יחס ההון עצמי למאזן (סולו) של 
ידי -"יחס ההון הגבוה") יוגדל שיעור הריבית שמשולמת על -(להלן  20% - אך לא פחות מ 25% -מ

 ביחס ההון הגבוה מנדלסוןלמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בגין התקופה שבה לא עמדה  מנדלסון
  לשנה מעל שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה ב'). 1.5% - בלבד, ב

    
  ')גאגרות חוב (סדרה  )3(  
  .ה'34 באור, ראה 2013במהלך חודש פברואר על ידי מנדלסון באשר להנפקת אגרות חוב (סדרה ג')   
    
  מאוחדתהלוואה מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה ז.   
 1,732 -בסך של כ), המכהן כמנכ"ל פלעד, 35%בה ( זכויות שאינן מקנות שליטה הלוואה מבעל לפלעד  

אלפי ש"ח שנוצר במסגרת צירוף עסקים ברכישת  223ש"ח (לאחר הפחת ניכיון בסך של אלפי 
, הריבית משולמת ביום העסקים 1%. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מנדלסון)

. קרן 2010 ץ, יוני, ספטמבר ודצמבר בכל שנה החל מחודש מרץודשים מרהאחרון של כל אחד מהח
, יוני, ספטמבר ודצמבר החל ץתשלומים רבעונים בכל אחד מהחודשים מר 20 - ההלוואה תפרע ב

   .2014 ץמחודש מר
    

  
  
  

  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -   16 באור

  בדצמבר 31ליום   
  2 1 0 2  1 1 0 2  

ש"חאלפי    
   

  74  57,044  חובות פתוחים בארץ
  -   73,536  חובות פתוחים בחו"ל

  114  52,801  שקים לפירעון בגין חובות של ספקים בארץ

   183,381  188  
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  זכאים ויתרות זכות  -   17 ורבא

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  
  ש"חאלפי   

  
  131  9,060  בגין שכר ומשכורותהתחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות 

  154  -   בעלי עניין
  108  -   זכאים בגין רכישה של חברה בת לשעבר

  66  4,134  הפרשה לחופשה והבראה
  520  15,113  מוסדות ממשלה
  -   2,876  ומקדמות מלקוחות הכנסות מראש

  הקצאת במסגרת  ותמורה מותנית ונדחיתהתחייבות 
  -   PPA( (*)  12,224תמורת רכישה (   

  609  9,116  הוצאות לשלם, זכאים ויתרות זכות אחרים 
  52,523  1,588  

  
של מר מנחם גורביץ') בגין רכישת מלוא החזקותיו וזכויותיו PPAבמסגרת הקצאת תמורת הרכישה (  (*)

בתאגידים המוחזקים בארה"ב (ראה באור(שותפה של החברה בפעילות הנדל"ן בארה"ב) ("גורביץ'") 
גורביץ בגין מחויבות משתמעת של החברה וזאת בהתבסס על הערכת הנהלתל(טו)) הוכרה התחייבות 1א'23

מליון דולר, 1 - החברה לציפיה של גורביץ לקבלת תמורה נוספת מעבר למפורט בהסכם הרכישה בסך של כ
דולר בגין שווי הוגן של תמורה מותנית ונדחית לגורביץ בגיןמליון  2.4 - בנוסף הוכרה התחייבות בסך של כ

נדל"ן כמפורט להלן (ראה גםהדמי ניהול, רווחים ממימוש נכסי נדל"ן ובונוס בגין מימון מחדש של נכסי 
  (טו)). הסכומים הנ"ל נכללו כחלק מעלות הרכישה של הזכויות. 1א'23באור 

  
י דולר הוכרה בהתאם לשוויה ההוגן על ידי היוון תזרימיאלפ 520התחייבות בגין דמי ניהול בסך של 

  לשנה. 6%מזומנים בשיעור של 
אלפי דולר הוערך 330 - שווי הוגן בגין תמורה מותנית בגין רווחים ממימוש נדל"ן להשקעה בסך של כ

יתשנים, ובריב 5לתקופת מימוש של  27.4%, בהתחשב בסטיית תקן של Boyleבהתאם למודל הטרינומי של 
(על בסיס אג"ח ממשלתית של ארה"ב), שווי נכס הבסיס (נכסי הנדל"ן) נקבע על 0.72%חסרת סיכון של 

. לצורך אמידת שיעור ההחזקה של נץ ארה"ב בעת מימוש הנכסים2012בדצמבר  31בסיס שווים ההוגן ליום 
ברות הנרכשות לאור) מהזכויות בח100%(בעיקר  100%עד  50%הוערך כי שיעור ההחזקה צפוי לעלות ל

  . 90%טז') בהסתברות של  1א'23עסקה מותנית לרכישת השלד הציבורי של אלעד גלובל (ראה באור 
  

אלפי דולר הוערך 1,548 -שווי הוגן בגין תמורה מותנית בגין מימון מחדש של נכסי נדל"ן להשקעה בסך של כ
70%ברות הנרכשות יעלה לשיעור של ) של החLTVבהתאם לתחזיות החברה כי יחס המשכנתאות לנכסים (

כיום בשיעור משוקלל) ובהנחה כי יבוצע מימון מחדש לפרעון הקרן בשנים 46%(לעומת  2014בסוף שנת 
בדומה לחישוב שווי הוגן בגין תמורה מותנית בגין רווחים ממימוש נדל"ן להשקעה הונחה .2016עד  2013

של אלעד גלובל, סכום המימון מחדש הוון בשיעור שללהשלמת רכישת השלד הציבורי  90%הסתברות של 
  בהתאם לשיעור ההיוון של פעילות החברות הנרכשות. 9%

  

  אגרות חוב  -   18 באור

היתרה כללה אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה אשר בתקופת הדוח חדלו להיות  2011בדצמבר  31ליום 
אגרות חוב של החברה וחדלו להיסחר כנש"ר (ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה) לפרטים נוספים 

  .(ט)1א'23 באורראה 
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  תומאוחדבחברות לרכישת מניות של זכויות שאינן מקנות שליטה התחייבויות   -   19 באור

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  
  ש"חאלפי   

  
   של זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבויות לרכישת מניות 

  -   109,921  במנדלסון (ראה א' להלן)  
   של זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבויות לרכישת מניות 

  -   28,500   )ראה ב' להלן( DG -ב  
  138,421   -  

  
הוכרה התחייבות בגין רכישת מניות של זכויות שאינן  מנדלסון לרכישתעסקה ה השלמת במועד 3 בבאור כאמור  א.

) לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה Putאופציות מכר (הענקת  בגין "חשמיליון  108 - מקנות שליטה בסך של כ
   .(ג)1א'23 באור לפרטים בדבר האופציות שהוענקו, ראה, מנדלסוןהחזקותיהם ב מלואלמכור את 

  ג'.34 באור ראה, הדוח תקופת לאחר האופציות ביטול לענין
    
 .")אליוט" - (להלן  DGומכהן כמנכ"ל  DGממניות   11.11% -ב 2012בדצמבר  31 ליום, נכון מחזיק בוב אליוט מר  ב.

לרכוש את מניותיו (כל אחת על  DGאת  לחייב) Putשתי אופציות מכר (הוענקו לאליוט  DGבמסגרת הקמת חברת 
  ).מחצית מאחזקותיו

מחצית  DG - את האופציה למכור ל, 2012ביולי  1ואליוט, מימש אליוט ביום  DGבהתאם להסכמים שנחתמו בין   
"מניות האופציה הראשונה"). כתוצאה ממימוש האופציה כאמור, עלה  -(להלן לאותו מועד  DG - מאחזקותיו ב

שלם ל DG התחייבה. תמורת מניות האופציה הראשונה, 88.88% - לכ 80% - מ DG -ב מנדלסוןשיעור אחזקתה של 
מתמורת מניות  50%. מיליון דולר 4.3 - סך של כב"תמורת מניות האופציה הראשונה")  -תמורה (להלן לאליוט 

 50% - , ו2012ביולי  1ביום  אליוטל אלפי ש"ח)  שולמה 8,394 - אלפי דולר) (כ 2,140(סך של האופציה הראשונה 
 1תשלומים רבעונים שווים, החל מיום  12 - ב אליוטל משולמיםהנותרים מתמורת מניות האופציה הראשונה 

  .2012 ,באוקטובר
זכאי לתמורה  אליוט, יהיה אליוטיעדים שהוסכמו עם  2014או  2013, 2012תשיג בשנים  DG -בכפוף לכך שבנוסף,   

 2012בדצמבר  31נכון ליום אלפי דולר.  500נוספת בגין מניות האופציה הראשונה, בסכום מצטבר שלא יעלה על 
  אלפי דולר. 166- הפרשה בסך של כנכללה בדוחות בגין תמורה תלויה זו 

, ובכפוף לכך שעד םכהגדרתו בהסכ DG - יתרחש אירוע של שינוי שליטה ב 2016בינואר  1כמו כן, אם עד   
 אליוט, יהיה DG - לעבוד ב אליוט(לפי המוקדם) ימשיך  2015בינואר  1להתרחשות אירוע שינוי השליטה או עד 

  אלפי דולר בגין מניות האופציה הראשונה. 500זכאי לתשלום נוסף בסך 
אלפי ש"ח, כאשר  7,157, יתרת ההתחייבות בגין מניות האופציה הראשונה הינה בסך 2012בדצמבר  31ן ליום נכו  

אלפי ש"ח מוצגים בדוח על המצב הכספי במסגרת ההתחייבויות השוטפות  4,524-אלפי ש"ח וכ 2,633- סך של כ
שאינן מקנות שליטה בחברה שוטפות, בהתאמה, בסעיף "התחייבויות לרכישת זכויות  הבלתיוההתחייבויות 

  ".מאוחדת
"מניות האופציה  - (להלן  DG - את יתרת אחזקותיו ב DG - רשאי להודיע על מימוש האופציה למכור ל אליוט  

תהיה חייבת לרכוש  DGיודיע כאמור, אזי  אליוט. אם 2015בפברואר  28עד  2015בינואר  1השנייה") בתקופה שבין 
מהרווח הנקי של  10%מיליון דולר בתוספת  3.5את מניות האופציה השנייה בתמורה שתחושב כדלקמן: סך של 

DG  בנטרול הוצאות בגין דמי ניהול מ 2012במחצית הראשונה של)- DG ובניכוי דיבידנדים מ-DG כ ), בתוספת -
- ועד מועד המימוש (בנטרול הוצאות בגין דמי ניהול מ 2012שיצטבר החל מחודש יולי  DGמהרווח הנקי של  11%
DG  ובניכוי דיבידנדים מ-DG  תמורת מניות האופציה השנייה"). -) (להלן"  

על רצונה לרכוש את  אליוטתהיה רשאית להודיע ל DG, 2015בדצמבר  31עד  2015בינואר  1בתקופה שבין   
 כנגד תשלוםיהיה חייב למכור לה את מניות האופציה השנייה  אליוטתודיע כאמור, אזי  DGהאופציה השנייה. אם 

  תמורת מניות האופציה השנייה.
אלפי ש"ח  21,343 -, יתרת ההתחייבות בגין מניות האופציה השנייה מסתכמת לסך של כ2012בדצמבר  31נכון ליום   

בויות לרכישת זכויות שאינן שוטפות בסעיף " התחיי הבלתיומוצגת בדוח על המצב הכספי במסגרת ההתחייבויות 
  ". מאוחדתמקנות שליטה בחברה 
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  אחרותהתחייבויות   -   20 באור

  
  בדצמבר 31ליום   
  2 1 0 2  1 1 0 2  

ש"חאלפי    
   

  -   389  )17תמורה מותנית בגין דמי ניהול (ראה באור 
  469  487  התחייבויות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה

   876  469  
      

  
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), תהא זכות להיפרע  כינקבע הסדרי נושים באסים השקעות ואסים נדל"ן  במסגרת
 מיליון ש"ח בלבד.  2עד לסך של  2017בינואר  1לאחר יום  מהחברה

  
ע.נ.  26,468,941סך של שני מיליון ש"ח הינו כנגד ה, החברהלכך יצוין כי על פי עמדת יועציה המשפטיים של  בהקשר

 אישור). נכון לתאריך 2010אגרות חוב (סדרה ב') (המהווים את יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב למועד הסדר מאי 
החברה בעקבות המרת אגרות חוב (סדרה  שלאגרות חוב (סדרה ב')  7,557,293.47נמצאים במחזור  הכספיים הדוחות
זכותם של מחזיקי ש היא החברההאמור לעיל ובהתאם, עמדת יועציה המשפטיים של  לאורדי המחזיקים. ב') על י

אלפי ש"ח נומינלי.  עוד יצוין כי בהתאם לעמדת יועציה המשפטיים של   570 - אגרות החוב (סדרה ב') היא עד סך של כ
 בינואר 1 ביום יחול החברה של') ב(סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי האמורה ההתחייבות של הפרעון מועד החברה

  .הנכסים מימוש למועד קשר ללא, 2017
  

(סדרה ב') חדלו להיות אגרות החוב של  - לענין הסכם שהושלם בשנת  הדוח ובמסגרתו אגרות החוב (סדרה א') ו
  (ט).1א'23החברה, ראה באור 
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  הטבות לעובדיםם והתחייבויות בשל נכסי  -   21 באור

  הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה והטבות אחרות לטווח ארוך.  

    
  הטבות לאחר סיום העסקה  א.  

      
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את חברות הקבוצה בישראל לשלם פיצויים לעובד בעת     

לחוק פיצויי פיטורין  14הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף פיטורין או פרישה, או לבצע 
כמתואר להלן. התחייבות הקבוצה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה 

העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר  מיפי הסכ- בשל הטבות לעובדים מתבצע על
  כות לקבלת הפיצויים.יוצרים את הז

ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה - ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על    
  מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת.

      

  תוכניות הפקדה מוגדרת  ב.  

      
, על פיו הפקדותיה 1963- לחוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף     

השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות הביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת 
תגמולים מהוות תוכניות לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין 

  הפקדה מוגדרת.
      
  תוכנית הטבה מוגדרת  ג.  

      
ידי הקבוצה - ידי הפקדות בתוכנית הפקדה מוגדרת, מטופל על-החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על    

כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים בקופות 
  מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

    
  הוצאות שנזקפו לרווח והפסד בדוח על הרווח הכולל  .1

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 21 1 0 2 0 1 0 2 
 ש"חאלפי    
      

 -  -  1,090    עלות שירות שוטף
 -  -  318   הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות

 -  -  )261(   צפויה על נכסי התוכניתתשואה 
 -  -  266    הפסד (רווח) אקטוארי, נטו שהוכר השנה

      
 -  -  1,413    סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

      
 -  -  181    תשואה (הפסד) בפועל על נכסי התוכנית

      
      ההוצאות הוצגו ברווח או הפסד כדלקמן:

      
 -   -   105   עלות המכירות

 -  -  1,054   הוצאות מכירה ושיווק
 -  -  254   הוצאות הנהלה וכלליות

    1,413   -   - 
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  (המשך) ם והתחייבויות בשל הטבות לעובדיםנכסי  -   21 באור

  
  , נטוהתוכנית התחייבויות  .2

  בדצמבר 31ליום     

    2 1 0 2  1 1 0 2  

  ש"חאלפי     
    

  -   16,273    התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
  -   14,890    שווי הוגן של נכסי התוכנית

  -   1,383    התחייבות, נטו
  

  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .3
    

 -  15,954   כניסה לאיחוד
    

 -  317   הוצאות הריבית
 -  1,090   עלות שירות שוטף
 -  )1,155(   תגמולים ששולמו

  -   )119(   משולמות בזמן הקצרהטבות הצפויות להיות 
 -  186   (רווח) הפסד אקטוארי, נטו

    
 -  16,273   בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  נכסי התוכנית  .4

  נכסי התוכנית  א)

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות ביטוח 
  .מתאימות

  

  התוכניתהתנועה בשווי ההוגן של נכסי   ב)
    

  -   14,860    כניסה לאיחוד
       -  

  -   261    תשואה צפויה
  -   1,088    הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

  -  )1,125(    הטבות ששולמו
  -   )114(    הטבות הצפויות להיות משולמות בזמן הקצר

  -   )80(    רווח (הפסד) אקטוארי, נטו

  -   14,890    בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  בגין תוכנית הטבה מוגדרת , נטוהעיקריות בקביעת ההתחייבותההנחות   .5

  2 1 0 2 1 1 0 2  0 1 0 2 
  %  

     
  -   -   2.5-3.5   שיעור ההיוון

      
 -  -  2.8-3.8  שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

      
 -  -  2.0-3.0  שיעור עליית שכר צפויה
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  על ההכנסהמסים   -   22 באור

  הקבוצה חברות על החלים המס ושיעור מס לצורכי התוצאות מדידת  .א

    חברות בישראל  )1

  החברה והחברות הבנות שלה בישראל נישומות לפי חוקי המס בישראל.
  

  . רגיל בשיעור חברות במס חייבות, בישראל הבנות והחברות החברה הכנסות
  

נקבעה הפחתה מדורגת  2009במסגרת החוק להתייעלות כלכלית שפורסם בחודש יולי 
ויופחת בהדרגה עד  24%הינו  2011בשיעור מס החברות לפיה שיעור המס שחל בשנת 

  . 2016בשנת  18%לשיעור של 
אשר ביטל את  2011-אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקון חקיקה) התשע"ב  2011בשנת 

ואילך וקבע כי שיעור מס החברות שיחול משנת  2012מס החברות משנת הפחתת שיעורי 
  .25%ואילך הינו  2012

  
  חברה מאוחדת מחוץ לישראל  )2

לפי חוקי המס  ותנישומ  Netz USA LLCמאוחדתה חברההו  DGהמאוחדתהחברה 
  בארצות הברית. 

  
מאוגדת בארה"ב הינם מס חברות  החברות המוחזקות אשרשיעורי המס החלים על 

בין מדינת  .משתנים  ים) בשיעורstateבתוספת מס מדינה ( 39%ל עד (פרוגרסיבי) בשיעור ש
ישראל לבין ארה"ב קיימת אמנה למניעת כפל מס. בהתאם לאמנה יחול ניכוי מס במקור 

 17.5%ו 12.5%במזומן לחברה בשיעור של  החברות המוחזקותמו שלישמדיבידנד ומריבית 
  בהתאמה.

  
אלפי ש"ח), מתוכו  11,769 -מיליון דולר (כ 3דיבידנד בסך  DG, חילקה 2012יולי  בחודש

אלפי ש"ח). בגין חלקה  10,461 - אלפי דולר (כ 2,667 - הסתכם לסך של כ מנדלסוןחלקה של 
אלפי דולר  333בסך  12.5%-כבדיבידנד האמור נוכה מס במקור בשיעור של  מנדלסוןשל 
  מיליון ש"ח) אשר נזקף במסגרת סעיף "מסים על ההכנסה" בדוח על הרווח הכולל. 1.3 - (כ
  

 
  שומות מס  .ב

לנץ מלונות, למנדלסון ולחברות  .2008 סופיות עד וכולל שנת המסהנחשבות כלחברה שומות מס 
(למנהל  2008וכולל שנת המס  סופיות עדכהנחשבות בישראל שומות מס  המאוחדות של מנדלסון

ואילך בשנה  2008רשות המיסים סמכות להאריך את תקופת ההתיישנות של שומות לשנים 
   מיום היווסדן.נישומו אסים אחזקות בע"מ ונץ ארה"ב, טרם נוספת בתנאים מסויימים). 

    2008הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס   DG-ל 
  

  לצורכי מסהפסדים מועברים   .ג

ש"ח, מיליון  14 -מסתכמת בחברה לסך של כ 2012בדצמבר  31יתרת הפסדים לצרכי מס ליום 
   ש"ח.מיליון  3.5 - בסך של כ(כולל הפסדים מניירות ערך) בנוסף לחברה הפסדי הון 

לחברות הקבוצה בישראל הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים 
מיליון ש"ח. הקבוצה זקפה בדוחות הכספיים נכסי מסים  64 - לסך של כ 2012בדצמבר  31 ליום

בגין הפסדים להעברה. לא הוכרו נכסי   2012בדצמבר,  31 ליוםמיליון ש"ח  8.9 - נדחים בסך של כ
מיליון ש"ח בהתאמה, בהיעדר צפי  28 - מסים נדחים בגין הפסדים עסקיים להעברה בסך של כ

  הנראה לעין.ברור לניצולם בעתיד 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -   22 באור

  מסים נדחים  .ד
  :כדלקמן הינם, שנים באותן בהם והתנועה הכספי המצב על הדוחות לתאריכי הנדחים המסים רכבה

  :הרכב .1

  

נכסים 
שאינם 
 פיננסיים

מכשירים 
 פיננסיים

ת ובוח
 מסופקים

הפרשות 
לזכויות 
  עובדים

הפסדים 
מועברים 
לצורכי 
  סה"כ  מס

              
  

  )8,717(  -   -   -   -   )8,717(  2011בדצמבר,  31יתרה ליום 

              
              

  )12,362(  11,656  1,334  1,633  )200(  )26,785(  2012בדצמבר,  31יתרה ליום         
              

  

  :תנועה .2

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח 
       

  )13,448(  -   )8,717(  פתיחה יתרת
  823  -   -   מאיחוד יציאה
  -   )4,581(  )33(  לאיחוד כניסה
  -   )3,563(  )8,104(  מוחזקות חברות ברווחי הכלול נדחים במסים שינוי

  12,550  -   4,243נדחים מסים הטבת מס בגין
  כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות   

  75  )573(  249 של חברה מאוחדת ואחרים     
        

  -   )8,717(  )12,362( יתרת סגירה   
  

  :הצגה בדוח על המצב הכספי .3

  
  :כדלקמן הכספי המצב על בדוח מוצגים הנדחים המסים

  
  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  ש"ח אלפי  
      

  -   8,896  שוטפים לא נכסים
  )8,717(  )21,258(  שוטפות לא התחייבויות

  )12,362(  )8,717(  
      

 - 2010( 25%הקבוצה בישראל מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  בחברותהמסים הנדחים 
, בהתבסס על שיעורי המס 40%) ובחברה מאוחדת בארה"ב לפי שיעור מס ממוצע של 18%

  הצפויים לחול בעת המימוש. 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -   22 באור

  
  הכוללמסים על הכנסה הכלולים בדוחות על הרווח   .ה

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  
        

  )111(  -   )14,549(מסים שוטפים
  12,550  -   4,243)'דמסים נדחים (ראה גם סעיף 
  1,212  -   )266(  מסים בגין שנים קודמות

 )10,572(   -  13,651  
  

  .24% - 40%המסים השוטפים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 
  

  
  מס תיאורטי  .ו

  
להלן מובא תיאום בין סכום המס שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים   

בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על 
  ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח 

   
  )42,208(  )22,983(  28,323  לפני מסים על הכנסה (הפסד) רווח

        
  25%  24%  25%  שיעור המס העיקרי

        
  )10,552(  )5,516( 7,081מחושב לפי שעור המס העיקרי (הטבת מס) מס

      הגדלה (הקטנה) בחבות המס בשל:
     בניכויהוצאות לא מוכרות ו/או בשיעור  מס מיוחד 

  32  )9(  )372(הכנסות פטורות ו/או בשיעור מס מיוחד, נטו    
  )1,919(  5,525  692  הפסד שלא נוצר בגינו מס נדחה

נדחים בגין הפסדים משנים קודמות שבגינם לא  מסים
  -   -   )212(  נזקפו מסים נדחים בעבר

הפרש בשיעור המס החל על הכנסות החברה המאוחדת 
  -   -   1,693  בחו"ל

  )1,212(  -  266  מסים בגין שנים קודמות
  -   -   1,308"בבארה מאוחדת מחברה דיבידנד עלניכוי מס במקור 

  -   -   125  יתרות מסים נדחים בגין הפסדים  התאמת
  -   -   )9( הפרשים אחרים 

      
  )13,651(  -   10,572מסים על ההכנסה

        
  32%  -   37%  שיעור המס האפקטיבי
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  התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
    
  התקשרויות א.
    
   בחברה  .1  
      
  התקשרות בהסכם עם תאגיד אמריקאי להשקעה משותפת  א.  
      
, במסמך הבנות עם תאגיד אמריקאי ("המשקיע"), התקשרה 2011בהמשך להתקשרות החברה מחודש אוקטובר     

  תר:עם המשקיע בהסכם להקמת תאגיד משותף. בהסכם נקבע בין הי 2012בינואר  13החברה ביום 
  

החברה, השותף האמריקאי של החברה בפעילותה בארה"ב ("השותף האמריקאי") והמשקיע, הקימו   .1    
). התאגיד 50%) והמשקיע (25%), השותף האמריקאי (25%החברה ( משותף כדלקמן: בתאגיד, ומחזיקים

  . מניב בארה"ב "ןנדל נכסי של והחזקה ברכישההמשותף יעסוק באופן בלעדי 
והשותף האמריקאי יעבירו לתאגיד המשותף את מלוא  סמוך לאחר החתימה על ההסכם, החברה  .2    

אחזקותיהם במספר נכסים בבעלותם, המוחזקים באמצעות תאגידים זרים בבעלותם של החברה ושל 
המשותף  תועברנה בעלותן ההיסטורית לתאגיד). האחזקות כאמור "החברה השותף האמריקאי ("הלוואת
  .המשותף תאגידל החברההלוואת נגד כ ותירשמנה בתאגיד המשותף

ריבית דולרית שנתית בשיעור של  נהישאת ,החברה מיליון דולר) והלוואת 2(סך של עד  המשקיע תהלווא  .3    
בהתאם  ראטה- פרו, ולחברה למשקיעבמקביל  ישולמו, כאמור (קרן וריבית) ההלוואות בגין התשלומים. 6%

מתוך הרווח , בגין הרבעון החולף לרבעון אחת, המשותף לתאגידידיהם -לסכומי ההלוואה שהולוו על
(ככל  שבבעלותו הנכסיםתמורת מימוש  מתוך/או ו המשותף, כפי שהוגדר בהסכם התאגידשל  התזרימי
   ./או קבלת מימון בנקאיו), שימומשו

, יישאו במועד רכישתם תשואה שנתית צפויה מהנכס בשיעור שאינו פוחת, החדשים, כי הנכסים הוסכם  .4    
ידי התאגיד המשותף לחברת הניהול כאמור - ולאחר ניכוי דמי הניהול שיושלמו על ביום ביצוע הרכישה

  לשנה. 17%משיעור של  להלן,
 , לרבות ומבלי להגביל:תאגיד המשותףה את תחייב אשרמהותית  פעולה להלן, כל 13בכפוף לאמור בסעיף   .5    

נכס תחייב  כלהלוואה בגינו של  לקיחתאו  מימון חלוקה, קבלת, העברה, המחאה, שעבוד, מכירה, רכישה
ידי - החברה והשותף האמריקאי ("הקבוצה") (הסכמה כאמור יכול שתינתן בשם הקבוצה עלקבלת הסכמת 

ידי - את הקבוצה ויחידיה לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה עלמי מבין החברה או השותף האמריקאי, ותחייב 
  . שניהם) והמשקיע מראש

ידי חברת ניהול בבעלות הקבוצה אשר תעניק לתאגיד המשותף את שירותי - התאגיד המשותף ינוהל על  .6    
לקבל הניהול כפי שהוסכם בין הצדדים. פעילות חברת הניהול בקשר לנכסים, תהיה כפופה לצדדים ותידרש 

  את הסכמתם לכל פעולה מהותית שתחייב את התאגיד המשותף.
) הקבוצה (אשר כל אחד מבין יחידיה) יהיו רשאים 1על פי הדין של מדינת קונטיקט, מוסכם כי כל אחד מ: (

) המשקיע, יהיה רשאי למנות מנהל אחד מתוך שני המנהלים שיירשמו כמנהלי 2(- לחייבה לצורך סעיף זה ו
  ף. התאגיד המשות

הצדדים יקבעו ביניהם מעת לעת את זכויות החתימה בשם התאגיד המשותף והוסכם כי כל פעולה בקשר 
- לנכסים של התאגיד המשותף תדרוש את הסכמת הקבוצה (הסכמה כאמור יכול שתינתן בשם הקבוצה על

- לו נתקבלה עלידי מי מבין החברה או השותף האמריקאי, ותחייב את הקבוצה ויחידיה לכל דבר ועניין כאי
  ידי שניהם) והמשקיע מראש ובכתב. 

 10,000הוסכם בין הצדדים כי כל הוצאה מהותית וחריגה בגין אחד הנכסים, וכן כל הוצאה מעל סכום של   .7    
  דולר, תחייב קבלת החלטה משותפת של הצדדים.

 זכות ראשונים  .8    
החברה והשותף האמריקאי מתחייבים להציע לתאגיד המשותף רכישתו של כל נכס נדל"ן מניב למגורים 
בניו הייבן שיוצע לה או למי מטעמה (לרבות חברות בנות שבבעלותה ולחברת הניהול) לרכישה ובלבד 

  שמדובר בנכס שכולל עד עשר יחידות דיור.
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  (המשך) תלויות, שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבויות  - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) התקשרות בהסכם עם תאגיד אמריקאי להשקעה משותפת  א.
    
 15%הוסכם בין הצדדים כי לאחר פרעון מלוא קרן ההלוואות, בתוספת חלוקת רווחים צבורים בשיעור של   .9    

ההלוואות הבלתי מסולקות, יחולקו עודפי המזומנים של התאגיד המשותף, בניכוי לשנה מגובה יתרת קרן 
  דמי הניהול, כדלקמן: 

  המזומנים עודפי מיתרת 25%החברה והשותף האמריקאי יהיו זכאים לקבל סך של. 
  לאחר מכן, ככל שתיוותר בתאגיד המשותף יתרת עודפי מזומנים לחלוקה, יחולקו עודפי מזומנים

 ובין המשקיע מצד שני. שווה בין החברה והשותף האמריקאי מצד אחדאלו באופן 
ידי הצדדים פה אחד, חלוקת עודפי המזומנים (ככל שיהיו) -עוד הוסכם כי למעט אם יוחלט אחרת על

ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של  15תתבצע מידי שנה קלנדרית לא יאוחר מחלוף 
  התאגיד המשותף.

בנוסף הוסדרו בהסכם נושאים נוספים, כגון: נטילת הלוואה מגובה במשכנתא ממוסד פיננסי, מכירת   .10    
  .BMBYמנגנון  - ו )Right of First Offer( ראשונה הצעה נכס/ים, בטוחות, זכות

  המשותף התאגיד של העתידי המימון  .11    
דולר) וככל שיוסכם על ידי הצדדים מיליון  2חדשים בסך כולל (עד  נכסים שיירכשו לאחר כי מוסכם

משקיע (בכפוף לאישור תוכל להורות ל (החברה והשותף האמריקאי מצד אחד והמשקיע מצד שני) החברה
דולר נוספים, הנושאת ריבית שנתית  מיליון 2עד  של בהיקףלהעמיד הלוואה נוספת, להלן)  12האמור בסעיף 

מתוך עודפי תזרים  יפרענהוהריבית בגינה ת הנוספת ההלוואה"). הנוספת ההלוואה(" 10%בשיעור של 
 הנוספת ההלוואה כספי. החברה והלוואת המשקיעהלוואת  פרעוןולפני  המשותף תאגידהמזומנים של ה

להחזר ההלוואה הנוספת ישועבדו הנכסים הנוספים  כבטחון. לעיל כאמור, נוספים נכסים לרכישת ישמשו
  הנוספת. לוואההה להחזרערבות  תעמיד והחברה

הוסכם כי גם למשקיע תהיה הזכות לבחור בחלופה כאמור ולהעמיד לטובת התאגיד המשותף את ההלוואה 
מיתרת עודפי  25%ידי המשקיע, תבוטל זכאות החברה לתקבול - הנוספת. ככל שתועמד הלוואה נוספת על

  לעיל. 9המזומנים כמפורט בסעיף 
 החברה למניות הנוספתלהמרת ההלוואה  אופציה של המשקיע  .12    

 הנוספת אשר טרם להמיר את יתרת קרן ההלוואה, זכאי יהא ככל שתועמד ההלוואה הנוספת, המשקיע
בהתאם למנגנון המרה כמפורט בהסכם. יצוין כי סעיף זה כפוף , החברה כולה או חלקה, למניותנפרעה, 

  הובא לאישור מנגנון כאמור.לאישור דירקטוריון החברה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 
התנתקות   מנגנון  .13    

לא יימכרו הנכסים הקיימים והנכסים החדשים, יחול, לבחירת המשקיע,  2013בדצמבר  31ככל שעד יום 
  המנגנון הבא: 

 אופציית מכירה ( תהיה למשקיעPUTופי בחירת-בתאגיד המשותף לפיה, על ו) על מלוא יתרת אחזקותי 
מהמשקיע את מלוא יתרת אחזקותיו בתאגיד המשותף לפי  לרכוש הקבוצה מחויבת תהיה, המשקיעשל 

אופציה זו אינה עבירה לצדדים שלישיים, למעט לנעבר  .שווי חברה בהתאם לתחשיב הקבוע בהסכם
 מורשה כהגדרתו בהסכם.

  .נקבע מנגנון החלפת חברת הניהול במקרים מסויימים ומנגנוני התנתקות נוספים  
נוספים, בין היתר מנגנונים בנוגע להעמדת פרעון הלוואות הצדדים באופן מיידי  נקבעו בהסכם מנגנוניםעוד   .14    

  לשינוי החברה המנהלת על ידי המשקיע. ומנגנונים בקשר
  
  
  
  
  
  
  



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

81 

  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

  מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
    
, ("חברת הבת") Netz USA LLCוחברה בת של החברה,  , החברה המאוחדת נץ ארה"בהחברהבהמשך להתקשרות   

עם קרן השקעות זרה ("הקרן")  2011בחודש יולי המרכזת את פעילותה של החברה בארה"ב (להלן ביחד: "נץ"), 
  החברה בתקופת הדוח במערך הסכמים חדש עם צד קשור לקרן, כמפורט להלן:בהסכם השקעה ותיקון לו, התקשרה 

הסכם ההלוואה ותיקונו  .1  
ריבית דולר ("ההלוואה") ב 1,000,000העמידה הקרן לרשות חברת הבת הלוואה בסך  2012בחודש פברואר, 

  יום.  21לתקופה של  6.95%שנתית של 
הנ"ל והלוואה קודמת שהועמדה לחברה על פי ההסכם מחודש פרעה החברה את ההלוואה  2012במרץ  7ביום 
מיליון דולר הועמדו לחברת הבת על חשבון ההלוואה הראשונה  2.1 -. סכומים אלו, בסך של כ2011יולי 

  להלן). 2(ראה סעיף  2012בפברואר  27כמשמעותה בהסכם ההשקעה שנחתם בין הצדדים ביום 
  הסכם ההשקעה הראשון  .2  

 השקעה בהסכם ,Netz USA LLC -ו ב"ארה נץ ,שלה הבנות וחברות החברה התקשרה 2012 בפברואר 27 ביום
 25% למשקיע Netz USA LLC תקצהלפיו  (להלן: "המשקיע")  לקרן קשור אשר, קשור לא, שלישי צד עם

  .Netz USA LLC  - ב מהזכויות
  להלן מספר פרטים נוספים מההסכם הראשון:

 החברה של האמריקאי השותף של הזכויות מלוא להעברת יפעלו Netz USA LLC - ו החברה כי הוסכם - 
 בנכסים הזכויות בכל תחזיק Netz USA LLC - ש באופן הנכסים בכל("גורביץ")  ב"בארה בפעילותה
 וכן הארכה מנגנון נקבע בהסכם. ההסכם חתימת ממועד חודשים 3 תוך וזאת בהם שמחזיקים ובתאגידים

 .גורביץ זכויות להעברת לגרום והחברה Netz USA LLC הצליחו לא בו למקרה מנגנון
 של היחסי בשיעור הלוואה ההשלמה במועד Netz USA LLC - ל להעמיד המשקיע התחייב, בהסכם - 

 . Netz USA LLC - ל או/ו ב"ארה לנץ החברה העמידה אותן ההלוואות
 את לשיעורין שיגדיל באופן Netz USA LLC -ב נוספות זכויות לרכוש הזכות הוקנתה למשקיעכמו כן,  - 

 מנגנוני ובכללם בהסכם שנקבעו ותנאים למועדים ובכפוף בהתאם וזאת 49% - ל עד המשקיע החזקות שיעור
 Netz USA -ל נוספות הלוואות בהעמדת גם מותנה המשקיע ידי על האופציה מימוש .האופציה של פקיעה
LLC המקוריות ההלוואות לתנאי זהים בתנאים.   

 Netz USA - ב החזקותיו המרת לדרוש הזכות לו תעמוד, במלואה האופציה את יממש לא והמשקיע במידה
LLC לתנאים בהתאם וזאת המוחזקים בנכסים מחזיקים אשר מוחזקים בתאגידים בזכויות בהחזקות ,

  .בהסכם רטיםוהמפ ומגבלות מנגנונים
 תבוצענה נוספות השקעות. הנכסים וניהול בכספים שימוש, להשקעה נכסים לבחירת מנגנונים נקבעו -     

 -ב תיוהזכו בעלי אסיפת החלטת לפי Netz USA LLC של מלאה בשליטה תאגיד באמצעות או במישרין
Netz USA LLC .Netz USA LLC בכפוף וזאת נוספים גורמים עם בשיתוף השקעות לבצע רשאית תהיה 

  .ובכתב מראש המשקיע אישור לקבלת
 של תשואה ביעדי לעמידה מנגנונים וכן הצפוי התשואה שיעור של כפונקציה נכסים רכישת על מגבלות נקבעו

  .המוחזקים הנכסים
 אלא הברית בארצות מניב ן"נדל בנכס השקעה כל לבצע לא התחייבו Netz USA LLC -ו ב"ארה נץ, החברה

 את לבצע לא שבחרה Netz USA LLC -ל לכן קודם הוצעה ההצעה אם או Netz USA LLC באמצעות
  .ההשקעה

, רכישה זאת ובכלל לנכסים בקשר המוחזקות החברות או Netz USA LLC של מהותית פעולה שכל נקבע בנוסף
 אישור קבלת יחייבו ניהול או מימון הסכם, חלוקתו, העברתו, הנכס לגבי זכויות המחאת, שעבוד, מכירה

 בקשר) דולר 75,000 מעל( חריגה או מהותית הוצאה לכל ביחס גם יידרש דומה אישור .ובכתב מראש המשקיע
  .המוחזקים לנכסים
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

 (המשך) מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
      
  (המשך) הסכם ההשקעה הראשון  .2  
הופסק  2012שנת  לשראשון הוברבעון  Netz USA LLCלאור תנאי ההסכם, איבדה החברה שליטה בחברת     

אלפי ש"ח  3,403 -איחודה. כתוצאה מכך, הכירה החברה בתקופת הדוח ברווח מירידה בשיעור החזקה בסך של כ
נטו לא הייתה  כאשר .חוץכתוצאה ממימוש קרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

  השפעה לעסקה על ההון העצמי של החברה.
 החברה של מניות מטעמו מי באמצעות או בעצמו לרכוש אופציה למשקיע ניתנה, הראשון מההסכם כחלקנוסף, ב    

 בכפוף וזאת האופציה מימוש במועד שיהיה כפי החברה של והנפרע המונפק מההון 15% למשקיע שיקנה בשיעור
אופציות אלו הוערכו  במועד ההענקה. Netz USA LLC - ב חלקו את להגדיל המשקיע זכות של מלא למימוש

 המשקיע ידי על שייקבע' ג לצד, בנוסף. מיליון ש"ח בהתאם להערכת שווי חיצונית בלתי תלויה 0.3 -בסך של כ
 במועד שיהיה כפי החברה של והנפרע המונפק מההון נוספים 2% עד לו שיקנו רגילות מניות לרכוש אופציה תינתן
 והאופציה ההשקעה הסכם חתימת ממועד שנים שלוש למשך תקפה תהיה למשקיע האופציה. האופציה מימוש
 מחיר. תפקענה הן האופציות תמומשנה לא אם. החתימה ממועד חודשים 6 של לתקופה תקפה תהיה' ג לצד

 מימוש ומחיר )המימוש מחיר התאמת מנגנוני נקבעו בהסכם( מניה לכל ח"ש 0.6 יהיה למשקיע האופציה מימוש
אלפי ש"ח  173 - למועד העסקה האופציות לצד ג' הוערכו בסך של כ. מניה לכל ח"ש 0.30 יהיהלצד ג'  האופציה

  . בהתאם למודל בלאק & שולץ ונכללו במסגרת ההון העצמי
  .(יז)1א'23הושלמה הקצאת מניות לצד ג' לפרטים נוספים ראה באור  2012בנובמבר  8 ביום

      
  ביטול הסכם ההשקעה הראשון והתקשרות בהסכם נוסף  .3  
(להלן: "קבוצת נץ")  Netz USA LLC -ו ב"ארה נץ ,שלה הבנות והחברות החברה והתקשר 2012ביוני  25ביום     

תאגידים שונים  26(להלן: "התאגידים המוחזקים") (לאותו מועד  Netz USAתאגידים המוחזקים על ידי הו
 הרשומים בארה"ב וכן כל תאגיד נוסף שייוסד לאחר מועד חתימת ההסכם ואשר הצדדים יהיו בעלי זכויות בו)

עבור תאגיד בהקמה (להלן: "המשקיע") (נץ, התאגידים  לעיל 2 "קג' כמפורט בס צדאותו  עם השקעה בהסכם
בכפוף להתקיימות  וחזקים והמשקיע ייקראו להלן ביחד: "הצדדים"), בהסכם (להלן: "ההסכם"), על פיו,המ

עמיד המשקיע לתאגידים המוחזקים הלוואות לצורך השקעה ברכישה ושיפוץ של יה, כהגדרתו להלן, תנאי מתל
ים המוחזקים, בשיעור בתאגיד Netz USAמזכויות  49%נכסים בארה"ב וזאת בתמורה להקצאת ורכישה של עד 

של  ושחלקהמשקיע כהלוואה לתאגידים המוחזקים, כפי שיפורט להלן, באופן עמיד ייחסי לסכומים אותם 
  .51%בתאגידים המוחזקים יהיה  Netz USAוחלקה של  49%המשקיע בתאגידים המוחזקים יהיה עד 

של החברה בפעילות  פהשותגורביץ"), "לדאוג כי מר מנחם גורביץ ( Netz USA - לצורך כך, התחייבו החברה ו
, יעביר את זכויותיו בתאגידים Netz USAההשקעה בנכסים מניבים בארה"ב אשר מבוצעת באמצעות 

  והמשקיע.  Netz USAהמוחזקים ו/או בנכסים המוחזקים ("הנכסים"), לידי 
  . (יז)1א'23 - ו(טו) 1א'23 יםתקופת הדוח, ראה גם באורבלענין העברת זכויותיו של מר גורביץ בנכסים 

  
טל י), ההסכם החליף וב2012ביוני  27יצוין כי בכפוף לקיום התנאי המתלה, כהגדרתו להלן (אשר התקיים ביום 

  לעיל. 2 "קכאמור בס 2012בפברואר  27את ההסכם שנחתם בין הצדדים ביום 
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

 (המשך) מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
      
  (המשך) ביטול הסכם ההשקעה הראשון והתקשרות בהסכם נוסף  .3  
      
  להלן פרטים נוספים אודות ההסכם:    
  Netz USA- העמדת המימון על ידי המשקיע והקצאת הזכויות ב א.    
אלפי דולר ארה"ב (להלן: "הלוואת  8,766עמיד לתאגידים המוחזקים הלוואות בסך כולל של י המשקיע  .1    

ו/או התאגידים  Netz USAהבעלים") לצורך השקעה ברכישה ושיפוץ של נכסים בארה"ב על ידי 
ארה"ב (להלן:  דולרמליון  4.5 - כ, העמיד המשקיע סך של 2012 בדצמבר 31המוחזקים. יצוין כי נכון ליום 

בכל  Netz USAמהזכויות של  32.5%"ההלוואה הראשונה"), וכנגד סכומים אלה הוקצו למשקיע 
  התאגידים המוחזקים הקיימים.

אלפי דולר  1,184יתרת הלוואת הבעלים תועמד בארבעה תשלומים, כאשר התשלום הראשון בסך של   .2    
אלפי  1,184ביץ (כהגדרתו לעיל); התשלום השני בסך של יום ממועד העברת זכויות גור 90ארה"ב יועמד תוך 

אלפי דולר  1,184יום ממועד התשלום הראשון; התשלום השלישי בסך של  90דולר ארה"ב יועמד לאחר 
  יום ממועד התשלום השלישי. 90יום ממועד התשלום השני; והיתרה תועמד לאחר  90ארה"ב יועמד לאחר 

הקצאת הזכויות למשקיע תעשה לפי קצב העמדת הלוואת הבעלים לתאגידים המוחזקים, ביחס שבין   .3    
 49%אלפי דולר ארה"ב ועד לסך מצטבר של  8,766סכומי הלוואת הבעלים שהועמדו בפועל לבין סך של 

 בתאגידים המוחזקים. Netz USAמזכויות 

  לחודש. 1%בשיעור סכומים שלא יועברו במועדם, יישאו ריבית פיגורים 
    4.  Netz USA  עמיד המשקיע לתאגידים המוחזקים יהיה אך יהתחייבה כי השימוש בכספים שהעמיד ו/או

ורק לצורך רכישת נכסי נדל"ן מניב בארה"ב ו/או לצורך השבחת נכסי נדל"ן מניב קיימים ו/או שיירכשו 
פעולות הנדרשות באופן ישיר לצורך עמיד המשקיע ו/או לצורך יבאמצעות השימוש בהלוואת הבעלים ש

  השכרה וניהול הנכסים הקיימים ו/או שיירכשו, ובלבד שיתקבל לכך אישור המשקיע, מראש ובכתב.
, וכן כל Netz USA - ההלוואה הראשונה, כהגדרתה לעיל, הלוואות שהעמידה החברה לנץ ארה"ב ו/או ל  .5    

, או כל חלק ממנה (להלן: "ההלוואות") תהיינה הלוואה נוספת שתועמד על ידי המשקיע על פי ההסכם
, החל ממועד העמדת ההלוואה האמורה ועד למועד 6%צמודות לדולר ותשאנה ריבית שנתית בסך של 

הפרעון המלא של ההלוואה הרלבנטית. להבטחת פרעון ההלוואה הראשונה וכל הלוואה אחרת שתועמד על 
בוד לטובת המשקיע בנכסים הקיימים או בנכסים שיירכשו ידי המשקיע, ייחתמו על ידי הצדדים מסמכי שע

ירשם) יוסר יעל ידי החברה תוך שימוש בכספים שיועמדו על ידי המשקיע. הוסכם כי השעבוד כאמור (ככל ש
המשקיע ו/או בעת נטילת מימון ממוסד פיננסי, במקרה ובגין נכס מוחזק עמיד ישעם פרעון ההלוואות 

מימון בנקאי וכתנאי לכך, ידרוש הבנק את שעבוד הנכס בשעבוד ראשון מסוים במסגרת הסכם לקבלת 
במקום השעבוד לטובת המשקיע, ובלבד שבמקביל לכך, ישמשו הכספים שישתחררו בגין המימון הבנקאי 
לפרעון ההלוואות על פי תנאי ההסכם. כן הוסכם כי לא יוטלו שעבודים חדשים על התאגידים המוחזקים או 

  זקים, אלא בכפוף לאישור המשקיע לכך מראש ובכתב.על הנכסים המוח
יודגש כי בין הצדדים הוסכם, בקשר להעברת זכויות בתאגידים המוחזקים, כי יתרת ההון העצמי של   .6    

 31ליום  Netz USAהתאגידים המוחזקים, כפי שיבוא לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים המבוקרים של 
, שייך בלעדית לחברה. היינו, הבסיס להתקשרות בהסכם הינו כי ההון העצמי של כל אחד 2011בדצמבר 

תאגידים בהינו אפס וכל ההון העצמי שנצבר  2011בדצמבר  31מהתאגידים המוחזקים נכון ליום 
, תהיה זכאות ובכפוף לקיום התנאי המתלה 2012בינואר  1המוחזקים שייך בלעדית לחברה. החל מיום 

  הצדדים לרווחים מהתאגידים המוחזקים על פי חלקם בפועל בהון התאגידים המוחזקים הרלבנטיים.
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

 (המשך) מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
  (המשך) ההסכם אודות נוספים פרטים להלן  
  (המשך) ביטול הסכם ההשקעה הראשון והתקשרות בהסכם נוסף  .3  
  :למשקיע PUT תאופציופרעון ההלוואות   .ב    

בדצמבר של  31-בספטמבר ו 30, יוניב 30במרס,  31אלא אם יוחלט בין הצדדים אחרת, אחת לרבעון, בימים   .1    
ולמשקיע את הריבית שנצברה בגין ההלוואות במהלך  Netz USA-המוחזקים לכל שנה, יפרעו התאגידים 

  .Netz USA הרבעון שחלף (להלן: "פרעון הריבית"). פרעון הריבית יבוצע בו זמנית למשקיע ול
באופן רציף שוטף ורבעוני, ככל האפשר במועדי תשלום  Netz USA- קרן ההלוואות תיפרע למשקיע ול  .2    

לעיל, מתוך הרווח התזרימי של התאגיד המוחזק ו/או מתוך תמורת מימוש  1סעיף הריבית כמפורט ב
  הנכסים והזכויות שבבעלות (במישרין או בעקיפין) התאגיד המוחזק ו/או בדרך של מימון בנקאי.

לפחות מהרווחים  40%- הצדדים התחייבו כי בכל שנה יעשה שימוש לצורך פרעון ההלוואות (קרן וריבית) ב  .3    
לפני מס של כל אחד מהתאגידים המוחזקים, כפוף לתזרים המזומנים הפנוי של כל אחד מהתאגידים 

  והמשקיע בכתב אחרת. Netz USAהמוחזקים, אלא אם הסכימו 
התאגידים המוחזקים התחייבו לפרוע במלואה כל הלוואה שתועמד על ידי המשקיע על פי ההסכם וכן את   .4    

חודשים ממועד חתימת ההסכם. במידה ולא ייפרע מלוא  48, קרן וריבית, בתוך Netz USAכל הלוואות 
 וזכותלוא ומ והחזקותילמכירת מלוא  PUTשל המשקיע בהלוואות כאמור, תעמוד למשקיע אופציית  וחלק

  , וזאת בתנאים שנקבעו בהסכם.Netz USA - להחזר ההלוואות מהתאגידים המוחזקים לחברה ו/או ל
ת הבעלים, לא יחלקו התאגידים המוחזקים דיבידנדים וכן הוסכם כי עד למועד פרעונן המלא של הלווא  .5    

  לבעלי הזכויות בהם ולא ישלמו להם החזר השקעה בהון.
במקרה ומנכ"ל החברה, מר צבי איציק, יחדל לשמש כמנכ"ל החברה או יחדל להיות מעורב באופן פעיל   .6    

להשקעה בנכסי נדל"ן בארה"ב או במקרה ומר גורביץ יחדל להיות מעורב  Netz USAושוטף בפעילות 
ת לדרוש להשקעה בנכסי נדל"ן בארה"ב, אזי תעמוד למשקיע הזכו Netz USAבאופן פעיל ושוטף בפעילות 

מתחייבות לפרוע את  Netz USA-את פרעונן של כל ההלוואות שהעמיד המשקיע, לאלתר, והחברה ו
  יום מקבלת דרישת המשקיע כאמור. 120ההלוואות כאמור (קרן וריבית) בתוך 

עמיד (קרן וריבית) בכל אחד מהמקרים המפורטים ילמשקיע זכות לפרעון מיידי של מלוא ההלוואות ש  .7    
דרוש את יאו בחברה. במקרה והמשקיע  Netz USA - , ובכלל זה, במקרה בו יחול שינוי בשליטה בבהסכם

יום  90לפרוע את ההלוואות בתוך  Netz USA-פרעון ההלוואות שהעמיד כאמור, מתחייבות החברה ו
ממועד הדרישה ובין השאר, תקום למשקיע הזכות לדרוש את העברת ניהול הנכסים המוחזקים ו/או 

  .וידגידים המוחזקים לחברת ניהול שתקבע על ידי המשקיע ובתנאים שיקבעו על התא
כן הוסכם כי כל סכום שלא ייפרע במועדו על פי ההסכם והצדדים לא הסכימו על הארכת מועדו, ישא   .8    

  לחודש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות של הצדדים במקרה כאמור. 1%ריבית פיגורים בשיעור של 
        
  :התחייבות לשיתוף המשקיע בעסקאות בארה"ב  ג.    
קבוצת נץ התחייבה שלא לבצע כל השקעה (או עסקה) בנכס נדל"ן בארה"ב שלא תוך שיתוף המשקיע באופן   .1    

לצורך רכישת הנכס הלוואה, עמיד ילמשקיע ובלבד שהמשקיע  49%-וNetz USA -ל 51%שהיחס יהיה 
אשר את ילא  האו החברה. במידה וההשקעה כאמור תוצג למשקיע וז Netz USAבגובה אותה העמידה 
ימים ממועד הצגתה, תהא החברה ו/או נץ ארה"ב רשאים לבצע את אותה השקעה  7ההשקעה בנכס בתוך 

המשקיע ובתנאי שתנאי ההשקעה או העסקה לא יהיו טובים יותר מבחינת החברה או נץ  יחד עםשלא 
  עסקה למשקיע.ארה"ב מהתנאים לפיהם הוצגה ה

 והחזקותיו/או נץ ארה"ב ינפיקו את זכויותיהם, למשקיע תהא זכות המרה של Netz USA -במידה ש  .2    
  בתאגידים המוחזקים למניות החברה המונפקת באותם תנאים.
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

 (המשך) מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
  (המשך) ביטול הסכם ההשקעה הראשון והתקשרות בהסכם נוסף  .3  
  (המשך) להלן פרטים נוספים אודות ההסכם    
  הסכמות ביחס להפעלת התאגידים המוחזקים  ד.    
במסגרת ההסכם הוסדרו בין הצדדים מנגנוני קבלת ההחלטות בתאגידים המוחזקים ובין היתר, כינוס       

אסיפות בעלי הזכויות לרבות זימון האסיפות, מועדי אסיפות נדחות, המניין החוקי באסיפות והרוב הנדרש 
ות בתאגידים לקבלת החלטות. בכלל זה נקבע כי לצורך קבלת החלטות מסויימות, על ידי בעלי הזכוי

  מכלל קולות בעלי הזכויות בחברה. 76%המוחזקים (בין באסיפה ובין בדרך אחרת) יהיה צורך ברוב של 
 זאת ובכללהמוחזקים  לנכסים בקשרו/או  המוחזקות החברות  של מהותית פעולה שכל נקבע בנוסף      

 קבלת יחייבו ניהול או מימון הסכם, חלוקתו, העברתו, הנכס לגבי זכויות המחאת, שעבוד, מכירה, רכישה
 75,000 מעל( חריגה או מהותית הוצאה לכל ביחס גם יידרש דומה אישור .ובכתב מראש המשקיע אישור
  .המוחזקים לנכסים בקשר) דולר

        
  מגבלות על העברת זכויות בתאגידים המוחזקים ה.    
כל העברה ו/או מכירה של זכויות בתאגידים המוחזקים כפופה לזכות/חובת הצעה ראשונה  -  הצעה ראשונה  .1    

  לבעלי הזכויות האחרים בתאגידים המוחזקים כמפורט בהסכם.
להעביר את זכויותיה בתאגידים  Netz USAבכל מקרה בו תבקש נץ ארה"ב ו/או  -  זכות הצטרפות למשקיע  .2    

להציע למשקיע בכתב, למכור גם  Netz USAקן, מתחייבת נץ ארה"ב ו/או המוחזקים לצד ג', כולן או חל
  מוכרת. Netz USAבמסגרת אותה הצעה, ובאותם תנאים כפי שנץ ארה"ב ו/או  וזכויותיאת 

בכל מקרה של הצעת זכויות נוספות, תינתן לכל בעלי הזכויות בתאגידים המוחזקים זכות  -  זכות קדימה  .3    
קדימה להשתתף בכל הקצאה של זכויות או אופציות, לפי העניין, בתנאים זהים לתנאים שניתנו במסגרת 

  אותה הצעה, על פי חלקם היחסי בתאגיד.
  נה.הוסכם כי בין הצדדים לא תחול זכות סירוב ראשו  .4    
יהיו בין הצדדים חילוקי דעות מהותיים וקבועים לגבי אופן ניהול התאגידים במקרה שבו  -  אופציית רכישה  .5    

המוחזקים, באופן אשר יגרום לפגיעה בפעילות התקינה של התאגידים המוחזקים וימנע את ניהולן התקין, 
לרכישת זכויות המשקיע בתאגידים המוחזקים (להלן: "אופציית  CALLאזי תעמוד לקבוצת נץ אופציית 

אופציית המפורט בהסכם. בהתאם למנגנון אשר יקבע הרכישה"), וזאת כנגד תשלום מחיר המימוש 
  .ההסכםהרכישה תהיה ניתנת למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד חתימת 

        
  הקצאת אופציות של החברה למשקיע  ו.    
 ומטעמאו באמצעות מי  ובעצמהחברה התחייבה להקצות למשקיע אופציות (להלן: "האופציות") לרכוש       

וכל ימההון המונפק והנפרע של החברה. המשקיע  15%מניות רגילות של החברה בשיעור שיקנה למשקיע עד 
לממש גם חלק יחסי מהאופציות, אך לא יותר מהחלק היחסי של ההלוואות שהעמיד בפועל ביחס לסך 

 15מההון המונפק והנפרע של החברה למימוש עד ליום  7.5%להעמיד, כמפורט להלן:  ושעליההלוואות 
 2יף א'נוספים) לפי מועד העמדת ההלוואות הנוספות בפועל (כמפורט בסע 7.5%; היתרה (2012באוגוסט 

 ותהאופצילעיל), באופן יחסי לסכומי ההלוואות שהועמדו בפועל ביחס לסך ההלוואות על פי ההסכם. 
למשך תקופה חופפת למועדי העמדת ההלוואות (להלן: "תקופות  ותתקפ ינהתהי הןלמשקיע ו/או חלקים מ

  .לכל מניה ש"ח 0.65-ת למימוש כנגד תשלום סך השווה לוה ניתנינתהיהאופציות האופציות"). 

 300 -הוערכו בסך של כמההון של החברה, כאמור לעיל,  7.5%לסך של  למשקיעאופציות  ,למועד העסקה
  אלפי ש"ח בהתאם למודל בלאק & שולץ ונכללו במסגרת ההון העצמי.

מהון החברה, בהמשך לאמור  7.5%לקבלת  וזכותלמימוש  והודיע המשקיע על כוונת 2012בחודש אוגוסט 
  .)זי(1א'23הקצאת מניות למשקיע, לפרטים נוספים ראה באור  הושלמה 2012בנובמבר  8לעיל ביום 
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1
  

  ב.
  

 (המשך) מערך הסכמים עם קרן השקעות זרה
      
  (המשך) ביטול הסכם ההשקעה הראשון והתקשרות בהסכם נוסף  .3  
  (המשך) להלן פרטים נוספים אודות ההסכם    
  התנאי המתלה  ז.    
 Netz USAותנה בקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה ושל הביצוע העסקה נשוא ההסכם       

  להתקשרותן בהסכם ולקיום התחייבויותיהן על פיו (לעיל ולהלן: "התנאי המתלה").
        
  שיפוי ח.    
(להלן: "המועד הקובע") קבוצת נץ תהא אחראית, בכל הקשור  2012בינואר  1בנוגע לתקופה שקדמה ליום       

עם הנכסים המוחזקים ו/או התאגידים המוחזקים, ותהא חייבת בכל אחריות, חבות והתחייבות, כספית 
המשקיע קבוצת נץ ו יוהיו/או אחרת, שעילתם בתקופה שלפני המועד הקובע. לאחר המועד הקובע, 

אחראים לחובות והתחייבויות התאגידים המוחזקים לפי זכויותיהם ובכפוף להוראות הדין. קבוצת נץ 
תשפה ותפצה את המשקיע או מי מהתאגידים המוחזקים בגין כל נזק, תביעה, תשלום, אחריות, חוב, חיוב 

פה שלפני המועד הקובע או התחייבות בגין פעילות התאגידים המוחזקים או הנכסים המוחזקים בגין התקו
  .ודרישתואשר אין בגינם הפרשה בדוחות, בגין חלקה בפועל בתאגיד המוחזק הרלבנטי, וזאת מיד עם 

        
ן בהסכם ולפיכך התקיים את התקשרות Netz USA, אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון 2012ביוני  27ביום     

  .ביצוע העסקה נשוא ההסכםהתנאי המתלה ל

החברה חזרה לאחד את  2012ביוני  27תקשרות בהסכם הנוסף, החל מיום המביטול ההסכם הראשון וה כתוצאה
  .Netz USAדוחותיה הכספיים של 

הסכם מותנה במסגרתו ירכשו החברה והמשקיע ("הקונים") את השליטה באלעד גלובל בע"מ ("אלעד  לענין    
") חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה בעסקה משולבת, אגב הכנסת פעילותם המשותפת של הקונים גלובל

בנדל"ן מניב בארה"ב לאלעד גלובל, כנגד הקצאה פרטית חריגה של מניות אלעד גלובל לקונים, ראה באור 
  (טז).1א'23
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  (המשך) וערבויותהתקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים  - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  מנדלסוןבהסכם לרכישת גרעין השליטה   ג.

  בבאור זה: 
   
   "רונקו קפיטל פרטנרס בע"מ -"רונקו.  
   "קמן מים בע"מ (למיטב ידיעת החברה, על פי מידע שהועבר לה על ידי קמן מים, קמן מים הינה  -"המוכרת

בבעלות מלאה של קמן אחזקות בע"מ, אשר הנה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים חברה פרטית 
  בבורסה).

   
, השלימה החברה את רכישת גרעין השליטה במנדלסון (להלן "מועד ההשלמה"), בשיתוף עם 2012במאי  23ביום 

המוכרת שהחזיקה במלוא הון  מספר שותפים אחרים (להלן: "השותפים הזרים"), באמצעות תאגידים ייעודיים, מאת
שלא בהנחת מימוש האופציות כמפורט להלן) ( 52.42%- המניות המונפק והנפרע של מנדלסון, באמצעות רכישה של כ

  מיליון ש"ח (כפוף להתאמות). 65ממניות מנדלסון (להלן "גרעין השליטה"), בתמורה לסך של 
   
הזרים (להלן יחד: "הרוכשים") ביחס לרכישת גרעין השליטה להלן עיקרי ההסכמות בין החברה, רונקו והשותפים  

  במנדלסון (להלן "העסקה"):

 ההחזקה במניות גרעין השליטה .1

  החזקות הרוכשים במניות גרעין השליטה תהיינה כדלקמן:
 מהון המניות המונפק והנפרע של מנדלסון (להלן: "הון מנדלסון"); 7.6%- תחזיק במישרין כ -החברה  .1.1
ע"י רונקו (להלן: "השותפות או השותפות המקומית")  49%- ע"י החברה ו 51%שותפות בהקמה שתוחזק  .1.2

 מהון מנדלסון; 20.8%- תחזיק כ - 
שותפות זרה, אשר השותפים בה (השותפים הזרים) הינם צדדים שלישיים, שאינם קשורים לחברה או  .1.3

 מהון מנדלסון; 24.1%- תחזיק כ -לבעלי השליטה בה (להלן: "השותפות הזרה") 
 

  על פי הסכמה בין הרוכשים, ניהול גרעין השליטה יבוצע על ידי השותפות המקומית בלבד. 

בהתאם לאמור לעיל, במועד השלמת רכישת גרעין השליטה במנדלסון על ידי הרוכשים, החברה הינה בעלת השליטה 
שלא בהנחת מימוש מהון מנדלסון ( 18.2%- להלן והיא מחזיקה בשרשור סופי כ 2.1במנדלסון כמפורט בסעיף 

  .האופציות כמפורט להלן)

  הסכמות ביחס למבנה השותפות .2 

 מבנה השותפות יהיה כדלקמן:
השותפות (אשר יוסמך למנות את  ואת מנהלבשותפות החברה תהיה זכאית למנות את רוב הדירקטורים  .2.1

בין השותפות המקומית  שיושגו בהתאם להסכמות מפורטות, הדירקטורים מטעם הרוכשים במנדלסון
  ).לשותפות הזרה

, אשר תעניק לשותפות שירותי ניהול, על פי הסכם ניהול רונקולמנהל הראשון מטעם השותפות תמונה  .2.2
 4.3(ראה סעיף של מנדלסון אקזקוטיבה בהשותף הכללי רונקו כנציגת שיכלול בין השאר, את מינויה של 

מיליון ש"ח במקרה של הנפקת מניות  4ן בסך של וכן הוראות בדבר חלוקת בונוס ממנדלסו להלן)
  ., ניתנה לרונקו הודעה מוקדמת על הפסקת תקופת הניהול2012בחודש יוני  .מנדלסון בבורסה

במסגרת הסכם השותפות, ינתנו לשותפים זכות סרוב ראשונה, זכות הצטרפות למכירת מניות מנדלסון  .2.3
)TAG ALONG אופציית ) וכןPUT  /CALL  ומנגנון החלפת מנהל השותפות. 

 
באמצעות רונקו, המוכרת ( בין הצדדים 2012בפברואר  13להלן יובאו פרטים נוספים אודות ההסכמים שנחתמו ביום 

  .2012במרץ  12לעסקה (הסכם מכר, הסכם בעלי מניות והסכם הלוואה), כפי שתוקנו ביום  ומנדלסון)
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  (המשך) תלויות, שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבויות  - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) הסכם לרכישת גרעין השליטה במנדלסון  ג.
    
 אופציות למוכרת ולרוכשים על פי הסכם המכר .3  

  "):האופציות(" האופציות הבאות לתוקפן ההשלמה נכנסו במועד

 למנגנון בהתאם, ההשלמה במועד מנדלסון מהון 10% עד לרוכשים למכור PUTלמוכרת תינתן אופציית  .3.1
 במהלך למימוש ניתנת תהיה האופציה הראשונה ").הראשונה האופציה"להלן: ( המכר בהסכם שנקבע

  .2014 אפריל של הראשונה המחצית
 לרכוש CALLאופציית  לרוכשים תינתן אזי, בחלקה תמומש או תמומש לא הראשונה והאופציה היה .3.2

 יהוו, שימכרו ככל, הראשונה במסגרת האופציה שנמכרו המניות עם ביחד אשר מניות כמות מהמוכרת
"). השנייה האופציה"להלן: ( המכר בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם, במועד ההשלמה מנדלסון מהון 10%

  .2014 אפריל של השנייה המחצית במהלך למימוש תהיה ניתנת השנייה האופציה
 בניכוי, ההשלמה במועד מנדלסון מהון 10% המהוות מניות ממנדלסון לרכוש אופציה ניתנת לרוכשים .3.3

 ההלוואה מהמרת שינבעו המניות מספר השנייה ובניכוי האופציה מימוש במסגרת שירכשו המניות מספר
להלן: ( המכר בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם), להלן 5 בסעיף כאמור( ההלוואה בהסכם כאמור למניות

 .2015 אפריל במהלך למימוש תהיה ניתנת השלישית האופציה"). השלישית האופציה"
על ידי הרוכשים (להלן: "האופציה  PUTאופציית  תינתן למוכרת, המכר בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם .3.4

 מניות למלוא ביחס"), החמישית האופציה"להלן: ( CALLאופציית  לרוכשיםהרביעית") והמוכרת תיתן 
 כנגד"), מניות האופציה" זה: בסעיף( ל"הנ האופציות מימוש במועד המוכרת ידי על שיוחזקו מנדלסון
 של 6- ב מהכפלה שיתקבל כתוצאה בסכום האופציה מניות מספר למכפלת השווה סך של למוכרת תשלום
לבעלי  המיוחס השנתי הנקי הרווח סכומי של) למדד המחירים לצרכן, להלן: "המדד" צמוד( ממוצע
 למועד שקדמו מנדלסון לשנתיים של המאוחדים הכספיים בדוחות שיופיעו כפי מנדלסון של המניות
 והאופציה הרביעית האופציה. במועד המימוש מנדלסון של המונפק המניות בהון מחולק כשהוא, מימוש

 מניות של לציבור הנפקה של במקרה. 2017מאי  - אפריל  במהלך למימוש ניתנות תהיינה החמישית
 .החמישית והאופציה האופציה הרביעית יפקעו, ל"הנ המימוש לפני מנדלסון

  
יצוין כי האופציות הנ"ל תועמדנה לרוכשים על ידי המוכרת ו/או מנדלסון ו/או תועמדנה למוכרת על ידי 

  רטה לחלקם של הרוכשים בגרעין השליטה במועד ההשלמה. - הרוכשים (לפי העניין), פרו

  
    
  ג'.34 באור ראה, הדוח תקופת לאחר האופציות ביטול לענין  
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  (המשך) התקשרויות  .א
    
  (המשך) בחברה  .1

  (המשך) הסכם לרכישת גרעין השליטה במנדלסון  ג.
  הסכם בעלי מניות בין המוכרת לרוכשים .4  

 לתוקף אשר נכנס"), המניות בעלי הסכם"להלן: (להלן עיקריו של הסכם בעלי מניות שנחתם בין הצדדים לעסקה 
  ההשלמה: במועד

 כי החלטות נקבע זה לעניין כאשר, הכללית ובאסיפה מנדלסון בדירקטוריון ההחלטות קבלת הסדרת .4.1
 בעלי של באסיפה הכללית או/ו מנדלסון בדירקטוריון תתקבלנה המניות בעלי בהסכם שפורטו מסוימות
 רוב או/ו מנדלסון המכהנים בדירקטוריון הדירקטורים כלל מתוך 6 של לאישורם בכפוף, מנדלסון מניות
  .במנדלסון המניות מבעלי לפחות 80% של

 מניות המחזיק בעל כל כאשר, חברים 7 עד ימנה, חיצוניים דירקטורים כולל לא, מנדלסון דירקטוריון .4.2
 מניות קבוצת כל בגין אחד למנות דירקטור זכאי יהיה מנדלסון מהון 12.6%-ב אחר עם יחד או בעצמו
 שלושה תמנה והמוכרת מטעמם הרוכשים ימנו ארבעה דירקטורים ההשלמה למועד נכון ומשכך, כאמור

 על ראוי אחד מועמד להציע רשאי המוכרת והרוכשים יהיה מבין אחד כל, בנוסף. מטעמה דירקטורים
  .במנדלסון חיצוני כדירקטור שישמש מנת

אשר "), האקזקוטיבה"להלן: ( אקזקוטיבית ועדה ההשלמה מועד לאחר יימנה מנדלסון דירקטוריון .4.3
ל "מנכ עם יחד, מוסמכת תהיה ואשר, המוכרת מטעם חברים הרוכשים ושני מטעם חברים שני תמנה

חברי  בין דעים תמימות תהיה שלא במידה. הקבוצה של השוטף הניהול על להורות, מנדלסון
  .מנדלסון לדירקטוריון ההחלטה תועבר, האקזקוטיבה

השנים  משלוש אחת כל בגין לשנה ח"ש מיליון 2.2 בסך המוכרת מאת יהיו זכאים לתשלום הרוכשים .4.4
למדד  צמוד, ל"הנ התקופה לכל ח"ש מיליון 6.6 של מצטבר סך דהיינו, ההשלמה ממועד החל הראשונות

בעלי  בהסכם שנקבעו ולתנאים למנגנון בכפוף, לרוכשים מנדלסון ידי על שישולם דיבידנד ובניכוי
  .המניות

 ולא יהיה היה. שלישיים מצדדים בעדיפות יילקח הוא, נוסף מימון בעתיד דרוש יהיה לקבוצה בו במקרה .4.5
 בדרך למנדלסון המימון את להעמיד רשאי יהיה המניות מבעלי אחד כל, כאמור המימון את לקבל ניתן
שמעמידים הרוכשים  ההלוואה של לתנאים זהים וריבית הצמדה בתנאי בעלים הלוואות העמדת של

  .להלן 5 בסעיף כאמור ההשלמה במועד למנדלסון
מניות  מכירת של במקרה הצטרפות וזכות ראשונה הצעה זכות של מנגנונים נקבעו המניות בעלי בהסכם .4.6

  .מנדלסון
 הסכם ההלוואה .5  

אשר נכנס "), ההלוואה הסכם"לעיל ולהלן: (והרוכשים  הסכם הלוואה בין מנדלסוןלהלן עיקריו של  .5.1
  ההשלמה: במועד לתוקף

 ").ההלוואה"להלן: ( ח"ש מיליון 15 של בסך הלוואה, ההשלמה במועד הרוכשים העמידו למנדלסון .5.2
  .9% של בשיעור שנתית ריבית ותישא למדד צמודה תהיה ההלוואה .5.3
 שנים ממועד שלוש בתום אחד בתשלום מנדלסון ידי על ייפרעו בגינה למדד ההצמדה והפרשי ההלוואה .5.4

, בעוד הריבית ")ההלוואה תקופת"להלן: (, לפי המאוחר מביניהם 2015באפריל  30או ביום  ההשלמה
  .בגין ההלוואה תשולם על ידי מנדלסון בתשלומים רבעוניים

לרוכשים הזכות  תעמוד, ההשלמה ממועד שנה בחלוף וסיומה ההשלמה במועד שתחילתה תקופה במשך .5.5
בכפוף "), ח"האג"להלן: ( מנדלסון של') ב סדרה( חוב לאגרות) חלקה או( ההלוואה יתרת את להמיר
היה והרוכשים יבחרו להמיר את יתרת ההלוואה (או חלקה) לאג"ח,  .ההלוואה בהסכם שנקבעו לתנאים

, דהיינו: לפי מחיר שישקף את שווי האג"ח אם היה מתבצע פדיונו אזי ההמרה לאג"ח תבוצע לפי הפארי
במועד ההמרה לאג"ח, והוא יכלול את קרן האג"ח, הפרשי הצמדה למדד והריבית שנצברו עד מועד 

  ההמרה לאג"ח.
 הם יהיו רשאים להמיר ההלוואה תקופת מתום יאוחר לא, ח"לאג ההמרה זכות מימשו את והרוכשים לא היה
 זכותלענין ביטול  .בהסכם ההלוואה שנקבעו לתנאים בכפוף, מנדלסון מניות להון) חלקה או( הלוואהה יתרת את

  ג'.34 ההמרה של ההלוואה להון לאחר תקופת הדוח, ראה באור
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) הסכם לרכישת גרעין השליטה במנדלסון  ג.
  2012בינואר  3תיקון הסכם הניהול מיום  .6  

לתיקון הסכם הניהול בין המוכרת למנדלסון (להלן בסעיף זה: "הסכם הניהול"), כך שהחל ממועד הצדדים יפעלו 
 לרוכשיםהסכם הניהול מהמוכרת לרוכשת), דמי הניהול השנתיים שתשלם מנדלסון  ההשלמה (מועד בו יומחה

), בתמורה לשירותים שתקבל בין השותפות המקומית לשותפות הזרה שיושגו בהתאם להסכמות מפורטות(
מיליון ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  4 - על פי הסכם הניהול, יהיו בסכום השווה ל מהרוכשיםהחברה 
והחל מועד ההשלמה זכאית החברה לדמי  2012תיקון להסכם הניהול נחתם בתחילת חודש מאי, ה כדין.ומע"מ 
 .הניהול

  מימון רכישת גרעין השליטה במנדלסון .7

  .להלן )ה(1א'23דרכי מימון חלקה של החברה בעסקה ראה באור  לעניין
    
  .1ה'15 -ו )ה(1א'23ראה גם באורים  לעסקהלענין התקשרוית שונות בקשר   
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
    

., אשר Harlington 2 B.Vשלמה אליה השקעות בע"מ,  עם מותנה בהסכם החברה התקשרה 2011 במאי 12 ביום  .1
), או "בעלי השליטה" צבי נכסים והחזקות בע"מ וא.ו.א.מ. נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "קבוצת הרוכשים"

מלונות אפריקה ישראל בע"מ ב זכויותיהם את, דין פי על לאישורים בכפוף, השליטה בעלי יעבירו במסגרתו
 בע"מ ("אפריקה השקעות") השקעותישראל ל אפריקה לבין בינם שנחתם מכר הסכם פי על שנרכשו ")י"מאפ("

 כפי, מועד באותו הצדדים בין שנחתם מניות בעלי והסכם") המכר הסכם חתימת מועד(" 2010 באוקטובר 12 ביום
 לחברה"), הסכמים מערך: "וביחד, בהתאמה", המניות בעלי הסכם"- ו" המכר הסכם: "להלן( לעת מעת שתוקנו

הושלמה עסקה לפיה העבירו בעלי השליטה את  2012ביוני  28החברה. כפי שיפורט להלן ביום  של חדשה בת
מיליון ש"ח ("התמורה") כפי שנקבעה בהתאם להערכת שווי למניות  145 -תיהם כאמור לעיל,  בתמורה  לכוזכוי

  (להלן: "העסקה"). 2011בדצמבר  31מאפ"י ליום 

וק גלן אחזקות בע"מ ("הרוכש רו השליטה בעלי לבין, אחד מצד, השקעות אפריקה בין נחתם ההסכמים מערך  .2
 מהחזקותיה 50%, אשר רכשו ביחד : "המשקיעים")בסעיף זה יקראו יחד ובעלי השליטההנוסף") (הרוכש הנוסף 

  מיליון ש"ח. 180"י בתמורה לסך של במאפשל אפריקה השקעות 

  . מאפ"ימהון המניות המונפק והנפרע של  50%ראל מחזיקה ביתרת למיטב ידיעת החברה, אפריקה יש

במועד השלמת העסקה, ובנוסף,  השקעות לאפריקההצדדים להסכם המכר הוסכם כי מלוא התמורה תשולם  בין
מחצית מיתרת הלוואת  השקעות מאפריקה המשקיעים ירכשוחודשים ממועד השלמת העסקה,  36כי בתוך 

(יתרת הלוואת הבעלים עמדה למועד חתימת הסכם  י"למאפהשקעות  אפריקההעמידה הבעלים הבלתי מסולקת ש
 ת. עובר למועד השלמת עסק2010 בדצמבר 30יום ל נקבע העסקה השלמת מועד"ח). שמיליון  36- על כ המכר
על ביצוע שינויים במתווה העסקה, לפיהם תפוצל מכירת  המשקיעיםלבין  השקעות אפריקה"י הוסכם בין מאפ

מיליון ש"ח תמורת חלק יחסי  160"י ישולם סך של מאפ עסקת"י לשני שלבים, כך שבמועד השלמת מאפמניות 
חודשים  3חודשים לאחר מכן (כפוף למנגנון המאפשר הארכה של  12"י הנמכרות, ובמועד שיחול מאפממניות 

) תמורת יתרת מניות 7%מיליון ש"ח צמוד למדד, ונושא ריבית שנתית של  20תמורה (נוספים) תשולם יתרת ה
  "י הנמכרות. מאפ

להשלים את רכישת יתרת  המשקיעים ו"י ועד למועד שבו התחייבמאפ עסקתעוד נקבע, כי החל ממועד השלמת   
"י מאפ, וניהול 50%עור בשי תהיינהבמאפ"י  המשקיעים"י הנמכרות, זכויות ההצבעה והשליטה של מאפמניות 

מהון המניות  50% יםמחזיק המשקיעים כלומר( השקעות ואפריקה המשקיעיםיהיה בשליטה משותפת של 
מיליון  160 השקעות לאפריקה המשקיעים"י שילמו מאפ עסקת"י). בהתאם, במועד השלמת מאפהמונפק של 

  .מאפ"ימהון המניות המונפק של  44.44% - "י, המהוות כמאפמניות של  םש"ח, והועברו לה

יצוין כי במסגרת הסכם המכר, התחייבה אפריקה השקעות לפצות ולשפות את המשקיעים פיצויים מוסכמים 
בהתאם לתנאים ובהתאם למקרים מסוימים המפורטים בהסכם. למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הופעל 

   השיפוי כאמור.
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
    
  (המשך)  .2  
מיליון  110- מימון התמורה ששולמה בגין החלק היחסי במניות מאפ"י שנרכשו בשלב הראשון נעשה באמצעות כ    

מיליון ש"ח שהועמדו למשקיעים ע"י מוסד בנקאי  50- ש"ח במזומן ובאמצעות הלוואות בנקאיות בסך של כ
  לטובת רכישת מניות מאפ"י הנמכרות אשר לטובתו שועבדו מניות מאפ"י שנרכשו בשלב הראשון.

מאפ"י הנמכרות כנגד  (להלן "מועד ההשלמה") השלימו המשקיעים את רכישת יתרת מניות  2012במרץ  29ביום 
. יצוין כי חלקם של בעלי השליטה, בסך )כולל ריבית והצמדה(מיליון ש"ח  22-תשלום יתרת התמורה בסך של כ

מיליון ש"ח, שולם באמצעות החברה ולפיכך החברה זכאית לחלקם של בעלי השליטה מתוך מניות  17-של כ
  מאפ"י שנרכשו בשלב השני.

(לאחר קבלת האישורים במוסדות החברה ולאחר אישור עסקה את המה החברה השלי 2012ביוני  28ביום     
מכרו לחברה את החזקותיהם במניות מאפ"י והעבירו בעלי השליטה במסגרתה האסיפה הכללית של החברה) 

מהחזקותיה של אפריקה ישראל השקעות  37.73%" את זכויותיהם מכוח מערך הסכמים לרכישת AS ISלחברה "
מיליון ש"ח, והחברה נכנסה  384 -) של כ100%לפי שווי חברה לאפריקה מלונות ( כאמור לעיל, בע"מ במאפ"י,

  .בנעלי קבוצת הרוכשים לעניין מערך ההסכמים, על כל הזכויות והחובות הנובעות מהם

מחצית מיתרת הלוואת הבעלים הבלתי יודגש כי התחייבות זו כוללת בין השאר, נטילת התחייבות לרכישת 
הקובע להשלמת עסקת מאפ"י, מועד החודשים מ 36י, בתוך "אפריקה השקעות למאפת שהעמידה מסולק

ליום ועומדת נכון  מיליון ש"ח 36 - כהמכר על (יתרת הלוואת הבעלים עמדה למועד חתימת הסכם  כהגדרתו להלן
 מיליון ש"ח). 25.7-כסך של  על 2012בדצמבר  31

לכל נכס או תקבול אשר יגיעו לקבוצת הרוכשים מכל סיבה שהיא בגין החל ממועד ההשלמה, תהא החברה זכאית 
  ("המועד הקובע לעסקת מאפ"י"); 2010בדצמבר  30המניות הנרכשות ומערך ההסכמים, שעילתם החל מיום 

החל ממועד ההשלמה, תשא החברה בכל ההתחייבויות הנובעות ממניות מאפ"י הנרכשות ומערך ההסכמים, 
  הקובע לעסקת מאפ"י, אם וככל שיחולו. שעילתן החל מהמועד
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
    במאפ"י במועד ההשלמהרישום הלוואות בעלים והרכב חשבון ההשקעה   .3  

  להלן פרטים אודות הלוואות הבעלים החדשות:

  הלוואות בעלים המירות להון (אג"ח להמרה)  א.  
 מיליון ש"ח מסכום הלוואות הבעלים החדשות (להלן: "הלוואת בעלים המירה"), לא תשא 43הלוואה בסך של     

ריבית ולא תהא צמודה למדד, והיא תפרע על פי דרישת החברה ו/או בעלי השליטה בדרך של המרתה למניות של 
  החברה, כמפורט להלן:

  :לחברה PUTאופציה 

ש"ח, תעמוד לפרעון ביוזמת החברה, אחת לשנה, החל מתום שנה  43,000,000הלוואת הבעלים ההמירה, בסך של 
לשנה (דהיינו: חמישית כל שנה), כנגד המרת חלק מהלוואת הבעלים ההמירה  20%ממועד ההשלמה, בשיעור של 

ש"ח הלוואה, לא צמוד, כפוף  1ש"ח לכל  1.10למניות החברה, ללא תמורה נוספת, וזאת בשער המרה של 
  להתאמות.

הלוואת על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להודיע לבעלי השליטה חודש וחצי לפני ביצוע פרעון כלשהו של 
הבעלים ההמירה להון, על רצונה לפרוע את סכום הפרעון הרלבנטי בכסף (ולא בהון), במועד הפרעון הרלבנטי 
(להלן: "פרעון במזומן"). פרעון במזומן יהיה טעון אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון (ללא השתתפות בעלי 

השליטה יתחייבו להמנע בהצבעה באסיפה השליטה או מי מטעמם) והאסיפה הכללית (כאשר לעניין זה בעלי 
באופן שקולם לא ימנה במניין קולות המצביעים באסיפה). ועדת הביקורת והדירקטוריון יתכנסו אחת לשנה, 
כחודש וחצי לפני כל מועד פרעון רלבנטי, לשם דיון וקבלת החלטה בדבר פרעון במזומן של אותו פרעון רלבנטי, 

ההמירה למניות החברה. אסיפה כללית תזומן בתוך שבועיים ממועד קבלת חלף המרת חלק מהלוואת הבעלים 
בועים לכך החלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור ותכונס עד למועד הפרעון הרלבנטי בתוך המועדים הק

  בחוק החברות ותקנותיו.

  :לבעלי השליטה CALLאופציה     

בנוסף, בעלי השליטה יהיו רשאים לפרוע את הלוואת הבעלים ההמירה (כולה או חלקה) בפרעון מוקדם, מעת 
לעת, החל ממועד ההשלמה למעט בתקופת חלון (כהגדרתה בהסכם), כנגד המרת הלוואת הבעלים ההמירה 

ש"ח הלוואה, לא  1 ש"ח לכל 1.20למניות החברה (כולן או חלקן), ללא תמורה נוספת, וזאת בשער המרה של 
  צמוד, כפוף להתאמות.

במקרה שבו זימנה החברה אסיפה כללית שעל סדר יומה פרעון במזומן, בעלי השליטה יהיו מנועים מלהודיע 
לחברה על פרעון מוקדם של ההלוואה הנ"ל (כולה או חלקה) במהלך תקופה שתחל במועד ששבו קיבלה ועדת 

ד חלוף המועד שבו הודיעה החברה על תוצאות האסיפה הכללית לצורך הביקורת החלטה בדבר פרעון במזומן וע
אישור הפרעון המוקדם או חלוף המועד שבו החליט הדירקטוריון על ביטול ההחלטה על הפרעון במזומן (לעיל: 

  "תקופת החלון").

של  PUT-ה מובהר בזאת כי במקרה שבו המרת הלוואת הבעלים המירה למניות (בין אם על ידי מימוש אופציית
של בעלי השליטה) תגרום לבעלי השליטה (או למי מהם) להחזיק (לרבות ביחד עם  CALL-החברה או אופציית ה
הקבועה בחוק החברות), אזי תוקצינה לבעלי  90%-(דהיינו, באופן שיפר את מגבלת ה 90%-אחרים) בלמעלה מ

מות של מניות שאותה היו זכאים בעלי השליטה השליטה (לפי העניין), אופציות בתוספת מימוש אפס, בגין אותה כ
לחוק החברות. בעלי השליטה יהיו  336הקבועה בסעיף  90%- לקבל במועד הפרעון ולא קיבלו לאור מגבלת ה

הקבועה  90%- רשאים לממש את האופציות בתוספת מימוש אפס בכל עת וללא מגבלת זמן, בכפוף למגבלת ה
נה לבורסה בבקשה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש בחוק החברות. במקרה כאמור, החברה תפ

  כתבי האופציה האמורים.

  הלוואת הבעלים ההמירה אינה סחירה ואינה ניתנת להעברה.
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) בתחום המלונאות והנופשרכישת פעילות   ד.
  (המשך)  רישום הלוואות בעלים והרכב חשבון ההשקעה במאפ"י במועד ההשלמה  .3  

  להלן פרטים אודות הלוואות הבעלים החדשות (המשך)

  (המשך) הלוואות בעלים המירות להון (אג"ח להמרה)  א.  
אלפי ש"ח  13,500 -כבך השווי ההוגן של הלוואות הבעלים ההמירות להון הוערנכון למועד השלמת העסקה,     

בהתאם להערכת שווי חיצונית בלתי תלויה והן נכללו במסגרת ההון העצמי של החברה. ההפרש בין ערכן הנקוב 
של ההלוואות לבין שווין ההוגן כפי שהוערך, מהווה הטבה מבעלי השליטה ונזקף בהתאם לכך להון העצמי של 

  החברה.
      

  הלוואות בעלים לא המירות ב. 

מיליון ש"ח (דהיינו, הלוואה בסכום שיחושב במועד ההשלמה,  46 - יתרת הלוואות הבעלים החדשות בסך של כ
השווה לסכום הלוואות הבעלים החדשות בניכוי סכום הלוואות הבעלים ההמירות) (להלן: "הלוואות בעלים לא 

וצמודות למדד המחירים לצרכן הידוע במועד ההשלמה, והן  6%נושאות ריבית בשיעור שנתי של המירות"), 
תפרענה על ידי החברה (קרן, ריבית והפרשי הצמדה) בתום חמש שנים ממועד ההשלמה (הלוואת בלון). נוסף על 

  האמור לעיל, הלוואות הבעלים הלא המירות ניתנות לפרעון מוקדם, במקרים מסוימים.

מהון  5%- מיליון ש"ח בגין שווי אופציות המהוות כ 3.2- מסכום הלוואות הבעלים הלא המירות נוכה סך של כ
. שווי האופציות נקבע למנכ"ל החברה ולמשרד עוה"ד גרנות ושות'שהוענקו המניות המונפק והנפרע של נץ מלונות 

  ה' להלן.4וספים ראה סעיף בהתאם למחיר המניה של נץ מלונות למועד הקצאת האופציות, לפרטים נ

שווי הלוואות הבעלים הלא המירות, בניכוי האופציות למנכ"ל ויועציה של החברה כאמור לעיל, הוערך בהתאם 
ההפרש בין ערכן הנקוב של מיליון ש"ח.  36.5 -להערכת שווי חיצונית בלתי תלויה, למועד השלמת העסקה לכ

  בה מבעלי השליטה ונזקף בהתאם לכך להון העצמי של החברה.ההלוואות לבין השווי כפי שהוערך, מהווה הט

הרכב חשבון ההשקעה במאפ"י כפי שנכלל בדוחותיה הכספיים של החברה במועד השלמת העסקה על בסיס להלן   
  ) שביצעה החברה ובניכוי הפרשה לירידת ערך:PPAהקצאת עלות הרכישה (

    ליום    

    יוניב 30    

    2012    

   מבוקר)בלתי (  

      

    אלפי ש"ח  

      

    211,144   שווי הוגן של נכסים מזוהים, נטו (*)

    )22,616(  בניכוי הפרשה לירידת ערך 

  188,528    

  כולל בגין זכויות שאינן מקנות שליטה.  (*)              
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
  במאפ"י %50נץ מלונות כנגד העברת בהסכם לרכישת השליטה   .4  
חברה ציבורית הנסחרת בבורסה  ,התקשרו החברה, מצד אחד, עמליה ל.ב. החזקות בע"מ 2012במרץ  8ביום     

"), מצד שני ובעלי נץ מלונות(להלן: " אשר לימים שינתה את שמה לנץ מלונות בע"מלניירות ערך בתל אביב 
(להלן יחד: "המוכרים"), מצד שלישי, בהסכם מותנה ("ההסכם"), במסגרתו תרכוש  בנץ מלונותהשליטה לשעבר 

ש הנוסף") (הרוכש הנוסף והחברה יקראו יחד: "המשקיעים") את החברה יחד עם רוק גלן אחזקות בע"מ ("הרוכ
השליטה בנץ מלונות בדרך של הקצאה פרטית חריגה של מניות וכתבי אופציה של נץ מלונות שיהוו, מיד לאחר 

מהון  95%- מהון המניות המונפק והנפרע של נץ מלונות ("הון נץ מלונות") ומזכויות ההצבעה בה ו 90%הקצאתם, 
נות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא, וזאת כנגד העברת החזקותיהם של המשקיעים באפריקה מלונות נץ מלו

וכן העברת ההלוואות הבנקאיות אשר נטלו המשקיעים לצורך רכישת מניות אפריקה מלונות ("פעילות מאפ"י 
ן המניות המונפק מהו 50%המועברת"), לנץ מלונות, באופן שלאחר השלמת העסקה הנ"ל תחזיק נץ מלונות 

  והנפרע של מאפ"י (להלן: "עסקת המלונות").

יצוין כי הצדדים להסכם הסכימו להתאים את מתווה העסקה המפורט להלן, כך שכנגד העברת חלקה היחסי של 
  החברה במניות מאפ"י שנרכשו בשלב השני לנץ מלונות, תירשם במועד ההשלמה הלוואת בעלים לזכות החברה. 

  

 בעסקהין כי השלמת העסקה להעברת מניות מאפ"י לחברה על ידי בעלי השליטה לא הייתה תלויה בהקשר זה יצו
(וככל שהעסקה לא הייתה מאושרת במוסדות נץ מלונות וכן מאושרת  הבת נץ מלונות לרכישת השליטה בחברה

זאת  םע, ללא החלק הקשור בנץ מלונות) במוסדות החברה, הייתה מתבצעת רכישת זכויות בעלי השליטה במאפ"י
העסקה לרכישת השליטה בחברת נץ מלונות לא יכלה להתממש ללא השלמת העסקה להעברת מניות מאפ"י 

  לחברה.   

, השלימה החברה את עסקת המלונות, במסגרתה רכשו החברה והרוכש הנוסף את השליטה 2012ביוני  28ביום 
ותיהם במאפ"י והעברת ההלוואות הבנקאיות אשר נטלו לצורך רכישת בנץ מלונות, וזאת כנגד העברת החזק

מיליון  12-כ -מיליון ש"ח, חלק הרוכש הנוסף  38- כ - מיליון ש"ח (חלק החברה  50- מניות מאפ"י הנ"ל בסך של כ
מהון  50% נץ מלונותת מחזיקה וש"ח) (להלן: "ההלוואות הבנקאיות"), באופן שלאחר השלמת עסקת המלונ

נץ נרשמה בהמונפק והנפרע של מאפ"י ונכנסה כצד להלוואות הבנקאיות. כמו כן, במועד ההשלמה,  המניות
  .  מיליון ש"ח 17.3בסך של מהחברה מלונות הלוואת בעלים 

יצוין כי מניות מאפ"י שנרכשו כאמור על ידי נץ מלונות משועבדות לטובת מוסד בנקאי להבטחת ההלוואות 
  כלפי המוסד הבנקאי. נץ מלונותחייבויות הבנקאיות. החברה ערבה להת
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
  (המשך) במאפ"י %50נץ מלונות כנגד העברת בהסכם לרכישת השליטה   .4  
  :להלן יובאו עיקרי עסקת נץ מלונות    

מניות של נץ  100המוכרים רכשו החברה והרוכש הנוסף ("המשקיעים") מ, ת עסקת נץ מלונותהשלמ במועד  .א
אשר ואת הלוואות הבעלים שהעמידו, , ")המניות הנמכרות(להלן: " וחופשיות נקיות כשהן, AS IS, מלונות

 מיליון ש"ח במזומן בחלוקה כדלקמן: 1.5סך של  כנגד, הוסבו למשקיעים

 למועד ההשלמה שהוסבה למשקיעים.הלוואות הבעלים ליתרת השווה מיליון ש"ח  0.7 -של כסך  .1

 .למוכרים במועד ההשלמה, בגין המניות הנמכרות מהשולמיליון ש"ח  0.8 - בסך של כהיתרה  .2

 לנץ מלונות המועברתהעברת פעילות מאפ"י  כנגד והרוכש הנוסף)חברה ה( למשקיעיםפרטית  הקצאהב.  

, לחברההעברת זכויותיהם של בעלי השליטה במאפ"י על פי מערך ההסכמים,  לאחרההשלמה,  במועד .1
באופן  מאפ"י המועברת פעילותאת לנץ מלונות עבירו הוהרוכש הנוסף) החברה כמפורט לעיל, המשקיעים (

מהון המניות המונפק והנפרע של  50%שלאחר העברת פעילות מאפ"י המועברת, נץ מלונות מחזיקה 
  .מהחברה כמפורט להלןהלוואת בעלים נטלה ומאפ"י, נכנסה כצד להלוואות הבנקאיות 

ראטה - מניות, פרו 72,000,000במועד ההשלמה, הקצתה נץ מלונות למשקיעים (החברה והרוכש הנוסף)  .2
מהון נץ מלונות ומזכויות ההצבעה בה. כמו  90%זקותיהם במניות מאפ"י במועד ההשלמה, המהוות להח

כן, הקצתה נץ מלונות למשקיעים ולניצעים נוספים (צבי איציק, מנכ"ל החברה אשר מונה למנכ"ל נץ 
 90% כתבי אופציה, באופן שמשקף למשקיעים 80,000,000מלונות ולשותפי משרד עוה"ד גרנות ושות') 

 2.5%לרוכש הנוסף), ומשקף  22.09%לחברה,  67.91%מהון נץ מלונות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא (
מהון נץ מלונות ומזכויות ההצבעה בה לשותפי  2.5%- מהון נץ מלונות ומזכויות ההצבעה בה לצבי איציק ו

 משרד עוה"ד גרנות ושות'.

, ללא תוספת מימוש, בכל יום מסחר (בכפוף נץ מלונותל כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות ש .3
שנים  5ועד ממועד הקצאתם מתום שנה החל שנים,  4במהלך תקופה של לתקנות והנחיות הבורסה), 

 .ממועד הקצאתם. כתבי האופציה יותאמו להנפקת זכויות, לחלוקת מניות הטבה ולאיחוד ופיצול הון

 בגיןסיבה שהיא  מכל למשקיעיםלכל נכס או תקבול אשר יגיעו  זכאיתנץ מלונות , ההשלמהממועד  החל .4
הקובע  המועד( 2010בדצמבר  30מערך ההסכמים, שעילתם החל מיום  ובגין המועברת"י מאפ פעילות

 "י).מאפלעסקת 

 וממערך"י המועברת מאפ תההתחייבויות הנובעות מפעילו בכלנושאת נץ מלונות , ההשלמהממועד  החל .5
 "י, אם וככל שיחולו.מאפהחל מהמועד הקובע לעסקת  ןשעילתההסכמים, 

בנעלי המשקיעים לעניין ההלוואות הבנקאיות שנטלו  נץ מלונות נכנסהלגרוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי .6
בעלויות נטילת  ונושאת, , לפני ריבית והצמדה)מיליון ש"ח 50-"י (כבמאפלצורך רכישת החזקותיהם 

 יצוין כי החברה ערבה להלוואה זו. "י.מאפההלוואות הבנקאיות החל מהמועד הקובע לעסקת 

שהועברה בהמשך לנץ מלונות, כוללת בין השאר,  מאפ"ייודגש כי ההתחייבות אותה נטלה החברה במסגרת עסקת 
י, "אפריקה השקעות למאפמחצית מיתרת הלוואת הבעלים הבלתי מסולקת שהעמידה נטילת התחייבות לרכישת 

(יתרת הלוואת הבעלים עמדה למועד חתימת הסכם הקובע להשלמת עסקת מאפ"י מועד החודשים מ 36בתוך 
  מיליון ש"ח). 25.7-על כ 2012 בדצמבר 31 ליוםועומדת נכון  מיליון ש"ח 36 - כהמכר על 
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
  (המשך) במאפ"י %50נץ מלונות כנגד העברת בהסכם לרכישת השליטה   .4  
  העמדת הלוואת בעלים לנץ מלונות  ג.  
לעיל הצדדים להסכם נץ מלונות הסכימו להתאים את מתווה עסקת נץ מלונות, כך שכנגד העברת חלקה כאמור     

מהון המניות המונפק והנפרע של מאפ"י), תיכנס  4.19%- היחסי של החברה במניות מאפ"י שנרכשו בשלב השני (כ
-לנץ מלונות"), בגובה של כלתוקף הלוואת בעלים אשר תירשם בספרי נץ מלונות לזכות החברה ("הלוואת בעלים 

וצמודה למדד המחירים לצרכן  6%מיליון ש"ח. הלוואת הבעלים לנץ מלונות, נושאת ריבית בשיעור שנתי של  17.3
הידוע במועד ההשלמה, ללא מועד פרעון סופי, והיא תפרע על ידי נץ מלונות (קרן, ריבית והפרשי הצמדה), מעת 

  ת הבאים:לעת, על פי דרישת החברה, מן המקורו

  פרעון מתקבולים

תפרע על פי דרישתה הראשונה של החברה, אשר תהיה  הלוואת הבעלים לנץ מלונות (קרן, ריבית והפרשי הצמדה)
רשאית (אך לא חייבת) לדרוש מנץ מלונות, החל מתום שנתיים ממועד ההשלמה בלבד, מעת לעת, לפרוע אותה 

) נץ מלונות 2) נץ מלונות גייסה הון; (1יום, במקרים הבאים: ( 60(כולה או חלקה), בהודעה מראש לנץ מלונות של 
  .) נץ מלונות קיבלה תמורה בגין מימוש מניות מאפ"י3(מזומן ממאפ"י; קיבלה דיבידנד ב

מובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש פרעון מוקדם של הלוואת הבעלים לנץ מלונות עד גובה הסכומים כאמור 
  שהתקבלו בנץ מלונות בפועל.

  פרעון במקרה של הנפקת זכויות

עלי המניות של נץ מלונות, החברה תהיה רשאית להשתמש בנוסף, במקרה של גיוס בדרך של הנפקת זכויות לב
בהלוואת הבעלים לנץ מלונות לצורך ניצול זכויות (בכפוף לאישורים על פי דין שיידרשו באותו מועד ו/או הנחיות 

  של רשויות רגולטוריות שיידרשו באותו מועד).

במקרים המפורטים לעיל ולא ממקורות מובהר בזאת כי הלוואת הבעלים לנץ מלונות תפרע אך ורק מן המקורות ו
  אחרים (אלא אם יקבע אחרת על פי כל דין).

      
 תמיכה בהתחייבויות שתועברנה לנץ מלונות במסגרת עסקת נץ מלונות  ד.  

החברה תתמוך בהתחייבויות נץ מלונות שתועברנה לה במסגרת עסקת נץ מלונות, ככל שיידרש, לרבות בתחזוקה 
השוטפת של נץ מלונות כחברה ציבורית, באופן שיהיה ביכולת נץ מלונות לפרוע את הלוואת הבעלים לנץ מלונות, 

  מערך ההסכמים, בהגיע מועד פרעונן.את ההלוואות הבנקאיות ויתר ההתחייבויות שנץ מלונות נוטלת במסגרת 

ראה באור  2012באוגוסט  12לעניין אישור דירקטוריון החברה להעמדת מסגרת אשראי לנץ מלונות ביום 
  .(יא)1א'23
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
      
  (המשך) במאפ"י %50נץ מלונות כנגד העברת בהסכם לרכישת השליטה   .4  
מהון המניות המונפק והנפרע של נץ מלונות למנכ"ל החברה ולמשרד עוה"ד גרנות  %5קצאה פרטית של הה.     

  ושות'
למר צבי איציק, מנכ"ל החברה ולמשרד עוה"ד גרנות  הקצתהבמסגרת עסקת נץ מלונות, נץ מלונות כאמור לעיל,     

-סה"כ כ מהוויםושות' ("משרד גרנות"), המעניק לחברה שירותים משפטיים, כתבי אופציה של נץ מלונות, אשר 
). מר צבי איציק ומשרד לכל אחד מהם 2.5%מהון המניות המונפק והנפרע של נץ מלונות בהנחת דילול מלא ( 5%

  גרנות יחשבו כמחזיקים יחד עם החברה והרוכש הנוסף במניות נץ מלונות, כל עוד הם יהיו בעלי עניין בחברה.

 - השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו למר צבי איציק ולמשרד  גרנות הוערך נכון למועד ההשלמה בסך של כ
  ץ מלונות מייד לאחר השלמת העסקה).  מיליון ש"ח (בהתאם למחיר המניה של נ 3.2

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום שנה ממועד הקצאתם. צבי איציק ומשרד גרנות הודיעו לחברה כי 
הם יהיו זכאים לכתבי האופציה שהוענקו להם באופן מדורג על פני שנה ממועד הקצאתם, כך שאם יפסיקו לתת 

  שנותרה עד תום השנה.   שירותים לחברה במשך תקופה זו יפקעו כתבי האופציה באופן יחסי לתקופה

עם זאת, ככל שתבוצע עסקה הונית מהותית ביחס לאחזקה במאפ"י, שלענין זה עסקה הונית מהותית הוגדרה 
ממניות החברה בנץ מלונות תבוטל הודעה זו והם יהיו זכאים ליתרת כתבי האופציה בגין  20%כמכירה של מעל 

ל מקרה ההודעה לא תפקע לפני תום שלושה חודשים ממועד התקופה שטרם חלפה, ככל שתהיה כזו.  יצוין כי בכ
  הקצאת האופציות, גם אם במהלך תקופה זו תבוצע עסקה הונית מהותית כאמור. 

  מליון ש"ח. 1.6-בהתאם בתקופת הדוח נזקף להון העצמי סך של כ
      

  התחייבות הקבוצה כלפי בנק לאומי אשר העמיד מימון למאפ"י  .5  

כתנאי לקבלת הסכמת בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") המעמיד מימון למאפ"י ולחברות בנות של מאפ"י     
, דרש הבנק לתקן את התנאים הפיננסיים ולנץ מלונות ("הקבוצה"), להעברת מניות מאפ"י המועברות לחברה

  כדלקמן: "התיקון"),- הקיימים להם התחייבה הקבוצה כלפי הבנק (להלן: "כתב ההתחייבות" ו

מיליון ש"ח על חשבון ההלוואות אשר הועמדו לה  15מאפ"י התחייבה לפרוע לבנק בפרעון מוקדם סכום של   א.    
מיליון ש"ח יפרע עד לא  5על ידי הבנק בהתאם לכתב ההתחייבות, וזאת על פי החלוקה דלהלן: סכום של 

 31.12.2012ש"ח יפרע עד לא יאוחר מיום  מיליון 5; סכום של (סכום זה נפרע לבנק) 30.9.2012יאוחר מיום 
  .. לסכומים הנ"ל תצטרף עמלת פרעון מוקדם31.3.2013מיליון ש"ח יפרע עד לא יאוחר מיום  5סכום של ו

זכויות ההצבעה בכל אחת מהחברות בלא יהיה כל שינוי בשיעור האחזקות של בעלי המניות בהון המניות ו ב.    
  .בחברות, בין במישרין ובין בעקיפיןו/או בכל אחד מבעלי המניות 

לא ייחתם על ידי חברות הקבוצה או מי מהן (על פי החלטת הבנק)  2012ביולי  15אם עד לא יאוחר מיום  ג.    
לטובת הבנק כתב התחייבות הכולל, בין היתר, אמות מידה פיננסיות, בנוסח ובתנאים אשר יהיו לשביעות 

ל לא ייחתם על ידי החברות ו/או מי מהן (על פי החלטת הבנק), בעלי רצון הבנק, ו/או אם עד לתאריך הנ"
מניותיהן ובעלי השליטה בהן לטובת הבנק כתב התחייבות הכולל, בין היתר, התחייבות לאי חלוקת דיבידנד 
ואי פרעון הלוואת בעלים, בנוסח ובתנאים אשר יהיו לשביעות רצון הבנק, יהווה זה אירוע מזכה המקנה 

  ת להעמיד את חובות והתחייבויות הקבוצה כלפיו, כולם או חלקם, לפרעון מיידי. לבנק זכו
  

(לאחר הארכה). נכון למועד אישור על  31.1.2013מאפ"י התחייבה להסדיר ולחתום על מסמך זה עד ליום 
  הדוחות הכספיים מאפ"י והבנק במגעים להסכמה וחתימה על מסמך זה.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויותהתקשרויות,  - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) רכישת פעילות בתחום המלונאות והנופש  ד.
      

  (המשך) התחייבות הקבוצה כלפי בנק לאומי אשר העמיד מימון למאפ"י  .5  

היות שהתיקון הנזכר לעיל כולל התחייבות לפרעון מוקדם של אשראי של הקבוצה, התחייבה נץ מלונות כלפי     
מהון מניות מאפ"י וכלפי מאפ"י, להעמיד  50%אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות"), המחזיקה 

פ"י, בשיעור הסכום החסר הלוואות בעלים, בתנאים זהים להלוואות הבעלים שהעמידה אפריקה השקעות למא
  לקיום התחייבויות הקבוצה לפרעון מוקדם על פי התיקון.

העמדת הלוואות בעלים כזו תיחשב כקיום חלק מהתחייבותה של נץ מלונות כלפי אפריקה השקעות, לרכוש 
 31שיתרתה ליום מחצית מיתרת הלוואת הבעלים הבלתי מסולקת של אפריקה השקעות אותה נתנה למאפ"י 

  .מיליון ש"ח 25.7 - , מסתכמת לסך של כ2012 בדצמבר

אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של נץ מלונות, העמדת ערבות  2012ביולי  12בהמשך לאמור לעיל, ביום     
אישית על ידי מר שלמה אליה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כלפי אפריקה השקעות וכלפי מאפ"י לקיום מלוא 

ץ מלונות להעמדת הלוואות בעלים למאפ"י בתנאים זהים להלוואות הבעלים שהעמידה אפריקה ההתחייבות של נ
השקעות למאפ"י, וזאת על פי דרישתם הראשונה של אפריקה השקעות או מאפ"י, והכל בהתאם לכתב 

  .2012ביוני  28ההתחייבות כלפי אפריקה השקעות ומאפ"י מיום 
      
צורך רכישת מניות מאפ"י ואשר הועברו ל השליטה בעליאשר נטלו  מבנקים בהלוואותפיננסיות מידה אמות לענין  .6  

  .2ה'15 באור ראה, לנץ מלונות
      
כי בהתאם לבדיקה שנערכה בסמוך לאחר סוף הרבעון  מלונות לנץהודיעה הבורסה  2012בינואר,  25ביום   .7  

אינה עומדת בכללי השימור וזאת מאחר ששווי החזקות  מלונות נץ, עולה כי 2011שהסתיים בחודש דצמבר 
 5מיליון ש"ח, שווי הנמוך מהמינימום הקבוע בתקנון הבורסה בסך של  2.6 - הינו כ מלונות נץהציבור במניות 

מיליון ש"ח.  2-בארבעת הדוחות הכספיים האחרונים שלה נמוך מ מלונות נץמיליון ש"ח, וכן שההון העצמי של 
, לשם נקיטת צעדים על מנת 2012, יוניב 30אורכה עד ליום  מלונות לנץתקנון הבורסה ניתנה  בהתאם להנחיות

  שהחברה תעמוד בכללים שנקבעו.
מלונות אינה עומדת גם בדרישה לשיעור מזערי  נץ, 2012 יוניב 30כמו כן, הודיעה הבורסה כי על פי הנתונים ליום 
מלונות לרשימת השימור אזי,  נץת הבורסה, במקרה של כניסת של החזקות הציבור (עילה נוספת). על פי הודע

מלונות לעמוד בנוסף לדרישות שווי החזקות ציבור מזערי והון עצמי  נץלצורך יציאה מרשימת השימור, תידרש 
  מזערי גם בדרישה לשיעור החזקות הציבור כקבוע בתקנון הבורסה והנחיותיו.

לרשימת  מלונות נץהודיעה הבורסה על החלטת דירקטוריון הבורסה להעביר את מניות  2012ביולי  12ביום 
 .2012ביולי  16השימור, וזאת החל מיום 

מלונות אשר יועברו לרשימת השימור כאמור ואשר לא יתקיימו לגביהם  נץעל פי תקנון הבורסה, ניירות הערך של 
חודשים מהמועד בו הם חדלו להיסחר ברשימה הראשית,  24הראשית תוך התנאים לחידוש המסחר ברשימה 

, וזאת בלא שיתקיים דיון נוסף בדירקטוריון הבורסה בעניין 2014ביולי  17ימחקו מהרישום למסחר בבורסה ביום 
  המחיקה.

      
  .לעיליד' 2הטיפול החשבונאי בעסקת רכישת מאפ"י כמתואר לעיל, ראה באור  לעניין  .8  
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את 2012במרץ  26לעיל ביום  (ג)1א'23באור בהמשך לאמור ב  .ה

  ההתקשרויות הבאות:
של החברה, התקשרות החברה עם אשר צבי נכסים והחזקות בע"מ ("המלווה"),  בכפוף לאישור האסיפה הכללית  .1  

מיליון ש"ח לצורך רכישת מניות  10מבעלי השליטה בחברה, בהסכם הלוואה לפיו תלווה המלווה לחברה 
  מנדלסון.

אישרה האסיפה הכללית של החברה את העסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין  2012במאי  14ביום 
  .2001 - ברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א ח

  להלן פרטים נוספים אודות הסכם ההלוואה:
 ("הריבית"), עד לפרעון המלא של ההלוואה. 4%החברה תשלם לאשר צבי ריבית שנתית בשיעור של  - 
על ידי החברה ממנדלסון בקשר עם החזקת החברה  שתתקבלנההריבית תשולם אך ורק מתוך ההכנסות  - 

 במניות מנדלסון.
 .ההלוואה והריבית תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן - 
החברה תפרע את ההלוואה וכן תשלם הפרשי הצמדה אך ורק מתוך הכנסות שתקבל כתוצאה ממכירת  - 

 מניות מנדלסון, ככל ותתקיים מכירה כזו ("תקבולים ממכירה").
אחר פרעון מלוא ההלוואה על ידי החברה יישאר סכום כלשהו שמקורו בתקבולים שקיבלה במידה ול - 

החברה בגין החזקת מניות מנדלסון ו/או כתוצאה ממימושן, הרי שיחולק סכום תקבולים אלו בין החברה 
 לאשר צבי. 90% -לחברה ו 10%לאשר צבי ביחס של 

תשלומי ריבית צפויים בשנים הקרובות כתוצאה מתקבולים לאור התנאים שתוארו לעיל, ההלוואה הנ"ל (בניכוי 
ממנדלסון אשר אינם בשליטת החברה) סווגה בדוחות הכספיים של החברה בהון העצמי, בסעיף הלוואות מזכויות 

  שאינן מקנות שליטה.
  להלן. (יב)1א'23לעניין הגדלת סכום ההלוואה ראה באור 

  אגרת חוב אשר עיקריה כמפורט להלן ("אגרת החוב"):התקשרות החברה עם צד ג' ("המלווה") ב  .2  
מיליון ש"ח, אשר תשמש את החברה לביצוע השקעות וביניהן רכישת  16המלווה מעמידה לחברה הלוואה בסך של 

שנים שתחילתה  3לשנה. תקופת ההלוואה הינה במשך  6.5%מניות מנדלסון. ההלוואה תישא ריבית בשיעור של 
ההלוואה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל ממועד הענקתה ועד לתום תקופת  .2012במרץ,  30ביום 

ההלוואה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד ההשלמה. ההלוואה תישא את הריבית אשר תשולם 
כל שנה ממועד העמדת ההלוואה, בתוספת מע"מ כדין, אם יחול. ההלוואה והפרשי ההצמדה למדד בגינה ייפרעו 
על ידי הלווה בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.  מבלי לגרוע מזכויות המלווה כמפורט באגרת החוב, כל 

מיליון ש"ח, ישולמו על ידי החברה למלווה, בצירוף ריבית בשיעור  1ההוצאות בקשר עם איגרת החוב, עד לסך של 
  ן המלא בפועל.המרבי מתאריך היווצרותן או מתאריך דרישתן, לפי העניין, ועד לסילוק

התקשרות החברה בהסכם להקמת שותפות (להלן: "השותפות") עם רונקו קפיטל פרטנרס בע"מ ("רונקו") לצורך   .3  
  רכישת מניות מנדלסון ומימוש השליטה במנדלסון ("הסכם השותפות") שלהלן עיקריו:

 ותיה הינן:שמטר ("השותפים") מתקשרים בקשר של שותפות החברה ורונקו  - מטרת השותפות  
 .ניהול ההשקעה עבור המשקיעים 
  ממניות מנדלסון עבור החברה בהתאם לאמור להלן. 10.6%רכישת 
  באמצעות השותפות ממניות מנדלסון עבור רונקו בהתאם לאמור להלן ("מניות רונקו"). 10.2%רכישת 

  :שותףכל חלקו של 
  אחוז). ארבעים ותשעה( 49%יהיה בשותפות  רונקוחלקה של  
 אחוז).ואחד (חמישים  51%יהיה בשותפות  החברהשל  חלקה 

עוד נקבע בהסכם כי מניות רונקו יופקדו בידי נאמן אשר יפעל על פי הוראות כתבי נאמנות שיכלול בין היתר את 
רק עם החזר ההשקעה למשקיעים ולנץ בסך  הנקודות הבאות, מניות רונקו ישוחררו מהנאמנות ויועברו לרונקו

שנלקחו לצורך מימון מליון ש"ח בתוספת העמדת מקורות לטובת החזר הלוואות ממוסד פיננסי  61נומינלי של 
  כולל ריבית.העסקה 
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את 2012במרץ  26לעיל ביום  (ג)1א'23באור בהמשך לאמור ב  .ה

  (המשך) ההתקשרויות הבאות:
  (המשך) ניהול השותפות  .3  

  
 על ידי רונקו.  2 -מתוכם ימונו על ידי החברה ו 3דירקטורים כאשר  5דירקטוריון השותפות יכלול 
הדירקטוריון יהיה השותפות וידווח לה באופן שוטף.  לדירקטוריוןאשר יהיה כפוף השותפות תנוהל ע"י מנהל 

 רשאי בכל עת למנות את המנהל, לסיים את כהונתו ולהחליפו באחר.
לשותפות שירותי ניהול כפי  תעניק רונקו השותפות תמנה את רונקו כמנהל הראשון של השותפות. בתפקידה זה 

  שיקבע על ידי הדירקטוריון  (להלן : "שירותי הניהול").
שירותי הניהול ינתנו ע"י רונקו במשך תקופה של שלוש שנים או עד למועד הנפקת מניות מנדלסון לציבור, לפי     

רשאים להפסיק את מתן שירותי   המוקדם ("תקופת הניהול"). על אף האמור לעיל יהיו השותפות ו/או רונקו
הניהול לשותפות על ידי רונקו ולסיים את כהונתה של רונקו כמנהל השותפות אף טרם תום תקופת הניהול, וזאת 

 יום מראש.  90בהודעה מוקדמת של 
 בתוספת ישולמו הניהול מיליון ש"ח לכל שנה. דמי 1במהלך תקופת הניהול תהיה זכאית רונקו לדמי ניהול בסך 

הפסקת שירותי הניהול לפני תום  של שנה. במקרה בכל רבעוניים תשלומים כנגד חשבונית מס, בארבעה מ"מע
דמי הניהול להם היתה זכאית עד למועד הפסקת  את לקבל זכאית רונקו תקופת הניהול כאמור לעיל, תהיה

 שירותי הניהול, באופן יחסי.
במקרה של הנפקת מניות מנדלסון לציבור, יחולק סכום זה מיליון ש"ח  4ככל שיתקבל בשותפות בונוס בסך של 

  באופן שווה בין החברה לבין רונקו.
  , ניתנה לרונקו הודעה מוקדמת על הפסקת תקופת הניהול, בהתאם להסכם האמור.2012בחודש יוני 

  
  מימון השותפות

  מיליון ש"ח. 35עד  החברה תזרים לשותפות מימון ראשוני לצורך ביצוע ההשקעה במנדלסון בסך כולל של
במסגרת ההסכם ניתנו לשותפים זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות למכירת מניות ופירוק מנגנון היפרדות 

)BMBY.(  
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את 2012במרץ  26לעיל ביום  (ג)1א'23באור בהמשך לאמור ב  .ה

  (המשך) ההתקשרויות הבאות:
והשותפות כאמור  .IMI Management Ltd") באמצעות RNKI Assets L.P. ")RNKIהתקשרות החברה עם   .4  

לרכוש את מניות מנדלסון ולממש את השליטה במנדלסון בהסכם השקעה משותפת שעניינו שיתוף פעולה  3בסעיף 
במימון ורכישת מניות מנדלסון וכן הסדרת שיתוף הפעולה באחזקה המשותפת במניות מנדלסון ("ההסכם") 

  שלהלן עיקריו:

 רכישת מניות מנדלסוןא. 
מיליון ש"ח וכן ילוו  65 - מהונה המונפק והנפרע של מנדלסון תמורת כ 52.4%הצדדים יפעלו לרכישת  .1

מיליון ש"ח ("הלוואת הבעלים"). חלוקת האחזקה במניות מנדלסון  15למנדלסון הלוואת בעלים בסך של 
י בין הצדדים . הלוואת הבעלים תחולק באופן יחסRNKI -ל 24% - לחברה ו 18.2%לשותפות,  10.2%תהיה 

 בהתאם להשקעתם ברכישת מניות מנדלסון.
השותפות תעניק שירותי ניהול למנדלסון ובכפוף למימון האמור להלן תהא זכאית לדמי ניהול כפי שיוסכם  .2

 ומנדלסון. RNKIבין השותפות, 
  מימון רכישת מניות מנדלסוןב. 

מיליון ש"ח בגין מניות מנדלסון.  35תשלם סך של  RNKI - מיליון ש"ח ו 26השותפות והחברה ישלמו סך של 
 הצדדים יפעלו במשותף להשיג מימון מצד שלישי. 

 ניהול מנדלסוןג. 
הצדדים הסכימו כי השותפות תהא אחראית באופן בלעדי לניהול מנדלסון, לרבות מינוי דירקטורים   .1

 לדירקטוריון מנדלסון ויישום אמצעי השליטה במנדלסון.
 בקשר עם ניהול מנדלסון. RNKI -זכאית לכל תשלום מ החברה לא תהא .2

הצדדים התחייבו לא למכור ו/או להעביר ו/או לשנות תנאי מימון ו/או לבצע כל דיס פוזיציה אחרת במניות 
מנדלסון שנרכשו על ידיהם ללא אישור מראש בכתב של הצד השלישי המממן. במסגרת ההסכם נקבעו התנאים 

 מניות מנדלסון, אשר בבעלות השותפות. 10.2% - ב לפיהם תותר דיס פוזיציה
במסגרת ההסכם ניתנו לשותפים זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות למכירת מניות, חובת הצטרפות ומנגנון 

  ).BMBYהיפרדות (
  

) ("הלווים")  לצורך רכישת  RNKI - בהסכם מימון עם מוסד פיננסי ביחד עם השותפות, רונקו ולענין התקשרות החברה   .ו
  .1ה'15ראה באור מניות מנדלסון 
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
מענק, תוכנית בונוסים ואופציות למנכ"ל החברה  ז.

המליצה וועדת התגמול ואישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תשלום מענק, תוכנית  2012בחודש אפריל, 
  בונוסים והקצאת אופציות (לא רשומות) למר צבי איציק מנכ"ל החברה שלהלן פרטיהם:

 מענק .1
גין פעולתו לקידום אלפי ש"ח, ב 260 - משכורות חודשיות, דהיינו כ 4מר איציק קיבל מענק חד פעמי בעלות של 

 .2011החברה בשנת 
 תוכנית בונוסים רב שנתית .2

מהרווח הנקי של החברה (אחרי מס), בכל שנה,  5% - מר איציק יהיה זכאי, כל שנה, לבונוס השווה ל  .א
 שנצבר כל עוד הינו משמש כמנכ"ל החברה (מיום תחילת כהונתו כמנכ"ל והן ביחס לעתיד).

יציק כבונוס יכלול גם רווחי שיערוך, אך הללו ישולמו בעיתוי הרווח הנקי ממנו יהיה זכאי מר א  .ב
 כמפורט בסעיף ד' להלן.

 מהגמול השנתי הכולל של מר איציק באותה שנה. 80%גובה הבונוס בכל שנה בכל מקרה לא יעלה על   .ג
הבונוס בגין רווחי שיערוך ייצבר על ידי החברה וישולם על ידה רק מתוך אירוע "מימוש". אירוע   .ד

וש" משמעו: מכירה של נכס ו/או מימון מחדש של נכס/ים ועל בסיס השווי לפיו ניתן המימון. "מימ
בקרות אירוע "מימוש", ישולם למר איציק הבונוס הצבור לזכותו עד אירוע המימוש, ועד תקרה של 

מהרווח הנקי של החברה בגין אותו מימוש ותקרת בונוס של מר איציק כאמור לעיל, לפי הנמוך  50%
 מביניהם. 

לא ישולם למר איציק בונוס בגין כל חלק מהרווח הנקי של החברה בקשר אליו כבר קיבל מר איציק   .ה
 בונוס.

יובהר כי תוכנית הבונוסים האמורה בסעיף זה כפופה לבחינתה של ועדת הביקורת של החברה אחת   .ו
 לשנה.

  אלפי ש"ח. 436 - סך של כל בשנת הדוח הסתכם הבונוס למנכ"ל
 אופציותהקצאת  .3  

  מניות רגילות של החברה. 2,307,953 -אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל 2,307,953הקצאה של 
שנים ממועד אישור רישום למסחר של הבורסה לניירות  4האופציות תהיינה ניתנות למימוש למשך עד   .א

 ערך בתל אביב בע"מ של המניות הנובעות ממימוש האופציות.
 אג'. 60מחיר המימוש של כל אופציה יהיה   .ב
 האופציות תהיינה ניתנות למימוש במלואן או לשיעורין.  .ג
במשך תקופת האופציות יותאם מספר מניות המימוש בגין אופציות שלא מומשו ומחיר המימוש   .ד

 במקרים של חלוקת הון או של איחוד הון.
המניות הנובעות ממימוש האופציות שטרם במקרה של מיזוג של החברה עם או לתוך חברה אחרת, כל   .ה

מומשו תוחלפנה או תומרנה לאופציות לניירות ערך של החברה הבאה במקום החברה ויבוצעו 
ההתאמות המתאימות במחיר המימוש אשר ישקפו אירוע כאמור, הכל כפי שיקבע דירקטוריון 

 החברה הבאה במקום החברה, אשר החלטתו תהיה סופית.
כל מקרה אחר, לרבות בגין חלוקת דיבידנד במזומן, מניות הטבה, למעט במקרים לא תבוצע התאמה ב  .ו

 ה'. -האמורים בסעיפים ד' ו
אלפי ש"ח, שהוערכו  267 - אופציות הנ"ל בסך של כהבתקופת הדוח רשמה החברה הוצאה בגין   .ז

 3.49% - ו 50.6%בהתאם למודל בלאק & שולץ (סטיית התקן והריבית ששישמו בסיס להערכה הינם 
  בהתאמה).
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) מענק, תוכנית בונוסים ואופציות למנכ"ל החברה   .ז

תעשה  למכ"ל החברהאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההקצאה הפרטית  2012באוקטובר  11ביום   
לפקודת מס הכנסה  102מתוקף תוכנית להקצאת כתבי אופציה באמצעות נאמן שאימצה החברה, כמשמעותה בסעיף 

  , במסלול רווח הון (להלן: "תכנית האופציות").1961- (נוסח חדש), התשכ"א
    
  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו מתן פטור ושיפוי לחשבת החברה. 2012באפריל,  22ביום   ח.
    
החברה אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של  מופרס 2012 במאי, 24ביום   ט.

 - "הנאמנים" ו ,ביחד (להלן החברה(סדרה ב') של חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב  -  ומשמרת
 החברה(סדרה ב') של  - סדרה א') וב (מחזיקי אגרות החו על זימון אסיפה של ה"אגרות החוב" בהתאמה), הודע

  ועל סדר יומן: 2012ביוני  11שתתכנס ביום 
  דיווח מאת המנהל המיוחד של אסים נדל"ן.  א.  
  נוספים ככל שיעלו ע"י מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.דיון וקבלת החלטה בנושאים   ב.  
  אישור הסכם בין אסים נדל"ן לחברה.   ג.  
כולל תיקון להסדר שאושר על ידי  2010הסדר נושים מחודש מאי  - להלן פרטי ההסכם (בסעיפים אלו "הסדר נושים"   

  ):2010בית המשפט בחודש נובמבר 
  

 העברת מניות וזכויות .1

), לידי עו"ד אופיר נאור, רגילות מניות 1,000תעביר את מלוא מניות אסים נדל"ן המוחזקות על ידה (סך של  החברה
מצהירה ומתחייבת בזאת כי בכפוף להוראות הסכם זה, היא  החברה לאסים נדל"ן.בתפקידו כמנהל מיוחד 
  .לידי המנהל המיוחד רה אותןוהיא מעבי האלרגילות הנובעות ממניות  וחובותיה מוותרת על מלוא זכויותיה

 56 -את זכאותה ל, לאסים נדל"ןלידי עו"ד אופיר נאור, בתפקידו כמנהל מיוחד כמו כן, החברה מעבירה בזאת 
", כפוף לכל הזכויות, AS" IS, רו"ח יאיר רבינוביץ בנאמנות עבור צביקה כרמימניות רגילות א' המוחזקות בידי 

רגילות  הנובעות ממניות וחובותיה היא מוותרת על מלוא זכויותיהקה כרמי, והחובות והטענות של החברה ושל צבי
  א' אלו.

לאחר מועד העברת מלוא המניות כאמור לעיל, לא תהיה חייבת החברה בעלויות עתידיות או בהוצאות שוטפות 
  עתידיות הקשורות להפעלת אסים נדל"ן.

  
 מהחברההמחאת חוב כנגד ויתור על חוב וגריעת אגרות החוב  .2

לאור העובדה שהחוב של החברה למחזיקי אגרות החוב הוא חוב נון ריקורס, למעט לאגרות החוב (סדרה ב'), 
"), הרי שבמסגרת העברת המניות החובבמגבלות ובתנאים כפי שנקבע בהסדר הנושים המתוקן (להלן בפסקה זו "

מעבירה החברה וממחה את החוב לאסים נדל"ן, ומנגד מוותרת ומוחקת את חובה של אסים נדל"ן כלפיה (הלוואת 
הבעלים) בגובה שווי הנכסים ולא יותר מהתמורה נטו שתתקבל בעת מימושם בפועל (היינו בניכוי עלויות התפעול, 

  מיוחד). עלויות המכירה, והוצאות הניהול ה
אין באמור לגרוע מזכות הריקורס של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') כלפי החברה, במגבלות ובתנאים כפי שנקבע 
בהסדר הנושים ואין באמור לגרוע ממעמדו הנחות של החוב שנותר כלפי החברה כאמור לעיל, באופן שחוב זה 

  הניהול המיוחד. ייפרע אך ורק לאחר פרעון מלוא חובות אסים נדל"ן והוצאות 

אין באמור גם כדי לגרוע מזכות הסירוב של החברה לגבי מכירת מניות אסים נדל"ן על ידי המנהל המיוחד, בהסדר 
  ).2010הראשון (מאי 
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 המשך ניהול אסים נדל"ן .3

בהתאם להוראות כחברה פרטית שמנוהלת על ידי מנהל מיוחד בפיקוח בית המשפט, תמשיך להתנהל  אסים נדל"ן
ליתר הוראות הדין החלות על חברה שתכליתה מימוש נכסים לצורכי פרעון חובות לנושיה , ובכפוף הסדר הנושים

 בפיקוח בית המשפט.
מובהר כי כתוצאה מהשלמת הסכם זה, אגרות החוב (סדרה א') של החברה ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה 

 תחדלנה להיות אגרות החוב של החברה והן תחדלנה להסחר כנש"ר.
לא תפעל בתחומי פעילות עסקית חדשה כשלהי, ותכליתה תיוותר מימוש נכסיה לטובת  אסים נדל"ןמובהר עוד כי 
  הנושים בלבד.

  
החברההתפטרות הדירקטורים מטעם  .4  

והם  אסים נדל"ןבדירקטוריון  החברהרבותם של הדירקטורים מטעם ו, תסתיים כל מעבמועד השלמת הסכם זה
  לתשלום כלשהו., וללא כל דרישות יתפטרו מתפקידם ללא כל תמורה

 הסכמים קודמים סיום .5

הסכם זה מביא לסיומם של ההסכמים שנחתמו בין להלן,  7בכפוף לקיום התנאים המתלים, המפורטים בסעיף 
ביום  אסים נדל"ן לחברה, וכן את ההסכמים אשר נחתמו בין 12.7.2010ביום בע"מ לאסים השקעות  אסים נדל"ן

הסכמים שנועדו לאפשר את התפעול השוטף של אסים נדל"ן שמניותיה הוחזקו על  -  21.6.2011וביום  22.7.2010
  ידי החברה.

 חובות הדיווח סיום .6

להלן, וכתוצאה מהשלמת הסכם זה, תסתיימנה חובות  7בכפוף לקיום התנאים המתלים, המפורטים בסעיף 
  רות החוב (סדרה ב').הדיווח של החברה שניטלו על ידה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואג

  
 אישור מחזיקי אגרות החוב ובית המשפט - תנאים מתלים להסכם זה  .7

, אשר יידרשו לאשר את המחאות החוב וכן את (סדרה ב')- הסכם זה כפוף לאישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו
וכן לאישורו של בית  נדל"ן,העובדה כי עם העברת המניות תסתיימנה חובות הדיווח של החברה ביחס לנכסי אסים 

  .")המתלים התנאים(" המשפט
המנהל המיוחד יפעל, בתיאום עם נאמני מחזיקי אגרות החוב, על מנת שהנתונים אודות זהות המחזיקים יועברו 
וישמרו, על מנת שבמועד חלוקה של כספי המימוש שיהיו בעתיד, ניתן יהיה לבצע חלוקה של הכספים לפי רשימת 

ת החוב שתועבר, למעט אם תתקבל בידי המנהל המיוחד הודעה בכתב בדבר שינוי שייעשה בזהות מחזיקי אגרו
  מחזיקי אגרות החוב. 

 ימים מיום אישור מחזיקי אגרות החוב.  7בקשה כאמור תוגש לבית המשפט תוך 
  בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הנושים לבין הוראות הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה.

יכנס הסכם זה לתוקפו ולא  לא, ימים ממועד חתימת הסכם זה 90בתוך המתלים  התנאים כליתקיימו ולא  יהה
תהיה לאיזה מהצדדים כל טענה ו/או דרישה על פיו בגין אי כניסתו לתוקף שאינה נובעת מהפרת התחייבות או 

  חובה של מי מהצדדים.
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 תחולת ההסכם .8

  ואילך. 1.1.2012מיום בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, הוראות הסכם זה יחולו החל 
    

  .ההסכם אושר באסיפות מחזיקי אגרות החוב 2012ביוני  26ביום 
  

מחזיקי אגרות החוב, חתמו הצדדים על תוספת להסכם במסגרתה הוסכם כי מועד החתך  אסיפותתוצאות לאור   
, כי ה"ה צבי איציק וריצ'רד נמיר יתפטרו לאלתר מדירקטוריון אסים נדל"ן 2012ביוני  26להשלמת ההסכם יחול ביום 

אישור ההסכם לרבות בקשה לאת ה 2012ביוני  28ביום אביב - המחוזי בתליגיש לבית המשפט וכי המנהל המיוחד 
  .תוספת זו

  
  אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את ההסכם. 2012ביולי  24ביום   

  
 -כתוצאה מהשלמת ההסכם, נגרעו הלוואות הבעלים וההשקעה של החברה באסים נדל"ן ואגרות החוב (סדרה א') ו

 .(ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה)(סדרה ב') חדלו להיות אגרות החוב של החברה והן חדלו להסחר כנש"ר 
אלפי ש"ח  930 -כמו כן הכירה החברה בתקופת הדוח בהפסד ממימוש השקעת החברה באסים נדל"ן בסך של כ

כתוצאה ממימוש קרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ, כך שנטו לא הייתה 
  החברה.השפעה לעסקה על ההון העצמי של 

  
החברה, מצד אחד, נץ ארה"ב בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "נץ  ה, התקשר2012ביולי  6ביום   .י

"), מצד שלישי, עם Netz USA, חברה בבעלותה המלאה של נץ ארה"ב (להלן: "Netz USA LLCארה"ב"), מצד שני, 
שעניינו יצירת שיתוף פעולה בביצוע השקעות בנכסי נדל"ן מניב צד ג' שאינו קשור לחברה בהסכם (להלן: "ההסכם"), 

(יחד עם  Netz USA-למגורים בארצות הברית, באמצעות תאגיד משותף אשר יוחזק בחלקים שווים על ידי המשקיע ו
  .שותפיה)

יים את התקשרותן בהסכם ולפיכך התק Netz USAאישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון  2012ביולי,  16ביום 
  התנאי המתלה לביצוע העסקה נשוא ההסכם.

    
  העמדת מסגרת אשראי לנץ מלונות  יא.

 15אישר דירקטוריון החברה העמדת מסגרת אשראי לחברת הבת נץ מלונות בסכום של עד  2012באוגוסט  12ביום 
גלן"), אשר תשמש את נץ מיליון ש"ח (להלן: "מסגרת האשראי"), על ידי החברה ורוק גלן אחזקות בע"מ (להלן: "רוק 

מלונות לפרעון התחייבויותיה התפעוליות. הכספים בהם תשתמש נץ מלונות מתוך מסגרת האשראי יועמדו לה 
כהלוואות על ידי החברה, ללא בטחונות וללא ריבית ויהיו צמודים למדד החל ממועד העמדתם בפועל (להלן: 

. החברה תהיה 2013 יוניב 30יפרע במלואה בתשלום אחד ביום "ההלוואות"). קרן ההלוואות (לרבות הפרשי הצמדה) ת
רשאית להאריך את מועד פרעון ההלוואות, כולן או חלקן, באותם התנאים, לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת 

  .2015 יוניב 30ועד לא יאוחר מיום 
  .2012באוגוסט  15ם קבלת מסגרת האשראי אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון נץ מלונות ביו

    
  
  

   



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

107 

  
  
  
  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בתיקון להסכם ההלוואה  2012באוקטובר  11ביום   יב.

, מבעלי השליטה אשר צבי נכסים והחזקות בע"מ"התיקון להסכם ההלוואה"), לפיו  ) (להלן:(ה1א'23בבאור המתואר 
מיליון ש"ח שנקבע בהסכם ההלוואה  10מיליון ש"ח, חלף הסכום של  25תעמיד לחברה הלוואה בסך כולל של  בחברה,

ח (להלן: "סכום ההלוואה הנוסף"). על פי מיליון ש" 15יועמד לחברה סכום נוסף של  - (להלן יחד: "ההלוואה"), דהיינו 
התיקון להסכם ההלוואה, יתר התנאים שנקבעו בקשר להלוואה ובכלל זה, מועדי הפרעון, תנאי הפרעון והריבית בגין 
ההלוואה, יישארו כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. יצוין כי סכום ההלוואה הנוסף ישמש את החברה לפרעון מוקדם של 

  .(ה)1א'23באור בחלקה, שנטלה החברה מרוק גלן אחזקות בע"מ (להלן: "רוק גלן") כמפורט  ההלוואה, כולה או
  

האסיפה הכללית של החברה את העסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה אישרה  2012בנובמבר  18ביום 
  .2001 -לבין בעל שליטה בה), התשס"א 

  
רוק גלן, הגיעה החברה להסכמה עם רוק גלן ופרעה לאחר תקופת הדוח  לאור עדיפות תנאי ההלוואה על תנאי הלוואת 

  מיליון ש"ח מתוך ההלוואה. 5בפרעון מוקדם סך של 
    
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם ניהול (להלן:  2012באוקטובר  11ביום   יג.

בין במישרין ובין באמצעות חברה  דירקטוריון החברה (להלן: "אליה")"הסכם הניהול")  עם מר שלמה אליה, יו"ר 
בשליטתו, על פיו יעמיד אליה לחברה שירותי ניהול בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל (להלן: "התפקיד") בחברה 

ל ינתנו (להלן: "שירותי הניהול"). שירותי הניהו 2012ביוני  1, בתוקף מיום ובמנדלסון וכן בחברות בנות של החברה
משרה, כפי שידרש לשם מילוי התפקיד, אך לא פחות משני ימי עבודה מלאים בשבוע,  40%-בהיקף שעות של כ

אישרה  האסיפה  , 2012בנובמבר  18בצירוף מע"מ. ביום  (צמוד למדד) ש"ח 30,000בתמורה לתשלום חודשי בסך של 
  .הסכם הניהולההתקשרות באת של החברה הכללית 

    
אישרו  2012באוקטובר  11 ביום,מענק, תוכנית בונוסים ואופציות למנכ"ל החברה ז' בדבר 23לאמור בבאור  בהמשך  יד.

אלפי ש"ח  40ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תוספת לתגמול המשולם למנכ"ל החברה, מר צבי איציק בסך של 
  .לחודש (עלות) בתוספת מע"מ, צמוד למדד
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  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
התקשרו החברה, נץ ארה"ב בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "נץ ארה"ב"),  2012באוגוסט  31ביום   טו.

Netz USA LLC נץ ארה"ב (להלן: ", תאגיד אמריקאי בבעלותה המלאה שלNetz USAתאגידים אמריקאים  30- ") ו
(להלן: "התאגידים המוחזקים"), בהסכם (להלן: "ההסכם") עם מר מנחם גורביץ  Netz USAהמוחזקים על ידי 

 Netz(להלן: "גורביץ"), שותפה של החברה בפעילות ההשקעה בנכסים מניבים בארה"ב אשר מבוצעת באמצעות 
USAל, יעביר גורביץ להתקיימות תנאים מתלים, בכפוף , על פיו-Netz USA  מלוא החזקותיו וזכויותיו בתאגידים את

  המוחזקים, בתמורה להקצאה פרטית של מניות בחברה. 

  להלן עיקרי ההסכם:

  העסקה .1

(להלן: "מועד   התנאים המתליםכל ימי עסקים ממועד התקיימות  3אשר יחול בתוך במועד השלמת העסקה,  .1.1
- , אשר תהוונה כהחברהשל רגילות, ללא ערך נקוב, מניות  7,721,157ההשלמה") תקצה החברה לגורביץ 

החברה (להלן: מהון המניות המדולל של  12.85%- כו זכויות ההון וההצבעה בחברה לפני ההקצאהמ 16.73%
" את Netz USA "AS IS- ורביץ ל, יעביר גהמוקצות המניותוכנגד הקצאת  בד בבד"המניות המוקצות"). 

 מלוא החזקותיו וזכויותיו בתאגידים המוחזקים. 

ולאף אחד מהצדדים לא  גיע לכדי סיוםבין החברה לבין גורביץ יהסכם שיתוף הפעולה במועד ההשלמה,  .1.2
  תהיה כל טענה או תביעה בקשר להסכם זה.

באופן שמלוא המוחזק האמור תאגיד הזכויות ב Netz USA-יש מימון בנקאי, יומחו ל לו בתאגיד מוחזק .1.3
שניתנו  רבויותתשפה את גורביץ בגין ע Netz USA-ו Netz USA-יועברו ל כאמור זכויותיו של גורביץ בתאגיד

, ככל ")המממנים הבנקיםשהעמידו את המימון הבנקאי הנ"ל (להלן: " על ידו באופן אישי לבנקים ממנים
  .ערבויות כאמורשניתנו 

על ידי גורביץ, כאשר הן נקיות וחופשיות  Netz USA-גורביץ בתאגידים המוחזקים כאמור תועברנה לזכויותיו של 
(לרבות מחסימה, לרבות חובות לרשויות המס, חובות עירוניים או מדינתיים, חובות לשלטונות הפדראליים, חובות 

להעביר את זכויותיו של גורביץ בתאגיד לשלטונות המדינה וכדומה). במידה וקיים שיעבוד לטובת בנק מממן ולא ניתן 
ולאחר החזרת  Netz USA-, תומחינה זכויותיו של גורביץ בתאגיד המוחזק הנ"ל לNetz USA-המוחזק במלואן ל

 Netz USA, כאמור לעיל. גורביץ ישפה את Netz USA-המימון הבנקאי, זכויות התאגיד המוחזק הנ"ל תועברנה ל
תוכל לקזז מן הסכומים  Netz USA-וצרנה בגין הזכויות שתומחינה, כאמור לעיל ובגין חובות לנושים כלשהם שתיו

  .כבטוחה Netz USAהמגיעים לגורביץ על פי ההסכם כל סכום שכזה. בנוסף, המניות המוקצות, תשועבדנה לטובת 
    
  הסכם ניהול עם גורביץ.2  

בהסכם ניהול עם  Netz USAתתקשר , להתקיימות התנאים המתליםכי בכפוף במסגרת ההסכם הוסכם 
  גורביץ, אשר ייחתם במועד ההשלמה, שעיקריו הינם כמפורט להלן:

 .שנים 5לתקופה של שירותי מנכ"ל  Netz USA-יעניק לגורביץ  .2.1

מעביד בין - לא יתקיימו יחסי עובדארה"ב, או כל מקום אחר שיקבע מעת לעת. ב מקום מתן השירותים יהיה .2.2
 תאגידים המוחזקים.ו/או ה Netz USAגורביץ לבין 

  התמורה בגין שירותי הניהול .2.3

  חודשיים, אשר יעמדו על סך מצטברניהול דמי לגורביץ התאגידים המוחזקים ישלמו בתמורה לשירותי הניהול,  2.3.1

 ").השוטפים הניהול דמי(להלן: " דולר ארה"ב לחודש 20,000של          
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  (המשך) שעבודים וערבויות התקשרויות, התחייבויות תלויות, - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .ב
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך)  טו.
    
  (המשך) הסכם ניהול עם גורביץ   .2  

 
 השוטפים, כאמור לעיל, גורביץ יהיה זכאי לבונוסים כמפורט להלן: הניהולבנוסף לדמי 2.3.2  

מניב מנכסים המוחזקים על ידי התאגידים ממכירת נכסי נדל"ן  Netz USA - לרווחים שינבעו המ 10%  .א
(תמורות ממכירת נכסים מעבר לעלות הרכישה המקורית של הנכס בניכוי השקעות הוניות המוחזקים 

מהזכויות  100%לא מחזיקה  Netz USA - מובהר כי במקרה ש ).בגינו מימוןהבנכס ועלויות שהושקעו 
 Netzבתאגיד המוחזק הרלבנטי ו/או בנכס המוחזק הרלבנטי, יחושב הבונוס על פי החלק היחסי של 

USA " :חלקבתאגיד המוחזק הרלבנטי ו/או בנכס המוחזק הרלבנטי, בשרשור סופי (להלן Netz USA 
 ").סופי בשרשורבנכס 

חתימה על הסכם ה, החל ממועד Netz USAל ידי בארה"ב ע בעת רכישת נכסי נדל"ן מניב חדשים  .ב
 :הניהול

i.  מעלות רכישת הנכס; 1%בונוס בשיעור של  –דולר  300,000נכסים שעלותם עד 
ii.  מעלות רכישת  0.75%בונוס בשיעור של  –דולר  1,000,000 - דולר ל 300,001נכסים שעלותם בין

 הנכס;
iii.  מעלות רכישת הנכס; 0.5% בונוס בשיעור של –דולר  1,000,001נכסים שעלותם מעל 

ימי עסקים ממועד תשלום מלוא התמורה בגין  10בונוס כאמור על פי ס"ק ב' זה לעיל ישולם לגורביץ תוך 
 הנכס שנרכש.

ו על ידי התאגידים המוחזקים המובטחות באותם בטחונות קבליתשהלוואות חדשות מסכום  10%  .ג
מתוך ההפרש בין המימון הקודם למימון החדש  ,)Refinance, בעת ביצוע מימון מחדש לנכסים ((נכסים)

 הם.י, לפי הנמוך מבנכהגדרתו בהסכם, CASH OUT-או מתוך ה(ההפרש בין סכומי הקרן והריבית) 
מהזכויות בתאגיד המוחזק הרלבנטי ו/או בנכס  100%לא מחזיקה  Netz USA-מובהר כי במקרה ש

 בנכס בשרשור סופי. Netz USAהמוחזק הרלבנטי, יחושב הבונוס על פי חלק 
  בתאגידים המוחזקים. Netz USA, מחלקה של , כהגדרתו בהסכםמהתזרים הפנוי 10%  .ד

  , פיצוי במקרה של סיום מוקדםתקופת הסכם הניהול        2.4  

יישאר  לאחר חתימתו ומיד לאחר קיומם של התנאים המתלים. הסכם הניהולהסכם הניהול יהיה בתוקף .2.4.1  
סמוך לפני תום התקופה המינימאלית  "התקופה המינימאלית").להלן: שנים ( 5בתוקף למשך תקופה של 
 .בהסכם הניהולהתקשרות היבחנו הצדדים את המשך 

בכתב  העל כך הודע שתינתןובלבד  Netz USAתהיה ניתנת לסיום על ידי הניהול התקשרות על פי הסכם  .2.4.2
מובהר כי  .להלן) 2.4.5והכל בכפוף לזכותו של גורביץ לפיצוי כאמור בסעיף ( יום מראש 180לפחות לגורביץ 

גורביץ יהא זכאי למלוא הזכויות המגיעות לו על פי הסכם הניהול (דמי הניהול השוטפים, בונוסים וכו') בגין 
 התקופה שממועד ההודעה המוקדמת ועד לסיום הסכם הניהול בפועל.

, Netz USAומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לרשות לעיל,  2.4.2על אף האמור בסעיף  .2.4.3
לידי סיום מיידי, וללא כל הודעה הניהול רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם  Netz USAתהיה 

 אחד או יותר מהמקרים אשר מוגדרים בהסכם כעילה.מוקדמת, בקרות 

את דמי  Netz USA-כאי גורביץ להמשיך לקבל ממקרה של הפסקת הסכם הניהול בשל קרות עילה, לא יהא ז .2.4.4
הניהול השוטפים החל ממועד הפסקת הסכם הניהול, לא יהיה זכאי לבונוסים ולא יהיה זכאי לפיצויים 

 להלן. 2.4.6- ו 2.4.5כמפורט בסעיפים 
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך)  טו.
    
  (המשך) הסכם ניהול עם גורביץ   .2  
    
 : ליון דולרימ 2חד פעמי בגובה של לפיצוי יהיה זכאי גורביץ  בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן,.2.4.5  

באם החברה תסיים מיוזמתה את הסכם הניהול לפני תום התקופה המינימאלית, למעט בשל קרות  .2.4.5.1
  עילה;  

אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או כונס נכסים קבוע לחברה ו/או לנכסיה, כולם או מקצתם, על ידי בית  .2.4.5.2
אחרת משפט, או אם תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה 

ו/או שינוי במבנה החברה), או אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה להגיע להסדר עם נושיה בהתאם 
לחוק החברות (למעט למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או הסדר  350לסעיף 

חברה צו עם מחזיקי אגרות החוב של החברה באשר לשינוי תנאי אגרות החוב), או אם יינתן לבקשת ה
 הקפאת הליכים לפי הסעיף האמור; 

 60אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לחברה ו/או על נכסיה, כולם או מקצתם, והמינוי לא יבוטל תוך  .2.4.5.3
 יום ממועד המינוי; 

מובהר כי  שישולם יהיה יחסי ליתרת התקופה שנותרה עד להשלמת התקופה המינימאלית.הפיצוי החד פעמי סכום 
במקרה כאמור, גורביץ לא יהיה זכאי לבונוסים וכן לא יהיה זכאי לדמי הניהול השוטפים וכי הפיצוי החד פעמי בסך 

סופי וממצה של גורביץ בקשר עם סיום הסכם הניהול. לחלופין, בקרות אחד סעד מיליון דולר ארה"ב מהווה  2של עד 
לעיל, גורביץ יהא זכאי לקבל מהחברה (ללא תמורה נוספת), חלף  2.4.5.3ו/או  2.4.5.2המקרים המפורטים בס"ק 

סכום הפיצוי החד פעמי, את זכויותיה בנכסי התאגידים המוחזקים (כולם או חלקם), ובלבד ששווים לפי הערכת שווי 
  לא יפחת מסכום השווה לפיצוי החד פעמי.

"האירוע להלן בס"ק זה: "ל החברה (במקרה בו, מכל סיבה שהיא, תפסק כהונתו של מר צבי איציק כמנכ.2.4.6  
רביץ, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולסיום על ידי גהניהול תהיה ניתנת המפסיק"), ההתקשרות על פי הסכם 

 Netzבמקרה כאמור יום מראש ו 30של  Netz USA-בהודעה בכתב ל ,יום מקרות האירוע המפסיק 90בתוך 
USA  מיליון דולר  2ארה"ב, בנוסף לפיצוי החד פעמי בסך של עד  לרליון דוימ 1תשלם לגורביץ פיצוי בסך של

מובהר כי במקרה כאמור, גורביץ לא יהיה זכאי לבונוסים ולדמי ניהול  .לעיל 2.4.5ארה"ב כמפורט בסעיף 
מיליון דולר ארה"ב מהווים  2מיליון דולר ארה"ב והפיצוי החד פעמי בסך של עד  1נוספים וכי הפיצוי בסך 

  ממצה של גורביץ בקשר עם סיום הסכם הניהול.סופי וסעד 

פה לתיקון הסכם הניהול שעתיד להחתם עם גורביץ, לפיו, חלף האמור -יצוין כי החברה וגורביץ הגיעו להסכמה בעל  
ובכלל זה לפיצוי ( אירוע המקים לגורביץ על פי הסכם הניהול זכות לסיום ההתקשרות על ידי גורביץ, 2.4.6בסעיף 
  .צבי איציק כמנכ"ל החברה כתוצאה משינוי שליטה בחברה יהא במקרה בו תפסק כהונתו של מר, )מוסכם

, ראה גם באור 2012בנובמבר  8ביום  אשר הושלמו מתלים תנאיםהשלמת העסקה נשוא ההסכם הותנתה בהתקיימות   
  .(יז)1'א23

). בהתאם לעבודה במסגרת PPA( הרכישה תמורת הקצאת לצורך חיצוני שווי מעריך של עבודה הזמינה החברה  
מיליון דולר), אשר כולל רווח הזדמנותי  4.1 - מיליון ש"ח (סך של כ 15.9הרכישה נוצר עודף שווי מאזני בסך כולל של 

  מיליון ש"ח). 6.3 - מיליון ש"ח נטו (לאחר ניכוי מיסים נדחים בסך של כ 9.6 - (מוניטין שלילי) בסך של כ
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  (המשך) התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות התקשרויות, - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  התקשרות בהסכם לרכישת השליטה באלעד גלובל  טז.

התקשרה החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, בהסכם מותנה  עם אלעד  2012בנובמבר  1ביום 
 אלעד") חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה, עם בעלת השליטה באלעד גלובל, גלובל בע"מ (להלן: "אלעד גלובל

(להלן: "המוכרת") ועם חברות בשליטת שותפיה של החברה בפעילות הנדל"ן המניב בארה"ב, ה"ה ידידיה  בע"מ אסיה
(להלן: "קבוצת המשקיעים"), במסגרתו ירכשו החברה  בעבורם ובעבור אחרים בנאמנותלוונטהל וחיים וייספיש 

את השליטה באלעד גלובל בעסקה משולבת, אגב הכנסת פעילותם (להלן יחד: "הקונים") וקבוצת המשקיעים 
המשותפת של הקונים בנדל"ן מניב בארה"ב המרוכזת תחת תאגידים זרים בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של החברה 

: "פעילות הנדל"ן המניב בארה"ב"), לאלעד גלובל, כנגד הקצאה פרטית חריגה של מניות וקבוצת המשקיעים (להלן
מהון מניות אלעד גלובל בע"מ אינו מותנה,  19%- אלעד גלובל לחברה ולקבוצת המשקיעים. מובהר כי רכיב רכישת כ

  כפי שיובהר להלן.
בורסאי ללא פעילות עסקית. בכפוף להשלמת  יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, אלעד גלובל הינה שלד

בפעילות הנדל"ן המניב בארה"ב ותחום פעילותה  100%העסקה נשוא ההסכם, ככל שתושלם, תחזיק אלעד גלובל 
ארה"ב הנדל"ן המניב בהעברת פעילות להקונים ישאו במלוא הוצאות העסקה יהיה נדל"ן מניב בארה"ב. כן יצוין, כי 

  לאלעד גלובל.
השלימה החברה וקבוצת המשקיעים, בחלקים שווים (החברה רכשה מחצית  2012בנובמבר  4סכם, ביום בהתאם לה

(להלן יחד: "הקונים") ממניות אלה עבור עצמה והיתרה תרכש על ידי החברה בנאמנות עבור קבוצת המשקיעים) 
פק והנפרע של אלעד גלובל מהון המניות המונ 19%- המהוות כ ,מהמוכרתמניות אלעד גלובל  1,022,479.44רכישת 

(להלן: "התמורה  ש"ח במזומן 485,677ש"ח למניה, וסה"כ  0.4750(להלן: "הון אלעד גלובל"), בתמורה למחיר של 
  המיידית").

השלמת העסקה נשוא ההסכם (להלן: "מועד  במועדתנאים מתלים, מספר להתקיימות  בכפוףבנוסף, על פי ההסכם, 
  המפורטות להלן: הפעולות תבוצענה, ")ההשלמה
אלעד גלובל מהון  64.89%-כ המהוות, נוספות של אלעד גלובל מניות 3,413,959 מהמוכרתהקונים ירכשו      .א

אופציה  כתבי 11,943,085-(יתרת החזקותיה של המוכרת במניות אלעד גלובל) (להלן: "המניות הנוספות") ו
האחוז ( 84.32%סך במזומן השווה למכפלת  כנגד, ")האופציה הנמכרים כתבי(להלן: "רשומים למסחר  לא

(כפוף להתאמות),  הת אלעד גלובל במועד ההשלמבשווי המזומנים בקופ הכולל במסגרת ההסכם) הנרכש
התמורה המיידית (להלן: "התמורה אלפי ש"ח ובניכוי  2,500בתוספת פרמיית שליטה במזומן בסך של 

בין וכתבי האופציה הנמכרים  הנוספותחלוקת המניות הנוספת"). התמורה הנוספת תחושב במועד ההשלמה. 
 מגבלותל לקבוצת המשקיעים. יצוין כי המניות הנוספות כפופות 49%- לחברה ו 51%תהיה כדלקמן: הקונים 

ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין  יירותג לחוק נ15על מכירה חוזרת במהלך המסחר בבורסה מכח סעיף 
 .2000- התש"ס ג לחוק),15- א ו15סעיפים 

המרכז את  התאגיד מניות) ב100%מלוא החזקותיהם ( אתלאלעד גלובל יעבירו  הקוניםמיד לאחר מכן,      .ב
של מיזוג על דרך של  בהליךנקיות וחופשיות,  כשהן") "בארה נץ"להלן: פעילות הנדל"ן המניב בארה"ב (

  .")פקודת מס הכנסה(להלן: " 1961-מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א פקודתלכ 103החלפת מניות לפי סעיף 
אלעד גלובל למועד שווי שיקבע בין  חליפיןתקצה לקונים מניות בכמות שתקבע בהתאם ליחס אלעד גלובל      .ג

ההשלמה (שווי אלעד גלובל לעניין יחס החליפין יכלול גם תוספת מימוש בגין כתבי אופציה שימומשו (ככל 
הערכת שווי של נץ אשר יגזר מ ,ההשלמה למועדנץ ארה"ב  שווילבין שימומשו) עד למועד ההשלמה, כולל) 

  (להלן: "המניות המוקצות"). ממעריך שווי בלתי תלויאלעד גלובל תזמין שארה"ב 
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
  (המשך) התקשרות בהסכם לרכישת השליטה באלעד גלובל  טז.

    
והן לנץ ארה"ב, שהעמידו  "בארה דולר מיליון 16 - כ של בסךהלוואות בעלים ימחו לאלעד גלובל  הקונים  .ד  

יהיה כפוף לתזרים חיובי  (ריבית וקרן), כאשר פרעונן כהתחייבות כלפי הקוניםתרשמנה בספרי אלעד גלובל 
לתקופה של ת הבעלים תעמודנה הלווא"). הבעלים הלוואותהפרעון הרלבנטי (להלן: "באלעד גלובל לאחר 

. הריבית תשולם באופן 6.5%ריבית דולרית קבועה בשיעור שנתי של  נהתשאארבע שנים ממועד ההשלמה, 
 מליון 3.5- יצוין כי פרעון הלוואה בסך של כ שוטף אחת לרבעון. קרן ההלוואה תפרע בתום תקופת ההלוואה.

הקונים יהיו נוסף על האמור לעיל,  הנ"ל. הלוואת הבעליםיתרת נחות ונדחה לפרעון דולר ארה"ב יהיה 
בכפוף לאישורים על פי דין שיידרשו ( תשקיף פי עללצורך ניצול זכויות ת הבעלים להשתמש בהלווארשאים 

 ביתרה להשתמשו רשאים וכן יהי )באותו מועד ו/או הנחיות של רשויות רגולטוריות שיידרשו באותו מועד
 כתבי למימוש הנדרשת המימוש תוספת תשלום לצורך) וקרן(ריבית  הבעלים תוהלווא של מסולקת הבלתי

  .הנמכרים האופציה
המכהנים  הדירקטוריםכהונתם של  תסתיים, באלעד גלובל קוניםלתוקף מינוי דירקטורים מטעם ה יכנס .ה  

 .באלעד גלובלנושאי המשרה  יתרהחיצוניים) ו הדירקטורים למעט(באלעד גלובל 

מיליון דולר ארה"ב  9- סך "השווי הנכסי נטו" המוערך שיועבר לאלעד גלובל במסגרת הפעילות המועברת יעמוד על כ
(שווי נכסים בניכוי הלוואות בעלים). מובהר כי סכום זה עשוי להשתנות עד מועד ההשלמה, והכל בהתאם להערכת 

  ה"ב.השווי של נץ אר

כפוף לזכות ( 2013בפברואר  28ליום  עדמתלים  תנאיםמספר  בהתקיימותהסכם מותנית ה נשואהעסקה  השלמת
מוסדות אישור ובכלל זה:  ), לענין הארכת המועד להתקיימות התנאים המתלים ראה להלןהצדדים להאריך מועד זה

זה לביצוע  ובכללבהסכם  התקשרותהל, 1999- , התשנ"טלחוק החברות 275ברוב הנדרש על פי סעיף אלעד גלובל 
בהסכם  החלטת מיסוי קבלת; אישור מוסדות אלעד גלובל לתיקון תקנון אלעד גלובל; הפרטית נשוא הסכם הקצאה

ולפיכך  ת מס הכנסהכ' לפקוד103בתנאי סעיף  עומדתנשוא הסכם  העסקה ה(פרה רולינג) מרשויות מס הכנסה לפי
  ; אישור הבורסה לביצוע ההקצאה הפרטית.היא לא תחויב במס

מתאר בדבר פעילות נץ ארה"ב, בהתאם  אלעד גלובל, תפרסם אלעד גלובלבכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון 
ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה  2000- לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס

  .2001- לבין בעל שליטה בה), התשס"א
  

), שעיקרו "ן"התיקובתיקון להסכם (להלן: להסכם הצדדים התקשרו  2013בפברואר  17ביום  לעילבהמשך לאמור   
 2013בפברואר  28מתן אפשרות לכל אחד מהצדדים להאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים מיום 

, תהא זכאית לפיצוי מוסכם לא מהותי במקרה אלעד גלובלכן הוסכם במסגרת התיקון כי - . כמו2013במאי  16עד ליום 
 הודיעה החברה לאלעד, ובהתאם לתיקון, 2013בפברואר  17ביום  של אי השלמת העסקה, כמפורט ובכפוף לתיקון.

  .2013במאי  16הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים עד ליום  גלובל על
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
, ולאחר שהתקבל אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות ושל מניות שתנבענה ממימוש כתבי 2012בנובמבר  8ביום   יז.

ההקצאות הפרטיות כפי שיפורט להלן, השלימה החברה את ביצוע ההקצאה הפרטית הראשונה,  4אופציה נשוא 
  , למספר ניצעים:ההקצאה הפרטית השניה וההקצאה הפרטית הרביעית

 הפרטית הראשונה: הקצאה פרטית בגין תיווך קבוצת משקיעים לפעילות בארה"ב ההקצאה  .א

 1,969,486אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של  2012באוקטובר  11ביום 
 2.26% - מזכויות ההון וההצבעה בחברה (כ 4.09%- מניות רגילות של החברה, אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ

) אגורות למניה. המניות 30מזכויות ההון וההצבעה בחברה בהנחת דילול מלא), בתמורה למחיר של שלושים (
מניות לכל אחד) בגין  984,743האמורות תוקצנה בחלקים שווים לה"ה ידידיה לוונטהל וחיים וייספיש (לאמור 

 .פעילות בארה"בתיווך של עסקה בקשר ל

יצוין כי החלטת הדירקטוריון ביטלה החלטת דירקטוריון קודמת בדבר הקצאת כתבי אופציה למתווכים. לפרטים 
  .2(ב)1א'23נוספים ראה באור 

 ההקצאה הפרטית השניה: הקצאה פרטית לשלושה ניצעים הקשורים לפעילות בארה"ב .ב  

 מניות רגילות של החברה 4,002,415של  אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית 2012באוקטובר  11ביום 
מניות רגילות של החברה  4,490,858כתבי אופציה לרכישת עד  4,490,858ושל  אגורות למניה 65במחיר של 

מניות רגילות של החברה  1,616,592לשלושה ניצעים, כמפורט להלן: לכל אחד מבין לוונטהל ווייספיש, תוקצינה 
מניות רגילות של החברה. הניצעת  2,245,429- רשומים) הניתנים למימוש לכתבי אופציה (לא  2,245,429- ו

- ו א.ל.ר.ס"מניות רגילות של החברה (להלן: " 769,231, אשר לה יוקצו נכסי א.ל.ר.ס בע"מהשלישית הינה 
"ההקצאה הפרטית השניה", בהתאמה). המניות שתוקצינה לניצעי ההקצאה השניה והמניות אשר תנבענה 

י האופציה שיוקצו לניצעי ההקצאה השניה כאמור בסעיף זה, אם וככל שימומשו, תהוונה יחדיו מיד ממימוש כתב
 8.87%-מזכויות ההון וההצבעה בחברה (כ 15%-לאחר הקצאתן, ובהנחת ביצוע ההקצאה הפרטית הראשונה, כ

 .למניה אגורות 65המימוש של כל אופציה יהיה מחיר מזכויות ההון וההצבעה בחברה בהנחת דילול מלא). 
  .3(ב)1א'23לפרטים נוספים ראה באור 

 ההקצאה הפרטית השלישית: הקצאה פרטית למנכ"ל החברה .ג  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הצעה פרטית  2012באפריל  23לעיל, ביום  (ז)1א'23כאמור בבאור 
מניות רגילות של החברה, למר  2,307,953- כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל 2,307,953מהותית של 

. למניה אגורות 60המימוש של כל אופציה יהיה ללא תמורה, מחיר  צבי איציק, מנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל")
המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל כאמור בסעיף זה, אם וככל שימומשו, תהוונה מיד 

-מזכויות ההון וההצבעה בחברה (כ 4.22%- לאחר הקצאתן, ובהנחת ביצוע ההקצאה הפרטית הראשונה והשניה, כ
 11ביום  להלן: "ההקצאה הפרטית השלישית").מזכויות ההון וההצבעה בחברה בהנחת דילול מלא) ( 2.35%

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההקצאה הפרטית השלישית תעשה מתוקף  2012באוקטובר 
לפקודת מס הכנסה  102תוכנית להקצאת כתבי אופציה באמצעות נאמן שאימצה החברה, כמשמעותה בסעיף 

   (להלן: "תכנית האופציות")., במסלול רווח הון 1961- (נוסח חדש), התשכ"א

 ההקצאה הפרטית הרביעית: הקצאה פרטית למר מנחם גורביץ, שותף בפעילות בארה"ב .ד  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הצעה  2012באוקטובר  11, ביום (טו)1א'23בהמשך לאמור בבאור 
ובהנחת ביצוע תן, ד לאחר הקצאמניות רגילות של החברה, אשר תהוונה מי 7,721,157פרטית מהותית של 

המניות המוקצות מזכויות ההון וההצבעה בחברה ( 12.90%- ההקצאה הפרטית הראשונה, השניה והשלישית, כ
מזכויות ההון וההצבעה בחברה, בהנחת ביצוע ההקצאה הראשונה והשניה ומימוש כתבי  12%-לגורביץ תהוונה כ

מזכויות ההון וההצבעה בחברה בהנחת דילול מלא),  7.30%-כאופציה שיוקצו מכוח ההקצאה הפרטית השניה) (
  לגורביץ (להלן: "ההקצאה הפרטית הרביעית"). 
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  
  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך) בחברה  .1

    
אישרה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בין היתר החלטות בדבר מינוי  2012בספטמבר  20ביום   יח.

תקנון  , תיקוןתחייבות לשיפוי דירקטוריםים, גמול שנתי לדירקטורים, מתן החיצוני יםדירקטורדירקטורים לרבות 
שרות בפוליסת ביטוח קבוצתית ובפוליסות ר התקושיאודירקטורים ונושאי משרה  ביטוח אחריותהחברה בדבר 

  .דירקטוריוןלחברי הביטוח עתידיות 
    
   מנדלסוןב  .2

  במנדלסון מבנים שכירות  .א
התקשרה בהסכמי שכירות למשרדים, מבנים ומחסנים המשמשים את פעילותה. הסכמי  מנדלסון קבוצת  .1  

  עם זכות הארכה לחלקם.  2013-2021השכירות מסתיימים בין השנים 
  :בהתאם להסכמים האמורים 2012בדצמבר,  31ליום  מנדלסון קבוצתלהלן סכומי דמי השכירות בהם מחויבת 

  
 אלפי ש"ח    

    

  13,200  2013שנת 
  10,523  2014שנת 
  9,659  2015שנת 
  47,936  ואילך 2016שנת 

  81,318  
 

  

  
  
, בין המחדש לבין ש.בר ייזום בע"מ, חברה 2011ותוקן בחודש ספטמבר  2010שנחתם בינואר  להסכם בהתאם  .2  

 - (להלן  בה מהותיש.בר) הינו בעל מניות - ומנכ"ל מנדלסון במנדלסוןפרטית אשר מר שרגא בר (מנכ"ל משותף 
, אתא בקרית בבעלותה אשר"ר מ  5,000- כ של בשטח מבנה תקים"חברת הייזום"), הוסכם כי חברת הייזום 

 מבנה המחדש עבור הייזום תשפץ חברת כי הוסכם עוד. דאז מפעלה במקום, המחדש עבור כמפעל ישמש אשר
 של ורווחה מנהלה למשרדי המחדש עבור ייועד אשר מ"ר 1,150 ששטחואותה קרקע  על קייםה משרדים
 שללחברת הייזום סך  שילמה המחדשלהסכם,  בהתאם"הנכס המשופץ").  - למיזם (להלן בסמוך שיוקם המפעל

אלפי ש"ח  120המחדש דמי שכירות בסך  שילמהובנכס המשופץ,  במיזם"ח. כמו כן, תמורת השימוש ש אלפי 800
) למדדאלפי ש"ח (צמוד  132לסך של  2013בינואר  1יום ) בתוספת מע"מ, אשר עודכנו החל מלמדד צמודלחודש (
 כל שנתיים של עוקבות אופציה תקופות ארבע(בתוספת  שנים שמונה של מינימאלית לתקופה"מ, מע בתוספת

  ).אחת

 הינםשנתיים השכירות הלשכירת מבנה המשמש כמחסן. דמי  ם, בהסכDGעם מנכ"ל  קשורה DGחברת הבת   .3  
  .2014אלפי דולר וההסכם הינו בתוקף עד שנת  582 - בסך כ
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 

  
  (המשך) התקשרויות  .א

  
  (המשך) במנדלסון  .2

 
  :מהותיים במנדלסון וניהול העסקה הסכמי  .ב

  ש.בר)-מנדלסון"ל כמנכ גם(המשמש  משותף במנדלסון"ל מנכעם  הסכם  .1  

 2007"שרגא") בהסכם שירותי ניהול מחודש אוקטובר  -ש.בר היתה קשורה עם מר שרגא בר (להלן - מנדלסון
למשך תקופה של עד חמש שנים, לפיו בתמורה לשירותי הניהול שרגא שולמו לשרגא דמי ניהול חודשיים בסך 

מההפרש החיובי (אם וככל שיהיה)  5%נק בשיעור של זכאי למעהיה בנוסף, שרגא אלפי ש"ח (צמוד למדד).  100
פי הדוחות הכספיים המבוקרים  מיליון ש"ח וזאת על 5.5ש.בר לבין סך של - בין הרווח השנתי הנקי של מנדלסון

בנוסף להחזר הוצאות רכב, לטלפון נייד היה ). שרגא זכאי למנדלסוןש.בר (בנטרול דמי ניהול - של מנדלסון
  ולהחזר הוצאות במסגרת מילוי תפקידו בש.בר כפי שסוכם בין הצדדים.

  .משותף במנדלסון מכהן שרגא גם כמנכ"ל 2011ביוני  1החל מיום 

 - של מנדלסון, נחתם הסכם שירותי ניהול חדש (להלן  אישור ועדת הביקורת קבלת , לאחר2012במאי  23ביום     
"חברת הניהול"), למתן שירותי ניהול  -ש.בר לבין חברה בבעלות ובשליטת שרגא (להלן -בין מנדלסון"ההסכם"), 

  .ידי שרגא בר אישית-על

  להלן עיקרי ההסכם:    

ום תקופת הודעה מוקדמת מצד למשנהו עד למועד ת 2012בינואר  1החל מיום  למפרעשירותי הניהול יינתנו   א.    
יום (עם אפשרויות סיום נוספות). בנוסף תהיה זכאית חברת הניהול לאחר סיום שירותי הניהול  120של 

  לארבעה חודשי הסתגלות.

 - ש.בר וכן כנושא משרה בפלעד, אלכסנדרוביץ והמחדש (ארבע החברות - שרגא ישמש כמנכ"ל מנדלסון
(ויתנהל מו"מ  2012ביולי  30עד ליום  מנדלסוןסף ישמש שרגא בר כמנכ"ל של "החברות הרלוונטיות") בנו

על הארכת משך כהונתו  מנדלסון, אישר דירקטוריון 2012באוגוסט  14). ביום במנדלסוןעל המשך כהונתו 
, אישר דירקטוריון 2012בנובמבר  25 וםבי .2012בספטמבר  30של שרגא בחודשיים נוספים, עד ליום 

ועד למועד סיום הסכם הניהול בין  2012באוקטובר  1על הארכת המשך כהונתו של שרגא מיום  מנדלסון
(בכפוף למתן הודעה מוקדמת ובכפוף לאפשרות לקצר  2016בדצמבר  31לשרגא שחל ביום  ש.בר- מנדלסון

  את המועד כמפורט בהסכם בין הצדדים).
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  (המשך) שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבויות תלויות,  - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויותא. 
  
  (המשך)במנדלסון   .2

  
  (המשך) מהותיים במנדלסון וניהול העסקה הסכמי  .ב

  (המשך) ש.בר)-מנדלסון"ל כמנכ גם(המשמש  משותף במנדלסון"ל מנכעם  הסכם  .1  

  (המשך)  א.    

הן בהסכם הקודם והן בהסכם הותר לשרגא בר לעסוק בעיסוקים שאינם בתחומי הפעילות של חברות       
   ו/או שאינם יוצרים ניגודי עניינים. קבוצת מנדלסון

ש.בר מכל סיבה שהיא, יחשב כסיום אוטומטי של כהונתו בכל -סיום כהונתו של שרגא כמנכ"ל מנדלסון
 ובמנדלסון.המשרות גם בחברות הרלוונטיות האחרות 

 30(יחד עם שרגא בר) החל מיום  במנדלסוןמשמש כמנכ"ל משותף יצוין כי מר צבי איציק, מנכ"ל החברה, 
- מנדלסון משלמת, לכל החברות הרלוונטיות (לרבות מנדלסון) בתמורה לשירותי הניהול .2012באוגוסט 

 2013(אשר יעודכנו אחת לשנה החל מינואר  אלפי ש"ח 93ש.בר לחברת הניהול דמי ניהול חודשיים בסך של 
ובנוסף  )2011בהתאם לעליית המדד בגין נובמבר של שנת השירות שחלפה לעומת המדד בגין חודש נובמבר 

אלפי ש"ח לחודש,  10תהיה זכאית חברת הניהול להחזר הוצאות מוכרות לחברות הרלוונטיות בסך של עד 
  ול כאמור לעיל. סכומים אלו צמודים למדד.כאשר יתרה שלא תשולם תתווסף לדמי הניה

 EBIDTA - "המענק השנתי") בגין ה - ש.בר תשלם לחברת הניהול מענק שנתי (להלן - בנוסף, מנדלסון  ב.    
  ש.בר בה) כדלקמן:- , כשעור החזקות מנדלסון65% - החברות הרלוונטיות (בגין פלעד  4המצטבר השנתי של 

  המצטבר; EBIDTA - מה 5.5% -מיליון ש"ח  40עד   .1      

המצטבר  EBIDTA -מה 6% - לעיל ו 1ב'הסכום לפי סעיף  - מיליון ש"ח   50 - מיליון ש"ח ל 40ין ב  .2      
  מיליון ש"ח; 40העולה על 

המצטבר העולה על  EBIDTA - מה 7% - לעיל ו 2ב'-ו 1ב'הסכומים לפי סעיפים  - מיליון ש"ח  50מעל   .3      
  מיליון ש"ח. 50

מסך המענק הצפוי המצטבר כאמור  60%המענק השנתי תשולם כל רבעון מקדמה בשיעור של על חשבון       
  לעיל, ותבוצע התאמה עם חתימת הדוחות השנתיים.

  ).2011הסכומים הנ"ל צמודים למדד (מדד הבסיס בגין נובמבר 

אלפי  800של  לחברת הניהול מענק חד פעמי עבור מאמצים מיוחדים בסך שילמהש.בר - בנוסף, מנדלסון  ג.    
  ש"ח.

-בנוסף, חברת הניהול תישא בכל ההוצאות והמיסוי של רכבו הפרטי של שרגא. כמו כן, תעמיד מנדלסון  ד.    
טלפונים סלולאריים (כולל אחזקה ומיסוי) וכן החזר הוצאות סבירות. (אין כפל  2של שרגא ש.בר לרשותו 

  לעיל). 1הוצאה בגין הוצאות מוכרות כאמור בסעיף 

תבצע הנפקת מניות לציבור, חברת הניהול תהיה זכאית לרכוש ערב ההנפקה מניות של  מנדלסוןבנוסף, אם   ה.    
ההצעה  -בכמות ובהנחה ממחיר המניה לציבור, כפי שיוצעו לחברת הניהול (לפי בקשת שרגא בר  מנדלסון

  .מנדלסוןידי דירקטוריון - תופנה אליו) על

יציעו תכנית הקצאת מניות או אופציות לעובדים/נושאי  מנדלסוןנטיות או בנוסף, אם מי מהחברות הרלב  ו.    
של  Vestingההצעה תופנה אליו) בתנאי  - תשותף בה חברת הניהול (ולפי בקשת שרגא בר  בה משרה

חברת הניהול תקבל את התנאים  -לעיל  5התוכנית (אם התכנית משולבת בהנפקה לציבור כאמור בסעיף 
  ם).הטובים מבין השתיי
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך)  התקשרויות  .א
  
  (המשך) במנדלסון  .2

  
  (המשך) מהותיים במנדלסון וניהול העסקה הסכמי  ב.

  (המשך) ש.בר)-מנדלסון"ל כמנכ גם(המשמש  משותף במנדלסון"ל מנכעם  הסכם  .1  

חברת הניהול  .2011 בדצמבר 31עקרוני על תביעות ו/או טענות בגין התקופה עד ליום ויתור הדדי   ז.    
לתקופה של שלוש שנים  ת מנדלסוןהתחייבה לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת בכל הנוגע לחברות קבוצ

ידי חברת הניהול או אם אירע - ם (או חמש שנים במידה וניתנה הודעה מוקדמת עלממועד סיום ההסכ
  שהביא לסיום מיידי של ההסכם).אירוע 

חברת הניהול ושרגא התחייבו לאי תחרות (כולל הימנעות מקשרים עם עובדים, ספקים ולקוחות) הן   ח.    
 -ו ש.בר- חודשים ממועד סיום ההסכם אם הסיום ביוזמת מנדלסון 6בתקופת השירותים והן לתקופה של 

חודשים ממועד הסיום אם הסיום ביוזמת חברת הניהול. כמו כן, התחייבו לאי העסקה של עובדים או  16
חודשים ממועד סיום  10ידי חברת הניהול ושרגא במשך -נותני שירות עצמאיים של חברות הקבוצה על

 ת חברת הניהול.חודשים ממועד הסיום אם הסיכום ביוזמ 16 -ש.בר ו- ההסכם אם הסיום ביוזמת מנדלסון

לסכומים וההטבות יתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס וחברת הניהול מתחייבת גם בשם שרגא לשאת   ט.    
  בכל מיסוי שיחול אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

המעידים על השבחה בשווי החברה  מנדלסוןככל שבתקופת ההסכם תתבצע מכירה או הקצאה של מניות   י.    
מתן מענק השבחה לחברת הניהול,  מנדלסון, תשקול מועד החתימה על ההסכם בין הצדדיםבלעומת שוויה 

 ואם תחליט לתת אותו, יסכמו הצדדים על גובהו כמקובל לגבי מקרים דומים בחברות דומות ככל האפשר
  .למנדלסון

  שרגא ערב להצהרות והתחייבויות חברת הניהול.  יא.    

 8 יוםהאסיפה הכללית של מנדלסון לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון מנדלסון באישרה  2013בינואר  17ביום   
  תוספת להסכם, במסגרתה נקבע כדלקמן: ,2013 בינואר

  "ההטבה") -  (להלן מניות בהנפקת השתתפות  .1    

 לראשונה יונפקו בו במקרה, אזי, הניהול הסכם על פי שירותים יעניקו שרגא/או ו הניהול חברת עוד כל      
"ההנפקה לציבור"), חברת הניהול תהא רשאית  - (להלן  בבורסה למסחר תרשמנה והן מנדלסון של מניות

, בדרך של הקצאה פרטית, על פי מנדלסון, בסמוך לאחר ההנפקה לציבור, ניירות ערך של ממנדלסוןלרכוש 
  המפורט להלן:

(אופציות או ניירות ערך  המיריםירות ערך ני עם בשילוב מניות/או ו מניות תנפיק ומנדלסון במקרה  א.      
 בדרך לרכוש זכאית תהא הניהול חברתלהמרה),  רות חובלמעט אג מנדלסוןאחרים למניות  המירים

 5%, בשיעור של עד המיריםו/או ני"ע  מניות, לציבור ההנפקה לאחר יום 30 תוך, פרטית הקצאה של
שיהווה, בהנחת מימושם  המיריםערב ההנפקה לציבור ו/או שיעור ני"ע  מנדלסוןמהון המניות של 

ערב ההנפקה לציבור. מניות שתוקצינה כאמור תהיינה כפופות  מנדלסוןמהון המניות של  5% ,המיידי
  להוראות החסימה.

 רות הערךניאת מקרה של הנפקה לציבור, חברת הניהול תהא זכאית לרכוש את המניות ו/או  בכל  ב.      
 ממחיר 15% של הנחה המשקף במחיר (לפי העניין, במקרה שהם מוקצים בתמורה) ההמירים
  .לציבור ההנפקה
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  (המשך) התקשרויות  .א
  
  (המשך)במנדלסון   .2

  
  (המשך) מהותיים במנדלסון וניהול העסקה הסכמי  ב.

  (המשך) ש.בר)-מנדלסון"ל כמנכ גם(המשמש  משותף במנדלסון"ל מנכעם  הסכם  .1  

כאמור, היא  מנדלסוןשל  נירות ערךמקרה בו חברת הניהול תבקש לממש את זכותה לרכישת  בכל  ג.      
 מנדלסוןשל  ירות הערךני רכישת מעלות 60% עד של שיעורהלוואה ב ממנדלסוןתהיה רשאית לקבל 

  בתנאים הבאים:

 ;המדדתהא צמודה לעליית  ההלוואה -         

 ;6% בשיעורתישא ריבית  ההלוואה - 

 ;שווים רבעוניים וריבית קרן בתשלומי, שנתיים פני על תיפרע ההלוואה - 

 מנדלסוןשירכשו ישועבדו לטובת  ההמירים רות הערךונימלוא ההלוואה, המניות  רעוןילפ עד - 
  ההלוואה במועדה ובמלואה. ןלפירעובשעבוד ראשון בדרגה וישמשו כבטוחה 

רות ני את לרכוש רשאית הניהול חברת תהיה, לציבור הנפקה לפני פרטית הנפקה של מקרה בכל  ד.      
 ההנפקה במועד לרכשן, לחלופין או לעיל המפורטים התנאים פי המוצעים בהנפקה הפרטית על הערך
  .הניהול חברת של הדעת שיקול על פי וזאת לציבור

, כאמור לעיל, מוקנית מנדלסוןשל  המיריםכי הזכות לרכוש מניות ו/או מניות ניירות ערך  יצוין  ה.      
  לחברת הניהול ו/או לשרגא, על פי בחירת חברת הניהול.

  הון גיוס בגין מיוחד מענק  .2    

"הנפקה") או בכל  - (להלן שלישיים לצדדים/או ו לציבור מנדלסון מניות של הנפקה השלמת של מקרה בכל      
"גיוס אג"ח") (לפי  -ן לציבור ו/או לצדדים שלישיים (להל מנדלסוןמקרה של השלמת גיוס אגרות חוב של 

העניין), וכל עוד חברת הניהול ו/או שרגא מעניקים שירותים על פי הסכם הניהול, תהא חברת הניהול 
  זכאית למענק הנפקה מיוחד, כדלקמן:

  "מענק הנפקה") - (להלן הון גיוס בגין מיוחד מענק  א.      

תיעשה על פי שווי חברה (לפני הכסף) העולה על  מנדלסוןהשלמת ההנפקה, במידה והנפקת  במועד
 מנדלסוןמההפרש בין שווי  5%מיליון ש"ח, חברת הניהול תהיה זכאית למענק מיוחד בשיעור של  175

יותר משלוש פעמים התגמול השנתי מיליון ש"ח, אך לא  175בהנפקה (לפני הכסף) לבין הסך של 
  שקדמה למועד ההנפקה. הקלנדריתהכולל לו היה זכאי שרגא בשנה 

 "מענק אג"ח") -  (להלן חוב אגרות גיוס בגין מיוחד מענק  ב.      

(אחד אחוז)  1%השלמת גיוס האג"ח, חברת הניהול תהיה זכאית למענק אג"ח בשיעור של  במועד
  מיליון ש"ח. 1ברוטו, אך לא יותר מסך כולל של  מערך גיוס האג"ח

.בר, ש- מנדלסון/או ו מנדלסון ידי- על הניהול לחברת ישולמו) העניין"ח (לפי האג מענק/או ו ההנפקה מענק      
 בידי) העניין, (לפי בפועל"ח, האג גיוס תקבולי מלוא/או ו ההנפקה תקבולי מלוא קבלת לאחר מיד

  .מנדלסון

(אשר הונפקו לאחר , לאחר שמלוא תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב (סדרה ג') 2013בפברואר  5ביום       
אלפי ש"ח הועברה למנדלסון, קיבלה חברת הניהול מענק בגין גיוס אגרות החוב  66,822בסך תקופת הדוח) 

  אלפי ש"ח. 668-(סדרה ג') בסך כולל של כ
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  (המשך) תלויות, שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבויות  - 23באור 
  

  (המשך)  התקשרויות  .א
  
  (המשך) במנדלסון  .2

  
  (המשך) מהותיים במנדלסון וניהול העסקה הסכמי  ב.

 DGעם מנכ"ל  הסכם  .2  

    DG  אליוט") המכהן כמנכ"ל  - קשורה עם מר בוב אליוט (להלן"DG :בהסכם שעיקריו  

לפיו  העסקה חדש על הסכם"אליוט")  -(להלן אליוט , מר בוב DGמנכ"ל ו DGחתמו  2012 באפריל 23 ביום    
בתנאים שכוללים שכר בסיס ובונוס מותנה בתוצאות , 2015 בינואר 1 ליום עד DGכמנכ"ל  לכהןאליוט ימשיך 

DG  אליוט זכאי למשכורת : כדלקמן), 2007שאינם שונים באופן מהותי מהסכם ההעסקה שקדם (מחודש ינואר
מהרווח לפני מס ולפני דמי ניהול  2.5%זכאי לבונוס בגובה ; אליוט לשנה אלפי דולר 150בסך של שנתית 

או תחול הרעה  ת אליוטתפטר א DG - במידה ואליוט זכאי להחזר הוצאות רכב ותנאים סוציאליים;  למנדלסון;
שולם לו עד סוף מהשכר שהיה מ 50%משכורות אחרונות או  12בתנאי העסקתו הוא יקבל פיצויים בגובה 

 .ההסכם, לפי הגבוה מבניהם

  
מהיקף  5%להמחדש זיכיון מחברה זרה ליישום טכנולוגיה בתחום הציפויים. החברה הזרה זכאית לתמלוגים בשיעור   .ג

  המכירות הנובעות מהיישום.

      

  מלונות  נץב  .3

מול בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: ) subordinationחתמה מאפ"י על כתב נחיתות ( 2012בספטמבר  13ביום   א.
בלי  "הבנק"), לפיו התחייבה מאפ"י לא לשלם לבעלי מניותיה סכום כלשהו על חשבון שטרי הון / הלוואות וכיו"ב

  לקבל את הסכמת הבנק בכתב ומראש, וכן לא לשלם לבעלי מניותיה דיבידנדים / ריבית / דמי ניהול וכיו"ב.

רוק גלן החזקות  החברה,וכן  נץ מלונות ,אפריקה ישראל להשקעות בע"מ -במאפ"י  באותו מועד, חתמו בעלי המניות
בע"מ, ומשרד עוה"ד גרנות ושות', על כתב נחיתות מול בנק לאומי, לפיו התחייבו הנ"ל לא לקבל ממאפ"י סכום 

יר את זכויותיהם כלפי כלשהו על חשבון שטרי הון / הלוואות / דיבידנדים / ריבית / דמי ניהול וכיו"ב, וכן לא להעב
  מאפ"י בגין הדיבידנדים ו/או ההלוואות, ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש.

, בטחונות בסך בנץ מלונותהעמידה רוק גלן אחזקות בע"מ (להלן: "רוק גלן"), בעלת עניין  2012בספטמבר  27ביום   ב.
, ממוסד בנקאי (להלן: "הבטחונות", מאפ"י"שנטלה מיליון ש"ח (קרן)  4מיליון ש"ח להבטחת הלוואה בסך  2של 

  "הבנק" בהתאמה).- "ההלוואה" ו

בדרך של הפקדתם לפקדון על שם חברה מקבוצת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "חברת הועמדו הבטחונות 
ן ממניות מאפ"י (להלן: "הפיקדון"), זאת על מנת שחברת המימון תערוב כלפי הבנק לפירעו 50%המימון"), המחזיקה 

  כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לבנק מאת מאפ"י בגין ההלוואה וכן תיצור שעבוד על הפיקדון כאמור, לטובת הבנק.

מהון המניות המונפק והנפרע  90%המהוות  נץ מלונותבמניות  ,החברהעם צוין כי רוק גלן נחשבת כמחזיקה ביחד י
  .נץ מלונותשל 

, למען הזהירות בלבד, את נץ מלונותישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון א 2012באוקטובר  9לאור האמור לעיל, ביום 
  קבעו כי העמדת הבטחונות מהווה עסקה מזכה.והעמדת הבטחונות כאמור על ידי רוק גלן 
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  (המשך) התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות - 23באור 
  

  תלויות התחייבויות  .ב
  
    בחברה  .1

  
עד יזמות בע"מ ("התובעת"), בעלת מניות באסים נדל"ן (הגישה תביעה כנגד החברה, אסים, ובעלי השליטה  -גשר   א.

אלפי  60יפו תביעה בסכום זניח ( - באסים ערב רכישתה על ידי החברה ("הנתבעים") בבית המשפט המחוזי בתל אביב 
זקותיה של התובעת באסים נדל"ן, בתמורה ש"ח) ותביעה לאכיפת הסכם הנטען על ידה לרכוש מהתובעת את אח

 מיליון ע.נ. אג"ח (סדרה ב') של אסים.  2.5 - מיליון ע.נ. אג"ח (סדרה א') של אסים ו 1.5להעברת 
  

להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על יועציהם המשפטיים סיכויי התביעה בקשר לסכום התביעה הנתבע נמוכים, 
קשת האכיפה לא נכרת על ידי הצדדים הרי שהסיכוי כי בית המשפט יאכוף בנוסף לאור העובדה שההסכם שלגביו מתב

  את ההסכם נמוך.
    
 שנכללו מהנכסים 2-ב לזכויות הטוענים קשורים בלתי צדדים של פניה החברה במשרדי התקבלה 2011, ינואר בחודש  ב.

 אשר, ("השותף האמריקאי") מזכויות המוכר בנכסי נדל"ן בארה"ב 50%של  2010של החברה בשנת  הרכישה בעסקת
  .המקורית הרכישה בעסקת שנרכשו הנכסים של ההכנסות מסך 14% - כ מהוות מהם ההכנסות

 לאור. החברה ידי על" הנרכשים הנכסים"מחבילת  האמורים הנכסים את להוציא החברה התבקשה, זו לפניה בהתאם  
 לעמדת, האמריקאי השותף ובין החברה שבין ההסכם הוראות ולאור האמריקאי השותף עם החברה שערכה בירור
  .האמריקאי השותף הינו הדרישות לבירור הנכון הצד החברה

למועד אישור הדוחות הכספיים, מתנהלת בוררות בין הצדדים הבלתי קשורים כאמור (למיטב ידיעת החברה מונה  נכון  
 הסוגייהם הלא קשורים הצד הנכון לבירור בורר להכריע במחלוקת) לבין השותף האמריקאי וברי כי גם לשיטת הצדדי

  הוא השותף האמריקאי ולא החברה.
 דולר אלפי 350 של סך האמריקאי לשותף תעביר החברה כי הסכימו קשורים הבלתי הצדדים 2011, אפריל בחודש  

 להחלטה בהתאם וזאת מהחברה האמריקאי לשותף שיגיעו כספים להעביר התחייבותה על תשמור שהחברה בשעה
  .קשורים הלא והצדדים האמריקאי השותף בין המתנהלת בבוררות

 הבלתי הצדדים טענת תתקבל בו שבמקרה הרי, כנכונה קשורים הבלתי הצדדים טענת תתברר אם גם כי, יובהר  
  .תפגענה לא כאמור בנכסים החברה של וזכויותיה בלבד האמריקאי השותף בנעלי כאמור הצדדים יכנסו, קשורים

 וזאת החברה של כלשהי זכות על ויתור יהווה שהדבר מבלי, דולר אלפי 350 המוכר לידי להעביר הסכימה החברה  
 הבנק הסכמת לקבלת בנוגע בהתחייבויותיו יעמוד לא המוכר באם. קשורים הבלתי הצדדים של הסכמתם קבלת לאחר
  .10% של ריבית בתוספת לעיל כאמור לידיו ששוחרר הסכום את להחזיר עליו יהיה, חליפי מימון העמדת או

    
   מנדלסוןב  .2

    
לא תחוב ולא תיטול על עצמה ולא תהא אחראית לכל חוב ו/או התחייבות  מנדלסוןסוכם כי  מנדלסוןבמסגרת הקמת   א.

, בגין הנכסים המועברים ו/או הרכיבים המועברים כנגד מנדלסוןשל קמן אחזקות, לרבות בגין תביעות צד שלישי כנגד 
  .)2005(אפריל  ושעילתם לפני מועד ההעברה מנדלסוןתמורה כספית שנוצרו שלא במהלך העסקים הרגיל של 

  
תהא אחראית לכל חוב ו/או התחייבות של קמן אחזקות, לרבות בגין תביעות צד שלישי כנגד קמן  מנדלסוןעם זאת, 

הנכסים המועברים ו/או הרכיבים המועברים כנגד תמורה כספית, אשר נוצרו במהלך העסקים הרגיל של אחזקות, בגין 
קמן אחזקות כמתואר בסעיף הבא להלן למעט תוצאות הליך משפטי מסוים (להבדיל מההוצאות המשפטיות בהן תישא 

  ).מנדלסון
לקבוצת יקויים לכאורה במוצרי קמן אחזקות. , בגין ל1נתבעה במסגרת האחריות, כאמור בסעיף  קבוצת מנדלסון  ב.

הכספיים מספקות  יהההפרשות הכלולות בדוחות מנדלסוןקיים כיסוי ביטוחי מחברת הביטוח. לדעת הנהלת  מנדלסון
  לכיסוי נזק אפשרי שיגרם לה, אם בכלל, כתוצאה מתביעות אלו.

 מנדלסוןידי עובדים שלה לטענה לתשלום הפרשי שכר ופיצויי הלנת שכר. לדעת - הוגשו תביעות על קבוצת מנדלסוןכנגד   ג.
מספקות לכיסוי נזק אפשרי שיגרם לה, אם בכלל,  יהובהתבסס על יועציה המשפטיים ההפרשות הכלולות בדוחות

  כתוצאה מתביעות אלו.
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  (המשך) וערבויותהתקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים  - 23באור 
  

  תלויות התחייבויות  .ב
  
  (המשך) מנדלסוןב  .2

    
ומיגר מערכות מידע גרנות אגש"ח  מנדלסון, התחייבו מנדלסוןידי -רם על- הכלולה מי החברהבמועד רכישת מניות   ד.

להעמיד מימון או בטוחות,  "מיגר") –רם) (להלן - מהון המניות של מי 50% - רם, המחזיק ב- בע"מ (בעל מניות נוסף במי
רם כאמור, אולם התחייבה - לא העמידה מימון למי מנדלסון, בהתאמה. 2/3 - ו 1/3רם, ביחס של - לצורך פעילותה של מי

, היא תשפה את מיגר בגין בינהם ידי מיגר ולמגבלות נוספות שנקבעו-כלפי מיגר כי בכפוף להמשך העמדת המימון על
רם - ידי מי-בפועל שלא יוחזרו על הסכומים, בגובה של עד שליש מגובה בהסכם בינהם שהוגדרוכפי תשלומים מסוימים 

 מנדלסוןרם, להערכת - מהנהלת מי למנדלסוןלמיגר. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, בהתאם למצגים שנמסרו 
א נתנה לכך ביטוי ל מנדלסוןרם לא תוכל להשיב את האשראי שהועמד לה מצד מיגר ובהתאם, -היא לא צופה כי מי

רם ועל הריביות אותם - מנדלסון חולקת על נאותות העברות הכספים שבוצעו על ידי מיגר למיבדוחותיה הכספיים. 
  רם. הנושא נמצא בבחינה של יועציה המשפטיים של מנדלסון.- מחייבת מיגר את מי

    
  מלונות  נץב  .3

    
באותו מועד לחברה פרטית בבעלות ובשליטה של  נץ מלונותהושלמה עסקה במסגרתה נמכרה פעילות  2010ביולי  25ביום 

באותו מועד (י.מ.מ.כ הנדסה בע"מ להלן: "יממכ") יצוין כי העסקה היתה מותנית במספר  נץ מלונותבעלי השליטה של 
לחוק החברות שאושר על ידי בית המשפט  350בין נושיה לפי סעיף ל נץ מלונותתנאים מתלים לרבות אישור הסדר נושים בין 

  .2010ביולי  7ביום 
  

בהתאם  בנץ מלונותהנושים  יפו להסדר -בעקבות מכירת פעילות החברה ליממכ ואישור בית המשפט המחוזי בתל אביב 
תביעה ו/ או דרישה אשר יכולה לקום הפטר מלא ומוחלט של כל טענה ו/ או  נץ מלונותלחוק החברות, קיבלה  350לסעיף 

שהוא עד למועד  לרבות נושים, ספקים, עובדים, נושאי משרה, רשויות מס ובעלי מניות של החברה בכל עניין למאן דהוא,
, כך שלמי מהגורמים הנ"ל שבוצעה במסגרת העסקה , לרבות בקשר עם מכירת הפעילות הנמכרת וחלוקת דיבידנדההשלמה

  .נץ מלונותדרישה כלפי  העלות כל טענה ו/ או תביעה ו/ אולא תהא כל זכות ל
  

  וערבויות שעבודים  .ג
    
  בחברה  .1

התחייבויות החברה לבנק נרשם שעבוד קבוע על כל זכויות החברה לקבלת כספים מהבנק בגין פקדונות  להבטחת  א.
כפי שיתחדשו ישונו ימוזגו יפוצלו ו/או יומרו למטבע אחר מפעם לפעם לרבות כל הפירות וההכנסות שנוספו  ספציפיים

  ויתווספו לפקדונות הנ"ל.
    
  י.פיננסהמוחזקות על ידי החברה משועבדות החל ממועד ההשלמה לטובת מוסד  נדלסוןכל מניות מ  ב.
    
נדל"ן במסגרת רכישת נכס  תקופת הדוחלאחר  Netz USA LLCמאוחדת החברה לחברה הערבות שנתנה  לעניין  ג.

  להלן. ב'34באור במיאמי ארצות הברית ראה 
    
אשראי ממוסד פיננסי בחו"ל, ראה גם באור  לפרעון Netz USA LLCמאוחדת ההחברה נתנה ערבות לחברה   ד.

   )א'.1ה'(15
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  (המשך) שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבויות תלויות,  - 23באור 

  

  וערבויות שעבודים  .ג
    
  (המשך) בחברה  .1

 
  מנדלסון מניות רכישת לצורך שנלקחו להלוואות בקשר אוריגו ףוהמנ קרנותלטובת  שעבודים  .ה

), ראה "הלוויםורנקי (" תהשותפות המקומיהחברה, שעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום על כלל זכויות 
לפי הסכם הרכישה של מניות מנדלסון לרבות זכויות מכוח אופציות לרכישת מניות, זכויות סירוב,   (ג),1א'23 גם באור

) וכן שעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום על כלל tag alongזכויות הצעה ראשונה וזכויות הצטרפות (
ישנה ערבות של חלק מבעלי ר זה יצוין כי בהקשזכויות הלווים לפי הסכם המכר ולפי הסכם הלוואת מנדלסון. 

  השליטה בחברה להלוואה זו;
(כהגדרתו  השני ההלוואה הסכם במסגרת החברה ידי על שניתנו הבטוחות כי הוסכם 2013 בפברואר 28 ביום, כן כמו
  .ד'34, ראה גם באור זו הלוואה עם בקשר המובטחים החיובים את יבטיחו) להלן

מתוך הבטוחות שהועמדו על ידי  28.57%הבטוחות שהועמדו למממנים על ידי החברה מכוח הסכם ההלוואה הראשון; 
שעבוד קבוע מדרגה ראשונה, והמחאה  - רנקי מכוח הסכם ההלוואה הראשון  (להלן: "הבטוחות הצולבות"); וכן
יות מנדלסון וכל המניות שתנבענה מזכויות ראשונה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום על זכויות החברה לרכישת מנ

  אלו וכן פירותיהן, תמורתן וכל הזכויות המוקנות ו/או שתוקנינה בגינן וכיו"ב;
כלל זכויות החברה לפי מסמכי העסקה לרכישת מניות מנדלסון, לרבות תשלום, נכס או זכויות מותנים או עתידיים 

  מכוח העסקה לרכישת מניות מנדלסון וכיו"ב;
בי.וי., שלמה אליה השקעות ואשר צבי נכסים והחזקות בע"מ, הנמנים על בעלי השליטה (בשרשור סופי)  2הרלינגטון 

בחברה וכן א.ו.א.מ. נכסים והשקעות בע"מ, בעלת עניין בחברה, ערבים, לחוד וביחד עם כל ערב אחר, בערבות 
ברה על פי הסכם ההלוואה השני ויתר מסמכי אוטונומית בלתי מוגבלת בסכום, לקיום כלל התחייבויותיה של הח

  המימון מול המממנים.
    
   מנדלסוןב  .2

  
  .15 באורבאשר לאשראי והלוואות מובטחים בשעבודים ראה   א.
    
 ובלבד בישראל קבוצת מנדלסון חברות של ספקים למספר 2013בדצמבר  31בתוקף עד  ערבות כתבי העניקה מנדלסון  ב.

 31ליום  שיתרתםידי אותם ספקים -מוצרים שסופקו או יסופקו על בעבור"ח, ש מיליון 22 על יעלה שלא שסכומם
  מיליון ש"ח. 18- לסך של כ מסתכמת 2012בדצמבר 

 613 -הינה כ 2012בדצמבר  31ש.בר העמידה ערבויות בנקאיות להבטחת תשלומי דמי שכירות, שיתרתן ליום - מנדלסון  ג.
  אלפי ש"ח.

מידה ערבויות בנקאיות ללקוחותיה בגין השתתפות במכרזים ו/או להבטחת הסכמי מכר ו/או ש.בר הע- מנדלסון  ד.
  אלפי ש"ח. 1,547 - הסתכמה בכ 2012בדצמבר  31ערבויות טיב שיתרתן ליום 

הינה  2012בדצמבר  31ש.בר העמידה ערבויות בנקאיות לספקים מחו"ל בגין רכישת סחורות, שיתרתן ליום - מנדלסון  ה.
  לפי ש"ח.א 2,563

 2012בדצמבר  31ש.בר העמידה ערבות בנקאית לבית המשפט ו/או למכס לטובת תביעות שיתרתן ליום - מנדלסון  ו.
  אלפי ש"ח. 58 -הסתכמה בכ

  אלפי ש"ח. 1,610בסך של  2012בדצמבר  32ש.בר העמידה אשראי דוקומנטרי לספקים ליום - מנדלסון  ז.
המחדש העמידה ערבויות בנקאיות לטובת לקוחות החברה בגין: מכרזים, ביצוע עבודות, אחריות טיב העבודה   ח.

  אלפי ש"ח. 2,976 - ומקדמות מלקוחות בסך כ
    
  מלונות   נץב  .3

    
ערבה  החברה כל מניות מאפ"י המוחזקות על ידי החברה משועבדות החל ממועד ההשלמה לטובת מוסד בנקאי.

  .כלפי המוסד הבנקאי נץ מלונותלהתחייבויות 
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  :הון  -   24 באור

  ש"ח ערך נקוב 1ההרכב של הון המניות בנות   א.
    

  

    מספר מניות
    בדצמבר 31ליום 

1 1 0 2  2 1 0 2    
      
  :כמות מניות רגילות    
      

   הון רשום  150,000,000  100,000,000 
      

  )1הון מונפק ונפרע (  60,097,237  46,404,179
      

  החברה ) כולל מניות המוחזקות על ידי 1(  245,117  245,117 
  

  פרטים נוספים  ב.
    
-ל הוחלט באסיפה הכללית של החברה להגדיל את הון הרשום של החברה  2012במאי  30ביום   .1  

  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. 150,000,000
      
  (יז).1א'23פרטיות של מניות בתקופת הדוח, ראה באור הקצאות לענין   .2  
      
  .3(ד)1א'23לענין הלוואות המירות להון מניות, ראה באור   .3  
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  עלות המכירות  -   25 באור

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  ש"חאלפי   
        

  -   -   471,364  צריכת חומרים וסחורות שנקנו
  -   -   15,455 עבודות
  -   -   9,075 חרושת
  -   -   863 פחת

 496,757   -   -  
  
  

  הוצאות מכירה ושיווק  -   26 באור
        

  -   -   39,819משכורת והוצאות נלוות 
  -   -   12,092דמי שכירות ואחזקת מחסנים

  -   -   14,163אחזקת רכב והובלות
  -   -   2,530עיבוד נתונים ומשרדיות

  -   -   14,919והפחתות פחת
  -   -   773 פרסום
  -   -   1,586 אחרות

 85,882   -   -  
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -   27 באור
        

  716  1,546  14,621משכורת והוצאות נלוות
  -   -   1,228עיבוד נתונים ומשרדיות

  3,186  2,432  6,008ודמי ניהול שירותים מקצועיים
  163  378  1,147  שכר דירה ואחזקה

  -   -   813  אחזקת רכב
  -   -   1,645פחת והפחתות

  -   -   1,058חובות אבודים ומסופקים
  93  289  3,211 אחרות

  29,731  4,645  4,158  
  )233(  )175(  -   הכנסות מהחזר הוצאות -הפחת 

  29,731  4,470  3,925  
  

  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו   -   28 באור
  

  -   -   96  רווחי הון ממימוש נכסים קבועים נטו
  3,998  -   -   רווח ממימוש השקעות בחברות בת

  )1,161(  )496(  -   הוצאות הסדר אגרות חוב והוצאות בגין תשקיף
  -   -   304  עדכון תמורה מותנית בגין צירוף עסקים

  )450(  -   268  נטו עדכון אחרות
  668  )496(  2,387  

  21  -   -   הכנסות מהחזר הוצאות  - הוסף 

  668  )496(  2,408  
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  הכנסות (הוצאות) מימון  -   29 באור

  הוצאות מימון
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  ש"חאלפי   

   
  -   -   7,036הוצאות בגין אשראי והלוואות לזמן קצר ואשראי לזמן קצר

  בגין הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומנותני 
  -   834  8,409  אשראי אחרים  

  של זכויות שאינן התחייבויות לרכישת מניות בגין שערוך 
  -   -   1,864  תומאוחד ותחברב מקנות שליטה  

  22,258  25,660  -   של החברה עלות אשראי בגין אגרות חוב
  201  124  238  הפרשי שער

  -   184  -   ניירות ערך סחירים  מ הפסד
  75  50  2,499  בגין הלוואות מבעלי שליטה

  -   -  3,320  בחברה מאוחדת בגין אגרות חוב
  -   -   498  למניות החברה ותשערוך התחייבויות בגין אופצי

  -   -  1,954  בגין עסקאות בנגזרים
  75  2  136  אחרות

  25,954  26,854  22,609  
      

  הכנסות מימון
        

  326  1,455  669  מוחזקותבגין הלוואות לחברות קשורות ו
  169  -   -   שערוך מרכיב המרה של אגרות חוב להמרה

  -   101  300  למניות החברהות אופצישערוך התחייבויות בגין 
  -   -   223  ת במסגרת צירוף עסקיםיתמורה מותנשערוך בגין 

  -   -   858  של החברה שערוך אגרות חוב
  -   -   1,368  הפרשי שער

  52  6  290  ריבית מתאגידים בנקאיים ואחרותהכנסות 
  8  -   1,137  ניירות ערך סחירים עליית ערך

  -   -   903  הכנסות בגין עסקאות בנגזרים
  -   -   171 בית בגין עסקה עם בעל שליטה שנזקפה לקרן הוןיר
  5,919  1,562  555  
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  למניה(הפסד) רווח נקי   -   30 באור

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה    
    2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  אלפי מניות    

     
  הון מניות נפרע ששימש בחישוב הרווח   (א)

      למניה (באלפים) הבסיסי  
  

     
  23,928  41,977  48,147  ממוצע משוקלל של הון המניות הנפרע הנומינלי  

 
    ש"חאלפי     

  (ההפסד) ששימש בחישוב הרווח(ההפסד) הרווח   (ב)
         הבסיסי למניה  

          
  )9,042(  )22,983(  8,281  רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות החברה   

  
  

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה    
    2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  
  אלפי מניות    

     
  הון מניות נפרע ששימש בחישוב הרווח   )ג(

      למניה (באלפים) המדולל  
  

     
  23,928  41,977  48,878  הנומינליממוצע משוקלל של הון המניות הנפרע   

 
  אלפי ש"ח      

  (ההפסד) ששימש בחישוב הרווח(ההפסד) הרווח   )ד(
         למניה המדולל  

          
  )9,042(  )22,983(  8,281  רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות החברה   
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  בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם  - 31באור 

  
  וצדדים קשורים עם בעלי ענייןות יתר א.            

  מידע נוסף המתייחס לעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג
   
, לפרטים )ז(1א'23 באור ראה החברה ל"למנכ("תגמולים")  ואופציות בונוסים תוכנית, מענק לעניין .1 

  .(יד)1א'23בדבר תוספת לתגמולים אלו, ראה באור 
  ד'.15-וב'  15 יםבאור ראה שליטה מבעלי הלוואות אודות לפרטים .2 
  .3)ד(1א'23להון מבעלי שליטה ראה באור  המירותאודות הלוואות  לפרטים .3 
  .4)ד(1'א23 באור ראהולמנכ"ל החברה עוה"ד גרנות ושות'  למשרד נקועשהו אופציות אודות לפרטים .4 

    בדצמבר 31ליום 
1 1 0 2  2 1 0 2    

      
  הכספי המצב על הדוח במסגרת    

119  653    
ויתרות זכאים במסגרת"ל למנכ ושכר בונוס, ניהול דמי
  )1(ראה ג' זכות

  וביטוח דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה  גמול    94  100
  )2ראה ג'( שליטה מבעלי הלוואות -  שוטפות התחייבויות    3,540  3,258

 -  40,847    
  שליטה מבעלי הלוואות  -שוטפות בלתי התחייבויות

  )2ראה ג'(  
  )3ראה ג'להון מבעלי שליטה ( המירות הלוואות    13,500  - 

       
  
        

       
       
עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות.  ב     

      
   בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

0 1 0 2  1 1 0 2  2 1 0 2    

  והפסד רווח דוח במסגרת    
        
  עניין לבעלי תשלומים      

  )4ג' -ו 1ג'ראה ( "ללמנכ ושכר אופציות, בונוס, ניהול דמי  2,889  938  786
  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה  1  1  2
  מימון הוצאות  2,030  -   - 

  '(*)ושות גרנות"ד עוה משרד - וכלליות הנהלה הוצאות  1,622  413  532
  )4ראה ג'(  

  דירקטוריון"ר ליו ניהול דמי  210  -   - 
  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה  1  -   - 

309  228  293  
  גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

  וביטוח דירקטורים ונושאי משרה   
  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה  6  4  4
          

  למשרד עוה"ד גרנות ושות' אשר מר ריצ'רד נמיר משמש כשותף במשרד הוצאות כוללת היתרה(*) 
  . אלפי ש"ח שהוענקו  למשרד עוה"ד גרנות ושות' 802אופציות בסך  וכן כוללת  וכדירקטור בחברה     
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  מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  א.

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים 
  :IAS 39-ל בהתאם

  
  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  
  ש"חאלפי   

      נכסים פיננסיים
      

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  138  8,590  נכסים פיננסיים שיועדו בעת ההכרה לראשונה

      
      

(כולל מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות מוגבלים  הלוואות וחייבים
  )בשימוש

  
341,852  

  
646  

   
      התחייבויות פיננסיות

   
  109,642  864,271  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

     
      התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  47  1,414  התחייבויות פיננסיות שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  
  גורמי סיכון פיננסיים  ב.

 
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע 
וסיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית), סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין 
 שיעור ריבית. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום

השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה. החברה משתמשת במכשירים 
  פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים.

  
המנכ"לים והגורמים הרלבנטיים בכל אחת מהחברות מבוצע על ידי בקבוצה ניהול הסיכונים 
שאושרה על ידי הדירקטוריון.  בהתאם למדיניות"). מנהלי ניהול סיכונים" - בקבוצה (להלן

סיכונים פיננסיים בשיתוף  יםומגדר ים, מעריכיםמזהמנהלי ניהול סיכונים בכל אחת מחברות 
מתווה עקרונות של כל תחום פעילות פעולה עם יחידות התפעול של הקבוצה. הדירקטוריון 

סיכונים, כגון לניהול הסיכונים הכולל, כמו גם את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות ל
סיכון שער חליפין, סיכון שיעור ריבית, סיכון אשראי וכן שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים 

  ומכשירים פיננסיים לא נגזרים, והשקעות עודפי נזילות. 
  
  סיכון שער חליפין   .1

  
 הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים בגין רכישות מספקים

בעיקר בדולר ובאירו. סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות בחו"ל 
והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע שאינו מטבע המדידה של הקבוצה וכן מהשקעה נטו 

לנהל את הפוזיציה נטו של כל מטבע זר על  םניהול הסיכונים אחראי מנהליבפעילות חוץ. 
  ידי שימוש בחוזי אקדמה על מטבע. 

 
 

לבחון באופן שוטף את הצורך בגידור בקשר עם  של חברות הקבוצהדיניות ההנהלה מ
  עסקאות חזויות (בעיקר קניות יבוא) בכל מטבע עיקרי, לחודשים העוקבים.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  ב.

  (המשך) סיכון שער חליפין  .1

כמו כן, לקבוצה תזרים מזומנים צפוי נטו מרכישת סחורות במט"ח. החשיפה המטבעית 
הנובעת מתזרים המזומנים נטו הצפוי מנוהלת בעיקר על ידי עסקאות פורוורד להמרת 

  התחייבויות שקל להתחייבויות בדולר. 
  

של לחברה השקעה בפעילות חוץ, אשר נכסיה נטו חשופים לשינוי אפשרי בשער החליפין 
הדולר (סיכון תרגום שער חליפין). החשיפה המטבעית הנובעת מהנכסים נטו של פעילות 

  החוץ בארה"ב מנוהלת בעיקר על ידי נטילת הלוואות הנקובות בדולר. 
 
כמו כן, לקבוצה שכירויות שצמודות לדולר ולכן היא חשופה גם בהן לסיכון בגין שינויים 

  בשער החליפין.
  

, הסתכם עודף ההתחייבויות הכספיות הנקובות במטבע 2011 - ו 2012 ,בדצמבר 31לימים 
לפי ש"ח, א 21,931אלפי ש"ח ובסך  122,305חוץ על הנכסים הכספיים במטבע חוץ בסך 

  בהתאמה.
  

הקבוצה קשורה בעסקאות פורוורד שנועדו להגן על רכישות מלאי מספקים של הקבוצה. 
התחייבויות דולריות כנגד החשיפה לשינויים  התוצאות בגין עסקאות אלו שנועדו להגן על

בשערי החליפין נזקפות לדוח על הרווח הכולל במקביל לזקיפת הפרשי השער בגין 
  ההתחייבויות האמורות. 

  
  סיכוני אשראי  .  2 

המכשירים הפיננסיים אשר כוללים פוטנציאל של סיכוני אשראי הינם בעיקר חובות 
בעות ממספר רב של לקוחות בפיזור גדול הנמצאים נו חברת מנדלסוןלקוחות. הכנסות 

בוחנת באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות מנדלסון בעיקר בישראל ובארה"ב. 
ומקבלת מחלקם בטחונות בהתאם להערכת הסיכון וגובה האשראי. טרם קבלת לקוח 

  אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי.  מנדלסוןחדש, 
  

המגבלות והדירוג המיוחסים ללקוחות הקבוצה נבחנים אחת לשנה, או לעיתים קרובות 
יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל. בדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות 
לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום 

  בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
  
  מחירים לצרכןסיכון מדד   .3

ואגרות חוב  , הלוואה מבעל השליטהואחרים לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים
שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. נכון בחברה מאוחדת 

, הסכום נטו של ההתחייבויות הפיננסיות אשר צמוד 2011 - ו 2012 ,בדצמבר 31לימים 
ו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, למדד המחירים לצרכן ושבגינ

ש"ח, בהתאמה. עודף ההתחייבויות הכספיות  אלפי 0 - אלפי ש"ח וכ 126,154 -הינו כ
פי ש"ח, אל 0 - אלפי ש"ח ובכ 112,306 - כהצמודות למדד הסתכם לאותם תאריכים ב

עודף ההתחייבויות הכספיות הלא צמודות על  בהתאמה. עודף זה הינו ברובו לזמן ארוך.
 4,756 -אלפי ש"ח וב 100,476 -הנכסים הכספיים הלא צמודים הסתכם לאותם תאריכים ב

  אלפי ש"ח, בהתאמה.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  (המשך) גורמי סיכון פיננסיים  ב.

  סיכון נזילות  .4

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות 
הקיימת באמצעות שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים, אגרות חוב, חכירה מימונית 

  .והסכמי שכירות אחרים
  

  סיכון שיעור ריבית  .5

לזמן ארוך של חברה מאוחדת סיכון שיעור הריבית של הקבוצה, נובע בעיקר מאג"ח 
ומאשראי שקלי לא צמוד מתאגידים בנקאיים. התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית 
משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים ואלו הנושאות 

  שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן. 
  

ת תנאי האשראי מתאגידים בנקאיים על חלופותיהם בוחנת באופן שוטף א מנדלסון
את  הנהלת מנדלסוןהשונות, כאשר העדפה לחלופה מסוימת נקבעת על בסיס הערכת 

  שיעור האינפלציה הצפוי והריבית הריאלית הנגזרת מהחלופות השונות.
  
  

  ריכוז סיכון נזילות  ג.

ת של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיו
  החוזיים, בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

  
 

  2012בדצמבר,  31ליום 
  

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

  יםשנ
 3-4  

שנה 
חמישית
 סה"כ ואילך

        
  ש"חאלפי    

התחייבויות לתאגידים בנקאיים ונותני 
 408,218 34,986 79,733 73,785*219,714   אשראי אחרים  

 183,382  -   -   -  183,382  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 48,935  -   -   -  48,935   זכאים ויתרות זכות
 82,445  -  39,525 21,465 *21,455   אגרות חוב סדרה ב'

  התחייבויות לרכישת מניות של זכויות 
  שאינן מקנות שליטה בחברות   
 22,381  -  16,959  2,663  2,759   (**)מאוחדות  

  1,414  -   -   -   1,414   חוזי אקדמה 
 20,053  837 13,137  1,176  4,903   הלוואות מאחרים

 62,436  -  55,848  998  5,590   הלוואת מבעלי שליטה ומבעלי עניין
  התחייבות לבעל מניות בחברות 

  389  97  195  97  -    בשליטה משותפת  
             
   488,152 100,184 205,397 35,920 829,653 

      
  הכלולה בסעיף הזכאים. 2012בדצמבר,  31בניכוי ריבית לשלם צבורה ליום     )*(    

 התחייבויות לרכישת מניות של זכויות שאינן אינם כוללים  2012בדצמבר  31הנתונים ליום (**) 
  להלן. ג'34שבוטלה לאחר תקופת הדוח כמפורט בבאור מאוחדת מקנות שליטה בחברה 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

 
  (המשך) ריכוז סיכון נזילות  ג.

הטבלה שלהן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 
  (המשך) החוזיים, בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

  
  2011בדצמבר,  31ליום 

  

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

  שנים
3-4  

שנה 
חמישית 
 סה"כ  ואילך

           
  ש"חאלפי   
                 

  3,307   -    -    -    3,307   הלוואות מבעלי שליטה
 בחברות  הלוואות מבעלי מניות

  3,915   -    -    -    3,915   ואחרים בשליטה משותפת  
(*)14,029   -    -    -    (*)14,029   פיננסיהלוואה ממוסד 

(**)4,995   297  (**)4,411  (**)287   (**)-    מאחרים ותהלווא
  571   571   -    -    -    התחייבויות אחרות

                 
   21,251   287   4,411   868   26,817  

  
 תזרים מזומנים צפוי, לרבות חישוב הריבית וחלוקה לשנים, חושב והוצג בהתאם למידע  (*) 

הצדדים הסכימו להארכת פרעון  2013הקיים נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי. במרץ 
  א' לעיל.1ה'15ראה גם באור . 2012בדצמבר,  31אשראי עד ליום 

  
לוקה לשנים, חושב והוצג בהתאם למידע (**) תזרים מזומנים צפוי, לרבות חישוב הריבית וח

הקיים נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי. למידע על פרעון המוקדם של ההלוואה בשנת 
  . )ב(1'א23 באור ראה 2012

  
ב')  -אגרות חוב (סדרות א' ונתונים בדבר אינם כוללים  2011בדצמבר  31ליום הנתונים  *)*(*

לדוחות הכספיים  (ט)1א'23הדוח להיות אגרות החוב של החברה, ראה באור  תקופתב שחדלו
תלויים בתקבולים מהנכסים שיועדו לטובת מחזיקי היו תזרימי המזומנים בגינם ואשר 

  .אגרות החוב
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ד.  

בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים הטבלה שלהלן מפרטת את הערך 
  פי שווים ההוגן:-בדוחות הכספיים, שלא על

  

         
ערך 
 שווי הוגן   בספרים

  2012בדצמבר  31      
  אלפי ש"ח           
              

  75,610   73,402         של חברה מאוחדתאגרות חוב 
  

שווי השוק שלהן בניכוי יתרת ריבית לשלם שנצברה בגינן שווין ההוגן של אגרות החוב מבוסס על 
  לתאריך הדוח על המצב הכספי המוצגות במסגרת סעיף "זכאים ויתרות זכות".

  
 תקופתב שחדלוב')  - אגרות חוב (סדרות א' ו של בדבר שווי הוגן 2011בדצמבר  31יום לא הוצגו נתונים ל

   .לדוחות הכספיים (ט)1א'23הדוח להיות אגרות החוב של החברה, ראה באור 
  

  
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, השקעה וניירות 
ערך  סחירים, אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים 

  תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. ואחרים והלוואות מתאגידים בנקאייםויתרות זכות 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  ה.

לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות  בדוח על המצב הכספיהמכשירים הפיננסיים המוצגים 
מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת 

  השווי ההוגן: 
  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
  

  2012בדצמבר,  31  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  

  1רמה   
  אלפי ש"ח  
    

  1,445  או הפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן  
  2רמה   
  אלפי ש"ח  
    

   -התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
  Forward(  1,414( חוזי אקדמה  

  
   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

   
  3רמה   
  ש"חאלפי   

    :הפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
  1,751  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  1,798  חייבים אחרים לזמן ארוך
  3,593  ת במסגרת צירוף עסקיםיתמורה מותנ

  7,142  
  

הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים 
  פי שווים ההוגן: בדוחות הכספיים, שלא על

  
 1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2012במהלך שנת 

בגין מדידת שווי הוגן של מרמה אחרת  3, וכן, לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה 2ורמה 
  מכשיר פיננסי כלשהו.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  

  (המשך) מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגןסיווג   ה.

  2011בדצמבר,  31  

לחברה ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  2011 בדצמבר 31 ליום  
  ). 1המבוסס על מחירי שוק מצוטטים (רמה 

  
      

וכן, לא היו , 2ורמה  1לא היו העברות של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2011שנת במהלך   
  של מכשיר פיננסי כלשהו. 3העברות לתוך או מחוץ לרמה 

  

  נגזרים וגידור  ו.

  נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים:
  

  )Forward contractsאקדמה ( חוזי
לקבוצה חוזי אקדמה במטבע חוץ שמטרתם להגן עליה מפני החשיפה לתנודות בשערי החליפין 
בגין חלק מהעסקאות שלה. חוזי האקדמה במטבע חוץ לא יועדו כגידורים של תזרימי המזומנים, 
שווי הוגן או השקעות נטו, והם נחתמים לתקופות הזהות לתקופות בהן לחברה חשיפות למטבע 

חודשים. נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור מבחינה  24 - ות, בדרך כלל אחת לחוץ בגין עסקא
  חשבונאית.

  
פתוחות על השקל/דולר  פורוורדקימות פוזיציות  מאוחדות, לחברות 2012בדצמבר  31ליום 

מיליון דולר אשר שווין ההוגן לאותו מועד עומד על התחייבות  10.9- לקניית דולרים בהיקף של כ
  אלפי ש"ח.  1,028 - נטו בסך של כ
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  ז.

  
      מבחן רגישות לשינויים

  בשיעורי ריבית

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  
עליית ריבית 

  5%של 
ירידת ריבית

  5%של 

  אלפי ש"ח  
  

2012  )2,500(  2,500  
      

2011   -   -  
  

  
מבחן רגישות לשינויים בשער

  החליפין של הדולר

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  
עליית שע"ח של

5%  
ירידת שע"ח

  5%של 

  אלפי ש"ח  
  

2012  )6,115(  6,115  
      

2011  )2,215(  2,215  
  

  
מבחן רגישות לשינויים במדד 

  המחירים לצרכן

  רווח (הפסד) מהשינוי  

  
  עליית מדד 

  5%של 
  ירידת מדד

  5%של  

  אלפי ש"ח  
  

2012  )5,615(  5,615  
      

2011   -   -  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  (המשך) מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  ז.

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות  
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 

  אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

או ההפסד ו/או השינוי הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח 
בהון העצמי (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון 
לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות 

שאר המשתנים או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל 
  קבועים.

 
  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.  

 
בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב 

  המשתנה בריבית.
  

  מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים  ח.
 

  :IAS 39 - פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל  .1

  בדצמבר 31  

  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

   
  138  8,590  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

   
  ופקדונות  (כולל מזומנים ושווי מזומנים הלוואות וחייבים

  646  341,852  )מוגבלים בשימוש  
   

  350,442  784  
  

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים   .2
  :IAS 39  - בהתאם ל

  
  2012בדצמבר,  31

   

 עד שנה

 
משנה עד
 שנתיים

משנתיים 
 3עד 

  שנים

 3- מ 
שנים עד

 שנים 4

 4- מ 
שנים עד

 שנים 5

 
 5מעל 
  שנים

 

 סה"כ
  אלפי ש"ח   

               
נכסים פיננסיים 

בשווי הוגן דרך 
  רווח או הפסד

 

3,103  

   
  
 -  

   
  
 -  

   
  

5,487  

   
  
 -  

   
  
 -  

 

 8,590  
  341,852   4,436   4,686   4,830   1,775   484   325,641   הלוואות וחייבים

               
   328,744   484   1,775   10,317   4,686   4,436   350,442  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -   32 באור

  מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים  ח.

  :וההתחייבויות הפיננסיותתנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים   . 3
  

  2012בדצמבר,  31

  

במטבע 
חוץ או 

בהצמדה 
  לו

צמוד 
 לריבית

בהצמדה
למדד 
     ללא המחירים

  סה"כ  הצמדה לצרכןהפריים   דולר  
  ש"חאלפי   

           
 329,608  282,925  551  -   46,132   פיםשוט נכסים
  13,297  -  13,297  -   -   (*) פיםבלתי שוט נכסים

 )466,046( )271,876(  )19,314(  )8,333( )166,523(  שוטפות  התחייבויות
 )261,946( )111,525( )106,840(  )41,667(  )1,914(   שוטפות בלתי התחייבויות

      
  )122,305()50,000( )112,306( )100,476( )385,087( 

  
     

בארה"ב שמטבע הפעילות שלהן הוא דולר. מוחזקותהשקעות בחברות היתרה אינה כוללת   (*)
  מליון ש"ח. 99 - הינה כ 2012בדצמבר,  31יתרת ההשקעה (כולל הלוואות שניתנו) ליום 

    
   

  
  

  2011בדצמבר,  31

  

במטבע 
חוץ או 

בהצמדה 
  לו

 צמוד
 לריבית

בהצמדה
למדד 
     ללא המחירים

  סה"כ  הצמדה לצרכןהפריים   דולר  
  "חשאלפי   

           
  784  593  -   -   191  (*) שוטפים נכסים
  -   -  -   -   -   (**) פיםבלתי שוט נכסים

  )22,737(  )4,880(  -   -  )17,857(  שוטפות התחייבויות
  )4,734(  )469(  -   -   )4,265(  שוטפות בלתי התחייבויות

      
  )21,931(  -   -  )4,756(  )26,687(  

 
. יתרת ההשקעהאירושמטבע הפעילות של הוא  בחברה כלולההשקעות היתרה אינה כוללת   (*)

  מליון ש"ח. 60 - הינה כ 2011בדצמבר,  31(כולל הלוואות שניתנו) ליום 
בארה"ב שמטבע הפעילות שלהן הוא דולר. מוחזקותהשקעות בחברות היתרה אינה כוללת   (**)

  מליון ש"ח. 75 - הינה כ 2011בדצמבר,  31יתרת ההשקעה (כולל הלוואות שניתנו) ליום 
הדוח להיות אגרות החוב תקופתב שחדלוב')  - אגרות חוב (סדרות א' והיתרה אינה כוללת  (***)

  .לדוחות הכספיים (ט)1א'23של החברה, ראה באור 
  

   



  קבוצת נץ בע"מ
  

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאור

 

 
 

138 

  
  דיווח מגזרי  -   33 באור

הקבוצה הגדירה את מנכ"ל החברה כמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה. המנכ"ל סוקר את   .א
הדיווחים הפנימיים של הקבוצה לשם הערכת ביצועים והקצאת משאבים וקובע את מגזרי הפעילות 

  בהתבסס על דיווחים אלו.

הרווח התפעולי, בסיס מדידה זה אינו מושפע המנכ"ל בוחן את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס מדידת 
פעמי. הכנסות והוצאות ריבית אינן - פעמיות אשר נובעים מאירוע בודד וחד- מהוצאות ו/או הכנסות חד

  נכללות בתוצאות כל אחד ממגזרי הפעילות, הנבחנים על ידי ההנהלה הבכירה.
  

בשלושה מגזרים עיקריים  אשר הינם  בעלי , חברות הקבוצה פועלות 2012שנת הרבעון השני של החל מ .1
  אופי פעילות שונה:

   נדל"ן מניב  - 
  )(ד)1א'23, ראה באור 2012ביוני  28מלונאות ונופש (החל מיום   - 

 )(ג)1א'23ראה, באור  2012במאי  23סחר (החל מיום   - 
  

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים  .2
והמיוחסות ישירות למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל המגזרים שניתן 

 להקצותן למגזרים על בסיס סביר.
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות: ב.                
  

  2012בדצמבר  31ביום  שהסתיימהלשנה   
  

 נדל"ן מניב
  מלונאות

  סה"כ       סחר       ונופש  
  ש"חאלפי   
          

  652,195  650,580 -   1,615  הכנסות
         

  47,898  47,041  8534  תוצאות המגזר 
  )10,912(       הוצאות שאינן מיוחסות למגזרים

  36,986       רווח מפעולות רגילות
  )20,035(       מימון, נטו הוצאות

  3,403       שאוחדה בעבר רווח מיציאה מאיחוד של חברה
  חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות,

  נטו לרבות רווח הזדמנותי ברכישה (אחרי מס)  
  

11,551 
  
)1,570(  

    
9,981  

  חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו כולל עדכון 
  הפרשה לירידת ערך השקעה והלוואות ומימוש   
  קרנות הון מהתאמות מתרגום  

       
  
)2,012(  

  28,323       לפני מיסים על ההכנסה  רווח
  )10,572(       מיסים על ההכנסה 

  17,751       נקי לשנה רווח
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  הדוח תקופת לאחר אירועים  -   34 באור

   בחברה
    
עד  הסכם לרכישת השליטה באלעד גלובלבקשר להמועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לענין הארכת   .א

  לעיל.(טז) 1א'23 באורראה  2013במאי  16ליום 
  

, המכונה בשם , פלורידה, ארה"בביץ במיאמיהודיעה החברה על הסדר מימון לרכישת נכס  2013במרץ  19ביום   .ב
באמצעות תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה של  מליון דולר 15.1 -כ אשר עלותו מסתכמת לסך של "HSBC"בניין 

  :החברה (להלן "הקונה")
      
  הנכס לרכישת בנקאי מימון קבלת  .1  
      
מיליון  10.65- הקונה פנתה לתאגיד בנקאי מקומי בארה"ב (להלן: "הבנק"), לקבלת מימון בהיקף של כ    

שנה, אשר תשא ריבית  25ממחיר רכישת הנכס) (להלן: "ההלוואה"), לתקופה של  70%- דולר ארה"ב (כ
ום מסכ 1.5%. בנוסף, זכאי הבנק לתשלום עמלה חד פעמית בסך של 4.75%בשיעור שנתי קבוע של 

  ההלוואה. קרן ההלוואה והריבית ישולמו אחת לחודש.
  מיליון דולר ארה"ב ממחיר רכישת הנכס, כהזרמת הון. 4.475-הקונה התחייבה להעמיד את הסך של כ

להבטחת ההלוואה, תשעבד הקונה את הנכס בשעבוד מדרגה ראשונה (משכנתא). כמו כן, תינתנה לבנק 
 Netz, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: "Netz USA LLCערבויות מאת מנחם גורביץ ומאת 

USA.("  
  במסגרת תנאי ההלוואה נקבעו אמות מידה פיננסיות שעל הקונה לעמוד בהן.

הקונה התחייבה לממן לבנק הערכת שווי שתבוצע על ידי מעריך שווי שיאושר על ידי הבנק, אשר תצביע כי 
  דולר ארה"ב.מיליון  15.125שווי הנכס הינו לפחות 

      
  הנכס לרכישת פעולה שיתוף בהסכם התקשרות  .2  
      
והקונה בהסכם לשיתוף פעולה עם תאגיד אמריקאי  Netz USAהתקשרו החברה,  2013במרס  19ביום     

, נדל"ן מניב בארה"ב שאינו קשור לחברה  (להלן: "השותף"), אשר מעוניין לרכוש יחד עם החברה נכס
השותף (להלן בסעיף זה: "הסכם ההשקעה"). על  -  49%הקונה,  -  51%הבנק, בשיעור של בכפוף להסכמת 

מיליון דולר ארה"ב, השווה  2.5 - פי הסכם ההשקעה, יעמיד השותף לקונה הלוואה המירה על סך של כ
לשיעור ההשתתפות של השותף בהון העצמי לרכישת הנכס (להלן בסעיף זה: "חלק השותף" או "הלוואת 

, בהתקיים הסכמת הבנק להמרה כאמור להלן, תומר הלוואת השותף 2013באפריל  30"). עד ליום השותף
 49%מזכויות ההשתתפות בקונה ולשותף  51%מזכויות ההשתתפות בקונה, באופן שישקף לחברה  49%- ל

, 2013באפריל  30מזכויות השתתפות בקונה. במקרה שלא יתקיימו התנאים להמרה כאמור עד ליום 
אלף דולר ארה"ב אשר  150את סכום ההלוואה לשותף, בתוספת סך של  2013במאי  1יר הקונה ביום תחז

  .יהווה פיצוי סופי מוסכם (להלן: "הפיצוי המוסכם")
  

בידי השותף, שטר חוב  Netz USA- להבטחת החזר סכום ההלוואה והפיצוי המוסכם, יפקידו הקונה ו    
  רה של החברה, בסך האמור.בצירוף ערבות בלתי מותנית ובלתי הדי

העמדת הלוואת השותף מותנית, בין השאר, בהתקיימות כל התנאים המתלים להסכם הרכישה (כהגדרתו 
לעיל) ובהתקשרות הקונה בהסכם הלוואה מחייב עם הבנק, בתנאים שתוארו לעיל. לא התקיימו התנאים 

ידו בחשבון נאמנות להבטחת  המתלים דלעיל, רשאי השותף להורות על שחרור הכספים שהופקדו על
העמדת הלוואת השותף והסכם ההשקעה יבוא לכדי סיום, מבלי שתהיה לאף אחד מהצדדים כל טענה 

  כלפי משנהו.
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  (המשך) בחברה 
    
  (המשך)  ב.
 

  (המשך) התקשרות בהסכם שיתוף פעולה לרכישת הנכס  .2  
  

והשותף (להלן: "השותפים")  Netz USAהסכם ההשקעה כולל, בית השאר, הסכמות ביחס לזכויות     
בקונה, ובכלל זה לאופן העמדת מימון לקונה, חלוקת דיבידנד, מינוי מנהלים, צירוף שותפים נוספים, 

ויה של העברת זכויות, זכות סרוב ראשון, זכות הצטרפות וכיו"ב. בין השאר הוסכם על זכות מכירה כפ
בכפוף הנכס, אשר תעמוד לכל אחד מהשותפים בתום חמש שנים ממועד רכישת הנכס על ידי הקונה, 

 Mandyרכישת זכויותיו של המציע בקונה. כמו כן, הוסכם כי בעניין ההשקעה להוראות הסכם 
Management LLC חברת הניהול שבבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה (בשרשור סופי), תתקשר ,

  הקונה בהסכם להעמדת שירותי ניהול לקונה, בתמורה לדמי ניהול בשיעור שהוסכם. עם
  והקונה על פי הסכם ההשקעה. Netz USAהחברה ערבה לכל התחייבויותיהן של 

, באמצעות הלוואה דולרמליון  2.5- בכוונת הקונה לממן את יתרת ההון העצמי לרכישת הנכס, בסך של כ  .3  
לקונה ממר טוני אלישע, הנמנה על בעלי השליטה בחברה. תנאי ההלוואה כאמור טרם סוכמו עימו. 
לכשיסוכמו תנאי ההלוואה (ככל שיסוכמו), תובא ההתקשרות בהסכם ההלוואה עם מר טוני אלישע 

  לאישור מוסדות החברה כנדרש על פי דין.
      
הודיעה החברה כי הושלמה עסקת ההתקשרות לרכישת הנכס בהתאם  2013במרץ  21ביום בהמשך לאמור לעיל   

  הקונה. לידי בנכס הזכויות כאמור, הועברו העסקה השלמת במסגרתלתנאים המפורטים לעיל. 
    
  החברהעל ידי  מנדלסוןעסקת רכישת מלוא מניות   .ג

    
"אלרואי")  -עם חברה ביסוד בבעלותו המלאה של מר רוני אלרואי (להלן החברה  ההתקשר 2013בינואר  1ביום   

על פי תוספת להסכם המותנה  2013בפברואר  28"ההסכם המותנה") אשר תוקן ביום  - בהסכם (להלן בסעיף זה 
"התוספת") על פיו הסכימו הצדדים על רכישת מלוא  - , אלרואי וקמן מים (להלן החברהשהצדדים לה הינם 

  ").החברהידי מנדלסון על "עסקת רכישת יתרת מניות  -(להלן  במנדלסוןיה של קמן מים החזקות
(אשר הושלמה בד בבד עם חתימת התוספת כאמור  החברהעל ידי  מנדלסוןבמסגרת עסקת רכישת יתרת מניות   

מניות  11,608,170שהוחזקו על ידי קמן מים באותו מועד, קרי,  מנדלסוןאת כלל מניות  החברהלעיל) רכשה 
 מנדלסוןמהון המניות המונפק והנפרע של  47.58% - "המניות הנמכרות") המהוות כ -(להלן בסעיף זה  מנדלסון

אלפי ש"ח. לאחר השלמת רכישת המניות הנמכרות כאמור ונכון למועד  46,962מקמן מים בתמורה לסך של 
 100%- וקבוצת השליטה מחזיקה יחד ב מנדלסוןמהון  65.78% - כ החברהאישור דוחות כספים אלה, מחזיקה 

רכשה לבדה את המניות הנמכרות ונטלה על עצמה את כל  החברה(יובהר כי בהתאם לתוספת,  מנדלסוןמהון 
העניקה  החברההזכויות והחובות שהוקנו לקבוצת השליטה על פי ההסכם המותנה). כמו כן, על פי התוספת, 

 - מניות, המהוות כ 5,804,085עד כמות מקסימלית של  מנדלסוןלקמן מים זכויות / אופציות לרכישת מניות 
  .מנדלסוןמהון  23.8%

, CALL - , בין יתר ההסכמות, בוטלו אופציות ההחברהעל ידי  מנדלסוןבמסגרת עסקת רכישת יתרת מניות  
ה, , ביטול מנגנון התאמת התמורמנדלסוןמניות נוספות של  מנדלסוןוהאופציה לרכוש מ PUT -אופציית ה

בוטלה   -למסחר בבורסה, ובהסכם ההלוואה  מנדלסוןהסכמות ביחס להצעת מכר במקרה של רישום מניות 
למניות. כמו כן, הסכם בעלי המניות  מנדלסוןהזכות של קבוצת השליטה להמרת הלוואת בעלים שהעמידה ל

יחסים ביניהם כבעלי תוקן באופן שהותיר על כנו את כל יתר ההסכמות הקיימות בין בעלי המניות בדבר ה
  .מנדלסוןמניות ואופן ניהול 

קרנות המנוף אוריגו,  - מיליון ש"ח באמצעות הלוואה ממקור מימון חיצוני  33מומנה כדלקמן:  התמורה  
אלפי  13,962- שלהבטחתה משעבדת החברה את המניות הנמכרות והיתרה בסך של כ סעיף ד' להלן,כמפורט ב

שהועמדה לחברה ע"י בעל שליטה בה ואשר היוותה את ההון העצמי הדרוש  ש"ח ממקורות עצמיים ומהלוואה
  להלוואת אוריגו.
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  (המשך) בחברה
    
  (המשך)  ג.
    
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם  2013בפברואר  28 ביוםכמו כן   

הלוואה נוסף (להלן בסעיף זה בלבד: "הסכם ההלוואה") עם אשר צבי נכסים והחזקות בע"מ (להלן: "א.צ. 
, נכסים"), אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה מר של טוני אלישע

ליון ימ 10א.צ. נכסים לחברה הלוואה בסך של  תעמידהנמנה על בעלי השליטה (בשרשור סופי) בחברה, לפיו 
ות דוחאישור הש"ח (להלן: "ההלוואה") אשר תשמש את החברה לצורך עסקה זו. יצוין כי נכון למועד 

  רכישת המניות. מימון, סכום ההלוואה הועמד במלואו לחברה ושימש אותה להכספיים
  :ההלוואה אודות עיקריים פרטים להלן  
: "הריבית"), עד לפירעון המלא של להלן( 4%ריבית שנתית בשיעור של  נכסים. צ. אהחברה תשלם ל  .1  

  ההלוואה.
 נכון המהוות מנדלסון מניות מכירתהריבית תשולם אך ורק מתוך ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה מ  .2  

/או ו, כזו מכירה ותתקיים ככל"), הנוספות: "המניות זה בסעיף(להלן  מנדלסון מהון 8.62%- כ זה למועד
  .שיתקבל ככל, הנוספות המניות בגין ממנדלסון החברה שתקבל מדיבידנד

תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  בגינהההלוואה והריבית  קרן  .3  
ידי  עלהעמדת ההלוואה  אישורלסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיחליף אותו ויבוא במקומו החל מיום 

  ועד מועד פירעונה. הכללית שזומנה לאישור העמדתההאסיפה 
י החברה לא.צ. נכסים אך ורק מתוך הכנסות ההלוואה וכן הפרשי ההצמדה והריבית ישולמו על יד קרן  .4  

מניות הנוספות, ככל ותתקיים מכירה כזו (להלן: "תקבולים הכתוצאה ממכירת  החברהשתקבל 
  ממכירה"), ו/או מדיבידנד שתקבל החברה ממנדלסון בגין המניות הנוספות, ככל שיתקבל.

ההלוואה על ידי החברה יישאר סכום כלשהו שמקורו בתקבולים  קרןבמידה ולאחר פירעון מלוא   .5  
בין החברה לא.צ. נכסים  העודףסכום ה"), הרי שיחולק העודף(להלן: "הסכום  לעיל כהגדרתם, ממכירה

  .נכסים.צ. לא 90% -לחברה ו 10%ביחס של 
, לחברה ההלוואה העמדת ממועד החודשים 12 במהלך מוקדם בפרעון ההלוואה את לפרוע זכות לחברה  .6  

  .לעיל 1-5"ק ס הוראות יחולו לא, כזה במקרה. 0.79% של בשיעור חודשית ריבית בתוספת
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  (המשך) אירועים לאחר תקופת הדוח  -   34 באור

  
  (המשך) בחברה

    
החברה עם  התקשרה  2013בפברואר  28ביום )ג'), 1ה'(15בהמשך להתקשרות בהסכם הלוואה קודם (ראה באור   .ד

מיליון ש"ח  33להעמדת הלוואה בסך של הלוואה נוסף, בהסכם (להלן: "המממנים")  קרנות המנוף אוריגו
מניות מנדלסון שהוחזקו על ידי קמן מים בע"מ (להלן: "המניות  11,608,170לצורך מימון עסקת רכישת 

מהון המניות המונפק  47.58%- "קמן מים", בהתאמה), המהוות כ- הנרכשות", "עסקת רכישת מניות מנדלסון" ו
והנפרע של מנדלסון (להלן: "הון מנדלסון"), כך שלאחר השלמת עסקת רכישת מניות מנדלסון, מחזיקה החברה 

תעשיות  ") ורונקורנקימהון מנדלסון ומחזיקה יחד עם רנקי נכסים (שותפות מוגבלת) (להלן: " 65.78%- כ
  מהון מנדלסון. 100%- (שותפות כללית) (להלן ביחד: "קבוצת השליטה") ב

  
  ות מנדלסון כמפורט להלן:רכישת מנילמימון עיקר פרטי ההסכם   

אלפי ש"ח. קרן ההלוואה  33,000המוסד הפיננסי יעמיד במועד הקובע לרשות הלווים הלוואה בסך   .1
 4- . קרן ההלוואה תיפרע ב8%ריבית שנתית בשיעור של תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא 

  (כולל). 2018עד  2015ביוני של השנים  20תשלומים שווים ביום 
כפי מתוך הרווח השנתי המתואם של מנדלסון  3.33%המממנים יהיו זכאים לתשלום בשיעור של   .2

 במידה. 2017עד  2013בכל מועד תשלום, בכל אחת מהשנים  שהצטבר עד לתום כל שנה קלנדרית
 שמנדלסון או בבורסה למסחר ירשמו מנדלסון של מניותיה, לעיל כהגדרתה, הזכאות תקופת ובמהלך
 או קיימת ציבורית לחברה מנדלסון פעילות הכנסת(לרבות  אחר דומה אירוע או ציבורית לחברה תהפוך
 מתוך 5%- ל פעמי חד באופן מהחברה זכאים המממנים יהיו"), לציבור הנפקה) (להלן: "אחרת דרך בכל

   .השני ההלוואה בהסכם כהגדרתה, העודפת התשואה
במידה ובמועד תשלום זכאות כלשהו, יהיו מניות מנדלסון רשומות למסחר בבורסה, תהא למממנים 

(כולו או חלקו)  ולחברה הזכות להורות כי במקום תשלום הזכאות במזומן, ישולם תשלום הזכאות
  במניות מנדלסון (בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הראשון לעניין זה).

במידה ומניות מנדלסון במועד תשלום זכאות כלשהו כאמור לא יהיו רשומות למסחר בבורסה, ומניות 
החברה יהיו רשומות למסחר בבורסה, תהא למממנים ולחברה הזכות להורות כי במקום תשלום 

מתוך תשלום הזכאות (להלן: "החלק הרלבנטי להמרה") ישולם  70%אות במזומן, שיעור של עד הזכ
במניות החברה (בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הראשון לעניין זה) והיתרה תשולם 

  במזומן.
המלא של כל החיובים של החברה על פי הסכם ההלוואה הראשון והסכם ההלוואה  לסילוק כבטחון  .3

 עם בקשר נקשרו בהם ההסכמים מנדלסון, מניות על ראשונה מדרגה קבועים שעבודים ירשמו, השני
 בעלי של ערבויות תינתנה וכן מנדלסון וממניות מההסכמים הנובעות הזכויות וכל מנדלסון מניות

, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כעסקה 2013 מרץב 3בהמשך לאמור  לעיל ביום . השליטה
 2000 - ) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס 2(1מזכה בהתאם לאמור בסעיף 

הענקת ערבויות מטעמם של חברות בבעלות ו/או בשליטת טוני אלישע ושלמה אליה, מבעלי השליטה 
  בחברה, ללא תמורה.

  

מקרן ההלווואה  20%יהיו הלווים זכאים לפרוע בפרעון מוקדם  2014ביוני  20ום יבבתנאים מסוימים   .4
במצטבר כולל  מקרן ההלווואה 50%יהיו הלווים זכאים לפרוע בפרעון מוקדם  2015ביוני  20ביום ו

את מלוא יתרת יהיו הלווים זכאים לפרוע  2017-ו 2016ביוני  20אופציית הפרעון הראשונה. ביום 
  בכפוף לתשלום עמלת פרעון מוקדם שנקבעה בהסכם.ההלוואות, 

יצוין כי במסגרת הסכם ההלוואה הראשון החברה הייתה ערבה להלוואה שהעמידו המממנים לקבוצת   .5
השליטה ואולם במסגרת הסכם ההלוואה השני, מימשו המממנים את זכותם להורות על צירוף החברה 
כלווה לפי הסכם ההלוואה הראשון והחל מאותו מועד, כל הוראות ההסכם הראשון חלות על החברה 

  .)ג'1ה'(15באור ים נוספים אודות הסכם ההלוואה הראשון ראה לפרט
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  (המשך) בחברה 
  (המשך)  .ד
 

 מנדלסון :כדלקמן תפעל מנדלסון כי, הלווים מתחייבים ההלוואה של והסופי המלא הסילוק למועד עד  .6
, בעין או כסף שווה, בכסף לרבות( שהוא וסוג מין מכל תשלום תעברנה לא מנדלסון בקבוצת וחברות
 חברה באמצעות זאת ובכלל( בעקיפין או במישרין), הטבה מניות או/ו דיבידנד כל גם, ספק הסר ולמען
 מראש תתקבל אשר, המממנים בהסכמת אלא, בלווים משרה לנושאי או ענין לבעלי או/ו ללווים), בת

 השליטה בעלי או/ו הלווים לרבות, בה שליטה בעל עם לעסקה צד תהיה או תבצע לא מנדלסון. ובכתב
 עסקאות למעט, אישי עניין קיים ל"מהנ למי בה עסקה או/ו בשליטתו תאגיד עם או, קרובו או, בהם

  על ידי המוסד הפיננסי. ובכתב מראש שאושרו
משקיף בדירקטוריון החברה העניקה למממנים זכות למנות דירקטור בדירקטוריון מנדלסון או   .7

  מנדלסון (על חשבון מכסת החברה).
במסגרת הסכם ההלוואה השני אימצו הצדדים את ההוראות בעניין פרעון מיידי בהסכם ההלוואה   .8

הראשון, בשינויים המחוייבים, ואולם ביחס לעילה שעניינה שינוי השליטה, נקבע כי תחול במקומה 
נדלסון ו/או שיעור האחזקה של הלוווים בהסכם ההלוואה העילה הבאה: אם יחול שינוי שליטה במ

בדילול מלא ו/או שיעור המניות המשועבדות למממנים מכח  50.5%-הראשון, במנדלסון, יפחת מ
הבטוחות שהועמדו על פי הסכם ההלוואה השני בצירוף המניות המשועבדות מכח הסכם ההלוואה 

יחדלו  השליטה שקבוצת –טה" לעניין זה פירושו בדילול מלא. "שינוי שלי 50.5%-הראשון, יפחת מ
להיות בעלי השליטה בעל שיעור האחזקות (בהון ובהצבעה) הגדול ביותר במנדלסון ("שליטה" 

  ).1968 - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
יובהר כי בכל מקרה של הפרה ו/או העמדה לפרעון מיידי של ההלוואה על פי הסכם ההלוואה הראשון 

חלקה, יהיו המממנים רשאים להעמיד גם הלוואה זו ו/או חלק ממנה, בהתאם לשיקול דעתם של  ו/או
  המממנים, לפרעון מיידי, וההיפך.

 במהלך כל תקופת ההלוואה נקבע כי יתקיימו כל היחסים הפיננסים כמפורט להלן:   .9
 130חת מסך של ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של מנדלסון בתוספת הלוואת בעלים לא יפ - 

 .12% - מיליון ש"ח צמוד למדד יסודי, יחס הון כולל זכויות מיעוט לסך מאזן לא יפחת מ
מיליון ש"ח.  15הרווח השנתי הנקי לבעלי מניותיה (לא כולל  הפרשי תרגום) לא יפחת מסך של  - 

ולא מיליון ש"ח  5ההפסד הרבעוני הנקי לבעלי מניותיה (לא כולל הפרשי תרגום) לא יעלה על 
 ירשם הפסד נקי בשני רבעונים רצופים.

מיליון  5 -מיליון ש"ח אך לא פחת מ 15 -במידה והרווח השנתי (לא כולל הפרשי תרגום) פחת מ - 
ש"ח (לא כולל הפרשי תרגום) וההון העצמי של מנדלסון המיוחס לבעלי המניות בתוספת הלוואת 

זי תינתן תקופת ריפוי אוטומטית של מיליון ש"ח צמוד למדד היסודי, א 140 - בעלים לא פחת מ
 מיליון ש"ח. 15 - שנה קלנדרית אחת ובלבד שהרווח בשנה העוקבת לא יפחת מ 

ההון העצמי (המיוחס לבעלי מניותיה של מנדלסון, ללא זכויות מיעוט) בתוספת יתרת הלוואת  - 
חת משיעור הבעלים למנדלסון המשועבדת למממנים) חלקי סך המאזן, וזאת על בסיס סולו, לא יפ

. על אף האמור לא יראו את מנדלסון כאילו לא עמדה בהוראות סעיף זה אם במהלך עד 35%של 
, וזאת בלבד שבמהלך 35%ולאחריהם חזר השיעור למעל  35%-שני רבעונים רצופים ירד השיעור מ

 .30% - כל אחד מאותם שני רבעונים, לא פחת השיעור מ
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בתוספת הלוואות בעלים לא ביחס לחברה על בסיס מאוחד נקבע כי 

  .2012מיליון ש"ח וזאת החל מהדוחות לשנת  75יפחת מסך של 
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  במנדלסון
  
  ')ג(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ה
') לפי דוח הצעת מדף שפרסמה ביום גהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה  מנדלסוןהשלימה  2013 ינוארב 30 ביום  

   .')גאגרות חוב (סדרה  ערך נקוב 66,822,000, במסגרתו הנפיקה 2013 בינואר 29
  

 4-ועומדות לפירעון ב 2012אגרות החוב (סדרה ג') צמודות למדד, כשהמדד היסודי הוא המדד בגין חודש דצמבר 
 31ועד ליום  2016במרץ  31במרץ של כל שנה קלנדארית) החל מיום  31נם שווים (ביום תשלומים שנתיים שאי

  , כשהן צמודות למדד, כדלקמן:2019במרץ 
 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג');  5%התשלום הראשון יהווה  .1
 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג');  35%התשלום השני יהווה  .2
 מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג'); 35%תשלום השלישי יהווה ה .3
 . מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג') 25%התשלום הרביעי יהווה  .4

  
 30בכל ו ץבמר 31 בכל בתשלומים חצי שנתיים שתשולם 6.5%נושאות ריבית בשיעור של אגרות החוב (סדרה ג') 

  .2019 ץבמר 31ביום ועד למועד פירעונן הסופי  2013בספטמבר  30קלנדרית, החל מיום  שנהבספטמבר של כל 
 מיליון ש"ח 2.5- , בהתחשב בהוצאות הנפקתן בסך של כ(סדרה ג') שיעור הריבית האפקטיבית החל על אגרות החוב  

), שכ"ט ב(2'א23 באור(הכוללים הוצאות בגין תשקיף המדף, עמלות הפצה, ייעוץ, מענק למנכ"ל המשותף כאמור ב
  .7.4% -כ , הינולעו"ד, רו"ח וכו')

  ') כדלקמן:גהתחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה  מנדלסון  
בתוספת הלוואות בעלים  מנדלסוןמניות של ההמיוחס לבעלי העצמי (מוגדר כהון  עצמי מוחשילעמוד בהון   .1  

כפי שתהיינה מעת לעת, ולמעט השפעות חד פעמיות עקב אימוץ של  ')גנחותות לאגרות החוב (סדרה 
), אשר לא תקנים חשבונאיים חדשים שאינם בתוקף במועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ג')

  מיליון ש"ח. 90יפחת מסך של 
  .30% - אשר לא יפחת מ(סולו) לעיל) לסך המאזן  1(כמוגדר בסעיף  עצמי מוחשילשמור על יחס הון   .2  
יחס החוב הפיננסי נטו מתואם (מוגדר כאשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים בתוספת   .3  

הלוואות בעלים שאינן נדחות לאגרות החוב (סדרה ג') ובתוספת יתרה בלתי מסולקת של אגרות החוב 
בשליטה מלאה), בניכוי מזומנים, שווי  ידי חברה בת-שהנפיקה מנדלסון שבמחזור (שאינן מוחזקות על

מתואם (משמע הרווח התפעולי לפני  EBITDA - מזומנים, פיקדונות שוטפים וניירות ערך סחירים) ל
הוצאות והכנסות אחרות בתוספת פחת והפחתות ובתוספת תגמול מבוסס מניות ואופציות, ביחס לתקופה 

החודשים האחרונים (אם וככל שיהיו) לא  12מהלך החודשים האחרונים), בנטרול צירופי עסקים ב 12של 
  .9יעלה על 

לא לבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) כלשהי ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, אלא   .4  
  אם:

סכום החלוקה (רווחים שהצטברו החל  –מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  75%כל עוד לא נפרעו   א.    
מתום הרבעון שלפני הנפקת אגרות החוב (סדרה ג'), המותרים לחלוקה על פי דין, בנטרול רווחי 

מהרווחים המותרים לחלוקה (במצטבר מאז תום הרבעון שלפני הנפקת  50%שערוך) לא יעלה על 
  אגרות החוב (סדרה ג'));

מהרווחים  75%סכום החלוקה לא יעלה על  –מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  75%לאחר פירעון   ב.    
  המותרים לחלוקה (במצטבר מאז תום הרבעון שלפני הנפקת אגרות החוב (סדרה ג'));

) לעיל, בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת 1ההון העצמי המוחשי של מנדלסון, כהגדרתו בסעיף (  ג.    
  מיליון ש"ח. 100- ד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מהדיבידנ

סכום החלוקה לא יעלה על תזרים המזומנים הכולל החיובי של מנדלסון, במצטבר מאז תום הרבעון   ד.    
  שלפני הנפקת אגרות החוב (סדרה ג').

  לעיל. 1-3מנדלסון עומדת ביתר התחייבויותיה הפיננסיות המפורטות בסעיפים   ה.    
ש"ח ע.נ. אגרות  150,000,000 -מנדלסון לא תהיה רשאית להגדיל את סדרת אגרות החוב (סדרה ג') מעבר ל  .5  

  חוב (סדרה ג'), ללא קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').
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  במנדלסון
 
  (המשך) ')ג(סדרה  חוב אגרות הנפקת  .ה
    
התחייבה שלא לשעבד את כלל רכושה או חלק ממנו בשעבוד שוטף כללי נוסף (למעט השעבודים  מנדלסון  .6  

השוטפים הכלליים הקיימים נכון למועד דוח הצעת מדף, לרבות במקרה של הסרתם) ללא קבלת הסכמה 
ת רכושה התחייבה שלא לשעבד א מנדלסוןמראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך. כמו כן, 

או חלק ממנו בשעבודים ספציפיים נוספים (למעט השעבודים הספציפיים הקיימים נכון למועד דוח הצעת 
מדף, לרבות במקרה של הסרתם) ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). 

 ספציפיים שעבודיםב, מקצתו או כולו, בעתיד ידה על יירכשרשאית לשעבד כל נכס ש מנדלסוןכי  יצוין
רשאיות לשעבד את רכושן (לרבות  מנדלסון) וכן חברות בנות של ספציפיים/ים נכס על שוטף שעבוד(לרבות 

 שהיא דרך ובכל) שוטף שעבוד(לרבות  שעבוד בכל, מקצתו או כולו), דוח הצעת המדף רכוש הקיים במועד
  .ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך

      
  במידה ובמהלך תקופה ריבית כלשהי:  
  - מיליון ש"ח; ו/או 90 -לעיל, לא יפחת מ 1, כהגדרתו בסעיף מנדלסוןהעצמי המוחשי של  ההון  .1  

  - /אוו; 30%-מ יפחת לא המאזן לסך, לעיל 2 בסעיף כהגדרתו, למאזן הון יחס  .2  
  ;7.5 על יעלה לא, לעיל 3, כהגדרתו בסעיף EBITDA -חוב ל יחס  .3  
 0.75%שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג'), בשיעור של  יוגדל  

שבה לא עמדה מנדלסון באמת המידה , וזאת בגין התקופה מעל שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה ג')
  הפיננסית.

    
בתחילת חודש פברואר  מנדלסוןמיליון ש"ח שביצעה  56באשר לפירעון מוקדם לתאגיד בנקאי של הלוואות בסך   .ו

  .3ה'15 אורבראה  -  2013
    

  בנץ מלונות
קבלת הלוואה ללא ריבית וללא בטחונות מאת  נץ מלונותאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2013במרץ  24ביום   ז.

, בעלי שליטה בחברה (בין במישרין Harlington 2 B.Vצעדים בע"מ,  3, אשר צבי נכסים והחזקות בע"מ, החברה
מיליון ש"ח, ללא ריבית וללא בטחונות,  2.8(להלן: "המלווים"), בסך של ורוק גלן אחזקות בע"מ ובין בעקיפין) 

  גין הלוואה שנטלה מבנק.לפרעון התשלום השני (קרן) וריבית תקופתית ב נץ מלונותאשר תשמש את 
 

ללא בטחונות וללא ריבית ותהא צמודה לעליית המדד. ההלוואה הינה ללא מועד  לנץ מלונותההלוואה תועמד 
(קרן והפרשי הצמדה), על פי דרישתם הראשונה של המלווים (יחד), אשר  נץ מלונותפרעון סופי, והיא תפרע על ידי 

לנץ , מעת לעת, לפרוע אותה (כולה או חלקה), בהודעה מראש מלונותמנץ יהיו רשאים (אך לא חייבים) לדרוש 
קיבלה דיבידנד במזומן ממאפ"י או במקרה של גיוס בדרך של הנפקת  ונץ מלונותיום, במקרה  60של  מלונות

  . נץ מלונותאגרות חוב או מניות של 
  

את מלוא ההלוואות  מלונותנץ פרעון ההלוואה מותנה בכך שטרם ביצוע פרעון כלשהו של ההלוואה, תפרע 
  .החברהשהועמדו ו/או יועמדו לה על ידי 

  
  קבלת ההלוואה כאמור לעיל אושרה כעסקה מזכה.

  
  
  
  


